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RESUMO 

 

 Esta Tese discute como o federalismo brasileiro promoveu, entre 1997 e 2014, 

iniciativas voltadas a desenvolver capacidades estatais nos municípios. Este tema foi 

retomado na agenda federal no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), 

prosseguiu nas duas gestões Lula (2003-2010) e, finalmente, no primeiro mandato de Dilma 

Rousseff (2011-2014). A descentralização de políticas iniciadas em 1998 constitui o contexto 

político e institucional que, diante das novas atribuições assumidas pelos municípios,  

demandam modernizar a sua gestão. Apresenta-se de que forma evolui a qualificação 

gerencial e administrativa nos municípios para situar que o desafio do federalismo 

cooperativo brasileiro possui para apoiar esses entes. A pesquisa foi organizada em três 

dimensões teóricas e analisou cinco casos. A primeira dimensão trata da cooperação por meio 

de arranjos de cooperação territorial, tendo o Comitê de Articulação Federativa (CAF), criado 

em 2003, como objeto de análise, pois reuniu representantes do governo federal e do 

municipalismo. Uma de suas áreas de ação foi o desenvolvimento de capacidades estatais 

municipais. A segunda dimensão aborda a cooperação federativa por meio de sistemas de 

políticas públicas. Comparou-se o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), criado em 

2005, como a área da educação, que é desprovida desse tipo de arranjo intergovernamental 

sistêmico. Na educação a análise recai sobre o Plano de Ações Articuladas (PAR), que foi 

instituído em 2007. O SUAS possui uma ampla legislação e normatização voltada para os 

entes municipais nas quais se destacam exigências de modernização dos órgãos que 

localmente respondem por essa política. O objetivo é comparar se sistemas de políticas são 

mais eficazes para promover capacidades estatais que outras modalidades de relações 

federativas. A terceira dimensão teórica diz respeito aos programas federais criados para 

apoiar a qualificação das gestões municipais. Foram selecionados dois programas: o Programa 

de Modernização da Administração Tributária e da Gestão de Setores Sociais Básicos 

(PMAT), administrado pelo BNDES desde 1997, e o Programa Nacional de Apoio à 

Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM), gerenciado pelo 

Ministério da Fazenda e Caixa Econômica Federal desde 2001. A análise das três dimensões 

mostra que, com base na experiência comparada em nível internacional e na literatura sobre 

federalismo e relações intergovernamentais que, diante da forma como se organizou a 

cooperação territorial e a implantação de programas federais no Brasil, essas duas 

modalidades não são rotas viáveis para apoiar a modernização das gestões municipais. A 

pesquisa concludes que um sistema nacional e articulado de políticas, tanto por razões 

teóricas como empíricas, é o tipo de institucionalidade de cooperação federativa mais 

adequado para promover capacidades estatais municipais em realidades como a brasileira. 

Nessa linha, finaliza-se a Tese propondo um modelo analítico que considera sistemas 

articulados de políticas como o formato mais adequado para lidar com esse desafio federativo 

em um contexto caracterizado pela descentralização de políticas, mas que ao mesmo tempo 

convive com uma enorme heterogeneidade e desigualdade de capacidades estatais entre os 

governos locais. 

 

Palavras chave: Federalismo cooperativo - Relações intergovernamentais - Políticas públicas - 

Capacidades estatais - Municípios 



 

ABSTRACT 

 

          This Thesis discusses how the Brazilian federalism promoted, from 1997 to 2014, 

initiatives to develop state capacity in municipalities. This theme was taken up on the federal 

agenda in the first government of Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), continued during 

the two terms Lula (2003-2010), and finally, in the initial mandate of Dilma Rousseff (2011-

2014). The decentralization of policies started in 1988 constitutes the political and 

institutional context which demands to modernize its management. It's presented how evolved 

the managerial and administrative qualification in the cities to situate the challenges of 

Brazilian cooperative federalism to support these level of government. This research was 

organized in three theoretical dimensions and analyzed five cases. The first dimension deals 

with the cooperation through territorial cooperative arrangements, regarding the Federal Joint 

Commitee (CAF), installed in 2003, as the object of analysis because brought together 

representatives from federal government and from municipalist associations. One of its fields 

of action was the developing of municipal state capacity. The second dimension addresses the 

federative cooperation by means of policy systems. It was compared the Unified Social 

Assistance System (SUAS),  created in 2005, with the education policy, that is devoid of such 

systemic intergovernmental arrangement. In the education the analysis rests with Articulated 

Action Plan (PAR), instituted in 2007. The SUAS has a wide legislation and normatization 

aimed for municipal entities in which highlight demands to modernize the local bodies 

responsible for this policy. The goal is to compare if policy systems are more effective to 

promote state capacity than other kinds of federative relations. The third theoretical 

dimension concerns to federal programs generated to support the qualification in 

municipalities.The goal is to compare if policy systems are more effective to promote state 

capacity than other kinds of federative relations. The third theoretical dimension concerns to 

federal programs generated to support the qualification in municipalities. Were selected two 

programs: the Program of Management Modernization and Tax Administration and the 

Management of Basic Social Sectors (PMAT), administered by the BNDES since 1997, and 

the National Program of Support to the Administrative Modernization and Fiscal of Brazilian 

Municipalities (PNAFM), managed by the Ministry of Finance and the Federal Saving Bank 

(Caixa Econômica Federal) since 2001. The analysis in the three dimensions shows that, 

considering the comparative experience in international level, and the literature about 

federalism and intergovernmental relations, before the manner how were organized the 

territorial cooperation and the implementation of federal programs in Brazil, both modalities 

are not viable routes to further the modernization in municipalities. The research concludes 

that a national and articulated policy system, both for theoretical and empirical reasons, is the 

most appropriated type of federative cooperative institutionally to promote state capacity in 

the municipalities in realities such as Brazil. In this line, in the final of the Thesis it's proposed 

a analytical model that considers articulated policy systems as the most adequate model to 

deals with this federative challenge in a setting featured by the decentralization of policies, 

but that at the same time lives with a great heterogeneity and inequality of state capacity 

among local governments. 

 

Key words: cooperative federalism - intergovernmental relations - public policies - state 

capacity - municipalities 
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Introdução 

 

Desde 1988 há um paradoxo no federalismo brasileiro. De forma inédita nas 

Federações, todos os municípios transformaram-se em entes federativos, com status similar 

aos estados e à União. Essa autonomia, no entanto, foi instituída num cenário em que a 

imensa maioria das municipalidades não tinha todas as condições para exercer esse novo 

poder político-administrativo. Assim, além das enormes heterogeneidades que caracterizam o 

país em relação à geografia, à demografia e à desigualdade econômica e social, o maior 

desafio federativo está no seguinte fato: a Constituição e as leis subsequentes repassaram 

autonomia e a responsabilidade pela implementação de boa parte das políticas públicas ao 

plano local, só que a maioria dos governos municipais tem baixa capacidade administrativa e 

gerencial para realizar essa tarefa. 

Iniciativas para reduzir essa fragilidade local foram tomadas desde a promulgação 

da nova Constituição, com mais força a partir da década de 1990, mas os resultados 

alcançados parecem não ter sido significativos. Mesmo nas políticas setoriais, que foram o 

centro da ampliação das responsabilidades assumidas pelos municípios, a modernização da 

gestão das prefeituras por ora está aquém dos desafios e encargos que assumiram. Discutir 

como o federalismo brasileiro vem lidando com essa questão será o tema da presente Tese. 

            No Brasil, os três níveis de governo passaram a ser equiparados como entes 

autônomos do ponto de vista político, jurídico e administrativo. Nesse contexto, adquire 

relevância distinguir os desafios da cooperação intergovernamental nas Federações se 

comparado com os Estados Unitários. O federalismo define regras políticas que dividem 

autoridade política entre ramos de governo, o que transforma esses entes em atores políticos 

territorialmente organizados em torno de seus interesses (PIERSON, 1995, p. 451-454). Esta 

"soberania compartilhada", diferença central entre Estados federais e unitários, convive com 

processos de barganha que afetam as relações verticais  entre os entes (ABRUCIO, 2005). 

 Em sistemas federais, como as autoridades centrais coexistem com autoridades 

subnacionais, e ambas são partes do mesmo sistema político, suas iniciativas são altamente 

interdependentes, mas de forma frequente apenas modestamente coordenadas. Os diferentes 

níveis de governo podem autonomamente perseguir ações ou cooperar para alcançar 

resultados que não seriam possíveis se agissem isoladamente. A interdependência pode 

estimular a construção partilhada de políticas, mas a escolha de atuar pela lógica da 

autonomia jurisdicional pode reduzir o sucesso da cooperação (PIERSON, 1995, p. 451).  
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 Não muito diferente é a visão de Stepan apud Dahl (1999)
1
 sobre os efeitos do 

federalismo na produção de políticas públicas, pois algumas issue-areas são exclusivas das 

unidades federativas, enquanto outras estão fora da competências dos entes. Os desafios apara 

coordenar esses dois níveis de autoridade constitucionalmente assegurados costumam 

demandar a existência de instituições políticas com capacidade de transformar a convivência 

dual em um esforço cooperativo nas relações intergovernamentais e federativas. 

 Esse dilema da produção e implementação conjunta de políticas de alcance federativo 

pode ser mais pronunciado em algumas arenas do que em outras. No Brasil, esse é um desafio 

existente quando se trata de desenvolver capacidades estatais dos governos locais, sobretudo 

dos municípios. O desafio do compartilhamento de responsabilidades se amplia nesse campo 

de políticas, pois sendo os municípios autônomos em termos administrativos, não é incomum 

o questionamento sobre a necessidade e a pertinência de ações federais para apoiar o seu 

fortalecimento institucional. Daí a relevância de analisar com quais tipos de arranjo 

institucional e os resultados que o federalismo brasileiro tem logrado para lidar com essa 

questão de forma coordenada e cooperativa, sobretudo diante das interdependências entre os 

níveis de governo que foram intensificadas com a descentralização de políticas. 

 Mas também é preciso conhecer melhor como as administrações municipais estão 

organizadas, pois as exigências para capacitá-las e qualificar sua ação têm sido um dos mais 

difíceis obstáculos para a implementação de políticas públicas nas diversas regiões do país. 

Fortalecer a capacidade de gestão municipal tornou-se condição imperativa para que o 

desenvolvimento ocorra de forma menos desigual em um país bastante descentralizado 

administrativamente (VELOSO et al., 2011, p. 18). Após mais de 27 anos do início da 

descentralização como base das relações intergovernamentais no Brasil, mais importante 

ainda é essa questão, pois ela influi na efetividade, eficiência e eficácia das políticas públicas.  

 As novas atribuições assumidas pelos municípios ampliaram as exigências para 

qualificar sua gestão. A literatura que relaciona descentralização de políticas e capacidades 

administrativas municipais (Melo, 1996, Affonso, 1996; Nogueira, 1997; Arretche, 

(1996;1999), Kugelmas e Sola (1999); Abrucio (2005), Souza (1996; 2005) está de acordo 

que existem essas carências no âmbito local. Mas são poucos os trabalhos que abordam a 

gestão municipal e como o federalismo brasileiro trata desse tema. Conforme Vasquez (2012), 

na literatura brasileira sobre políticas públicas, há poucos trabalhos que estudam a capacidade 

de gestão municipal como fator condicionante dos resultados obtidos com a descentralização. 

                                                        
1 DAHL, Robert A. Federalism and the Democratic Process. Oslo: Norwegian University Press, 1986. 
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Esta Tese busca contribuir para ampliar o debate sobre esse tema no Brasil. 

 Esta pesquisa não analisará a descentralização de políticas, mas a referência a esse 

processo é inevitável para situar o contexto dos novos arranjos políticos e institucionais nos 

quais o federalismo inseriu, após 1988, na gestão municipal. Descolar a discussão das ações 

federais para apoiar capacidades estatais municipais dos novos papéis que estes entes 

assumiram incorreria no equívoco de abstrair, em linha com Hildebrand e Grindle (1997), 

fatores políticos e econômicos como dimensões relevantes no cenário da análise. 

 Em termos teóricos, essa pesquisa busca contribuir em duas direções. A primeira ao se 

valer das abordagens do federalismo cooperativo como arcabouço analítico para avaliar de 

que forma o governo central pode apoiar ações que visem qualificar a gestão do ente 

municipal. Na literatura internacional e nacional, a cooperação federativa pouco utiliza os 

conceitos e formulações teóricas existentes para avaliar políticas federais que tenham por 

finalidade modernizar a gestão local. A ênfase recai mais sobre os resultados de políticas 

públicas de welfare state como saúde, assistência social e educação.  

 No que diz respeito ao debate sobre capacidades estatais, a literatura
2
 , que ainda é 

basicamente oriunda da Europa e Estados Unidos, prioriza os governos nacionais como foco 

de discussão. Conforme Cingolani (2013), a análise e a mensuração das capacidades das 

burocracias de governos subnacionais é uma área em que se faz necessário introduzir avanços 

metodológicos. Esta pesquisa discute como o federalismo brasileiro buscou apoiar a 

modernização da gestão municipal, razão pela qual um de seus objetivos teóricos e empíricos 

é contribuir para ampliar a existência de trabalhos nessa área.  

 Nessa linha, a questão central dessa tese é analisar como o federalismo brasileiro tem 

se organizado para promover capacidades estatais nos municípios.  A produção acadêmica 

sobre esse campo teórico é bastante difusa; mas, para os fins que serão discutidos, o conceito 

geral a ser utilizado baseia-se em Ingraham (2007). Assim, a capacidade de gestão pública 

essencialmente reside na habilidade das administrações de: a) utilizar sabiamente os recursos 

públicos e direcioná-los para os objetivos políticos desejados; b) gerir programas e pessoas de 

forma eficiente; e c) avaliar se as metas governamentais estão sendo alcançados.  

 No âmbito municipal, isso significa adquirir competências para que as administrações 

possam cumprir suas finalidades políticas, organizacionais e legais de forma eficiente, 

utilizando os recursos disponíveis por meio de instrumentos adequados  de gestão, com vistas 

                                                        
               2 O IPEA vem buscando suprir essa deficiência na literatura nacional. O livro "Capacidades estatais e 

democracia: arranjos institucionais de políticas públicas" (2014), organizado por Roberto Pires e Alexandre 

Gomide, é um esforço significativo essa direção. Contudo, o livro não aborda diretamente o tema das 

capacidades estatais municipais, que é o foco de análise dessa tese. 
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a gerar resultados para a sociedade. Portanto, o foco de análise dessa pesquisa será o que se 

convencionou chamar de atividades-meio (gestão financeira, gestão de pessoas, tecnologia da 

informação e organização administrativa). No termos de Kjaer, Hansen e Thomsen (2002), 

essas são "capacidades centrais" de gestão ou, para Veloso et al. (2011, p. 18), "uma 

capacidade organizacional fundamental, cuja criação ocorre no longo prazo e é baseada em 

sistemas e atividades institucionais, sendo a gestão um de seus componentes principais".  

 A unidade de análise será a gestão municipal e a pesquisa abordará as iniciativas 

federais voltadas a qualificar as capacidades estatais desses entes. De forma específica, esse 

trabalho terá cinco objetos de análise (ver seção 1.1) que serão discutidos à luz de três 

dimensões teóricas (ver seção 1.2). O período no qual se insere a pesquisa deve-se ao fato de, 

após 1988, ter sido apenas no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso (1995-1998) que 

a União voltou a  colocar na sua agenda a questão da eficiência administrativa municipal. 

Com a criação do Programa de Modernização das Administrações Tributárias (PMAT), em 

1997, houve um ressurgimento gradativo de ações federais com essa finalidade
3
.  

 Ademais, a "Era do Real", iniciada efetivamente após 1994, criou novas condições 

políticas e institucionais que reforçaram a ação coordenadora do governo federal, na gestão 

FHC, para apoiar os governos locais por meio de sete mecanismos:  

 

1) o combate à inflação e a respectiva regularização dos repasses, permitindo uma 

negociação mais estável e planejada com os outros entes; 2) a associação dos 

objetivos da reforma do Estado, como o ajuste fiscal e a modernização 
administrativa, com a descentralização; 3) condicionou a transferência de recursos à 

participação da sociedade na gestão local; 4) criou formas de coordenação nacional 

das políticas sociais, baseadas na indução dos governos subnacionais a assumirem 

encargos, mediante distribuição de verbas, cumprimento de metas e medidas de 

punição, também normalmente vinculadas à questão financeira, além de utilizar 

instrumentos de redistribuição horizontal no Fundef; 5) adoção de políticas de 

distribuição de renda direta à população, partindo do pressuposto de que o problema 

redistributivo não se resolveria apenas com ações dos governos locais, dependendo 

do aporte da União; 6) aprovou um conjunto enorme de leis e emendas 

constitucionais, institucionalizando as mudanças feitas na federação, dando-lhes, 

assim, maior força em relação às pressões conjunturais e 7) estabeleceu 

instrumentos de avaliação das políticas realizadas no nível descentralizado, 
especialmente na área educacional (ABRUCIO, 2005, p. 54). 

 

 
 Com esse arcabouço econômico-fiscal, jurídico, político e gerencial criaram-se 

condições necessárias para que a coordenação federativa fosse reforçada. Nesse processo, os 

governos estaduais já haviam sofrido pelo ajuste de suas finanças, que foram abaladas pela 

estabilização da economia. Uma das medidas da União foi envolver esses entes na reforma de 

                                                        
               

3
 A esse respeito, ver Grin (2014, p. 5-8), onde se descreve essa trajetória desde a década de 1960 até 

sua interrupção no governo Collor e a retomada dessas ações no ano de 1997. 
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estado ofertando programas, a partir de 1996, para modernizar a gestão de suas áreas 

fazendárias. A extensão da agenda de políticas para modernizar as capacidades 

administrativas e fiscais dos municípios, de forma geral, inseriu-se no novo cenário da 

coordenação federativa e, de maneira específica,  replicou o que já estava em curso nos 

Estados. Esses dois aspectos justificam o recorte temporal da pesquisa a partir de 1997, pois a 

modernização da gestão municipal passou a incorporar a agenda do governo FHC. 

A análise se estenderá até o final do primeiro governo Dilma Rousseff (2010-2014), 

pois: a) no segundo mandato de FHC, em 2001, foi criado o Programa Nacional de Apoio à 

Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM); b) no primeiro 

mandato Lula (2003-2006) foi criado, em 2003, o Comitê de Articulação Federativa (CAF) 

para, dentre outros objetivos, aportar assistência gerencial às prefeituras. Em 2005 foi 

instituído o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que passou a ser organizado por 

meio de Normas Operacionais Básicas (NOBs), em que o tema da qualificação das secretarias 

municipais sempre esteve presente; c) no segundo governo Lula (2007-2010), o Ministério da 

Educação implementou, em 2007, o Programa de Ações Articuladas (PAR) que tinha na 

modernização das secretarias municipais uma de suas áreas de apoio; d) o PAR sofreu ajustes 

organizativos no governo Dilma Rousseff, no ano de 2012, o que alterou seu status legal e a 

forma de implantação. A seguir, no resumo dos capítulos, essas questões serão retomadas. 

 Não será realizada uma comparação entre os diferentes períodos de governo, e menos 

ainda das linhas de atuação do PSDB (1995-2002) e do PT (2003-2014) à frente do poder 

executivo federal. O recorte temporal justifica-se tanto pela evolução das ações no período 

citado, como também para avaliar resultados e modificações que foram sendo instituídas nas 

regras e formas de implantação de cada política e/ou programa. Quando ocorrerem referências 

a um dos períodos de governo, entre 1997 e 2014, o objetivo será mais localizar a origem das 

iniciativas e o que foi feito em cada mandato. 

 

1. O desenho da pesquisa  

 

 Este trabalho está baseado em mixed method of research design (MMRD) que, 

conforme Chaumba (2013), busca extrair as forças e minimizar as fraquezas que existem tanto 

nos métodos qualitativos como quantitativos para certos tipos de investigação (tabela 1). Para 

Onwuegbuzie e Combs (2011), a combinação dos dois métodos se apoia em cinco critérios: 

a) propósito para conduzir análises mistas: triangular (avaliar e comparar técnicas 
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quantitativas e qualitativas mais adequadas), complementaridade (resultados das 

análises reforçam-se mutuamente), desenvolvimento (achados em sequência por um 

tipo de análise informam os dados obtidos por outro recurso analítico), iniciação 

(contradições que poderiam remodelar a pergunta da pesquisa são refeitas) e expansão 

(análise quantitativa e qualitativa servem para ampliar o foco do estudo); 

b) número dos tipos de dados que serão analisados: define o que será objeto de 

análise quantitativa e o que será investigado com o apoio de métodos qualitativos. 

c) sequência temporal da análise mixada: refere-se à utilização da análise quantitativa 

e qualitativa em ordem cronológica (sequencial) ou concorrente (interativa); 

d) prioridade dos componentes analíticos: definição sobre a ênfase dos componentes 

analíticos quantitativos e qualitativos (igual peso ou status dominante para algum). 

e) número de fases analíticas: geralmente são quatro (transformação de dados, 

correlação e comparação, análise para gerar inferências e a utilização de aspectos de 

uma estrutura analítica nos dados inseridos na análise de outra tradição metodológica). 

Tabela 1 - Propósitos dos métodos mistos de pesquisa 

Propósito Descrição  Objetivo Benefício 

Complementaridade Diferentes métodos para 

diferentes facetas do 

mesmo problema. 

Enriquece, elabora e 

torna mais claros os 

resultados. 

Aumenta a confiança na 

interpretação (achados de um 

método ilustram os de outro). 

Desenvolvimento Sequência de diferentes 

métodos 

Resultados de um 

método informam outro. 

Aproveita vantagens de cada 

método p/ melhor compreensão. 

Expansão Diferentes métodos usados 
para diferentes questões 

Expande o escopo ou 
extensão de um estudo 

Permite ao estudo responder 
mais questões  

Iniciação Diferentes métodos para 

diferentes facetas do 

mesmo fenômeno visando 

identificar contradições. 

Não convergência de 

resultados. 

Gera novas questões ou 

reformula o problema ou 

fenômeno sob estudo. 

Triangulação Mixed method usados para 

responder a mesma 

questão. 

Correspondência de 

resultados por meio de 

diferentes métodos. 

Reforça a validade dos 

resultados ao matizar vieses dos  

dois métodos. 

Fonte: Chaumba (2013), p. 311. 

 Segundo Chaumba (2013), MMRD envolve quatro pontos de integração: no desenho 

do projeto (inserção de um método dentro de outro); na coleta de dados (resultados oriundos 

de instrumentos quantitativos moldam os qualitativos ou o contrário); durante a análise dos 

dados (mescla técnicas ou organiza as informações derivadas de ambas possibilidades 

metodológicas); e durante a interpretação (pesquisador funde/converge os dados ou contrasta 

os achados quantitativos e qualitativos).  

 Além dos propósitos do uso desse recurso de pesquisa, deve ser indicado qual será a 

opção metodológica. Dentre os quatro tipos sugeridos por Chaumba (2103, p. 312), esse 

trabalho se alinha com o "desenho integrado" (embedded design): trata-se de uma moldura 
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concorrente em que a parte qualitativa é inserida no estudo quantitativo, ou vice-versa, de 

modo que os achados em qualquer uma das duas são utilizados para apoiar ou explicar o que 

foi encontrado por outro método. Tal metodologia costuma ser mais útil em pesquisas que 

buscam desenvolver ou obter uma completa compreensão das intervenções em análise.  

 Esse projeto apoiou-se na literatura para justificar a escolha dos cinco casos que serão 

estudados: Comitê de Articulação Federativa (capítulo 3), SUAS (assistência social) e PAR 

(educação) (capítulo 4) e PMAT e PNAFM (capítulo 5). Cada uma dessas discussões requer 

uma técnica diferente de seleção e análise, mas sem perder de vista, conforme Gerring (2007), 

que uma das mais importantes funções dos estudos de caso é elucidar os mecanismos (ou 

relações) causais entre as variáveis de interesse. 

  Em relação ao CAF, segundo Gerring (2007), trata-se de um pathway case (caso que 

segue um caminho já existente em situações similares). Onde já há uma hipótese confirmada 

em outras análises, é aconselhável que a pesquisa se debruce sobre casos onde o efeito causal 

de um elemento pode ser isolado de outros potenciais fatores de confusão. Estudos baseados 

nessa técnica de escolha de casos reforçam a capacidade explicativa de mecanismos causais, 

considerando ser essa uma das mais importantes funções que cabe a essa análise elucidar. 

Essa técnica de seleção e análise de casos é sempre focada sobre um único fator causal, 

denotado X1, que prevê o valor positivo de Y (=1). Todas as demais possíveis causas 

produzem predições "erradas"  e são representadas por um vetor X2 de covariáveis.  

 Uma premissa essencial é a existência de casos bem estudados, pois sobre as análises 

prévias se constrói uma seleção situada dentro de uma amostra já conhecida. A lógica do 

pathway case é mais clara em situações de suficiência causal, ao menos em algumas 

circunstâncias onde o fator causal de interesse X1 é o suficiente, embora possa não ser 

necessário, para gerar um resultado particular Y. Diferente de métodos dedutivos ou 

indutivos, busca-se relacionamentos causais no conhecimento empírico prévio, o que permite 

saber a previsão correta e a incorreta. Assim é porque essa técnica visa elucidar mecanismos 

causais que são aparentes dos casos conhecidos que, por essa razão, são "exemplos" de 

fenômenos mais amplos, antes do que falsificar pressupostos gerais. 

 Será visto, no capítulo 3, que o CAF é um exemplar de várias experiências de 

cooperação territorial em países federais (Alemanha, Canadá, Austrália, Estados Unidos, 

Índia, Suíça e África do Sul). Em todos os casos, o sucesso desses arranjos está associado a 

deterem poder e capacidade de enforcement em relação às medidas que decidem. O 

mecanismo explicativo que gera suficiência causal reside no fato de, onde essas arenas são 

bem-sucedidas, elas possuem poder intragovernamental para pôr em marcha ações que geram 



 25 

impactos intergovernamentais e nas relações entre os entes federativos. É suficiente observar 

esses casos para saber que, na inexistência desses recursos de poder, instâncias de cooperação 

territorial são pouco capazes para conceber e implantar políticas públicas.  

 Em relação ao capítulo 4, a técnica de análise remonta a John Stuart Mills e trata de 

identificar o "caso mais similar" (most-similar case). Conforme Gerring (2007), esse método 

emprega, no mínimo, dois casos que, idealmente, são parecidos em todos os aspectos, exceto 

a variável (is) de interesse (s). Usualmente, a noção de uma análise do "mais similar" é 

compreendida como uma ferramenta de um relacionamento específico X1/Y, no qual existem 

fatores causais comuns mantidos mais ou menos constantes nos dois casos. Nesse sentido, não 

é necessária a sua mensuração de forma exaustiva, pois isso não modificaria o relacionamento 

causal de interesse entre X1/Y. Mas, como no método anterior, busca-se identificar os fatores 

subjacentes (mecanismos causais) que explicam a relação entre a variável dependente e a (s) 

variável (is) independente (is) que distingue ambos os casos.  

 No caso empírico, as políticas federais de assistência social e educação, pelo menos 

após 2005 com a criação do SUAS, são similares em vários aspectos (por exemplo, são 

descentralizadas para serem executadas nos municípios, possuem bases contínuas de 

financiamento federal e organizam-se por meio de Planos, Fundos e Conselhos municipais). 

No entanto, os desenhos institucionais dessas duas políticas diferem em uma variável chave: a 

existência de um sistema nacional, como é o caso da assistência com o SUAS. Portanto, a 

análise comparada da assistência e da educação buscará avaliar se essa variável é capaz de 

explicar as diferenças de capacidades estatais nas respectivas secretarias municipais.  

 Mas a análise sincrônica seria simplificadora se descolada da análise diacrônica, pois 

para Pierson (2000), o tempo faz diferença em políticas públicas. Assim, de um lado avalia-se 

se o mecanismo explicativo subjacente à variável "sistema de políticas" faz diferença, com 

seus estímulos e recursos institucionais como premissas, para gerar adesão municipal que 

pode, desse modo, obter apoio federal para a sua modernização gerencial. Para além da 

comparação sincrônica é preciso analisar até que ponto "sistema de políticas" importam diante 

das diferentes trajetórias municipais da assistência social e da educação. Por essa razão, 

complementa-se o mecanismo explicativo com os efeitos de feedback (Pierson, 1993), que 

permitem discutir os resultados alcançados no desenvolvimento de capacidades estatais, nas 

duas áreas, também considerando seus legados prévios. 

 O capítulo 5 discute o PMAT e PNAFM à luz do método que combina "casos 

cruzados e comparações ao longo do tempo" (cross-case and over-time comparisons) 

(BENNET e ELMAN, 2007). Basicamente, trata-se  de selecionar poucos casos que permitam 
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a comparação temporal (ou antes-depois). Dessa forma é possível comparar cada caso de duas 

diferentes formas: o antes do caso A em um T0 pode ser comparado com o caso A em um T1 , 

e o mesmo caso A pode ser comparado, em um ou ambos os períodos, com o caso B, que por 

sua vez, também pode ser dividido em dois períodos.  

 No caso empírico, a discussão do PMAT e do PNAFM será orientada por essa 

abordagem para avaliar seus resultados em termos de cooperação federativa e na promoção de 

capacidades estatais nos municípios. Em relação à cooperação intergovernamental, a ênfase 

será verificar se o acesso a ambos programas foi igualmente apropriado por todos os portes de 

municípios ou se alguns acabaram sendo mais beneficiados. Quanto à modernização da gestão 

municipal, o foco estará em comparar se houve mudanças em três dimensões (gestão 

orçamentária, despesas com pessoal e geração de receita própria), entre T0, e T1, que possam 

ser tributadas como efeito dos programas. Conclui-se com uma análise conjunta dos dois 

programas para avaliar suas características e efeitos na cooperação intergovernamental. 

 O mecanismo explicativo intrínseco nas duas dimensões de análise acima referidas 

reside no fato desses programas terem sido gerados de forma centralizada e carentes de 

instrumentos de construção federativa. Nos termos de Downs (1967) e Pressman (1975), ao 

longo do tempo, isso gerou uma convivência contraditória entre a posição dos gestores e 

órgãos federais à frente do PMAT e do PNAFM e a disposição de adesão dos municípios, o 

que acabou impactando a implantação e os resultados desses programas. 

 Nesse sentido, o capítulo avalia se haveria possibilidade de se implantar um formato 

mais cooperativo de relações intergovernamentais para apoiar as capacidades estatais nos 

municípios por meio de programas federais. Para tanto, será utilizado o recurso metodológico 

de um contrafactual. Trata-se do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do 

Planejamento dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal (PNAGE), implementado de 2006 

a 2013 pelo Ministério do Planejamento. Para Sekhon (2004), contrafactuais servem para 

gerar inferências causais que se valem de probabilidades condicionais. Assim, seria provável 

que o PMAT e PNAFM ampliassem adesões e gerassem mais impacto nas capacidades 

estatais municipais, caso se apoiassem em um modelo de gestão intergovernamental mais 

cooperativo, tal como o PNAGE que logrou êxito neste aspecto? 

 Considerando esse desenho de pesquisa, em termos empíricos, o trabalho se apoiou 

nas técnicas e recursos metodológicos apresentados na tabela 2. Busca-se assim avaliar de que 

forma diferentes arranjos de cooperação federativa podem ser adotados como variáveis 

independentes e as capacidades estatais que daí podem advir como variáveis dependentes. 
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Tabela 2 - O desenho instrumental do método misto de pesquisa 

 Método quantitativo4 Método qualitativo 

Capítulo 2 Estatísticas descritivas Entrevistas 

Pesquisa bibliográfica 

Capítulo 3 Estatísticas descritivas Entrevistas 

Pesquisa bibliográfica 

Análise documental 

Capítulo 4 Estatísticas descritivas 

Regressões múltiplas 

Regressões logísticas 

Entrevistas 

Pesquisa bibliográfica 

Análise documental 

Capítulo 5 Estatísticas descritivas 

Regressões de diferenças em diferenças 

Survey com municípios 

Entrevistas 

Análise documental 

Pesquisa bibliográfica 

Recurso de um contrafactual 

Fonte: elaboração própria. 

 

2. A organização dos capítulos desse trabalho 

 

 Antes de apresentar a estrutura da tese e o resumo de cada capítulo, três observações 

teóricas são importantes. A primeira é que, considerado em termos amplos, a abordagem do 

institucionalismo histórico (Pierson, 2000) será o grande "guarda-chuva"  sob o qual se abriga 

a construção do marco analítico dessa tese. Nas três dimensões teóricas que servirão para a 

análise do federalismo cooperativo, e suas ações para promover a modernização dos governos 

locais, o institucionalismo histórico é a "metateoria" comum a todas. Considera-se como a 

cooperação federativa comporta-se ao longo do tempo, mas também o seu contexto 

institucional (regras administrativas e legais e seu formato organizativo nas dimensões de 

relações intergovernamentais territoriais,  em políticas públicas e programas). 

 A segunda refere-se à forma como mecanismos causais serão utilizados para, nos 

termos de Elster (1994), conhecer o que explica a relação entre a variável (is) independente 

(s) e a variável dependente nas hipóteses que serão testadas. Para Tilly (2001), mecanismos 

causais são uma delimitada classe de eventos que mudam as relações entre um conjunto de 

elementos, em meios idênticos ou muito similares, e em uma variedade de situações. 

Mecanismos buscam tornar inteligível as regularidades que são observadas nos fenômenos 

analisados e como eles ocorrem, à luz das hipóteses apresentadas (HEDSTROM, 2008).  

 Por essa razão, Mahoney (2003) argumenta que mecanismos causais ajudam a superar 

o problema da "caixa preta" que surge quando a inferência causal busca estabelecer 

associações entre variáveis. Essa situação provém da dificuldade em identificar o processo 

                                                        
              4 Na parte quantitativa, os bancos de dados foram gerados com o programa Excel. O software estatístico 

Stata 12 serviu para o tratamento e inferência estatística de todas as modalidades de regressão utilizadas. 
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interveniente por meio do qual a variável independente exerce efeito sobre a variável 

dependente. Por isso, requer-se estudar mecanismos causais que, por definição, não 

demandam explicações, pois são as "últimas causas" para esclarecer resultados particulares. 

 A terceira diz respeito ao conceito de falha sequencial (Rezende, 2004): esse é um 

efeito decorrente da não-implementação dos objetivos pretendidos de uma política pública. 

Nessa pesquisa, discute-se quais são os mecanismos causais que, em cada uma das três 

dimensões teóricas abaixo explicadas, afetam a cooperação federativa voltada a promover 

capacidades estatais nos governos locais. Busca-se identificar os elementos geradores da falha 

sequencial que separou a formulação das iniciativas federais dos resultados que foram 

alcançados para apoiar a modernização das gestões municipais. Na conclusão desse trabalho 

esse tópico será analisado de forma mais detalhada, já que nos capítulos empíricos a 

prioridade será discutir as hipóteses e seus mecanismos explicativos. 

 O trabalho está dividido em cinco capítulos, além dessa introdução e da conclusão. O 

primeiro revisa a literatura sobre federalismo cooperativo e capacidades estatais. A discussão 

da literatura foi organizada, conforme Agranoff (2001), em três dimensões analíticas da 

cooperação intergovernamental: entre unidades territoriais (em linha com Anderson (1960), 

por meio de políticas públicas (Grodzins, 1984) e através de programas (para Elazar (1972) 

como "hard cases" de estudos). Situa-se o debate entre as diversas correntes do federalismo 

que culminaram na versão cooperativa, conforme Elazar (1972; 1987; 1994), nas décadas de 

1950 e 1960, como uma de suas abordagens mais influentes. Sob o prisma da cooperação 

intergovernamental, o que muda é objeto de análise e seu foco: cooperação territorial, por 

meio de políticas públicas ou por programas. O modelo teórico dessa pesquisa será formulado 

em torno dessas três dimensões do federalismo cooperativo. 

Este capítulo segue apresentando a compreensão teórica sobre capacidades estatais, 

em linha com Ingraham (2007). Em termos metodológicos, conforme Evans, Rueschemeyer e 

Skocpol (2002), busca-se investigar as capacidades estatais como estruturas organizacionais, 

cuja ausência ou presença sejam críticas para as autoridades realizarem certas tarefas. Como 

capacidades fiscais e administrativas servem a várias atividades, acabam sendo dois 

determinantes centrais para se analisar como os governos criam ou reforçam suas 

organizações. Essa seção se encerra apresentando o esquema analítico que conecta as três 

dimensões do federalismo cooperativo com a promoção de capacidades estatais municipais. 

O capítulo 2 é essencialmente descritivo e busca situar a evolução das administrações 

municipais brasileiras, em termos institucionais e gerenciais, no contexto de descentralização 

de política, após 1988. Será visto que os governos locais, apesar de avanços, ainda carecem de 
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recursos de gestão, sobretudo aqueles com menos de 50 mil habitantes
5
. A primeira parte situa 

o município no interior das novas regras constitucionais e seu papel como ente federativo 

autônomo nos campos administrativo, político e jurídico. Segue uma revisão da literatura 

brasileira sobre as carências administrativas dos municípios como um obstáculo a ser 

transposto para qualificar a descentralização iniciada após 1988. A última seção apresenta 

vários indicadores que retratam a realidade da gestão municipal em quatro áreas: finanças, 

pessoas, tecnologia da informação e capital, infraestrutura e organização administrativa, 

visando destacar os desafios federativos para fortalecer suas capacidades estatais. 

O capítulo 3 discute a dimensão da cooperação territorial. Após uma breve retomada 

das iniciativas prévias a 2003, o foco da análise se debruça sobre o CAF como objeto de 

análise. Este fórum foi criado para ser uma arena de cooperação intergovernamental com 

representantes do governo federal e das  associações nacionais de municípios (Associação 

Brasileira de Municípios, Confederação Nacional de Municípios e Frente Nacional de 

Prefeitos). Para que tivesse autoridade política, o CAF foi concebido como órgão de 

assessoria da Presidência da República e vinculado à Secretaria de Relações Institucionais. O 

CAF promoveu a ampliação de capacidades estatais em três áreas: gestão financeira, gestão 

municipal e tecnologia da informação. A hipótese a ser discutida, de acordo com a pergunta 

da pesquisa é: relações intergovernamentais organizadas por meio de fóruns federativos que 

são desprovidos de autoridade decisória intragovernamental não são capazes de promover o 

desenvolvimento de capacidades estatais nos governos subnacionais. O mecanismo 

explicativo da falha sequencial é a falta de poder governamental (BERMAN, 2003). 

O capítulo 4 avalia como ocorreu a cooperação federativa por meio de políticas 

públicas para promover capacidades estatais na assistência social e na educação
6

. A 

comparação será realizada considerando que essas duas áreas se distinguem em uma variável 

explicativa central que é a existência de um sistema nacional de políticas públicas. Em 2005, 

este passou a ser o arranjo institucional da primeira área. Na educação, o caso empírico a ser 

analisado é o Plano de Ações Articuladas (PAR), instituído em 2007. Em ambas as políticas e 

suas iniciativas havia e continua existindo ações que buscam impulsionar a modernização 

gerencial das secretarias municipais. A hipótese a ser discutida é: sistemas nacionais de 

políticas são arranjos de cooperação federativas cuja institucionalidade estimula a promoção e 

                                                        
              5 Esse intervalo será a principal linha de corte para a comparação com os maiores municípios. Além de 
ser a mais usual, ela orientou mudanças no PMAT e no PNAFM, foi objeto de prioridade nas propostas do CAF 

e, para fins práticos, revela nítidas diferenças quando comparados com os maiores de 50 mil habitantes. 

              
6
 Nessa pesquisa, considera-se eficiência as ações implantadas à luz dos recursos disponíveis, eficácia a 

relação entre metas previstas e resultados obtidos e efetividade o impacto gerado por uma política pública. 
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o desenvolvimento de capacidades estatais municipais. A principal variável independente a 

ser testada é se sistemas de políticas, como o SUAS, fazem diferença quando comparados 

com outros formatos organizacionais e institucionais de políticas públicas.   

 O mecanismo explicativo da hipótese são os incentivos e recursos inseridos em 

políticas públicas que moldam escolhas dos atores subnacionais em aderir ou não a elas, 

conforme Pierson (1993). Busca-se assim avaliar como ocorreu a falha sequencial na 

implementação das duas políticas em relação a modernizar a gestão em nível subnacional, 

considerando os efeitos de feedback (Pierson, 1993) que os legados prévios geraram nas duas 

políticas e, de forma especial, seus efeito na gestão municipal das duas áreas. 

 O capítulo 5 aborda a cooperação intergovernamental, entre 2002 e 2012, por meio de 

programas federais voltados ao desenvolvimento institucional dos municípios. Foram 

selecionados dois programas para avaliar seu funcionamento e resultados na gestão dos 

governos locais: o PMAT e o PNAFM. O primeiro é administrado pelo BNDES e foi criado 

em 1997, o segundo é gerenciado pelo Ministério da Fazenda e operado pela CEF e existiu, 

com duas das três fases previstas, de 2002 a 2012. A comparação será realizada em dois 

programas assemelhados em seus objetivos e no mesmo período de análise.  

 A hipótese a ser discutida é: programas federais para promover capacidades estatais 

municipais concebidos e implantados com frágil cooperação intergovernamental são 

ineficientes em termos de adesão e inefetivos quanto ao seu impacto na gestão local. O 

mecanismo explicativo da hipótese são as síndromes do super-homem e da violeta murcha 

(Downs, 1967), que serão explicadas no capítulo 1. Mas, basicamente, segundo Pressman 

(1975), a forma como a esfera federal concebeu e implantou os programas afetou sua acolhida 

e acesso pelos municípios. Gerou-se uma dissonância federativa que ajuda a compreender 

como e porquê ocorreu a falha sequencial entre a formulação, operação e os resultados 

gerados por esses programas. 

 Na conclusão retomam-se as hipóteses, os mecanismos explicativos e as falhas 

sequenciais entre os objetivos e os resultados das ações federais para apoiar a gestão 

municipal. Analisa-se os limites e as perspectivas de cada dimensão de cooperação federativa 

à luz dos casos discutidos. Essa seção avalia as rotas intergovernamentais que podem servir 

para o federalismo brasileiro ser mais efetivo em resgatar sua dívida com a promoção das 

capacidades estatais dos entes municipais. Apresenta-se uma tabela-resumo comparada com 

as principais características das três dimensões de análise. Finaliza-se propondo um marco 

analítico que visa contribuir teórica e empiricamente para inserir o tema das capacidades 

estatais subnacionais como um campo de estudo alinhado ao federalismo cooperativo.  



 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 O FEDERALISMO COOPERATIVO, RELAÇÕES 

INTERGOVERNAMENTAIS E SUAS DIMENSÕES CONCEITUAIS: 

TERRITÓRIOS, POLÍTICAS E PROGRAMAS 
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Introdução 

 

 

 O federalismo cooperativo é tanto uma construção política como teórica para tratar das 

relações intergovernamentais que aproximam todos os níveis de governo em torno de agendas 

comuns. Trata-se de uma forma de coordenação entre unidades territoriais que compõem a 

Federação, mas por terem seus próprios interesses, podem optar por vínculos de maior 

parceria intergovernamental ou então pela busca de maior autonomia. Portanto, a cooperação 

não é um dado, mas uma contínua negociação e barganha para gerar consensos que alinhem 

objetivos nacionais compartilhados com a possibilidade de autonomia subnacional.  

 Como uma das alternativas para coordenar a ação dos entes territoriais, a abordagem 

do federalismo cooperativo não é a única a propor formas e modelos de implantação. Autores 

como Wright (1988), Elazar (1987, 1965, 1962; 1994), Kinkaid (1990) e Krane e Leach 

(2007) discutem a trajetória dessa concepção e suas diferenças em relação a outras 

abordagens teóricas que também propõem soluções e/ou explicações para os desafios da 

cooperação federativa. Resumidamente, pode-se dizer que três são as principais concepções 

concorrentes que capitalizaram esse debate, pelo menos desde a década de 1950: a) o 

federalismo dual; b) a concepção hierárquica do "federalismo centralizado"; c) a teoria da 

escolha pública com  a coordenação sendo gerada pelo mercado. 

 Para Wright (1988, p. 58), a construção de objetivos partilhados e negociados não está 

no horizonte da teoria da escolha pública. Conforme Obinger, Leibfried e Castles (2005), essa 

concepção baseia-se na dinâmica da economia, argumentando que o federalismo pode ser um 

meio de evitar os constrangimentos decorrentes do crescimento governamental. O tamanho do 

governo declinaria se o gasto público fosse descentralizado, o que reduziria a intrusão estatal. 

Por oposição, a centralização incrementaria o tamanho do Leviatã e criaria monopólios com 

poder ilimitado para extrair renda da sociedade. A descentralização fiscal estimularia a 

competição entre territórios e, com os gastos sendo fragmentados dessa forma, os 

incumbentes teriam menos estímulos para distribuir rendas e benefícios em troca de votos. 

 Caso os governos locais buscassem ampliar despesas, seja para ampliar patronagem 

política, atender rent seekers ou implantar politicas públicas não desejadas por parcelas da 

sociedade, existiria a opção de saída para os eleitores. A expressão máxima dessa visão é a 

proposta de Tiebout (1956) de "votar com os pés" que conduziria a ótima alocação de fundos 

e de fornecimento de bens públicos, pois os eleitores buscariam localidades onde o governo 

seria menos propenso a taxá-los. Eleitores ou cidadãos teriam suas preferências atendidas por 
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governos atuando como atores racionais buscando captar novos "clientes" com ofertas mais 

tentadoras à base de um menor fardo tributário a ser cobrado. A mobilidade territorial seria 

induzida por pacotes de políticas públicas considerados menos onerosos. Para Tiebout (1956, 

p. 4), "the greater the number of communities and the greater the variance among them, the 

closer the consumer will come to fully realizing his preference position".
7
 

 Obinger, Leibfried e Castles, (2005) lembram que essa visão é adequada para a 

mobilidade de capital, quando empresas buscam reduzir seu ônus tributário e despesas, 

sobretudo se inexistem tarifas cobradas entre unidades de governo. E se essa realidade 

predomina no cálculo dos agentes privados e guia a ação pública, a coordenação federativa 

virtualmente não existe, pois a concorrência horizontal entre os territórios passa a ser vista 

como a alternativa mais racional. Portanto, a cooperação vertical entre governo central e os 

entes subnacionais não faz parte dessa visão econômica no interior das relações federativas, 

pois o mercado seria a instituição a gerar essa coordenação de expectativas entre os atores. 

 A concepção do "federalismo centralizado" é tributária de Riker (1964): um governo 

central forte é capaz de manter suas políticas alinhadas a objetivos nacionais para, desse 

modo, evitar a fragmentação de interesses territoriais. Nessa visão, menos que preferências 

segmentadas de governos locais e seus eleitores, a descentralização de interesses partidários 

poderia minar o interesse nacional. Assim, o poder decisório e a ascendência da União não 

contraditariam os princípios do federalismo, em linha com as teses clássicas da concepção 

hamiltoniana do governo nacional forte. Como lembra Souza (2008), essa também seria uma 

forma de contrabalançar a "tirania da maioria", pois a União fortalecida se imporia sobre as 

vicissitudes da democracia representativa e sua "lógica dos números".  

 Segundo Burgess (2006), nessa concepção, a única função do federalismo seria 

persuadir líderes regionais a aceitar a formação do governo central. É assumido que sempre a 

barganha parte do nível nacional e que as contrapartes locais aceitam, quando isso não é o 

caso em todas as federações. E como há uma clara separação de papéis, se instala uma 

hierarquia decisória que pode dispensar a formação de arranjos de cooperação 

intergovernamental. Por trás dessa construção teórica repousa o conceito de barganha, pois 

governos regionais abrem mão de autonomia em favor das vantagens de sua defesa territorial 

e de inserção em uma comunidade política mais ampla. Conforme Wright (1988), estaríamos 

                                                        
              7 Para Souza (2008, p. 30), essa visão dialoga com a literatura sobre o federalismo fiscal que "vê o 
federalismo como mecanismo descentralizador para promover a competição entre unidades de governo para criar 

ou preservar as vantagens de uma economia de mercado. Argumenta-se que a questão central do federalismo é 

limitar o exercício arbitrário de governo, o que, segundo a teoria, promoveria eficiência econômica e preservaria 

as instituições do mercado". 
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no reino da "autoridade inclusiva", essencialmente hierárquica, que alargaria o poder do 

governo nacional na Federação. Nesses relacionamentos de dependência a resposta à questão 

dahlsiana de quem governa seria inequívoca: a esfera nacional.  

 Em resumo, a abordagem da escolha pública apoia desenhos descentralizadores em 

favor do mercado para coordenar as ações dos governos locais, dispensando a necessidade de 

atuação da União. Para a tradição hierárquica, a melhor forma de obter cooperação seria por 

meio da centralização decisória de um governo nacional forte que subordina a autonomia 

subnacional. Na primeira, a coordenação de expectativas é racionalmente orientada por 

preferências que têm na economia um forte estímulo; na segunda, o cálculo dos atores 

territoriais é induzido politicamente ao ponderarem entre abrir mão de sua liberdade em favor 

de segurança, o que não deixa expressar, de outra forma, o dilema hobbesiano clássico. 

 A última abordagem é o "federalismo dual", contra a qual se opõem os sistemas 

federais considerados como não-centralizados, pois o poder é tão difuso que: 

 

Não pode ser legitimamente centralizado ou concentrado sem romper a estrutura e o 

espirito da constituição. Os sistemas federais clássicos - os Estados Unidos, Suíça e 

Canadá - possuem esse sistema. Cada um tem um governo geral e nacional que 

opera poderosamente em muitas áreas para muitos propósitos, mas não um governo 
central controlando todas as linhas de comunicação política e tomada de decisão. 

Em cada um, os estados, cantões ou províncias não são criaturas do governo federal, 

mas derivam sua autoridade diretamente do povo. Estruturalmente, eles são imunes 

à interferência federal. Funcionalmente, eles partilham muitas atividades com o 

governo federal, mas sem confiscar seus papéis de produção de políticas e poderes 

para a tomada de decisão (ELAZAR, 1987, p. 34-35). 

  

 Nesse sistema, conforme Elazar (1972), há um modo de organização política que 

unifica governos separados em um arranjo mais amplo que distribui poder entre o governo 

central e seus entes territoriais, o que protege a existência de ambos. A unidade nacional 

significa a manutenção de sistemas subnacionais que são quase-soberanias separadas e que 

agem de forma autônoma nas funções que executam. Trata-se, segundo Wright (1988), de um 

modelo de autoridade coordenada em que distintos limites separam o governo nacional e os 

governos subnacionais e cujas relações são marcadamente tangenciais, visto serem autônomas 

e separadas nas funções que constitucionalmente lhes cabem executar. A cooperação vertical 

entre unidades de governo é mais casual do que conduzida por um governo central, e a 

cooperação horizontal é virtualmente inexistente dada a convivência dual dos entes. 

 Distintamente desses três modelos, a visão do federalismo como um pacto ou aliança 

pode ser expressa na famosa síntese de Elazar (1987): self-rule and shared rule (auto-governo 

e governo partilhado). Autores como Duchacek (1987) e Watts (1989) também destacam a 
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relevância de processos de consulta e cooperação entre unidades de governo. Este é um modo 

de atividade política que requer a extensão de certos tipos de relacionamentos cooperativos 

que, segundo Elazar (1972), transforma a distribuição de poder entre unidades autônomas em 

arranjos cooperativos negociados para alcançar objetivos comuns. Para Almeida (2005), nas 

federações contemporâneas, em função da ampliação do escopo da atividade governamental, 

sobretudo do nível nacional, a dualidade baseada na não-centralização é pouco provável de 

seguir existindo. Duas são as possibilidades mais adequadas às mudanças nas Federações: a) 

federalismo mais centralizado que desconcentra atividades e tem uma maior intromissão da 

esfera central em nível subnacional; b) federalismo cooperativo, baseado em formas de ação 

conjunta, em que as unidades locais mantêm autonomia e capacidade de autofinanciamento, 

mas geralmente implica descentralização de atribuições. 

 Nessa linha, Almeida (2005) apresenta uma dupla ressalva: a) em oposição a Riker, 

nas atuais democracias federais, há muitos pontos de veto que dificultam a centralização 

decisória e; b) a cooperação federativa não é justaposição de unidades autônomas, tal como 

Elazar sugere com a não-centralização. Portanto, uma "teoria sistemática do federalismo 

cooperativo" ajuda a analisar o funcionamento compartilhado das federações. O federalismo 

cooperativo é um meio para encorajar esforços nacionais para responder a problemas 

particulares sem que exista dominância da União. Uma forma de o governo central apoiar 

esforços subnacionais, sem transformá-los em meros braços operacionais (ELAZAR, 1994), 

cujas características básicas são apresentadas na tabela 1.1. 

Tabela 1.1 - Características do federalismo cooperativo 

Cooperação é negociada, ainda que possa existir 

coerção e/ou antagonismo. 

Pode ser organizado pela partilha de receitas, 

transferências financeiras ou outras formas. 

Existe partilha de funções e barganha entre unidades 

de governo. 

Não elimina os espaços formais de separação de 

poderes e arenas territoriais com suas especificidades. 

Partilha de atribuições deve ser padronizada e não 

aleatória, e por isso define regras de intercâmbio. 

Opera com funções comuns e concorrentes sendo 

partilhadas entres os entes. 

Regras de negociação buscam maximizar consenso e 

minimizar a coerção. 

Pode ser organizado em canais informais ou formais de 

cooperação (consultas ou conferências). 

Pactua transferência de responsabilidades e de 

implantação de políticas entre os entes. 

Pode ser organizado com atividades interdependentes 

ou intercâmbio de tarefas. 

Cada nível de governo pode atuar autonomamente, 

mas convive com integração ou mesmo sobreposição 

de atividades. 

Requer auto-restrição do governo nacional em 

preemption (ocupar um campo de políticas que 

dificulta mudar suas regras posteriormente). 

Complexifica e amplia as atividades de governo, o 

que é facilitado pela participação de um número 

maior de unidades territoriais. 

Convive com "múltiplas rachaduras" (entradas) que 

impedem que a cooperação se transforme em um 

"cartel" entre diferentes governos e territórios. 

Cada nível de governo usa seus recursos da melhor 

forma para "pagar e entrar no jogo" federativo. 

Rotiniza suas técnicas administrativas para a 

cooperação, negociação e consulta em bases regulares. 

Fonte: elaboração própria com base em Elazar (1994) 
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 Arranjos cooperativos não se caracterizam pela concentração de poder, ainda que seja 

comum existir antagonismos e desacordos entre os entes. Portanto, o adjetivo cooperativo 

refere-se ao fato que governos precisam trabalhar e funcionar em conjunto, mas não declara 

como o farão. Pode mesmo existir cooperação coercitiva, que é antítese de uma visão 

normativa de mutualidade entre as partes (ELAZAR, 1994).   

 Para Souza (2008, p 32), a visão do federalismo cooperativo como um pacto 

simplifica a realidade da constante barganha e pode encobrir o caráter conflituoso e instável 

dessa forma de governo, em função da divisão territorial de poder e autonomia dos governos 

subnacionais. Cooperação daria a ideia de equilíbrio entre forças opostas: União versus 

autonomia, centralização versus descentralização e a regra da maioria para preservar unidade 

versus direitos da minoria para garantir a diversidade. Diante de ressalvas apresentadas por 

Grodzins (1984) acerca da "cooperação antagônica" ou mesmo as limitações acima 

apresentadas por Elazar, é preciso matizar essa crítica à cooperação federativa. Não há como 

afirmar teoricamente que a construção de pactos federativos criem consensos que suspendam 

ou impeçam os interesses dos entes territoriais de seguirem se manifestando, inclusive para 

decidirem pactuar a divisão de responsabilidades. 

  A cooperação trata de um conjunto de arranjos institucionais e regras de decisão que 

incorporam interesses baseados territorialmente. Estes variam no grau em que fornecem 

poderes de veto às unidades subnacionais, pois o que está em jogo são temas como a alocação 

de responsabilidades em políticas públicas entre distintos níveis de governo. E esta situação se 

refere tanto a produção de políticas como à sua implementação e financiamento 

compartilhado (OBINGER, LEIBFRIED e CASTLES, 2005). 

Mas, conforme Burgess (2006, p. 47), é preciso separar "federalism as a 

multidimensional driving force and federation as its institutional, structural and systemic 

counterpart". A questão reside em identificar, senão todos, ao menos alguns caminhos que 

formalizam, no funcionamento das Federações, como os elos entre os entes podem ser 

institucionalizados. Esta pesquisa se apoia no conceito de Federação e em diferentes vínculos 

intergovernamentais de cooperação que a União e suas contrapartes subnacionais podem 

estabelecer,  especialmente as relações que são formalmente constituídas entre os entes
8
.  

Estes relacionamentos podem ser de três tipos, conforme os autores e tradições 

teóricas destacadas por Agranoff (2001, p 54-55): Anderson (cooperação territorial entre 

                                                        
8 Dimensões também relevantes para analisar o Federalismo, como as de natureza social e cultural, não 

farão parte da discussão teórica e da análise empírica dessa pesquisa.   
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todos os níveis de governo por meio de seus officials); Grodzins (policy oriented ao enfocar 

como agências públicas e seus gestores em distintos governos colaboram mutuamente) e 

Elazar (voltada para analisar “hard cases” de programas selecionados como estudos de 

caso)
9
. A fusão teórica e empírica dessas concepções é possível, pois cooperação entre 

territórios (governos), políticas e programas podem se sobrepor ou serem complementares. O 

que muda é a unidade de análise e seu foco: cooperação territorial, por meio de políticas 

públicas ou por programas. Considerando essas formas de cooperação, o modelo teórico dessa 

pesquisa será formulado em torno dessas três dimensões constitutivas do federalismo 

cooperativo e suas relações intergovernamentais. 

Para Elazar (1987, p. 37), a distribuição de poderes entre os entes pode envolver 

cargas diferenciais de vínculos em diferentes arenas e para propósitos distintos. Nesse sentido, 

toda forma de cooperação requer uma finalidade que a guie, assim como os arranjos políticos 

e institucionais que a sustentem. Mas, como podem existir diferentes instrumentos para se 

buscar objetivos de cooperação, é preciso avaliar o processo intergovernamental orientado 

para negociar e obter acordos federativos que englobam políticas, programas ou outros temas, 

o que requer tratamento teórico e analítico em separado de cada dimensão. Considerando a 

pergunta dessa pesquisa e os diferentes arranjos institucionais de cooperação 

intergovernamental organizados no Brasil, após 1995, o federalismo cooperativo será a 

referência teórica para a análise empírica. Segue-se apresentando a revisão da literatura 

realizada em cada uma das três dimensões teóricas de análise. 

 

1.1 A dimensão territorial do federalismo cooperativo 

 

 Nessa dimensão, o essencial são as formas de cooperação que privilegiam arranjos 

políticos e institucionais entre os entes federados, visando criar políticas e programas com 

abrangência federativa. Estes fóruns definem suas próprias regras de funcionamento e 

arbitram temas de interesse que requerem a pactuação de acordos entre o nível federal e suas 

                                                        
              9 "Empirical intergovernmental relations require a continuation of the fieldwork traditions carried out by 

the early cooperative federalism projects. William Anderson's focus was comprehensive, including national-

state-local, interstate, and inter-local, looking at different functional areas and the "general cooperativeness 

between the officials of different units of government," requiring a great deal of interviewing and field work."' 

Grodzins approach was policy-oriented, looking for ways that agencies and officials found consensus throughout 

the system."' Elazar's grounded theory was based on what he called the "hard case," that is, specific, well- 
screened programs in selected states were chosen in order to demonstrate that cooperation occurred in the least 

likely situations, with the assumption that it also occurred in other situations". Agranoff faz referência aos livros 

"The American System" de Morton Grodzins, "American Partnership" de Daniel Elazar e "Intergovernmental 

relations in Review" de William Anderson. Essas três obras serão utilizadas na revisão teórica aqui desenvolvida. 
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contrapartes subnacionais. São espaços de negociação e barganha que definem o escopo da 

sua agenda e as formas de deliberação. Estas instâncias não necessariamente se pautam por 

temas específicos, pois a representação territorial é o principal eixo político e organizativo.  

 

1.1.1 Federalismo cooperativo, descentralização e relações intergovernamentais 

 

 Uma das visões mais conhecidas sobre o federalismo como sistema político e divisão 

territorial de poder é a combinação entre interdependência (shared rule) com autonomia (self 

rule) dos governos subnacionais (ELAZAR, 1987). Distintas unidades de governo consentem 

em pactuar acerca da autoridade comum, mas mantém sua capacidade de autogoverno. A 

cooperação decorrente geralmente se materializa pelo compartilhamento de políticas ou 

funções. Para Elazar (1962; 1987, p. 33), “federalismo tem a ver com a necessidade dos povos 

e governos (polities) se unirem para propósitos comuns, ainda que permaneçam separados 

para preservar suas respectivas integridades”. Mas Burgess (2006, p. 141) ressalva que 

territórios não podem ser realidades acima das dinâmicas sociais, políticas e econômicas, pois 

os vínculos federativos variam sua composição e interesses em cada arena de políticas. 

 Para Elazar (1965; 1987), o federalismo é um sistema político baseado na não 

centralização, já que o poder é difuso entre os governos desse pacto político e constitucional. 

A noção do marble cake não seria adequada para analisar o federalismo, pois, segundo Elazar 

(1987; 1994), não há centros de poderes altos ou baixos, mas sim maiores ou menores 

unidades de decisão política e ação. Tampouco serviriam as concepções de centro e periferia 

de Riker (1964), já que o federalismo se caracterizaria também pela ausência de hierarquia 

entre os entes. Democracias federais pautadas por contratos de não centralização também se 

distinguem de modelos descentralizados em que a existência de uma autoridade central pode 

manter esse processo ou recentralizar novamente. "Em sistemas descentralizados, a difusão de 

poder é, na verdade, um tema de graça, não de direito, pois no longo prazo ele é usualmente 

tratado como tal” (ELAZAR, 1987, p. 34). Por essa razão, para Elazar (1987), a noção de 

matriz define melhor as relações que se estabelecem no federalismo quando se busca 

compreender a distribuição de poderes em distintas arenas.  

 Embora a descentralização seja um tema de partilha de poder em Estados federais, 

deve-se analisar as políticas e as regras que orientam os vínculos dos entes subnacionais com 

a União. Como o federalismo é um pacto político e jurídico, a descentralização pode definir 

regras mais estáveis que não dependam da discricionariedade dos governos centrais. O caso 

brasileiro da descentralização territorial de políticas, após 1988, evidencia essa possibilidade 
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de arranjo federativo. Desse modo, o maior desafio político não é lidar com a oposição entre a 

esfera central e os entes subnacionais, mas sim coordenar as relações intergovernamentais que 

resultam dessa divisão territorial de poder e responsabilidades. 

 Nos termos de Grodzins (1984, p. 363-364),  no debate sobre cooperação territorial, 

descentralização e centralização são referências para lidar com problemas como o 

autonomismo autárquico que afeta a unidade federativa. Por outro lado, a sobreposição de 

distintos ramos de governo e a divisão formal de autoridade é a natureza constitutiva de 

sistemas federais. Assim, importa saber como e com que propósitos se constitui a pactuação 

territorial que organiza a cooperação federativa em um processo de "decisões amplamente 

partilhadas" (Grodzins, 1984, p. 15), além de dividir atribuições entre esferas de governo. 

 Como no federalismo cooperação refere-se ao fato que os governos devem trabalhar 

em conjunto, a negociação entre os entes precisa criar condições para obter esse resultado. 

Não sendo assim haveria antagonismo ou coerção, e ambas poderiam ampliar a ascendência 

do governo federal e minar as bases da cooperação federativa. Por isso, para Burgess (2006, 

p. 39), a metáfora do marble cake também trata, na sua essência, de interpenetração funcional, 

engajamento em políticas e nas relações intergovernamentais, ainda que o adjetivo 

"cooperativo" não signifique paz (ELAZAR, 1994). A realidade estaria mais para uma 

“cooperação antagônica” (Grodzins, 1984, p. 327), pois governos precisam trabalhar em 

conjunto, embora não ajam assim com tanta boa vontade, já que o conflito é parte dessas 

relações. Essa expressão se afasta das conotações positivas da palavra cooperação, pois 

enfatiza a necessidade de regras e instituições para administrar essas tensões federativas.  

 O objetivo é construir instrumentos políticos e institucionais que assegurem a presença 

de diferentes interesses territoriais na produção cooperativa de políticas. Esse  processo seria 

mais democrático e menos centralizado nas decisões que impactam os entes ao requerer 

instrumentos para ajustar as relações intergovernamentais. Como lembram Elazar (1994) e 

Agranoff (2007, p. 259), em um sentido mais estreito, o federalismo pode também ser 

concebido como relações intergovernamentais e os "meios de cooperação” que visam 

aproximar distintos níveis de governo.  

 Portanto, analisar como ocorre a implantação dessas relações é essencial, pois, 

conforme (Wright, 1974; Krane e Wright, 2000), elas contêm questões financeiras, políticas e 

sobre políticas públicas. Nessa linha, para Agranoff (2007), há quatro grupos de ações 

comuns nas relações intergovernamentais em países federalistas: dispositivos econômicos 

(financiamentos entre governos), abordagens legais (como limitar competências para taxação 

em nível local), práticas administrativas (como contratos de serviços ou programas pactuados) 
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e órgãos políticos/governamentais (como fóruns intergovernamentais). Com efeito, relações 

intergovernamentais são ancoradas na política e impregnadas de políticas (WRIGHT, 1975). 

 A descentralização de políticas é uma forma de organizar a divisão federativa de 

responsabilidades e uma das possiblidades de instituir relações intergovernamentais mais 

pactuadas entre esferas de governo. O “desafio crítico, claro, é a produção e a entrega de 

serviços públicos com razoável efetividade e eficiência em um sistema fragmentado que não é 

propicio à integração, mas é constrangido por dependência interjurisdicional” (KRANE e 

LEACH, 2007, p. 487). Por essa razão, a divisão territorial de responsabilidades em sistemas 

fragmentados e com desigualdades federativas é essencial.   

 

1.1.2 A cooperação territorial como meio para lidar com a desigualdade federativa 

  

 Segundo Riker (1964), um problema sempre latente no federalismo, considerando que 

no mesmo território há dois níveis de governo atuando com autonomia legal diante do outro, é 

a desarmonia política e em torno das políticas. Podem existir relações intergovernamentais 

cooperativas, mas a possibilidade de conflito está presente nas Federações. Mas essa 

desarmonia não é necessariamente uma situação negativa, pois mostra a essência do 

federalismo: sobreposição de governos autônomos atuando no mesmo território. A 

institucionalização de arenas territoriais pode ser um meio para mediar conflitos ou 

divergências e para organizar a disputa federativa sem prejuízo da autonomia subnacional. 

Nessa linha, segundo Wright (1988), a construção das relações intergovernamentais 

pode ser analisada com base em três modelos de autoridade: coordenada (autonomia e 

independência dos entes), inclusiva (dependência e hierarquia) e sobreposta (interdependência 

e barganha entre as partes). A última é mais alinhada com o federalismo contemporâneo, pois 

o poder disponível para cada jurisdição é mais limitado e a distribuição de autoridade 

demanda negociação, cooperação e competição para a busca de acordos. A questão empírica é 

identificar como eventuais desarmonias entre os atores são tratadas visando obter consensos.  

Assimetrias horizontais e verticais na relação entre os entes não são incomuns nas 

federações e, por essa razão, mecanismos de cooperação territorial dificilmente conseguem 

deixar de ser arenas de "conflito negociado" (ABRUCIO, 2005).  Por isso, para Livingston 

apud Burgess (2006)
10

, o ponto de partida teórico é a referência à simetria como a extensão 

em que os entes federados partilham condições, conformidade e preocupações mais ou menos 

                                                        
10  LIVINGSTON, W.S. A note on the nature of federalism. Political Science Quarterly, 676, 1952, p. 81-95. 
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divididas no sistema federal como um todo. A “qualidade do federalismo” seria medida por 

sua capacidade de reproduzir em cada unidade política “reflexões em miniatura” de relevantes 

aspectos do sistema. Por oposição, a assimetria seria a situação em que entes não 

compartilham interesses comuns, o que tenderia a gerar e manter desigualdades. Todavia, 

lembra o autor, o cuidado aqui é não confundir essa abordagem com uma ideia de "interesses 

nacionais" que veria simetria/assimetria como sinônimo de lealdade/deslealdade federativa. 

Essa seria uma ideia equivocada e pouco útil ao debate das relações intergovernamentais. 

O mais adequado para analisar como se acomoda a heterogeneidade no interior do 

federalismo é identificar os fatores geradores das assimetrias. Dentre essas, Burgess (2006) 

aponta a desigualdade socioeconômica como uma das mais relevantes para compreender a 

economia política do federalismo. A referência são as disparidades regionais geradoras de 

demandas diferenciadas e distintos comportamentos para abrigar programas federais 

(DUCHACEK, 1987). A questão é saber se fóruns de cooperação intergovernamental são 

instituições capazes de propor mecanismos para ampliar a adesão às ações federais. 

Outra forma de análise é pelo prisma sociopolítico que expõe as forças e fraquezas 

econômicas dos entes e seus vínculos com o governo central. Em “simple terms, each federal 

national economy has the apparatus to intervene using a variety of fiscal federal equalization 

and revenue-sharing mechanisms or to resist intervention and leave constituent state 

economies to self-help” (BURGESS, 2006, p. 213). As transferências intergovernamentais e a 

capacidade de incentivar o comportamento de governos subnacionais depende da arena que se 

examina e quando, pois a política e as políticas do federalismo mudam. Por exemplo, em 

arenas territoriais algumas áreas podem induzir comportamento cooperativos, em outras não. 

Mas o relevante é identificar o papel da União como o ator estratégico para gerar 

coordenação e formas de indução que aproximem os entes subnacionais de suas iniciativas. 

Esta “disparidade de poder” territorial deveria ser analisada do ponto de vista das menores e 

mais fracas unidades federativas. Segundo Burgess (2006, p. 218), um indicador comum de 

“ingredientes de poder” e “autonomia relativa” é a capacidade fiscal na relação entre 

governos subnacionais e União. Capacidade tributária e recursos financeiros são aspectos 

nada desprezíveis nas relações federativas. Assimetrias existentes podem ser realimentadas se 

unidades com mais recursos têm mais influência e capacidade administrativa que as habilitam 

a serem mais eficazes na arena federativa. Para Elazar (1972, p. 78), "this is not just a matter 

of objective efficiency. Part of the "having" is having well-developed methods for influencing 

the allocation of contracts". Por isso importa a forma como arranjos de cooperação territorial 

podem alcançar resultados para lidar com essa situação, pois:  



 42 

[C]early fiscal federalism has a direct bearing upon how federations work, not only 

in economic terms but also in terms of government and politics. It is a source of both 

conflict and consensus in federal-state [para essa pesquisa, sobretudo municípios] 

relations, but its significance stretches much further than just this. It can also help to 

determine the political legitimacy, relative political stability and even the future of 

the federation itself (BURGESS, 2006, p. 149). 

 

O federalismo fiscal envolve temas como eficiência e equidade, bem como sobre os 

recursos que são disponíveis para os entes. Na economia política do federalismo, o nível de 

autonomia dos entes subnacionais é chave para as suas possibilidades fiscais. Mas mesmo que 

clivagens econômicas regionais sejam enfrentadas com instrumentos fiscais equalizadores, 

essa pode não ser condição suficiente, pois segundo Migdal (1988), onde as sociedades são 

fracas fica mais difícil existirem estados fortes. As variáveis políticas são a disposição e as 

possibilidades de o governo federal operar em termos mais equitativos, visando ampliar a 

cooperação federativa
11

. Políticas redistributivas ou arranjos fiscais compensatórios são dois 

exemplos nessa linha de buscar reduzir assimetrias, ainda que a questão não seja a igualdade 

entre os entes, mas sim o nível existente de vinculação com a federação (DUCHACEK, 

1987). A solução para esses impasses pode ser negociada em arenas de coordenação 

territorial, desde que tenham poder e legitimidade política para tal. 

Mas, lembra Burgess (2006), a diversidade não é condição suficiente para caracterizar 

a existência de assimetria federativa. Esta é uma questão a investigar nas relações entre o 

governo federal e os entes subnacionais para decifrar a “complexa interdependência” em suas 

dimensões históricas e estruturais (por exemplo, desigualdades socioeconômicas) ou políticas 

(relações entre governo nacional e subnacionais). Esta análise requer especificar como são 

negociados os conflitos que podem reforçar ou reduzir condições prévias de eventuais 

assimetrias. A institucionalização de arenas de pactuação territorial tem sido um instrumento 

em várias federações, como mostra a experiência alemã do Bundesrat que será visto adiante, 

visando equilibrar essa heterogeneidade de recursos e/ou assimetrias de poder. 

Em Estados federais, uma linha de tensão, segundo Benz (1999), considerando o caso 

alemão, são os conflitos distributivos. Nesse país, o federalismo, antes da unificação em 1990, 

se baseava na uniformidade nacional de regras legais, condições econômicas e padrões de 

serviços. Por tal razão, o federalismo cooperativo foi chamado de um “estado federal 

unitário” que perdurou enquanto as condições econômicas permitiram. Nessa situação, 

cooperação e unitarismo de regras reforçaram-se mutuamente não como lados opostos 

                                                        
              11 Não há aqui a intenção de associar simetria com harmonia e assimetria com desarmonia, mesmo 

porque essas são categorias que buscam enfatizar aspectos das relações federativas não de forma excludente ou 

oposta, o que nos levaria a uma situação de um “federalismo ideal” em termos de resolução da diversidade. 
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inseridos na concepção de federalismo, mas sim como uma possibilidade assentada em 

condições específicas. “O termo “federalismo cooperativo” significa a estrutura específica de 

um estado, enquanto unitarismo descreve as circunstâncias de processos intergovernamentais 

e os aspectos característicos das políticas” (Op. cit. p. 59). E essa é uma ideia importante de 

ser considerada quando se busca alinhar a cooperação federativa em bases territoriais. 

Regras unificadas para políticas federais podem, eventualmente, gerar diferentes 

impactos nos entes federados se são apropriadas de maneira distinta. Uniformidade pode vir 

associada com acesso desigual às políticas, caso particularidades territoriais não sejam 

consideradas. Segue o mesmo autor frisando que as falhas na descentralização regional na 

Alemanha ampliaram as assimetrias entre os Lander mais ricos e os mais pobres, pois as 

regras unitárias na base desse processo favoreciam os primeiros. Unificação de regras pode 

ser uma alternativa flat visando igualar os desiguais, mas também pode ser uma forma de lidar 

com os dilemas da cooperação de forma menos complexa. Portanto, a pactuação em fóruns 

intergovernamentais pode ser um caminho político-institucional para lidar com a desigualdade 

federativa. Mas o caso alemão mostra os percalços e cautelas para alcançar essa finalidade, 

pois importa a forma de funcionar e decidir das arenas de cooperação territorial. 

 

1.1.3 Poder intragovernamental e capacidade decisória dos fóruns territoriais  

 

Os problemas acima levantados também indicam que o dilema da tomada de decisão 

conjunta existe, sobretudo quando a produção de políticas pode gerar efeitos diferenciados 

entre os potenciais beneficiários. Essa é uma questão politica que envolve interesses 

territoriais, mas que também depende do desenho institucional do federalismo com suas 

regras e arenas decisórias. A forma como esses constrangimentos institucionais (Immergut, 

1992) se apresentam pode afetar a tomada de decisão nas arenas de políticas. Um exemplo são 

deliberações adotadas de maneira consensual em fóruns que reúnem entes territoriais 

desiguais entre si ou onde há conflitos de interesse entre esses ou com o governo federal. A 

tendência mais comum é que prevaleça o status quo, pois a produção de acordos entre os 

entes costuma ser difícil e as regras decisórias, portanto, condicionam o êxito da cooperação. 

Segundo Agranoff e McGuire (1998, p. 7), em contextos de interdependência, a 

cooperação deve buscar como resultados “soluções mutuamente benéficas”. Assim, “se todas 

as partes beneficiam-se da bem-sucedida realização de uma transação particular ou atividade, 

então, na prática, não importa se uma parte, tal como os agentes federais, gostariam de 

vincular-se à outra parte, tal como os governos subnacionais”. Esse “gerenciamento 
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intergovernamental” se manifesta por meio de barganha, sobretudo na perspectiva dos 

interesses jurisdicionais. Por isso, nas arenas territoriais, para administradores locais: 

 

[T]he completion of a particular task or the achievement of a goal is paramount. 

Strategic behavior in the interdependent world of intergovernmental policy consists 

of contacting the actors who posses the resources that local managers need to 

achieve their goals. Goal achievement in an interdependent world requires 

interaction and adjustment with critically positioned or endowed actors. As a result, 

jurisdiction-based intergovernmental managers will, for example, recognize the 

numerous federal programs, actors, and agencies that constitute the place-oriented 
[policies] (AGRANOFF e McGUIRE, 1998, p. 8). 

 

Para esses autores, “gerenciamento intergovernamental” significa que governos locais 

mais atuantes exibem comportamentos mais incisivos nas arenas territoriais, pois detêm “os 

mais críticos recursos de produção de políticas” como premissa que qualifica suas atividades 

intergovernamentais. Nessa linha, uma das variáveis do modelo explicativo de Agranoff e 

McGuire (1998, p 13) são as barreiras internas do sistema intergovernamental: fatores 

externos (dificuldades dos entes se ajustarem às normas federais para obter assistência) ou 

fatores internos (falta de recursos administrativos para realizar e manejar essas ações).  

Esta também é uma questão que pode envolver assimetria federativa, pois tais 

barreiras dizem respeito a condições administrativas e gerenciais prévias que podem facilitar 

o acesso ao jogo das relações intergovernamentais. A forma como arenas de cooperação 

territorial tratam dessas questões que afetam desigualmente os governos subnacionais é um 

variável politica essencial para ampliar ou reduzir sua legitimidade e sua eficácia. A 

abordagem do modelo jurisdicional (territorial) é uma maneira de avaliar o sucesso produzido 

por essa forma de interação intergovernamental. Portanto, “the inability to remove internal 

barriers to strategic intergovernmental activity can inhibit the level of intergovernmental 

activity” (AGRANOFF e McGUIRE, 1998, p. 16).  

 Conforme Elazar (1994), equilibrar a diversidade de demandas entre vários centros de 

poder territoriais e domínios de políticas condiciona o perfil e a evolução das relações 

intergovernamentais, mas depende do cálculo realizado pelos entes no interior desse processo. 

Uma forma de amenizar a possibilidade de conflitos e gerar mais cooperação é constituir 

fóruns federativos com representantes de todos os níveis de governo. Esse pode ser um lócus 

político e institucional para lidar com temas de dependência financeira subnacional e do 

suporte do governo central para implementar políticas (DUCHACEK, 1987). 

As questões acima desafiam a forma de cooperação territorial, sobretudo se o poder 

que essas arenas dispõem para formular e implementar políticas também enfrenta barreiras 



 45 

internas. Nessa linha, o conceito de poder governamental proposto por Berman (2003, p.1) é 

útil: trata-se da capacidade de uma unidade de governo influenciar outras ou ainda a 

capacidade de um tipo de governo para defender-se ou promover seus interesses no sistema de 

relações intergovernamentais. Portanto, se fóruns territoriais são desprovidos desses recursos 

de poder intragovernamental, reduz-se sua possibilidade de atuar de forma efetiva nas 

relações intergovernamentais, o que pode condicionar o alcance objetivo de suas decisões.  

Se essas arenas não possuem recursos institucionais para implementar políticas perde-

se muito de sua capacidade de indução e credibilidade junto aos governos locais. E, nesse 

sentido, ainda que os desafios do federalismo fiscal sejam condição necessária para lidar com 

as desigualdades entre os entes, não bastam para estimular o desenvolvimento de outras 

capacidades estatais. Portanto, é essencial analisar como se organizam esses fóruns em torno 

da representação subnacional e as condições efetivas que possuem para incidir nas relações 

intergovernamentais. E assim é, pois para Anderson (1960, p. 15), não se pode superestimar 

esses fóruns, já que seus resultados práticos costumam ocorrer mais em campos funcionais de 

políticas e menos em interesses corporativos dos entes subnacionais como territórios. 

 Vale também a ressalva de Pressman (1975, p. 137-146): esses comitês podem ser 

úteis para criar relações federativas, mas não possuem autoridade sobre políticas. Quando se 

trata da gestão de programas, esses fóruns não conseguem ir além de serem "pseudo-arenas", 

pois não possuem autoridade decisória, consomem tempo que poderia ser investido de outra 

forma e costumam prometer mais do que podem de fato definir. Nos termos de Elazar (1962), 

tendem a ser pouco eficientes para promover a cooperação intergovernamental. Uma 

característica desse tipo de instância é concentrar-se mais sobre objetivos e menos em 

relacionamentos colaborativos entre os tomadores de decisão sobre políticas públicas, mesmo 

porque pode lhe faltar esse atributo de poder (intra) governamental.  

Mas, para desenvolver essa interação federativa, uma condição necessária são 

capacidades políticas e técnicas que habilitem os governos locais a agir no interior do sistema 

intergovernamental. Posto de outra forma, politicas federais potencialmente úteis para as 

jurisdições municipais podem ser sub-demandadas em função de barreiras internas, o que 

reduz a atividade intergovernamental. No outro extremo, a busca da interdependência pode 

gerar consequências não previstas se as ações federais acabam favorecendo mais aos governos 

subnacionais mais bem preparados. Em termos de cooperação intergovernamental, os efeitos 

podem ser deletérios, caso influam na ampliação de assimetrias e desigualdade entre os entes 

em função da dificuldade de acesso às políticas federais. Esse é outro desafio político e 

institucional que arenas federativas territoriais costumam enfrentar nas relações entre os entes. 
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Para Wright (1988, p. 49), relações intergovernamentais envolvem acordos em áreas 

onde o governo nacional oferece programas que demandam aceitação dos governos 

subnacionais para serem implementados. Como parte da barganha, os entes federativos devem 

concordar com as condições, tais como fornecer os fundos correspondentes e atender 

exigências de performance. Nesse sentido, essa forma de cooperação entrelaça temas de 

política (relações de poder entre territórios), policies (regras inseridas nas iniciativas federais) 

e administrativas (vínculos entre gestores). Assim, para que a cooperação territorial conecte 

essas dimensões das relações intergovernamentais são necessárias capacidades técnicas e 

organizacionais para estabelecer laços entre o nível central e suas contrapartes locais. 

Por isso Agranoff (2001) enfatiza que o conceito de território, sem mediação das 

policies federativas, pode reduzir sua utilidade explicativa, pois condições de acesso também 

dependem das regras específicas inseridas em cada área de ação do Estado. Nesse caso, 

importa saber qual a possibilidade de compatibilizar a “parceria intergovernamental” focada 

nas “jurisdições” (territórios) com aquelas ancoradas nas “funções” (políticas). Essa questão é 

ainda mais significativa quando os vínculos entre governo federal e entes subnacionais são 

baseados na crescente ampliação de atribuições desses últimos. Uma das exigências colocadas 

para relações intergovernamentais, quando constituídas sobre processos de descentralização 

de políticas, diz respeito às capacidades estatais dos entes subnacionais. Assim: 

 

Federal actions to promote these objectives include technical assistance to enhance 

state and local capacities to manage and govern and other programs that serve the 

federal commitment to capacity building – defined as any federal activity (including 

grants, contracts and technical assistance) a primary purpose of which is to strengthen 

the capability of federal, state, and/or local government officials is to manager their 

programs to provide services to their constituents, or to manage their overall 
jurisdictional or inter-jurisdictional responsibilities (BURGESS, 1975, p. 706). 

  

 O quanto arranjos de cooperação territorial são capazes de propor e implementar 

políticas de reforço das capacidades institucionais dos governos locais é um tema que 

demanda pesquisa empírica. Mas, preservada a autonomia dos entes, a gestão 

intergovernamental de políticas, por meio de fóruns territoriais cooperativos, parece ser um 

recurso essencial em várias democracias federais, como será visto na próxima seção. A 

discussão dessas experiências será útil para a análise do CAF que será realizada no capítulo 3. 

 

1.1.4 As experiências de cooperação territorial em países federais 

 

 Há algumas experiências de cooperação territorial nas democracias federais, apesar de 
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diferenças entre os modelos adotados, como são os casos da Alemanha, Canadá, Índia, Suíça, 

Austrália, Estados Unidos e África do Sul. Excetuados os quatro últimos países, os demais 

envolvem apenas a União e Estados ou províncias. Em todas elas há uma ideia-força com 

distintos perfis de amparo legal e constitucional. Cada um desses arranjos têm um formato 

institucional definindo seus limites de autoridade decisória e os atores federativos que os 

integram, o que gerou diferentes resultados de cooperação intergovernamental. 

 Nos Estados Unidos existiu, entre 1959 e 1996, a Advisory Commission on 

Intergovernmental Relations (ACIR) como fórum de cooperação federativa. Este foi um órgão 

de assessoria, discussão e consulta com a finalidade de melhorar a cooperação 

intergovernamental (ELAZAR, 1965; AGRANOFF, 2007). A instalação foi proposta pelo 

Congresso Nacional e ratificada por lei que definiu sua composição com 26 membros 

representando os governos federal, estadual e local
12

. De forma geral, a ACIR gerou novas 

fontes de conhecimento sobre temas intergovernamentais partilhados em uma arena até então 

inexistente, o que serviu para melhorar o diálogo federativo e, sobretudo, ampliar a 

conscientização do governo federal sobre a importância desses vínculos. 

 Suas funções básicas estavam na lei que a criou: reunir representantes das três esferas 

de governo para discutir problemas comuns; viabilizar o debate sobre grants federais; avaliar 

as condições e controles envolvidos nos programas federais voltados para os governos 

subnacionais; assistência técnica para os ramos executivo e legislativo do governo federal; 

encorajar estudos de problemas que requeressem ação intergovernamental; recomendar 

alocação de recursos e funções entre as esferas de governo e sugerir métodos para coordenar e 

simplificar a legislação tributária e práticas administrativas para reduzir o comportamento 

competitivo entre níveis de governo e o fardo sobre os contribuintes (COLMAN, 1965). 

 Segundo Wright (1965), a ACIR se constituiu como um corpo de assessoramento 

permanente, cujo status e vínculos intragovernamentais lhe colocavam em uma posição 

intermediária entre o Legislativo e o Executivo. Tratava-se de uma comissão permanente do 

Congresso, mas com uma razoável influência presidencial na sua composição e 

funcionamento. Argumenta o autor que seria mais acurado dizer que essa instância detinha 

                                                        
              

12
 Nove membros do governo nacional (seis do legislativo - três senadores e três deputados -, e três do 

executivo), 14 dos governos estaduais e locais e três da sociedade. Os 20 integrantes locais e da sociedade eram 

indicados pelo Presidente do país, mas apenas em seis cargos (os três membros da sociedade e os três do Poder 

Executivo federal), havia discricionariedade na escolha. Os demais 14 integrantes estaduais e locais provinham 

de um painel de nomes submetido pelas respectivas associações de representação como a Associação Americana 
Municipal e a Conferência de Prefeitos. A delegação estadual-local consistia de quatro governadores, quatro 

prefeitos, três legisladores estaduais e três oficiais de condados. O Presidente designava o presidente e o vice-

presidente da ACIR que, geralmente, eram servidores públicos federais (COLMAN, 1965; WRIGHT, 1965). 

. 
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uma visão macro do sistema federal, já que ocupava um papel ambíguo com respeito às 

relações executivo-legislativo em nível nacional e em questões de impacto 

intergovernamental. Estatutariamente, era um fórum de assessoramento para o Congresso e 

para o Executivo com a meta de aprimorar a efetividade do sistema federal. Exclusivamente 

na esfera da Presidência do país cabia ao Office of Management and Organization of the 

Bureau of the Budget (OMB) a função de assessoria para relações intergovernamentais. 

 Uma função de destaque era reservada para questões administrativas e organizacionais 

das relações intergovernamentais, razão pela qual enfatizava-se a necessidade de reforçar as 

capacidades de todos os níveis de governo para lidar com os problemas que os confrontavam. 

Reconhecia-se que muitos desses temas não eram suscetíveis de análise e solução por apenas 

um nível de governo, o que fez a ACIR endossar a concepção do federalismo cooperativo. 

Um segundo pressuposto básico é que o melhoramento do sistema federal não seria produto 

do debate em torno de grandes alternativas como descentralização vs. centralização, por 

exemplo. Ao invés desse caminho, sua forma de ação era mais voltada para lidar com casos 

específicos do que propor mudanças abrangentes nas relações intergovernamentais. 

 Um exemplo de recomendação nessa direção está no estudo de The Challenge of 

Local Governmental Reorganization (ACIR, 1974). O relatório recomendava mudanças 

incrementais no fornecimento da assistência técnica federal e a supervisão que facilitasse a 

devolução de responsabilidades para os governos locais. A ACIR teve um papel relevante no 

redirecionamento da ação federal, visando modernizar a gestão dessa esfera de governo com 

base em três objetivos: eficiência econômica, transparência e equidade fiscal e efetividade 

administrativa. Essas seriam formas de lidar com os desafios da fragmentação das jurisdições 

locais e suas fraquezas fiscais e estruturais, com vistas a cumprir sua função básica de 

prestadores de serviços. Concluiu-se que esse tipo de apoio federal era uma peça que faltava 

no mosaico de ações que buscavam reduzir as disfuncionalidades dos governos locais para, 

desse modo, contribuir para melhorar a qualidade das relações intergovernamentais. 

  O caso alemão está em outro nível, pois as relações territoriais têm suporte 

constitucional. Trata-se do Conselho Federal (Bundesrat) formado por representantes dos 

Lander (estados). Essa instância pode decidir sobre assuntos legais e administrativos que 

envolvem a Federação e os governos subnacionais. O Bundesrat é quase uma segunda casa 

legislativa (assembleia de membros dos gabinetes dos Lander, pois o parlamentarismo é o 

sistema de governo e as unidades subnacionais elegem seus premiers). Esse exerce seu poder 

de veto nas leis aprovadas pelo Bundestag (parlamento) de duas formas: por maioria na 

legislação geral (veto suspensivo) e por ausência de consenso entre seus membros na 
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legislação que trata de temas de interesse dos Lander. O Bundesrat é uma arena que toma 

decisões por meio do consenso entre os seus membros (WEHLING, 1989).  

 Este Conselho é um instrumento de ação dos Lander, mas não de suas legislaturas, 

embora essas elejam o premier. Em função das características do federalismo alemão, que 

confere a essa arena possibilidades de veto, a tendência das relações intergovernamentais é 

buscar consensos. Isso gera a visão que esse é um sistema federal unitário, pois a 

uniformização de regras resultante da barganha entre os entes acaba incentivando um 

"federalismo consensual". Por essa razão, o modelo é criticado por ser pouco transparente, 

dificultar a identificação dos responsáveis pelas decisões e pelo pouco estimulo à inovação 

subnacional (COSTA, 2003). Ademais, como sua estrutura técnica está nas burocracias dos 

Lander, a possibilidade de controle federativo também é afetada, pois as decisões desses entes 

podem basear-se em aspectos pouco acessíveis aos parlamentos locais. 

 Nos casos australiano e canadense o vínculo territorial entre os entes é menos 

institucionalizado, mas nem por isso desprovido de influência federativa. Na Austrália, a 

implantação de instrumentos de cooperação territorial data da década de 1920, embora na 

trajetória mais recente destaquem-se duas iniciativas: o Conselho de Governos Australianos 

(COAG), criado em 1992, e a Comissão de Premiers de Estados (SPC), estabelecida em 2006.  

Este último fórum busca construir consensos entre os estados que são então levados ao COAG 

(LEVY, 2011). Ambos são fóruns de adesão subnacional voluntária nos quais conflito e 

cooperação são características de seu funcionamento, pois:  

 

The cooperative process needs direction and coordination. It may be shaped in 

outline by a set of institutional arrangements, such as regular meetings and the 

'proper channels' of consultation and clearance, that is a set of habits and norms, but 

it is also a process of organising by the people concerned to achieve particular 

outcomes. The process of moving from a disjoint to a conjoint policy-making 

process in any issue area requires some such process of building commitment by the 

people concerned (PAINTER, 1998, p. 63). 

  

 Em oposição à divisão dos entes, a construção de soluções coordenadas é uma 

resposta, o que requer capacidades técnicas e políticas, sobretudo dos atores subnacionais 

envolvidos. Essa parece ser uma condição necessária para ampliar os resultados da 

cooperação intergovernamental, já que um dos seus desafios é organizar distintas agendas 

setoriais coordenadas por essa "mesa federativa". Para Painter (1998), esse seria um meio 

político e institucional para "cercar" as agências centrais e os ministros. Por isso, requer que 

essas instituições invistam recursos políticos e organizacionais para fortalecer essas arenas 
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federativas. Este é um tema de gerenciamento transversal difícil de implementar se esse fórum 

não tiver autoridade decisória, ainda que não vinculante como no caso alemão, mas indução e 

convencimento também são essenciais. Esta experiência indica que as agências centrais se 

envolveram para criar esses "corpos intergovernamentais com mandatos nacionais".  

 O COAG é o ápice de um fórum intergovernamental formado pelo Primeiro Ministro, 

premiers estaduais, Ministro Chefe dos Territórios e o Presidente da Associação Australiana 

de Governos Locais. Suas decisões são adotadas por unanimidade para ampliar a 

possibilidade de adesão de todos entes governamentais. Sua estrutura de apoio técnico é 

formada por grupos de trabalho e comissões permanentes para preparar agendas, propor 

políticas e alinhavar acordos. Esses grupos aproximam a relação entre a Comissão Diretiva 

composta pelo primeiro ministro e os chefes de governo estaduais.  

 Esta composição amplia a autoridade política desse fórum para tomar decisões, 

embora não vinculantes, pois além da adesão ou saída serem voluntárias, não possui suporte 

constitucional. O COAG é uma instância de decisão política que conta com apoio técnico dos 

estados, o que demanda capacidades estatais subnacionais para viabilizar essa cooperação. 

Um dos problemas enfrentados foi que muitos iniciadores desse fórum deixaram a cena e 

houve mudanças de partidos nos governos subnacionais, o que influiu na continuidade das 

ações e dificultou estabelecer relações federativas mais estáveis (PAINTER, 1998). 

 Os temas discutidos devem estar na agenda federativa como hot issues, como foi a 

busca de eficiência econômica nacional nos anos 1990, ou prioridades de todos os níveis de 

governo, pois do contrário não são debatidos. Mas a ascendência da União, sobretudo em 

temas de natureza fiscal, é um aspecto essencial para induzir a busca de coordenação 

federativa. Como lembra Painter (1998, p. 89), "there was something of the traditional take-it-

or-leave-it approach here". Todavia, para Painter (1996), mesmo que o COAG tenha resultado 

de uma "intervenção centralista" induzida pelo power of the purse da União, ele continha 

elementos descentralizadores e de maior interdependência federativa para buscar soluções. 

 O COAG encaminhou temas federativos que não seria possível de outra forma por 

falta de capacidade política e organizacional dos entes, pois mobilizou atores chave com 

recursos para incidir nas agendas. E isso permitiu que os protocolos formalizados ganhassem 

importância para a resolução política e modelagem de políticas. Para tanto, duas importantes 

características foram as interações regulares de um grupo de agências centrais e o 

desenvolvimento de reforçados vínculos intergovernamentais dessas com os entes 

subnacionais. E esse processo gerou um aprendizado sobre os benefícios que mesmo uma 

limitada cooperação pode criar dentro de um sistema federal conflituoso (PAINTER, 1998). 
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 No caso do Canadá, as relações intergovernamentais favoreceram mais 

horizontalidade pela natureza política do federalismo (partidos políticos menos organizados 

nacionalmente, decisões da corte suprema em favor das províncias, a presença de Quebec 

representando a minoria francesa e o formato da estrutura fiscal mais favorável aos entes). 

Duas instituições evidenciam essa trajetória de cooperação entre as províncias e a menor 

ênfase no papel do governo central. A primeira é a Annual Premiers’ Conference (APC), 

criada em 1960; a segunda é o Council of Federation (COF), criada em 2003. Em ambas as 

relações verticais com o governo nacional inexistem (COLLINS, 2012).  O caso canadense é 

um dos exemplos do que Elazar (1987) chama de experiências de "tomada de decisão 

colegiada"
13

 na produção de políticas públicas em países federalistas. 

 O COF foi estruturado com base em dois objetivos alinhados com as tendências 

descentralizadoras da Federação: coordenar as ações provincial-territorial vis-à-vis o governo 

federal e coordenar as ações entre esses entes subnacionais em temas que os envolvem. Por 

isso, esse fórum se organizou melhor que a APC em termos administrativos (possui uma 

comissão dirigente, um secretariado e financiamento partilhado entre os membros). A 

cooperação intergovernamental é decidida entre os estados e sem mediação do governo 

central, pois quem convoca seus encontros não é o premier, como ocorre no COAG 

australiano (COLLINS, 2012). Dez províncias e três territórios são representados por seus 

premiers, sendo o ramo executivo dos governos subnacionais quem preside esse fórum e o 

presidente é alternado anualmente entre os seus membros. Dentre suas ações estão a partilha 

de informações e o monitoramento das iniciativas federais, o que serve para coordenar as 

políticas subnacionais junto ao governo central. O COF opera como um contrapeso ao propor 

agendas alternativas e coordenadas entre os entes, como se fosse um ombusdman do 

federalismo para melhorar suas relações intergovernamentais (DESROSIERS, 2006, p. 38). 

 Na Suíça,  em 1993, foi criado o Conselho de Governos Cantonais (CCG) com a meta 

de ampliar a cooperação intergovernamental entre eles e com a Confederação. Conforme 

Schmitt (2006, p. 70), para os cantões, essa tem sido uma forma de preservar seu papel no 

Estado Federal, bem como sua autonomia e espaço de manobra. O CCG busca garantir a 

coordenação de esforços entre os entes subnacionais, sobretudo quanto às atividades que os 

impactam no âmbito federativo.  

                                                        
              13 Pode ser argumentado que colegialidade intergovernamental tem envolvido unidades constituintes em 

campos em que a produção de políticas federais era mais ou menos unilateral, exceto que essas unidades 
estiveram representadas no corpo legislativo que estabelecia o amplo esboço das políticas. De outro lado, o 

mesmo resultado tem sido obtido em sentido contrário, com representantes do governo federal sentando com 

tomadores de decisão estaduais e municipais em que ou não tinham direto envolvimento antes ou envolvimento 

indireto por meio de subvenções (grants-in-aid) ou transferências de pagamentos (ELAZAR, 1987, p. 207). 
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 As instâncias organizadas de gestão desse fórum são: Assembleia Plenária (decide por 

maioria dos membros, não obstante cada cantão tem autonomia para manter suas posições); o 

Conselho (formado por 7 a 9 membros eleitos dentre os membros regionais que opera como 

um órgão executivo) e o Secretário permanente indicado pela sessão plenária para monitorar 

os comitês. Diferentemente do caso canadense, o Conselho Federal é convidado para as 

plenárias do CCG no que é chamado de "Diálogo Confederativo" que ocorre duas a três vezes 

ao ano. O CGG também possui contatos próximos com todos os órgãos da administração 

federal, o que facilita o encaminhamento de suas demandas (SCHMITT, 2006). 

 O CCG também se relaciona com a Associação Suíça de Municipalidades, Associação 

das Comunas Suíças e a União das Cidades Suíças. Em especial, a cooperação com essa 

última tem sido fácil, pois os governos locais costumam buscar soluções diretas com a 

Confederação. E isso influi na perda de poder dos cantões diante das localidades, sobretudo 

porque esse é um dos mais relevantes poderes exclusivos que esses possuem para coordenar a 

divisão de responsabilidades confederativas. Segundo Schmitt (2006), o CGG é útil para os 

cantões e para a Confederação ao cumprir funções de articulação horizontal e vertical entre os 

níveis de governo. Nessa direção tem caminhado o esforço de trazer os municípios para o 

interior de um sistema de cooperação intergovernamental entre as três esferas de governo.  

 Na África do Sul, os fóruns intergovernamentais são constituídos ao redor de questões 

técnicas, executivas e legislativas. As municipalidades são representadas pelos "governos 

locais organizados" por meio da Associação de Governos Locais da África do Sul (SALGA). 

As instâncias territoriais atuam na governança cooperativa, modelagem de políticas e decisões 

sobre alocação de recursos.  O "Gabinete Estendido" reúne os premiers de províncias e o 

presidente da SALGA. É o mais alto fórum que assessora o gabinete nacional quando é 

finalizada a estrutura fiscal e a partilha de receitas entre os entes. Há o "Conselho de 

Coordenação do Presidente", por este presidido e formado pelos nove premiers provinciais, o 

presidente da SALGA, prefeitos das cidades metropolitanas e os ministros responsáveis por 

funções transversais como assuntos internos, serviço público, administração e finanças 

(REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, 2011).  

 Na Índia, a Constituição prevê a formação do Conselho Inter-Estados (ISC), que foi 

instalado em 1990, mas passou a operar em 1996, com a função de coordenação federativa 

entre os entes subnacionais e a União em torno de políticas públicas. Suas decisões são 

adotadas por meio de consenso. Até 2014 reuniu-se 10 vezes, sendo a última em 2006. No 

entanto, a formalização do ISC não considerou um dispositivo constitucional que determina 

ser esse um fórum de mediação de conflitos federativos. Assim, ficou limitado seu poder na 
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arena intergovernamental, o que faz dele mais um órgão de aconselhamento que geralmente 

não é seguido pelo governo central (CUTS INTERNATIONAL, 2014).  

 O ISC é formado pelo Primeiro Ministro (na função de presidente), Premiers estaduais 

(ou governadores estaduais onde for o caso), administradores de territórios onde inexiste uma 

Assembleia Legislativa, seis ministros do gabinete indicados pelo Primeiro Ministro com base 

em uma lista da escolha realizada na União do Conselho de Ministros. Outros ministros 

podem ser convidados permanentes, caso indicados pelo chairman desse conselho ou quando 

agendas setoriais são discutidas. Existe uma comissão permanente para as funções executivas 

formada por alguns Ministros da União e presidida pelo Ministro do Interior. 

 A estrutura do ISC não é facilitadora da participação dos Estados, pois sua abordagem 

é mais top-down e não provê uma base comum de discussão e informação com os entes. 

Dentre as falhas na sua estrutura estão a ausência de um secretariado independente, formado 

por representantes estaduais, que deixe de ser um anexo dentro do Ministério do Interior. Esse 

novo formato poderia apoiar os estados menos desenvolvidos e gerar interação e aprendizado 

mútuo ao facilitar uma visão comum dos desafios federativos. Assim, o ISC está em débito 

com a função de ser um repositório de melhores práticas que cada estado poderia adotar, o 

que deveria ser um item permanente na sua agenda (CUTS INTERNACIONAl, 2014) 

 Outra arena intergovernamental de base territorial é a Comissão de Planejamento, que 

funciona desde 1950, mas foi instituída por ordem executiva do governo central e não tem 

amparo constitucional. Sua ação tem sido mais relevante nas decisões de política econômica e 

planejamento, e menos nas áreas de políticas públicas. Opera como mediadora nos conflitos 

entre o centro e os estados, o que na prática lhe conferiu um estatuto de "governo paralelo". 

Por sua sugestão foi constituída, em 1952, a Agência Nacional de Desenvolvimento que é o 

mais alto órgão de assessoramento intergovernamental em planejamento. Ainda existem, em 

termos de cooperação territorial, as conferências de governadores e de ministros chefes 

(alguns estados elegem um ou outro) (KAUR, 2011). 

 Nessas experiências existem modelos mais formalmente instituídos (o caso alemão é o 

maior exemplo), modelos intermediários (como Austrália, Suíça, África do Sul e Canadá) e a 

Índia como o menos formalizado, embora tenha suporte constitucional. As relações entre os 

entes também diferem, pois alguns buscam ampliar relações horizontais (Canadá e Suíça) e os 

demais estão mais voltados para vínculos verticais. Excetuada a Suíça e os Estados Unidos, os 

outros países são repúblicas federais parlamentares. Os fóruns federativos americano, sul-

africanos, suíço e australiano envolvem os três níveis de governo. Afora o CCG suíço, nos 

demais casos, as decisões são adotadas por consenso dos membros. O caso americano é o 
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mais frágil, pois a ACIR foi um órgão de assessoria e consulta, mas sem poder decisório que 

existe, ainda que com níveis distintos, nas demais experiências de cooperação territorial. 

 Esta pesquisa considera a inserção de arenas de cooperação territorial em um contexto 

onde as relações intergovernamentais são estruturadas por meio da descentralização de 

atribuições da esfera central para os entes subnacionais. Esse processo gera demandas de 

organização administrativa para os governos locais, tendo em vista as novas responsabilidades 

que passam a ser assumidas. Assim, para esse trabalho, em termos teóricos, duas são as 

questões centrais. A primeira, discutir se arranjos de cooperação territorial são alternativas 

para lidar com as desigualdades e assimetrias federativas. A segunda, é analisar o poder 

decisório desses fóruns e sua capacidade de enforcement para adotar medidas que gerem 

impacto nas relações intergovernamentais, especialmente nos governos subnacionais. Para 

apoiar a discussão das duas questões, a análise comparada dos casos alemão, americano, 

canadense, australiano, indiano, suíço e sul-africano servirá de referência. Desse modo, será 

avaliado como o CAF lidou com os desafios de obter poder intragovernamental para 

implementar medidas voltadas a ampliar as capacidades estatais dos governos locais como 

uma forma de enfrentar  os dilemas da desigualdade federativa. 

 

1.2 A dimensão cooperativa do federalismo em torno de políticas públicas 

 

 A cooperação por meio de políticas públicas é apoiada em arranjos de cooperação 

intergovernamental que combinam coordenação central com algum nível de divisão e/ou 

descentralização de responsabilidades para a sua implementação  subnacional. Por essa razão, 

demandam a existência de arenas de pactuação entre representantes territoriais para definir 

regras de funcionamento, critérios de adesão, objetivos e formas de financiamento. Trata-se, 

conforme Pressman (1975, p. 58), de formalizar o "local em que o intercâmbio de recursos 

políticos ocorre". A estrutura e o funcionamento dessa forma de cooperação dependem das 

características do federalismo e suas relações intergovernamentais, mas também da trajetória 

histórica de cada política pública com o seu legado institucional. Por sua vez, essa dupla e 

mútua influência é responsável pelo surgimento de distintos modelos de cooperação. 

 Uma das primeiras tentativas visando compreender a cooperação em políticas foi 

proposta por Grodzins (1984) com a metáfora do marble cake. O “bolo de mármore”
 14

 retrata 

                                                        
              

14
 Para Krane e Wright (2007), essa metáfora a exemplo do picket fence ou fending-for-yourself  são 

altamente informativas, mas são a-teóricas, embora facilitem a compreensão do fenômeno que se busca analisar.  



 55 

o funcionamento do federalismo não como camadas duais, mas integradas por meio do 

entrelaçamento de funções na arena intergovernamental. A partilha de políticas inclui 

produzi-las, financiá-las e administrá-las por meio da cooperação intergovernamental, em 

geral materializada por alguma divisão contratual ou legal de responsabilidades. Como o 

objeto das relações intergovernamentais é de interesse público, as questões aí inseridas 

costumam ser formuladas em termos de suas implicações para o funcionamento do sistema 

federal, além de pedirem alguma forma de cooperação (ELAZAR, 1987; KINKAID, 1990).  

 Segundo Abrucio (2014, p. 3), nas Federações, é comum haver mais de um nível de 

governo atuando num mesmo setor. Esta situação de interdependência, que requer 

instrumentos de coordenação, tornou-se mais complexa por conta de três fatores. O primeiro, 

a expansão do Estado de Bem-Estar Social com uma significativa de nacionalização de 

políticas. Ademais, ampliou-se a descentralização na execução desse modelo e cresceram as 

demandas por maior eficiência e accountability na gestão pública. Os três fatores estão 

apresentados em ordem cronológica, considerando a sua inserção gradativa na agenda das 

políticas públicas após a Segunda Guerra. A combinação desses aspectos inseriu-se na 

cooperação federativa, pelo menos desde a década de 1980, de modo que é esse o pano de 

fundo histórico e de complexificação institucional que essa seção considerará. 

 

1.2.1 Políticas públicas como partilha organizada de funções entre esferas de governo 

 

  No federalismo são centrais os instrumentos que buscam construir a cooperação em 

políticas públicas por meio da conexão entre governos que são autônomos, mas ao mesmo 

tempo interdependentes. Os meios para implantar essas relações podem ser: econômicos 

(transferência de recursos), legais, práticas administrativas (padrões mínimos de performance) 

e políticos (decisões de órgãos de intergovernamentais como conselhos e redes intersetoriais) 

(AGRANOFF, 2007, p. 261-262). De forma mais específica, Krane e Wright (2000), 

argumentam que os instrumentos financeiros (onde e como alocar fundos) costumam 

associar-se a objetivos a serem alcançados pela esfera de governo que recebe os recursos.  

 Nesta policy interaction, "complexos relacionamentos são estabelecidos sobre a gestão 

[de políticas]" (AGRANOFF, 2007, p. 57). Esta realidade demanda cooperação por meio de 

ajustamento/compartilhamento de responsabilidades e pode ser implantada por meio de 

distintos arranjos institucionais. Exemplos desses modelos podem ser comitês conjuntos 

(fóruns intergovernamentais), estruturas comuns de planejamento, consultas, intercâmbio ad 

hoc, acordos entre agências responsáveis por políticas públicas, procedimentos de consulta, 
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grupos de trabalho ou a designação de papéis e funções que vinculem os entes no interior das 

relações intergovernamentais. Cada uma dessas opções possui um nível diferenciado de 

formalização e de estrutura de gestão intergovernamental. 

Outra possibilidade para esse tipo de gestão intergovernamental é o "desenho 

estrutural horizontal" que desenvolve e mantém redes para formular e implantar políticas. As 

partes, ao serem engajadas na tomada de decisão sobre a produção da política pública, valem-

se de incentivos compartilhados de financiamento e acesso a recursos técnicos. Mas o grau de 

“sensibilidade” dessas regras de adesão pode mudar se provém de “tecnocratas” ou de 

“profissionais das políticas”, bem como se são pactuadas de forma mais ou menos consentida 

entre os entes de governo (AGRANOFF, 2007, p. 272). 

 Para Wright (1988, p. 49-52), o modelo de autoridade sobreposta seria o mais 

adequado para construir essas relações intergovernamentais cooperativas, em oposição a 

arranjos hierárquicos, pois: a) áreas substanciais de ação envolvem mais de um nível de 

governo; b) áreas de autonomia ou jurisdição independente e ampla discricionariedade 

tornam-se menores; c) o poder disponível para qualquer esfera de governo fica mais limitado, 

de modo que barganha e negociação influem para gerar acordos entre as partes. Este 

intercâmbio intergovernamental transfere três tipos de recursos: políticos, sobre a gestão das 

políticas e bases financeiras, o que estimula a dispersão de autoridade, influência e poder.  

 Mas não se trata de um sistema baseado apenas na cooperação e consenso, pois o 

conflito e a competição são inerentes. Para Agranoff e Radin (2014, p. 14), esse modelo é 

mais propenso a operar por meio de "parcerias de performance" com padrões e metas que são 

pactuadas. Os níveis de governo são vistos como co-equal players e não como atores de uma 

relação entre um principal e os agentes. Isso facilita instituir intercâmbios que induzem o 

comportamento dos entes para a cooperação ao invés de comandá-los. Por exemplo, esforços 

comuns de capacity building instruments tendem influenciar a implantação das políticas 

públicas nos governos subnacionais e, por essa razão, costumam fazer parte desses acordos.  

Um dos efeitos que daí pode resultar é a criação de "premissas de decisão comum", 

ainda que a alocação de recursos financeiros seja sempre um indutor essencial das relações 

intergovernamentais. Uma forma desses vínculos se materializarem no plano subnacional é 

instituir estruturas organizacionais que sejam os elos concretos com as políticas públicas 

federais. Esta é outra maneira de gerar lealdades partilhadas entre especialistas de políticas 

através e além dos limites das jurisdições. Estes formatos tendem a ser mais robustos do que a 

"mais frágil aliança fraternal em RIGs entre generalistas político-administrativos em todos os 

níveis" (WRIGHT,  p. 461). Com efeito, relações baseadas em elos territoriais seriam menos 
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propensas a gerar cooperação do que aquelas organizadas por meio de políticas públicas. 

Portanto, um aspecto chave na implantação de políticas públicas são seus esquemas de 

incentivos junto aos entes federativos. A isso Wright (1988) chama de policy choice effects: 

como decisões de gestores de governos subnacionais são influenciadas por políticas federais 

em que administradores nacionais têm poder para aprovar financiamentos, definir regras e 

supervisionar a ação dos governos locais? Três são as hipóteses para responder a essa 

pergunta: a) localidades alteram suas agendas e aderem aos programas se avaliam que seus 

objetivos podem ser recompensados pelas regras de adesão; b) se governos locais aceitam 

mudar suas prioridades; c) os entes sabem que a ajuda federal tem o potencial de alterar a 

hierarquia da tomada de decisão, pois em geral o apoio recebido é condicionado por regras.  

Conforme Wright (1988, p. 397-398), as condições que impulsionam essa cooperação 

são: uma percepção comum sobre a urgência dos problemas; redução do impacto dos custos 

para os participantes; garantia de apoio técnico e financeiro; maior abertura e frequência de 

comunicação para criar confiança mútua e clareza de papéis e limites entre níveis de governo 

nos problemas que ultrapassam as fronteiras de um território. Grodzins (1984) complementa 

essa visão argumentando que o federalismo cooperativo fornece padrões de serviços com 

mínimos nacionais, amplia as atividades e os recursos financeiros dos entes subnacionais, 

impulsiona sua qualificação administrativa e desenvolve suas habilidades profissionais. 

 Wright (1988) apresenta duas outras importantes considerações sobre cooperação por 

meio de políticas e o comportamento dos entes subnacionais: a) o "risco de não obediência" 

(risk of no-compliance) das regras pode implicar penalidades como o não acesso a fundos, o 

que costuma gerar comportamentos reativos; b) maior institucionalização de regras como 

divisão de responsabilidades e recursos reduz a possibilidade de comportamentos estratégicos, 

visando maximizar a obtenção de verbas e/ou reduzir custos em nível local. Ambas estratégias 

podem influir de forma oposta na cooperação: a primeira reduz a falta de adesão e 

alinhamento dos entes em torno de políticas de alcance nacional; a segunda reforça caminhos 

institucionalizados para o acesso às políticas. Portanto, enforcement e compliance podem ser 

faces do mesmo processo de cooperação intergovernamental em políticas públicas. 

 Por essa razão, o sucesso das políticas federais também depende de como os governos 

subnacionais as aproveitam. Para Grodzins apud Agranoff (2001, p. 36), "federalismo 

cooperativo combina assistência federal com a oportunidade para outros governos tornarem-

se “construtivamente envolvidos nas grandes funções do serviço público”. Um dos veículos 

para essa análise são arenas de políticas e suas regras que buscam estimular comportamentos 

cooperativos e o cálculo dos entes para avaliar custos e/ou benefícios de aderirem. Analisar o 
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que Agranoff (2007) chama de “instrumentos” de relações intergovernamentais pode ajudar a 

decifrar os porquês das normas inseridas em políticas e auxiliar a compreender seus efeitos 

sobre as escolhas dos governos subnacionais em direção a processos mais cooperativos.  

 É por esse motivo que, para Wright (1988), a proeminência das policies no interior das 

relações intergovernamentais poderia ser identificada menos por questões do tipo "deveria o 

governo federal implementar essa política". O que importa é discutir as ideias que influíram 

em uma  policy choice com seu design e forma de implementação. E isso envolve questões 

como: quem são os atores intergovernamentais envolvidos? Quais seus objetivos e meios de 

ação? Quais são as diretrizes da política, sobretudo para distribuir recursos financeiros? Onde 

pode tal política ser aplicada? Como um governo subnacional pode se habilitar?  

 Desse modo, políticas públicas federais podem influenciar a politics nas relações 

intergovernamentais conforme suas regras de adesão induzem certos tipos de vínculos. Para 

Lae-Cho e Wright (2001, p. 76), “the nuances and specific features of policy areas affect 

relations among different governments”. As relações intergovernamentais que se conformam 

em cada arena de políticas podem ajudar a compreender os vínculos federativos que são 

gerados. Com efeito, se políticas públicas são temas chave nas relações intergovernamentais, 

é essencial conhecer, em cada área, suas regras de funcionamento administrativo, econômico 

e político, bem como os nexos entre elas (WRIGHT, 1974). Por tal razão, quem define e como 

se formula uma política é uma variável importante nas iniciativas de alcance federativo.  

 Nessa linha, para Elazar (1972, p. 9) os "most important actors are involved in most 

important details of implementation and evaluation of most policies of mutual interest to them 

through the political process". Agranoff (2001, p. 45-53) comenta essa passagem: modelos 

cooperativos traduzem dimensões políticas em transações gerenciais que devem considerar o 

contexto de governos subnacionais por meio de quatro instrumentos. O primeiro, barganha e 

ajustamento, pois a crescente interdependência intergovernamental opera em favor de 

construir relações organizadas com regras intergovernamentais estáveis. O segundo, a 

mudança de responsabilidade "para baixo", para implantar políticas, demanda mais suporte 

técnico e financeiro da União. O terceiro, novas exigências de competência gerencial em nível 

local para lidar com o sistema intergovernamental de políticas, já que os implementadores 

subnacionais passam a ser considerados interlocutores ativos nas arenas decisórias 

federativas. Por fim, limites de enforcement e de execução das agências federais induzem o 

desenvolvimento dessas capacidades administrativas em nível subnacional. 

 Embora esses mecanismos sejam relevantes nos vínculos territoriais ou mesmo em 

programas, costumam ser mais requeridos nas pactuações constituídas em políticas públicas. 
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Assim é, pois conforme Grodzins (1984, p. 11), o federalismo é um sistema de governança 

em que a "partilha de funções" é essencial para manter a cooperação intergovernamental. 

Modelos de cooperação assim organizados podem inibir o que Agranoff (2007) chama de 

preemption: na ausência de alguma regulação federativa, uma esfera de governo define como 

uma política pública será implantada sem pactuação intergovernamental. Sistemas de políticas 

públicas reduzem essas possibilidades, pois suas regras de funcionamento são mais estáveis e 

pactuadas entre os entes. Isso melhora as condições políticas e institucionais para induzir a 

cooperação federativa em um processo mais coordenado de produção e implementação de 

ações com alcance intergovernamental. Este será o tópico a ser discutido na próxima seção. 

 

1.2.2 Sistemas de políticas públicas como rota para a cooperação intergovernamental 

 

 Em países federais, o típico esforço de política pública deveria ser interativo, mesmo 

que existam elementos de transferência administrativa para os níveis inferiores de governo, 

pois, como há múltiplos interesses e estruturas, esses dificilmente podem ser controlados 

apenas pelo governo central. Este nível, em regra, define os parâmetros e dispõe de recursos, 

enquanto os entes subnacionais costumam lidar com a implementação. Mas quanto mais 

institucionalizadas forem as regras dessa forma de cooperação, maior tende a ser o input dos 

entes federativos na produção de políticas públicas, o que costuma ser um dos estímulos para 

a constituição de sistemas nacionais de políticas como institucionalidade intergovernamental. 

Assim, maior a probabilidade de essa pactuação federativa lograr êxito em termos de 

autoridade e legitimidade. 

Aqui vale lembrar o conceito de "shared functions" proposto por Grodzins (1984, p. 

11-13) que pode designar um ou mais das seguintes condições: a) na formulação de um 

programa, o poder de decisão é exercido tanto por aqueles no governo federal como pelos 

governos estaduais e locais; b) onde gestores de todos os governos exercem significativas 

responsabilidades, na administração de uma dada atividade, essa será chamada uma "função 

partilhada"; c) se os representantes de todos os governos exercem significativa influência 

sobre as operações de um programa ele será considerado uma forma de partilha.  

 Na trajetória teórica dessa concepção adquire importância a análise de Grodzins 

(1984) sobre o funcionamento das polícias americanas. Parafraseando Edgar Hoover, chefe do 

FBI até a década de 1970, "nenhuma unidade de apreensão e detenção pode ser 

autossuficiente, pois o crime não é apenas local, mas nacionalizado, e métodos nacionalizados 

são necessários para combatê-lo" (Op. cit., p. 89-90). A criação de formas de cooperação 
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federativa em políticas públicas parte dessa constatação: problemas comuns em todo território 

nacional, e que afetam áreas de ação estatal, requerem a cooperação entre mais de uma esfera 

de governo para formular e implementar as iniciativas que são requeridas. 

 Nessa experiência, o sistema nacional de polícias se abrigava sob leis federais a serem 

executadas em todos os níveis de governo. O "sistema nacional de polícias é principalmente 

encontrado no suporte mútuo de servidores públicos (officers) que em conjunto executam o 

trabalho nacional de aplicação da leis" (GRODZINS, 1984, p. 102).  Esta cooperação também 

dependeu de antecedentes, ainda que contingentes e não planejados, que influíram na 

trajetórias das relações que foram sendo construídas para garantir o enforcement das leis e 

assim superar a ação independente em cada esfera de governo.  

  Em sistemas de políticas busca-se construir unidade nacional ao redor de órgãos e 

agentes públicos dos três entes federativos. Neste caso, gera-se um "bem institucionalizado 

sistema de ajuda mútua" por meio de redes de relacionamento intergovernamental. Formas de 

cooperação assim constituídas visam organizar a produção conjunta de política pública, 

apoiada em processos combinados de construção de capacidades de gestão e implementação 

coordenada e descentralizada. A finalidade é superar a convivência de lógicas duais criando 

denominadores comuns em torno de objetivos nacionalmente pactuados. 

 Seja qual for o modelo, políticas públicas em países federalistas dividem 

responsabilidades pela sua gestão e implantação, e possuem algum grau  de coordenação 

nacional combinada com sua descentralização territorial e setorial. Ainda que existam regras e 

diretrizes nacionais, com graus variados de autonomia dos entes para executá-las, o caso das 

polícias exemplificado por Grodzins possui outras implicações analíticas. Sistemas nacionais 

de políticas costumam gerar arranjos institucionalizados em que todos os níveis de governo 

convergem para atuar de forma cooperada ao redor de uma agenda comum. Ao criar sua 

própria institucionalidade, as regras do jogo cooperativo definem o contorno das interações 

intergovernamentais e a distribuição de competências e atribuições entre esferas de governo. 

Nos termos de Obinger, Leibfried e Castles (2005), a forma como o federalismo se organiza e 

a maneira como suas políticas públicas são estruturadas influenciam-se reciprocamente. 

 A constituição de arranjos sistêmicos de políticas públicas está alinhada a essa visão 

que objetiva garantir interdependência e melhorar a coordenação federativa. Este processo se 

organiza sem prejuízo da autonomia que os governos locais costumam desfrutar, mas orienta-

se para evitar ações fragmentadoras, e por isso se guia por metas nacionais. O conceito de 

sistema supõe articulação federativa nacional apoiada no importante papel regulamentador, 

indutor, coordenador e financiador da União (ABRUCIO, 2010; FRANZESE e ABRUCIO, 
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2013). Buscam combinar descentralização e discricionariedade local com um sentido nacional 

de coordenação política. Em outros termos, visam ajustar autonomia subnacional e 

convergência federativa, mas sem a visão hierárquica típica dos modelos de autoridade 

inclusiva para definir seus objetivos (WRIGHT, 1988). 

 Os "constrangimentos mutuamente consentidos" entre os participantes alimentam as 

bases para a obediência a regras e normas pactuadas de forma intergovernamental. Mas como 

lembra Pierson (1995, p. 451), "no federalismo, dada a divisão de poderes entre os entes, as 

iniciativas políticas são altamente interdependentes, mas são, de forma frequente, apenas 

modestamente coordenadas”. Portanto, trata-se de um processo de cooperação que, embora 

possa ser "amarrado" por suas próprias regras de organização e funcionamento, também é 

marcado pela contingência das relações políticas em cada arena intergovernamental. 

 E assim é, pois existe o que Pierson (1995) denominou de dilema do shared decision 

making: para melhorar o desempenho governamental é preciso compartilhar políticas entre 

entes federativos que, por definição, só entram neste esquema conjunto se assim o desejarem. 

Por isso, a expansão de políticas públicas compartilhadas em sistemas federativos é complexa. 

A maneira como essa cooperação é organizada e acomoda os representantes subnacionais das 

politicas públicas ajuda a reduzir as incertezas desses vínculos que requerem a participação de 

todos os níveis de governo. Para tanto, a autonomia que costuma ser desfrutada pelos 

governos locais busca ser compensada por arranjos intergovernamentais visando reduzir as 

assimetrias de autoridade e recursos. O essencial para as "agências administrativas, dentro e 

entre níveis de governo, é promover o desenvolvimento da cooperação e ajuda mútua" 

(GRODZINS, 1984, p. 338).   

 Na concepção e implementação das políticas públicas é importante observar a 

variação existente nas capacidades dos governos subnacionais. Os critérios institucionalizados 

para a adesão federativa são relevantes, pois as politicas podem estabelecer "padrões 

nacionais mínimos" ou deixar cada governo subnacional adaptar seus objetivos de forma mais 

discricionária e de acordo com suas capacidades. Por essa razão, Pressman (1975, p. 142) 

pergunta: os doadores (governo federal) estão preocupados com os efeitos de suas políticas de 

assistência sobre o desenvolvimento dos governos subnacionais? E se existe alguma, qual 

abordagem que predomina para buscar esse objetivo? Adicionalmente, importa avaliar as 

regras de financiamento e a legislação da política, pois esses dispositivos podem indicar como 

ocorre a indução do governo federal e o grau de autonomia e/ou acessibilidade dos governos 

subnacionais no seu manejo. 
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 Em termos de experiências nacionais que se valem de sistemas nacionais, o caso mais 

relevante segue sendo o alemão, por meio do que Agranoff (2007, p. 265) chama de 

"desenvolvimento colaborativo de políticas". Este é um modelo da construção 

intergovernamental de políticas públicas, patrocinado pelo governo federal, mas operado em 

nível subnacional. Este processo demanda interdependência além do tradicional "nós 

propomos e eles dispõem", pois as partes afetadas forjam cursos viáveis de implementação 

cooperativa. O governo nacional supera a postura associada para apenas requerer a obediência 

a leis e regras de execução em favor da construção intergovernamental de políticas. Esta é a 

realidade em muitas áreas em que o governo central não possui capacidade executora, pois 

essa se encontra quase integralmente nos Lander. 

 A tomada de decisão conjunta formaliza instrumentos em que todos os atores 

governamentais interagem para desenvolver políticas domésticas, tendo o Bundesrat como a 

instituição que canaliza essa relação intergovernamental em políticas públicas. Para Agranoff 

(2007), essa experiência mostra como se constituem modelos nacionais articulados de 

políticas públicas, sobretudo de welfare state, em que os entes subnacionais podem 

influenciar desde os seus estágios iniciais. Conforme Pierson (1995), sendo o federalismo um 

sistema em que há mais de um ramo de governo atuando na mesma política pública, importa 

considerar como suas instituições se inserem no contexto de cada uma dessas iniciativas.. 

 No Canadá, a experiência de sistema de políticas é menos estruturada, pois a trajetória 

de seu federalismo é diferente, mas também organizou modelos de decisão conjunta que 

demandam acordos formais entre todos os níveis de governo envolvidos em uma política 

pública. Este foi o exemplo do Plano Canadense de Pensão que requer aprovação formal do 

governo nacional e das províncias, o que impede ações unilaterais. Obinger, Leibfried e 

Castles (2005) frisam que essa experiência gerou um complexo sistema de decisão coletiva ao 

ampliar a variedade de participantes, diversificar as expressões ideológicas à mesa, outorgar 

poder de veto aos participantes e ampliar o nível de consenso requerido. 

 Este processo pode envolver a formalização de arenas intergovernamentais de 

discussão e deliberação que fortalecem a construção de acordos sobre políticas que, nesse 

caso, afasta seus processos decisórios de serem ad hoc. Esses arranjos baseiam-se em regras 

mais institucionalizadas para gerar alinhamento entre autoridades federais e subnacionais. A 

pactuação ocorre por meio de decisões conjuntas que demandam a aprovação dos atores 

subnacionais, sobretudo porque há custos compartilhados, pois:  
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Since federal systems inflate the number of actors involved in the policy-making 

process, and because sub-governments frequently pursue their own strategies in a 

given policy field, any major policy change requires the co-ordination of multi-

layered interests and the approval of a host of actors, who have to bargain until they 

agree on a joint course of action and – especially important for expensive areas of 

public policy such as social policy – on the cost sharing associated with this course 

(OBINGER, LEIBFRIED and CASTLES, 2005, p. 37-38). 

 

 Portanto, sistemas de políticas buscam desenvolver não apenas os pactos em torno de 

seus fins, mas também dos meios necessários para sua implantação. Para atingir metas 

nacionais pode ser necessário desenvolver capacidades institucionais subnacionais, sem as 

quais os entes melhor estruturados podem distanciar-se dos demais e a assimetria que daí 

poderia decorrer enfraqueceria a essência desse tipo de arranjo cooperativo. Como lembram 

Krane e Wright (2000, p. 97), desde os anos 1980, tem ganhado ímpeto na administração 

pública o gerenciamento das dimensões inseridas nas relações intergovernamentais. Esta 

poder ser uma finalidade almejada por sistemas nacionais de políticas, e os formatos que esses 

assumem para organizar a cooperação federativa também podem estimular a promoção das 

capacidades estatais dos entes subnacionais como uma dimensão relevante. 

 

1.2.3 Políticas públicas: trajetórias institucionais e o seu efeito sobre capacidades estatais 

 

 Há um nexo que liga a trajetória das políticas públicas e seus arranjos de governança 

que compartilham responsabilidades entre os entes inseridos na cooperação federativa. Este é 

um processo influenciado pela dependência dos legados específicos em cada arena de 

políticas públicas e pelas regras constitucionais e legais que embasam as relações 

intergovernamentais. 

 Portanto, combinar dispersão de autoridade territorial sobre políticas públicas com 

integração federativa é um processo sincrônico (alinha esferas de governo em torno de 

interesses comuns) e diacrônico (constrangido pelo legado de cada política). Por essa razão, 

argumenta Pierson (1995), as instituições do federalismo não são condição suficiente para 

fazer emergir alianças entre os entes territoriais em torno de temas de seu interesse. A 

especificidade dos contextos institucionais nas políticas públicas também é um fator relevante 

nas escolhas dos atores subnacionais e seus cálculos de ganhos e perdas no jogo federativo. A 

evolução de uma política igualmente condiciona as opções desses atores no interior da 

governança federativa. Para Pierson (1995, p. 458), na repartição de responsabilidades entre 

ramos de governo, "rather than being seen as a simple tug of war over control of popular 
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programs, the interplay between national and constituent unit officials entails a much more 

complex mixture of competition, cooperation, and accommodation". 

 Efeitos diversos podem resultar da estrutura e regras institucionalizadas nas arenas de 

políticas. Para Elazar (1962, p. 326), "issue-by-issue decisions imply a tacit recognition of the 

principle that may be and occasionally are qualitative differences between issues, which 

would indicate [...] different approaches to intergovernmental collaboration [...]". Formas de 

cooperação mudam conforme a agência responsável que conduz as ações, o que requer avaliar 

seu perfil e capacidade institucional, pois essas questões influenciam as rotas da cooperação 

intergovernamental para a produção de políticas públicas. E como cada uma dessas policy 

arenas possui agendas, profissionais, coalizões e um "saber" alinhados às suas trajetórias, 

definem-se diferentes caminhos como "locais viáveis" para as relações intergovernamentais 

(KRANE e LEACH, 2007; PRESSMAN, 1975). 

 Um ponto de partida para analisar essas relações de partilha é conhecer as "substantive 

policy lines" (Grodzins, 1984) definidas nacionalmente, pois sua visão e regras influenciam as 

condições de implementação e acesso pelos entes. É relevante analisar como e se esses 

aspectos se aplicam em cada domínio de políticas, e as conexões entre essas, sobretudo 

quando são descentralizadas. É importante considerar variações e adaptações em cada área de 

políticas e o conjunto de atores envolvidos. Em certas áreas, há padrões mais discerníveis, ao 

passo que em outras não é esse o caso, o que requer compreender os porquês desses distintos 

desenhos e lógicas de funcionamento (KRANE e LEACH, 2007, p. 489). Como se vê, a 

cooperação em políticas públicas complexifica os desafios para dividir atribuições entre 

níveis de governo e orientá-los para finalidades compartilhadas na gestão intergovernamental.  

 As escolhas institucionais para organizar a cooperação federativa em políticas públicas 

dependem de sua trajetória. E esse condicionamento pode ocorrer por seus efeitos positivos (a 

lógica dos retornos crescentes que dificulta a reversão de opções pregressas) ou pelo 

aprendizado negativo (quando as alternativas anteriores induzem à reversão em favor de um 

novo modelo). O primeiro exemplo pode implicar mudança nos instrumentos de implantação 

ou mesmo de objetivos de uma política pública, mas sua concepção segue a mesma. No 

segundo caso, as próprias bases de sustentação teórica e factual são substituídas, em termos 

kuhnianos, por um novo paradigma (HALL, 1993). 

 Conforme Obinger, Leibfried e Castles (2005), decisões sobre o formato institucional 

de uma política pública seguem uma cadeia sequencial em que deliberações adotadas em 

algum momento anterior fortemente influem no seu desenvolvimento posterior. O impacto do 

federalismo é contingente sobre os estágios de uma política, pois depende se ela está em fase 
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de criação, de expansão ou de redução. A configuração de políticas resulta dessa influência 

mútua entre instituições federais e outros fatores que caracterizam sua trajetória histórica 

como: divisão de poderes nas arenas intergovernamentais, repartição de competências entre os 

entes, formas de financiamento e mecanismos de tomada de decisão.  

 História e sequência de eventos inseridos em uma politica pública condicionam o seu 

formato institucional, pois há uma relação de causa e efeito no horizonte temporal da análise. 

Assim é, pois características de políticas públicas associam-se aos seus legados e esses geram 

efeitos de retroalimentação quando surgem decisões sobre mudar ou manter um curso de 

ação. Em termos de uma das hipóteses explicativas inerente ao institucionalismo histórico, 

conceitos gerais precisam ser matizados por categorias de médio alcance, como é o caso das 

politicas públicas. Esta combinação ajuda a explicar o surgimento de distintos modelos de 

cooperação que são gerados em diferentes áreas de políticas. 

 Ainda que Pierson (1993) também apresente políticas públicas como causas (o policy 

feedback pode gerar mudanças políticas), é importante analisar como seus legados associam-

se à busca de cooperação intergovernamental. Isso porque características prévias podem 

ajudar a entender como, onde e quando os pontos de intersecção entre federalismo e arenas de 

políticas mostram mais probabilidade de mudança ou de manutenção de formatos existentes. 

Dentre os caminhos possíveis que ajudam a explicar as escolhas dos atores políticos podem 

estar processos de auto-reforço e avanços incrementais, bem como reações negativas que 

moldam novas iniciativas para lidar com as falhas percebidas nas políticas. Estas últimas 

costumam ser pontos de partida para "conjunturas críticas" que rompem paradigmas e abrem 

possibilidades  para novas rotas de desenho institucional e objetivos de políticas públicas. 

 Wright (1988, p. 84 ) apresenta outras características da cooperação que, mesmo não 

sendo exclusivas da lógica sistêmica, tampouco a contradizem. A metáfora do "federalismo 

de cercados" (picket fence federalism) significa que comunidades de especialistas em políticas 

criam seus instrumentos verticais de cooperação. Este "vínculo de especialistas funcionais" 

reúne entes com autonomia em arenas em que a existência de hierarquia não é o mais 

relevante, ainda que recursos financeiros sejam majoritariamente oriundos de órgãos federais.  

 As relações intergovernamentais assim constituídas afastam-se da "administração 

burocrática diretiva” que enfatiza supervisão, controle e regulação definidas de forma 

centralizada (AGRANOFF, 2001). Em termos das conexões entre as esferas de governo, 

raramente os administradores nacionais controlam sua contrapartes subnacionais, pois as 

relações intergovernamentais costumam ser organizadas por decisão coletiva, que considera 

os interesses de todos participantes, acerca do curso mais provável de ação. Estruturam-se 
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"fraternidades intergovernamentais" em torno de policy spaces baseadas em propósitos 

comuns. Estas redes podem desenvolver mecanismos de coordenação federativa e um lócus 

de accountability que não se localiza necessariamente em nenhum nível de governo.  

 O conceito de policy space é de Downs (1967, p. 212): o espaço dimensional em que 

uma política pública situa-se a uma distância relativa de outras políticas no mesmo campo. 

Esse não é um espaço organizativo dos bureaus, mas um encontro de políticas e instituições 

que atuam em um campo comum visando à sua integração. Por exemplo, importa avaliar 

como as relações intergovernamentais buscam harmonizar e vincular políticas nos territórios, 

o que depende de identificar as falhas para coordenar esses elos entre os diferentes entes 

governamentais. Essa é uma questão relevante, pois se o formato das relações 

intergovernamentais gera impactos nas capacidades de governo, esses também devem ser 

critérios para avaliar como seus arranjos políticos e institucionais são efetivos nos policy 

spaces.  Por isso, a política e as regras inseridas nas relações intergovernamentais são 

variáveis nada desprezíveis a influenciar as alternativas dos entes. 

 Nessa direção, outro desafio para as políticas públicas contribuírem para a cooperação 

diz respeito à heterogeneidade de capacidades institucionais dos entes subnacionais. Pode 

existir um hiato entre a definição de políticas que impactam os governos locais e as condições 

com as quais  as gerenciam (GRODZINS, 1984, p. 64). Mas, para manter o princípio federal, 

cada esfera de governo deve dispor de recursos (wherewihtal) como uma premissa chave para 

cooperar mais livremente com as agências de outros níveis de governo. E isso supõe que os 

entes possuam mínimas capacidades políticas e administrativas para a sua ação na arena 

intergovernamental (ELAZAR, 1987, p. 182; AGRANOFF, 2001). 

Conforme March e Olsen (1983), estruturas de governo e o comportamento das suas 

instituições não podem ser separadas da dinâmica das relações intergovernamentais. Se 

políticas federais são compartilhadas entre os entes, as capacidades estatais do nível que as 

recebe são essenciais. Essa é uma condição necessária para a cooperação intergovernamental 

que cobra o fortalecimento burocrático-administrativo dos governos subnacionais, e o 

impacto dessa reorganização reverbera na dinâmica federativa (AGRANOFF, 1994). 

  Nessa linha, Agranoff e McGuire (1998, p. 2) apresentam um modelo analítico para 

testar se municipalidades com gerentes mais capazes de operar no sistema intergovernamental 

possuem mais autonomia nessas arenas. Avalia-se a inserção federativa dos governos locais 

sob dois enfoques complementares: suas capacidades políticas e estatais e como as 

instituições e políticas inseridas nas relações intergovernamentais viabilizam o 

desenvolvimento dessas capacidades. O objetivo é analisar se o marble cake combina essas 
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questões nas políticas que partilha para serem implementadas nos entes subnacionais. Mas 

isso não significa que todas as arenas de políticas operem dessa forma e com esse fim, pois os 

mecanismos de cooperação podem ser distintos, fracos ou inexistentes em algumas. 

 Um dos efeitos de mudanças em políticas públicas é transformar ou expandir as 

capacidades administrativas, sobretudo quando fornecem recursos e incentivos associados. 

Embora para Pierson (1993, p. 604-605), características de competência burocrática precisem 

ser melhor definidas, iniciativas de políticas tendem a gerar impactos sobre o 

desenvolvimento de habilidades técnicas especializadas. As pesquisas deveriam concentrar-se 

nas condições sob as quais políticas públicas influem para a expansão das capacidades 

estatais. Estes efeitos são mais prováveis em situações em que novas ações governamentais 

demandam ações mais complexas na sua implantação, coordenação e supervisão. 

 Segundo Pierson (2004, p. 34-35), ao se embasarem em leis e serem apoiadas sobre o 

poder coercitivo do Estado, políticas públicas sinalizam para as esferas de governo o que pode 

ou não pode ser feito, e as recompensas e penalidades associadas a cada ação. Diferentes 

legados geram variações nesses modelos de políticas públicas e, por essa razão, importa 

descobrir os mecanismos explicativos (fatores associados) que permitem compreender como 

ocorre a reprodução ou a mudança de padrões vigentes. Em termos analíticos, encontrar tais 

mecanismos serve para a proposição de hipóteses a serem testadas, visando explicar a 

evolução do desenho institucional de cada política pública. 

 Uma forma para analisar essa questão é o roteiro proposto por Wright (1975) com 

quatro inputs: a) identificar a inclinação normativa das políticas públicas (papel das ideias); b) 

adotar como variável independente o sistema de escolhas das políticas, inclusive para avaliar 

sua efetividade; b) as escolhas substantivas (policy) como variável dependente e; d) 

conhecimento do contexto institucional da política como variável interveniente. Essas 

questões podem indicar como as relações intergovernamentais geram seus outputs (políticas e 

programas) e o nível de aderência que existe das ações propostas junto aos entes federativos. 

Em termos da discussão teórica que interessa a essa pesquisa, as questões orientadoras acima 

apresentadas são válidas para analisar se a trajetória das política públicas, seu desenho 

institucional e as opções acerca de seu escopo incorporam requerimentos de capacidades 

estatais para os entes subnacionais as administrarem e implantarem. 

 De forma mais específica, esse roteiro será utilizado adotando-se a organização de 

sistemas nacionais de políticas públicas como variável independente associada ao 

desenvolvimento de capacidades estatais subnacionais como variável dependente. O contexto 

institucional das políticas públicas não será tomado como variável interveniente, mas como 
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parte da explicação para o surgimento de distintos modelos de cooperação intergovernamental 

que induzem a diferentes capacidades administrativas e gerenciais nos municípios.  

 Portanto, a visão das políticas públicas como partilha de funções entre diferentes 

níveis de governo é a compreensão mais ampla na qual se insere a discussão dessa pesquisa. 

Mas, nessa Tese, o conceito de sistemas de políticas públicas será adotado como o formato 

institucional para avaliar as relações intergovernamentais entre os entes federativos. Essa 

discussão será realizada comparando esse tipo de desenho intergovernamental com outro onde 

políticas federais prescindem dessa institucionalidade. Ao realizar essa comparação, a análise 

considerará seus efeitos sincrônicos (sistemas de políticas induzem a promoção de 

capacidades estatais nos governos locais?) e diacrônicos (os legados das políticas, seja qual 

for o seu formato institucional adotado, importam e influem no desenvolvimento das 

capacidades estatais dos municípios?). 

 

1.3 A dimensão da cooperação federativa por meio de programas 

 

 Programas ofertados pelo governo federal organizam-se por meio de objetivos, regras 

de funcionamento, formas de candidatura e mecanismos de adesão. Conforme Elazar (1987, 

p. 264), trata-se de analisar o federalismo menos como dispositivo político-constitucional e 

mais como um tema de relações intergovernamentais na sua dimensão mais administrativa. 

Programas contém aspectos que requerem negociação e barganha em torno de regras de 

acesso pelos governos subnacionais, e também dependem de estímulos para que esses 

formalizem sua adesão. Por essa razão, para Wright (1988, p. 252), "the policy content of 

particular aid programs is relevant to an understanding of how the programs will be 

administered, which in turn has an influence on the program impacts or results". 

 

1.3.1 Desenho institucional de programas e o efeito nas assimetrias federativas de acesso 

 

 Programas frequentemente deixam amplas áreas de discricionariedade para a direção 

de seus administradores, o que acaba por produzir efeitos intergovernamentais. Por exemplo, 

na utilização dos recursos, o formalismo das regras (go by the book) pode gerar adesões 

subnacionais aquém da demanda potencial. Pode ser que a ênfase dos gestores federais recaia 

sobre não-conformidades (como obstáculos legais ou o apego às regras), que poderiam ser 

equacionadas pela implantação do programa, mas acabam transformando-se em obstáculos 
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para o seu acesso. Como também pode ser que as normas relativas às ofertas de apoio 

financeiro estimulem um programa em direções opostas aos seus objetivos se alguns entes são 

mais habilitados para candidatar-se (WRIGHT, 1988). Nesse caso, a discricionariedade das 

burocracias federais à frente de programas influi para gerar “poderosas alianças 

intergovernamentais autocentradas entre officials de agências públicas”. Como essa ação 

produz efeitos políticos, importa identificar os atores que conduzem esse processo e o seu 

lócus institucional: profissionais que dialogam com suas contrapartes subnacionais ou 

“tecnocratas” que moldam iniciativas ofertadas aos entes? (WRIGHT e STENBERG, 2007).  

 Esse é um aspecto importante na interação entre unidades federativas, pois, como são 

geralmente autônomas, podem voluntariamente decidir participar ou não nos programas 

federais. Para analisar essa situação, Wright (1988, p. 263-264) propõe um modelo baseado 

nos fatores de fornecimento e demanda (demand and supply factors). Duas questões são  

essenciais: a) do lado do governo federal, a oferta de fundos por meio de programas 

orientados a potenciais beneficiários; b) do lado da demanda, governos locais respondem a 

requerimentos e exigências administrativas para avaliar se irão ou não buscar esse apoio.  

 Este modelo serviu de base para uma pesquisa em cidades americanas com mais de 25 

mil habitantes (em dois períodos: 1967-1972 e 1972-1977) que orientou-se por duas 

perguntas: quais as características socioeconômicas dos novos entrantes no sistema de ajuda 

federal? Estes diferiam daqueles "experimentados" (old hands) no jogo da ajuda? Concluiu-se 

que a adesão se deu  nas "melhores" (better-off cities) em termos de capacidades 

administrativas e fatores políticos estratégicos. Não foram fatores de carência socioeconômica 

que desencadearam o acesso bem-sucedido dos governos locais aos programas (WRIGHT, 

1988). Apesar de favorecer aqueles mais pobres no segundo período, o estudo mostrou como 

programas federais podem, a depender de suas exigências, ampliar ainda mais a distância 

entre os mais e os menos habilitados.  Assim, a equação entre necessidades e capacidades 

locais pode ser inversa: quem menos precisa tem mais condições de acessar os programas.  

 Desse modo, pode se conformar uma dinâmica de gestão intergovernamental que 

pouco incide sobre assimetrias federativas já existentes, além de influir de forma diferenciada 

nas apostas que cada ente tem sobre os benefícios que decorreriam da adesão às políticas 

federais. Conforme Agranoff (2007, p. 282; 2001), enquanto alguns governos locais parecem 

estar jogando esse jogo, nem todos o fazem. Alguns não se integram nas políticas por não 

terem habilidades, mas seja quais forem as circunstâncias, esse é o jogo cooperativo 

disponível. Ainda que as oportunidades estejam dadas a todas para serem “fortemente 

engajadas” um “notável número de governos locais não o faz”, pois:  



 70 

 

muitas aquisições de técnicas envolvem intrincados problemas legais e tributários, e 

nem todas as localidades escolherão - ou serão capazes - de utilizar eles [grants]. 
Mas quase toda grande cidade poderia, e os menores lugares poderiam, se a 

permissividade legal fosse acompanhada por assistência técnica [...]. (GRODZINS, 

1984, p. 349). 

 

Para Pressman (1975), a carência de “capacidade de absorção” municipal é um sério 

obstáculo para receber apoio federal. Segundo Peterson (1995), esse seria um preço a pagar 

pelo federalismo para garantir que os governos locais prestem serviços de qualidade. Mas 

como não há federalismo sem algum nível de cooperação, importa saber se as condições 

inseridas nos programas federais se propõem a pagar esse preço pela modernização gerencial 

dos governos locais. Pode ser que a "lei da crescente cooperação" ou "acomodação mútua" 

(Grodzins, 1984) na implementação de um programa não seja obtida se suas regras forem 

percebidas como pouco aderentes por localidades menos qualificadas. Segundo (Elazar, 1987, 

p. 67; 1994; Agranoff, 2001), o processo federal inclui buscar parcerias e se apoia em técnicas 

(administração e gestão), visando obter a cooperação dos entes em torno de programas. O 

desafio é alinhar a autonomia política e legal dos governos subnacionais em favor da 

concepção e implantação de programas de forma mais cooperativa (AGRANOFF, 2001). 

Nessa linha, para Elazar (1994), ainda que o federalismo cooperativo opere 

partilhando programas, a barganha sobre suas regras pode gerar incentivos à "cartelização e 

monopólio de acesso"
15

 . E esse pode ser um resultado quando governos que possuem mais 

capacidades politicas e estatais reforçam suas posições na arena federativa onde a politics se 

decide e as policies são formuladas. Governos que continuamente trabalham juntos tendem a 

reforçar seus vínculos; já os menos habilitados costumam ocupar posições secundárias. 

Aqueles detentores de quadros profissionais qualificados, estrutura administrativa organizada 

e boas práticas de gestão orçamentária melhoram suas condições de operar cooperativamente 

com as agências federais (GRODZINS, 1984). Mas isso pode contribuir para gerar assimetrias 

de acesso aos programas e reforçar desigualdades já existentes entre os entes subnacionais.  

 Outra face desse problema é a fragmentação de programas federais, pois esse pode ser 

mais um estímulo à barganha de governos subnacionais que possuem mais capacidades 

                                                        
              15 Para Ostrom (1974, p. 17), não é correto julgar o federalismo pela carga negativa ou positiva de suas 

classificações. Por exemplo, tratar os rótulos dual” ou “competitivo” como se fossem polos ruins e contrapostos 

ao adjetivo “cooperativo”. A “cooperação, sob algumas condições, é equivalente a conluio e pode ser prejudicial 

para o bem-estar agregado das pessoas”. Kinkaid (1990, p. 151) segue essa linha: “competição pode ser vista 
como um corretivo para a excessiva cooperação, o que pode gerar conluio e ineficiência”. Em uma perspectiva 

diferente, Skocpol (2002) argumenta que análises dessa natureza são melhor construídas quando inseridas em 

arenas de políticas, pois esse é o contexto onde conceitos gerais adquirem aplicação concreta. Essas são 

advertências a serem consideradas para analisar programas federais e seus efeitos nos governos subnacionais. 
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políticas e administrativas para agirem  em contextos de autoridade mais dispersa 

(PRESMAN, 1975, p. 113-114). As assimetrias federativas de acesso podem aumentar se 

governos locais “empreendedores” e dotados de condições prévias se beneficiam de vários 

programas ao terem mais de uma "entrada". Mas, para agir com essa desenvoltura, é preciso 

dominar certas habilidades que não são manejadas de forma similar por todas as localidades.  

 Como “tal capacidade não é, de maneira alguma, universalmente assegurada”, alguns 

governos locais podem ganhar em dobro, ao passo que outros podem ficar com menos do que 

necessitam. Sobretudo, essa é a realidade de programas em que o acesso é voluntário e a 

avaliação de custos e benefícios pode dificultar adesões locais e, desse modo, resultar em 

perda de cooperação intergovernamental. Por isso é importante identificar se o sistema possui 

“avenidas para significativas interações”, já que essas são vias essenciais para que a 

cooperação federativa seja abrangente (AGRANOFF, 2001). 

Pode ser que regras (as "amarras" criticadas pelos governos locais, conforme 

Pressman (1975)) sejam apropriadas de forma diferente pelos entes, caso demandem 

condições prévias que podem ser frágeis ou inexistirem. Alguns governos locais podem não 

se ajustar aos programas formulados de forma centralizada se as suas regras não são vistas 

como estímulos à cooperação (DERTHICK, 1972). Uma decorrência desse processo é o 

"risco de não obediência" inserido nos programas de assistência federal, caso suas exigências 

tornem difícil o seu cumprimento por governos subnacionais que buscam candidatar-se a eles. 

Isto pode gerar perda de oportunidade e baixa eficácia pelos temores dos custos inseridos e/ou 

penalidades decorrentes do descumprimento de suas obrigações. "Os requerimentos colocados 

sobre a assistência aos destinatários requer trade-offs entre esses mandatos, dado que o 

destinatário é consciente da aplicabilidade de uma exigência particular" (WRIGHT, 1988, p. 

93). Portanto, governos subnacionais têm apenas a aparência de: 

 

making significant policy choices, but the choices seemed few and elusive. The 

chief choice was deciding whether to participate in federal assistance programs. 

Once that choice was made, a larger array of more limited choices opened to those 

who entered the federal assistance arena. These choices were constrained chiefly, if 

not exclusively, by nationally specified rules of the game (WRIGHT, 1998, p. 98). 

 

 Um resultado dessa “cooperação coercitiva", no sentido de regras pouco amigáveis, 

pode ser uma ação “com um cálculo ampliado” (Wright, 1988) dos entes quando comparam 

os custos de não cumprir as regras dos programas com os seus benefícios potenciais. Nesse 

contexto, o termo “calculador” (ou estratégico) é empregado em três sentidos: a) avaliação 

antes de empreender uma ação; b) antecipar efeitos das ações previstas; c) computar em 
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unidades monetárias a relação entre custos e benefícios. Um segundo tipo de cálculo é o “jogo 

da fórmula”: a ponderação sobre as regras inseridas em programas federais e o que elas 

possibilitam de barganha, flexibilidade e ajustes (WRIGHT, 1999).  

 Ademais, quanto maior for a exigência de regras a cumprir, mais burocratizado, 

ineficiente e ineficaz pode se tornar o sistema federal. Uma consequência desse processo é 

gerar, nos governos locais, "problemas organizacionais" (Pressman, 1975) que se configuram 

como barreiras para obter esse apoio. A questão é saber se esse preço do federalismo vale o 

que se cobra diante das consequências sobre a cooperação intergovernamental, pois 

exigências de acesso podem gerar induções negativas que afastem os entes interessados. Por 

isso, a calibragem entre regras e incentivos de adesão importa não apenas para obter mais 

cooperação, mas também pela possibilidade de reduzir as desigualdades federativas.  

Segundo Wright (1988, p. 232), a adesão de governos locais aos programas federais 

costuma obedecer os seguintes passos e procedimentos: a) interesse como função de 

necessidade percebida vs. disponibilidade de financiamento; b) capacidade administrativa 

para desenvolver a candidatura e a estimada probabilidade de sucesso nesse processo; c) 

agências federais avaliarem as candidaturas, por meio de extensos e complexos critérios, 

visando medir necessidades, capacidade de implementação, inovação e benefícios.  

Em pesquisa realizada com gestores municipais americanos, Kane (1984) avaliou os 

aspectos que mais dificultaram o acesso aos programas federais para o repasse de recursos 

financeiros. Estes foram: clareza das interpretações de normas dos federal grant 

administration, falta de prontidão das agências em ajudar a explicar as normas, a papelada 

envolvida na solicitação, processo de aprovação e tempo de tramitação desses três itens. Essas 

questões geram o que Pressman
16

 (1975, p. 120-125) chama de “expectativas não cumpridas” 

na avaliação dos governos que são potenciais destinatários dos programas, pois creem existir 

uma distância entre a promessa e a performance da ajuda federal. Assim, “diretrizes 

administrativas podem apresentar aos participantes oportunidades bem como problemas”.  

O mesmo vale para avaliar se os requerimentos federais inseridos na administração de 

programas de grants and funds beneficiam as capacidades administrativas (padrões de gestão 

de pessoas e organização dos governos locais). Conforme a pesquisa acima, as respostas “não, 

exceto em certas circunstâncias” e “não, de modo nenhum” somaram quase 75%. Esse estudo 

mostrou que a maior parte dos administradores municipais optou contrariamente à adesão aos 

                                                        
              16 Este obra de Pressman segue a pesquisa anterior realizada em Oakland que resultou no conhecido 

livro Implementation de autoria de Jeffrey Pressman and Aaron Wildavsky (1973) e se tornou uma referência 

seminal no campo de estudos de implementação de políticas públicas. 
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programas em função das características de suas regras de acesso.  

Para Agranoff e Radin (2014, p. 13), se as demandas legais e formais dos programas 

federais são revertidas em desenhos mais hierárquicos, podem não surgir métodos apropriados 

de planejar arenas intergovernamentais com mais possibilidade de barganha. Essa situação, 

para Elazar (1972, p. 219-221), costuma gerar "squeak points" (pontos de rangido) que 

decorrem do controle burocrático em ações concebidas sem consulta prévia. Esta 

centralização pode criar pouco alinhamento aos interesses locais e dificultar a obtenção de 

vínculos federativos mais cooperativos (DERTHCIK,1972). Para Pressman (1975), a busca de 

controle dos níveis superiores e a intenção de autonomia das esferas mais baixas de governo 

constituem vários trade-offs no interior dessas relações, e esses podem determinar o perfil de 

uma política e sua operacionalização por meio de programas. Esses são aspectos que influem 

e/ou dificultam a assimilação subnacional de certas iniciativas federais. 

É nessa linha que, para Grodzins (1984, p. 66), "o escopo do plano e a ação de 

administradores nacionais em direção aos problemas afeta enormemente a atitude com a qual 

administradores [subnacionais] engajam-se em atividades de planejamento". Segundo 

Agranoff (2001, p. 39), a ideia “de governos capazes trabalhando juntos como um meio de 

manter a federação” pode se deparar com a distância entre o formato de programas e a 

dificuldade de aderência pelos entes subnacionais". Por isso, para Wright e Stenberg (2007, p. 

452-453), "o desafio da administração pública consiste [...] em direcionar os “evangelhos da 

eficiência” para os fins constitucionais do governo limitado”. Este é um desafio para 

compatibilizar a autonomia política dos entes com a melhora na sua eficiência gerencial. 

Empiricamente, a questão é identificar quem decide e controla as regras de acesso a 

essas políticas/programas, pois isso determina o escopo, rigidez/flexibilidade e as condições 

da barganha e negociação entre os níveis de governo. Esse é um ponto essencial para analisar 

o give and take (Pressman, 1975) e o processo de intercâmbio entre governos autônomos, bem 

como o grau em que programas intergovernamentais são alinhados entre os entes federados. A 

hipótese é que todos os níveis de governo significativamente participam em todas atividades 

de governo como critério de análise da cooperação federativa. Mas, nesse particular, a visão 

da esfera central pode se deparar com diferenças na maneira que os níveis subnacionais 

compreendem os programas existentes. As distintas percepções e leituras sobre os programas 

podem gerar dificuldades na sua implementação e alcance de resultados. 
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1.3.2 A dissonância entre os feds e os locals e seu impacto sobre a adesão aos programas 

 

Na análise dos programas federais na cidade de Oakland, Pressman (1975) apresenta a 

visão dos feds e dos governos locais. Para os primeiros, funcionários municipais não veem o 

quadro completo e só observam a realidade local, o que justifica que os programas sejam 

formulados sem a sua participação. Os governos locais estão interessados nos recursos, mas 

não exatamente nos programas. Suas limitações provêm de não poderem garantir sua parcela 

local, pois com seus níveis de arrecadação tributária tendem a ser mais cautelosos em termos 

orçamentários. Para os feds, governos locais são constraint-seekers para justificar barreiras e 

repassar a responsabilidade às agências federais pela não adesão aos programas. Como 

resultado, a estreiteza de objetivos dos governos locais reduziria o alcance das ações federais 

e acabaria influenciando que a gestão municipal pouco se altere. 

Na visão dos municípios, os feds estão longe da realidade local para compreender suas 

particularidades, levando a falhas de concepção que desconsideram as heterogeneidades 

federativas (DERTHCIK, 1972). Programas federais estão mais preocupados em gastar 

recursos de forma apropriada, enquanto municípios desejam economizá-los. Funcionários 

federais são ingênuos, pouco práticos e otimistas irrealistas sobre o alcance dos programas, 

pois ignoram as capacidades locais para pôr em prática seus objetivos. Imaginam "links", 

"coordenação" e "progresso" onde essas questões não existem. Já o governos locais reclamam 

de mudanças nas regras dos programas federais, o que gera desconfiança em face de normas 

consideradas instáveis que também são constrangidas pela legislação e procedimentos 

burocráticos que os tornam mais inflexíveis nos padrões de execução (PRESSMAN, 1975). 

Esse é um problema, pois a divisão de autoridade entre níveis de governo não permite 

imposição, mas requer indução à base de condições vinculadas, ainda que seja provável que 

os interesses do governo federal e suas contrapartes locais não coincidam. O "doador" federal  

busca mover recursos, informação e assegurar controle para as ações serem executadas 

conforme suas premissas. Os "destinatários" buscam atrair verbas, garantir seu fluxo contínuo 

e o desejo de autonomia sobre os objetivos pretendidos pelo doador (PRESSMAN, 1975). 

Esta situação manifesta o relacionamento conflitivo entre doador e destinatário, pois: 

 

[...][F]ederal funds have not coming to cities without strings attached; the federal 

donor supply detailed instructions on the way money is to be used. Because the 
dependence involves giving up of some decision-making authority to the donor (for 

example, a city’s changing hiring or planning or accounting practices to conform to 

federal wishes), there may even be a temptation for a city to opt out of federal 
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programs. Thus, there is a real tension between the recipient’s objective of attracting 

funds and its desire for autonomy (PRESSMAN, 1975, p. 124). 

 

O conflito entre esses objetivos políticos e organizacionais frequentemente conduz 

ambos atores a terem diferentes visões sobre as políticas de financiamento, pois suas regras de 

acesso e forma de implementação são objeto de controvérsia. Pode-se gerar uma situação 

paradoxal na qual pequenos municípios, e que mais demandam esse tipo de suporte, sejam os 

que mais receiam ficar dependentes do governo federal. Esta avaliação pode decorrer de 

obrigações amarradas aos programas, como por exemplo, a perda de receitas locais em caso 

de malogro na sua implantação. Esse é um tipo de situação em que o comportamento 

defensivo pode impactar as escolhas dos governos municipais, sobretudo se precisam prestar 

contas à sociedade local em caso de perda de recursos decorrente da adesão aos programas. 

Por outro lado, governos locais menos necessitados e mais afluentes podem ser os que 

mais aderem aos programas, pois possuem melhores condições de pagamento e os custos das 

verbas federais disponibilizadas são proporcionalmente menores em seus orçamentos. Essas 

localidades tendem a exercer melhor sua autonomia em se tratando de aderir a esses 

programas. Assim é, pois seu risco econômico (retenção de receitas ou carência de recursos 

financeiros) e político (prestar contas localmente) é comparativamente menor. Essa é mais um 

forma de expressão da assimetria federativa, em especial quando o acesso é voluntário. 

Essas escolhas ainda podem ter efeitos desiguais se os benefícios para os dois grupos 

de municípios não forem o mesmo em termos de prioridade e relevância. A autonomia local 

pode ser afetada, pois pode ser que existam, conforme Pressman (1975, p. 123), “efeitos da 

dependência particularmente severos para os destinatários”. Dependentes duplamente: pela 

demanda que existe para um programa e pelas dificuldades de acessá-los. Nesse quesito não 

há apenas o dilema do controle e da autonomia, mas o que esse autor chama de “batalhas 

sobre diretrizes ou condições sobre o uso da ajuda”. Com efeito, regras de acesso a programas 

podem ter consequências políticas se impactam desigualmente o acesso dos governos locais. 

 Por essa razão, para Agranoff e McGuire (2004), a visão de custos antecipados, 

responsabilidades requeridas e ausência de apoio técnico podem influir nas decisões de 

adesão dos entes. Mas se os dois primeiros fatores são premissas consideradas "duras" para o 

último item, e resultam de obrigações contratuais, talvez o processo de ajuda seja posto em 

segundo plano, mesmo que essa necessidade persista. Esse jogo gera cooperação ou conflito, 

a depender dos “mandatos” ou “imperativos funcionais” dos programas que afetam as 

escolhas em nível subnacional. Por isso, “it must be understood that if subnational 
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jurisdiction agree with and is likely to benefit from a federal program or policy, it is more 

likely to go along with and engage in some form of collaborative management” 

(AGRANOFF, 2001, p. 47). 

Os prováveis resultados dessas diferentes, eventualmente contraditórias, perspectivas 

entre doador e destinatário são duas “síndromes” que buscam minimizar esse problema de 

forma ineficiente. Conforme Downs (1967, p. 216-218), uma é a síndrome da violeta murcha 

que ocorre quando agentes locais têm poucos incentivos para se aproximarem do governo 

federal e estreitam/reduzem o escopo e o alcance de seus objetivos ao avaliarem 

estrategicamente custos e benefícios. As vantagens da interdependência são postas em 

segundo plano e dão lugar a comportamentos mais defensivos, mas deixam inexploradas as 

possibilidades que poderiam ocorrer com a utilização dos programas federais ofertados.  

A outra é a síndrome do super-homem, caracterizada pela concepção centralizada de 

programas federais que, na prática, desconsidera as particularidades federativas ao definir 

regras uniformes, amplos e “glamorosos objetivos" a serem atingidos por ações e metas 

“ousadas", mas que contém interdependências apenas projetadas teoricamente. "Inflação de 

altos objetivos" que, para Derthick (1972, p. 93-94), aproxima a ambição da concepção com 

as falhas na implementação. O afastamento da política e da administração municipal facilita 

aos federal policy makers formularem objetivos inovadores, já que os fardos serão locais.  

 Nessa linha, Wright (1988, p. 22-23) destaca que muito das relações 

intergovernamentais se propaga por padrões nacionais que fazem os "reguladores" verem 

funcionários de governos subnacionais como pouco mais que midllemen. A esses caberia 

implantar objetivos de programas nacionais, pois como as relações intergovernamentais são 

concebidas de forma hierárquica os entes subnacionais estão "abaixo" (WRIGHT, 1998, p. 

38). Aplica-se a Lei de Miles ("onde você está depende de onde você se senta") às relações 

intergovernamentais, pois os interesses da União e dos entes podem ser diferentes ou 

conflitantes. A pesquisa de Kane (1984) mostra essa questão: gestores federais são vistos 

como atores distantes para compreender a realidade local e são irrealisticamente otimistas 

sobre a forma de resolver problemas municipais. Do lado oposto, os governos locais podem 

ser mais pessimistas diante de programas que demandam o atendimento de exigências de 

acesso e custos associados. E assim é porque os produtores federais de políticas: 

 

[T]end to believe that they have [this] duty. Theirs are the obligations of leadership. 

And, believing that they have the duty to show the other governments what ought to 

be done, federal officials have developed the strategy of the "demonstration", the 

single project or program that can be put forth as a model for government conduct 

generally. Though the tangible benefits are restricted to a particular local, if the 
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project is conceived of as a demonstration the intangible benefits of it can be 

distributed universally: everyone can share in the symbolic returns from a showing 

of what the public goods requires (DERTHICK, 1972, p. 94-95). 

 

Um dos efeitos decorrentes de ambas síndromes é a dificuldade de se constituírem 

relações intergovernamentais mais cooperativas, pois riscos são calculados pelos atores 

políticos. No caso da violeta murcha, para Downs (1967, p. 219), incumbentes políticos 

podem agir de forma mais conservadora, já que “tem um interesse em preservar o status quo, 

pois desejam sustentar os elementos que os colocaram no exercício do cargo quando tomam 

decisões". Em relação ao super-homem, trata-se de gerar regras que, ao custo da ineficiência 

de escala de um programa, podem dificultar sua implantação e execução orçamentária. De 

uma forma ou outra surgem “constrangimentos estruturais” que limitam a capacidade de 

ambos os níveis de governo alcançarem seus objetivos de forma cooperativa. 

Nessa relação há uma distância espacial (centro e periferia nos termos de Riker) e  

afastamento político (a forma como cada nível de governo se vê na interação com o outro). O 

doador está distante geograficamente e em percepção, o que causa um confronto entre as duas 

síndromes, pois uma se baseia no que deveria ser o comportamento dos atores e a outra diz 

respeito às ações factuais que os afastam da eficiência desejada. Para Pressman (1975, p. 

127), ocorre o "efeito das imagens contrastantes":“seen from the federal superman 

perspective, local caution appears as excessive timidity; seen from the local shrinking violet 

perspective, federal enthusiasm appears as recklessness. Thus, images are influenced by as 

actor’s place in the aid process". 

Outra forma de aproximar as visões é reconhecer os "diferentes campos de jogos" 

(differential game playing) entre os entes: esses mutuamente desconhecem ou são pouco 

simpáticos aos objetivos e interesses do outro, ainda que o programa seja o mesmo, o que 

pode ter como efeito gerar inação e ineficiência na sua implementação. Estas mútuas imagens 

diferem conforme o tipo de organização federal e a experiência que os gestores em ambos os 

níveis de governos possuem nesses vínculos. Para Grodzins (1984, p. 122), nesses contextos é 

essencial superar os "paroquialismos" mútuos entre as diferentes unidades de governo. Nos 

termos Wright (1988),  a "Lei da Perspectiva dos Participantes": como gestores federais e 

subnacionais percebem-se mutuamente no jogo intergovernamental? Há três perspectivas: 

a) Pirâmide invertida: o nível federal julga suas posições amplas frente ao localismo 

estreito de pipsqueak mayors (prefeitos insignificantes) ou fly-by-night city managers (pouco 

confiáveis em temas financeiros, o que requer regras de acesso mais rígidas).  
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b) Visão do diamante: os estados veem suas posições como abrangentes para os 

problemas, mesmo estando no "meio" das relações intergovernamentais, mas identificam as 

concepções federais como estreitas e percebem as visões locais de forma limitada. 

c) Ampulheta: como símbolo para os governos locais, pois veem que podem partilhar 

iniciativas com o nível federal, mas identificam os estados com concepções mais estreitas e 

vistos como gargalos no interior das relações intergovernamentais. 

Mesmo que Wright e Downs apresentem distintas metáforas, quando consideram os 

vínculos entre os níveis federal e local, abordam a possibilidade de inexistir uma imagem 

coincidente entre ambos. A sobreposição de figuras geométricas não gera um desenho político 

nítido de relações intergovernamentais, já que um efeito dessas imagens contrastantes é gerar 

um "campo de jogo diferencial" entre as esferas de governo. Uma consciência dos múltiplos 

jogos é um dos pré-requisitos para a performance das relações intergovernamentais e bem-

sucedidas negociações no seu interior (WRIGHT, 1988, p. 246). Afora as dissonâncias que 

podem existir entre o nível central e subnacional, o desenvolvimento de uma gestão local 

mais eficiente é outro aspecto que influi na dinâmica do federalismo. Isso porque em um 

sistema político que requer cooperação e integração entre os seus entes, melhorar suas 

capacidades estatais se apresenta como uma demanda relevante para os programas federais. 

 

1.3.3 A promoção de capacidades estatais subnacionais por meio de programas federais 

 

Conforme Agranoff (2001), nos programas federais se pode avaliar como opera a 

“acomodação mútua” na definição conjunta de agendas e os graus menores ou maiores de 

cooperação como modus operandi. O gerenciamento das relações intergovernamentais pode 

indicar como essas distintas ênfases se equilibram nos programas federais. Em linha com o 

modelo desenvolvido por Pressman (1975), a relação entre doador (governo federal) e 

destinatário (governo subnacional) constitui uma arena de negociação e barganha na qual os 

agentes dos programas federais são dependentes dos demais para alcançar seus objetivos. 

Governos locais necessitam recursos, mas as políticas federais requerem solicitações 

financiáveis e capacidade de implementação em nível municipal. É isso que torna a “forma 

de barganha algo parcialmente cooperativo, parcialmente antagônico e mutuamente 

dependente do conjunto de atores” (PRESSMAN, 1975, p. 107). Ao mesmo tempo, é essa a 

realidade que cobra o fortalecimento institucional dos governos locais com o apoio federal. 

Segundo Wright (1988, p. 237), "tanto a medida das necessidades dos candidatos ou 

destinatários e de sua capacidade administrativa mostram sistemática associação com a 
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alocação de ajuda". Mas a questão é saber se essas duas condições caminham juntas, pois em 

geral quanto mais necessitados, menos capacidade estatal possuem os governos subnacionais. 

Posto esse dilema em uma moldura mais ampla, Grodzins (1984) argumenta que os conflitos 

que surgem em torno das regras não coloca em xeque o consenso sobre a necessidade dos 

programas. O que costuma ocorrer são diferenças sobre detalhes de administração ou do nível 

de benefícios que eles deveriam oferecer. Assim, nem regras são apenas requisitos técnicos, 

como também a forma como um programa é apresentado pode induzir uma compreensão de 

mais vantagens ou desvantagens pelos potenciais beneficiários. 

Para Wright (1988), os detalhados critérios para a alocação de recursos podem ser 

interpretados de duas formas: a) esforço para ampliar a discricionariedade na ação da agência 

e sua expertise técnica; b) um instrumento para racionalizar escolhas pré-determinadas de 

políticas (aqui similar à visão de Kingdon de soluções prévias para os problemas). Mas como 

regras definem condições de acesso, implicitamente há uma política inserida nos programas 

que pode gerar facilidades para alguns entes subnacionais e obstáculos para outros.  

Portanto, os proponentes da política podem adquirir “substancial influência em moldar  

o caráter da cooperação intergovernamental”. Para Wright (1974), esse estado “especializado 

e profissional” se materializa nas ações de burocracias federais que se apoiam na sua 

rationale interna e no discurso da “neutralidade” técnica. Um dos efeitos intergovernamentais 

é gerar visões uniformes de políticas que podem desconsiderar desigualdades federativas, bem 

como induzir e/ou favorecer os “mais aptos” a cumprirem as exigências.  

Esse processo origina "policy-making systems" ou "subgovernments" que  são campos 

de interesses constituídos ao redor de uma agência pública que detém uma razoável 

autonomia da liderança política governamental. Programas daí advindos, apoiados em bases 

técnicas e profissionais especializadas, podem gerar tensões com os administradores 

generalistas em nível subnacional. Como a realidade das relações intergovernamentais 

costuma não ser homogênea, efeitos desiguais podem implicar distintos padrões de vínculos  e 

produzir diferentes impactos nos governos locais (WRIGHT, 1988, p. 228).  

Para lidar com essa questão, visando reduzir as desigualdades federativas, Pressman 

(1975, p. 129-133) sugere que preencher esse gap deveria iniciar pela definição conjunta de 

objetivos antes da implementação. Esse processo poderia ocorrer por meio de “sessões de 

comunicação” e planejamento unificado de demandas. Mas esses instrumentos são 

insuficientes para constituir vínculos mais cooperativos, pois a formulação conjunta de 

objetivos não garante apoio mútuo para a implementação das ações, como o próprio autor 

constatou na sua pesquisa em Oakland. Ainda assim, constituir arenas federativas pautadas 
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pela mesma finalidade de ajustar a forma de implantação de um programa é um caminho para 

obter mais alinhamento e cooperação entre as esferas de governo. 

 Elazar (1965) reforça essa visão quando se refere aos governos subnacionais 

americanos, após 1946. A crescente profissionalização das máquinas administrativas 

municipais foi uma condição vital para aprofundar as relações intergovernamentais, além de 

gerar maior qualidade no uso das verbas federais. Nessa linha, Ostrom (1974, p. 3-4) vale-se 

da metáfora de um “Plano Marshall” doméstico, considerando o caso americano, para “fazer o 

federalismo funcionar”. A ideia básica era que repartir receitas deveria catalisar a 

modernização da gestão municipal, mas só revenue-sharing geraria uma “muleta” a incentivar 

mais ineficiência local. Modernizar a gestão seria uma premissa, e não uma ação posterior ao 

recebimento de recursos financeiros federais, com vistas a qualificar as relações 

intergovernamentais e o próprio funcionamento dos governos locais. 

Como a construção dessas capacidades é um “elemento chave de políticas” nas 

relações intergovernamentais, é essencial clarificar o status e as demandas da assistência 

técnica federal para alcançar esse resultado nos governos locais. Para Burgess (1975, p. 707-

708), esse processo envolve três dimensões transversais que constituem o cerne dessa visão de 

capacidades estatais locais a ser apoiada por iniciativas federais:  

a) Gestão de políticas públicas (policy management): planejamento e implementação 

de programas para melhorar a gestão subnacional. Essas são funções estratégicas 

de direção visando gerar integração, avaliação e administração de programas 

intergovernamentais.  

b) Gestão de programas (program management): capacidade de executar funções 

administrativas e requerimentos táticos para implementar políticas, programas e 

serviços, o que inclui planejamento, monitoramento e implementação. Essa ação 

orienta-se para profissionais e quadros administrativos (“qualidade de serviços 

desenvolvida a ser administrada por qualificados profissionais”).  

c) Gestão de recursos (resource management): capacidade de realizar funções de 

suporte administrativo e organizacional em áreas meio como gestão de pessoas, 

tecnologia da informação e finanças, por exemplo. São competências gerenciais 

voltadas a melhorar sistemas administrativos e capacidades organizacionais. Seus 

critérios de decisão são técnicos, legais e administrativos, visando seguir normas 

definidas. Os principiais participantes são especialistas e os generalistas em 

funções como gestão de pessoas, compras e orçamento.  
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 Considerando a complementariedade dessas três dimensões, à medida que as 

demandas surgem de novas políticas se amplia a complexidade das capacidades estatais 

requeridas. No entanto, novas tecnologias de gestão demandam prévias capacidades de 

formulação e implementação de políticas, e esse é um tema de qualidade e disponibilidade de 

recursos humanos. Conforme Burgess (1975, p. 708), o policy management staff é uma tarefa 

estratégica para ancorar as capacidades políticas e administrativas nos governos locais. Mas 

em um ambiente de relações intergovernamentais, isso significa que tanto o governo central 

como suas contrapartes subnacionais deveriam investir recursos em educação e treinamento. 

Em regra, essas funções costumam requerer suporte federal para se desenvolverem nos 

governos locais. Mas o apoio federal em certas “funções” (programas) não garante 

propagação para a gestão municipal, pois como lembra Burgess (1975, p. 711) há um duplo 

equívoco: tratar todos os desafios de construção de capacidades como se fossem o mesmo e 

tratar cada um como se fosse único. Construir capacidades estatais municipais é uma questão 

sistêmica, razão pela qual as três dimensões devem ser consideradas na análise de programas 

federais. E essa avaliação deve considerar não apenas o conteúdo das ofertas federais, mas 

também a forma como são organizadas, pois essas podem gerar mais facilidades de acesso ou 

dificultar as adesão dos entes subnacionais. 

 Para essa pesquisa, três questões teóricas são relevantes nessa dimensão da cooperação 

federativa voltada a gerar capacidades estatais nos municípios. A primeira é analise de como 

as regras inseridas nos programas podem influir para ampliar desigualdades prévias entre os 

entes e se disparidades de acesso aumentam as assimetrias dessas capacidades entre governos 

locais. O segundo aspecto é avaliar como se constituem dissonâncias entre as imagens e as 

visões que feds e locals têm acerca dos programas, e como essas diferentes abordagens 

cristalizam posições que afetam tanto o desempenho das ações federais como a gestão 

municipal. A terceira questão é avaliar se e como os arranjos institucionais dos programas 

federais voltados para promover o desenvolvimento gerencial nos governos locais contribuem 

para essa finalidade. 

 

1.4 Capacidades estatais como resultado dos arranjos de cooperação federativa 

 

Nessa pesquisa, o federalismo com seus arranjos institucionais é adotado como 

variável independente e as capacidades estatais que daí podem ser geradas são a variável 

dependente. As três dimensões da cooperação federativa podem constituir arenas que tenham 
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como finalidade apoiar o fortalecimento institucional dos governos locais, considerando ser 

necessária a implementação de ações com esse alcance intergovernamental. Sendo o 

federalismo cooperativo um sistema político que busca pactuar acordos entre os seus entes 

por meio de arranjos de corte territorial, em políticas públicas ou programas, a oferta de ações 

para incentivar a modernização dos governos locais se insere nesse rol de possibilidades. E 

assim é mesmo que os entes subnacionais sejam autônomos, pois, como em todas as áreas, o 

pacto federativo se constitui não pela imposição das prioridades oriundas do governo central, 

mas por mecanismos de indução que sejam considerados benéficos pelos governos locais. As 

iniciativas federais voltadas para promover o desenvolvimento das capacidades estatais dos 

entes subnacionais se inserem nesse escopo mais amplo das relações intergovernamentais. 

Para a visão weberiana clássica, capacidades estatais são o domínio de atributos de 

competência técnica e administrativa que aumentam a probabilidade de direção estatal junto a 

sociedade ao gerarem segurança, objetividade, impessoalidade e regularidade na aplicação das 

normas
17

. Um atributo central é a organização administrativa do Estado se estender sobre as 

políticas concebidas como áreas que demandam intervenção pública continuada. Segundo 

Skocpol (2002), o Estado é como uma entidade por meio da qual seus dirigentes perseguem 

metas e se valem da disponibilidade de recursos como um determinante central para ampliar a 

efetividade da ação governamental junto a sociedade. 

Conforme Weber (1984), a burocracia estatal possui capacidade técnica para que o 

Estado atue como “indutor” da vida social. Sua racionalidade administrativa, baseada na 

estabilidade das normas, melhora suas condições de incidir no contexto social. Portanto, as 

condições mínimas da atividade estatal seriam dependentes do desenvolvimento técnico de 

suas burocracias. Por isso, construir e qualificar o aparato burocrático deveriam ser as 

primeiras tarefas para não limitar a ação estatal, além de gerarem um “mútuo reforço”: 

fortalecem as habilidades do Estado e suas condições para implementar políticas (OLSEN 

2005; EVANS 1995; EVANS e RUESCHMEYER 2002; SELZNICK 1984). 

 Nessa linha, para Grindle (1996), o conceito de capacidades estatais possui quatro 

dimensões. A primeira é institucional: o Estado como a autoridade que efetiva as “regras do 

jogo” condicionadoras da regulação econômica e do comportamento político dos atores. A 

segunda, de ordem técnica: habilidades para formular e gerenciar políticas. A terceira é de 

                                                        
              17 Embora a abordagem weberiana tenha originado a tradição estadocêntrica sobre capacidades estatais, 

nesse debate há outras duas abordagens relevantes. A primeira é a sociocêntrica: a sociedade é a fonte do poder 
de Estado, seja com a visão marxista das classes sociais ou o pluralismo que enfatiza o papel dos grupos 

sociais/interesse. A segunda é a relacional que enfatiza a capacidade de o Estado construir vínculos com a 

sociedade que reforçam seu poder. De todo modo, para as três linhas, a existência de um aparato técnico e 

administrativo qualificado é uma condição necessária para implementar políticas. 
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cunho administrativo: gestão eficiente e eficaz de funções organizacionais essenciais para 

implantar políticas e entregar bens e serviços. A última é de natureza política: canais 

legítimos e eficazes para resolver conflitos e tratar das demandas sociais que dependem de 

responsivos líderes políticos e administradores.  

A literatura sobre capacidades estatais
18

 aborda como os governos fortalecem sua 

infraestrutura institucional para implantar políticas (SCHMITTER, WAGEMAN e 

OBYDENKOVA, 2005; SIKKINK e WOLFSON, 1993; DROR, 1999). O aumento de 

capacidades contribui para ampliar  a autonomia administrativa e políticas dos governos, que 

poder ser analisada pelos efeitos que produzem e pela precondições existentes (KJAER, 

HANSEN e THOMSEN, 2002). Assume relevância a implantação de instrumentos e atributos 

burocráticos (EVANS e RUESCHEMEYER, 2002; EVANS e RAUSCH, 2014; MIGDAL, 

1988; SKOCPOL e FINNEGOLD, 1982; GEDDES, 1990) para implantar objetivos 

politicamente definidos. Para Evans (1995), os aparatos estatais são locais potenciais para 

esse tipo de desenvolvimento institucional e um facilitador às ações dos atores políticos. Isso 

porque é a definição de prioridades políticas que determina o foco das capacidades estatais 

consideradas relevantes em um contexto histórico, social e econômico (WEIR e SKOCPOL 

2002).  

Conforme Evans (1993), a existência de burocracias organizadas é um bem escasso, o 

que remete ao tema dos incentivos à sua institucionalização. A construção institucional do 

Estado deve ser fortalecida frente às “deseconomias administrativas e organizacionais” que 

afetam o seu desempenho. Portanto, construir capacidades burocráticas não é uma estratégia 

conservadora, pois sua modernização pode gerar retorno político aos governos (EVANS, 

2003). Mas se essas iniciativas partem do nível central, visando desenvolver capacidades 

institucionais em outros níveis de governo, podem ocorrer problemas políticos de aceitação. 

Esta situação demanda estímulos para ampliar adesões, sobretudo nos contextos federativos 

em que os governos locais possuem autonomia política e administrativa (HAGGARD, 1998). 

Capacidades estatais ampliam as possibilidades de intervenção em domínios de 

políticas e geram mais autonomia de ação, pois dessa forma a dependência de suporte externo 

se reduz, seja essa oriunda da sociedade ou de níveis superiores do governo. Mas essa visão 

não significa reforçar o autarquismo de unidades federativas, sob qualquer ponto de vista. 

Trata-se, nos termos de Wright (1988), de avaliar em que medida mais capacidade estatal nos 

                                                        
              18  Para uma revisão da literatura sobre capacidades estatais, sua evolução histórica, principais 

abordagens teóricas, análises empíricas e cuidados metodológicos, recomenda-se o excelente artigo The State of 

State Capacity: a review of concepts, evidence and measures (2013) de Luciana Cingolani.  
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governos subnacionais permite uma combinação mais profícua entre "autonomia politica com 

dependência das politicas públicas" federais. Busca-se verificar a existência de recursos 

administrativos e financeiros para moldar a intervenção em políticas (Pierson, 1995) que, no 

caso de países federalistas, sejam alinhadas a objetivos nacionais. 

Mas deve-se reconhecer que há um “conjunto de capacidades que repousam no núcleo 

em que qualquer aparato de estado pode ser identificado” (KJAER, HANSEN e THOMSEM, 

2002, p 21; SKOCPOL, 2002). Estas são chamadas de “capacidades centrais”  (como a 

disponibilidade de recursos financeiros e um staff qualificado tecnicamente), pois são fatores 

críticos na gestão de governo e sua eficiência decisória.  Bownan e Kearney (1988) também 

enfatizam que gestão da informação, estrutura organizacional, modelo de gestão, 

responsividade burocrática e formas de comunicação institucional são indispensáveis. 

Para Evans, Rueschemeyer e Skocpol (2002), investigar capacidades estatais consiste 

em identificar estruturas organizacionais cuja ausência ou presença sejam críticas para a ação 

das autoridades. Como capacidades fiscais e administrativas servem a várias atividades, essas  

tornam-se dois determinantes centrais para se analisar como os governos criam ou reforçam 

suas organizações. Conforme Hansen e Kjaer (2002, p. 21), “a capacidade para mobilizar 

receitas fiscais é a linha de base da capacidade estatal”, apoiada no sistema administrativo 

especializado e na expertise profissional. Assim, avaliar o estágio das capacidades 

administrativas pode revelar as prioridades políticas relacionadas à construção do Estado.  

A organização do Estado visa aumentar sua efetividade econômica e o controle 

administrativo para aumentar sua eficiência. Essas igualmente são capacidades centrais que 

podem indicar como a estrutura administrativa se torna uma importante questão da vida 

política ao incidir sobre a organização dos governos.  É importante atentar para os atributos 

das estruturas, instituições e procedimentos do Estado que gravitam em torno das políticas, 

visando dotá-lo de recursos para implementar seus objetivos, sobretudo reforçar suas 

capacidades burocráticas (MARCH e OLSEN, 1983). Com efeito, investir na ampliação 

desses atributos é um objetivo de cunho político que indica como e de que forma o reforço 

administrativo e gerencial das unidades de governo se insere na sua agenda de prioridades. 

A abordagem de Geddes (1994), mais alinhada com a teoria da escolha racional, 

enfatiza que preferências políticas dos governos precisam desenvolver essas condições de 

implementação.  Este é um atributo essencial para políticas iniciadas pelo Estado, para o que 

qualificar sua organização burocrática é uma condição necessária. Por trás desse objetivo 

residem três fatores chave: recursos humanos, recursos materiais e alocação de fundos. 

Quanto mais estáveis as regras que asseguram às agências públicas essas três bases de ação, 
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melhor serão seus instrumentos para implementar políticas públicas. Geddes (1994, p. 50), 

chama essa busca de meios adequados de armazenamento (buffering) para suprir necessidades 

técnicas e materiais necessárias às atividades de organizações e políticas estatais. 

Considerando a capacidade administrativa como recurso para os governos atingirem 

seus objetivos, é importante pôr em relevo o papel das estruturas organizativas. O roteiro 

metodológico proposto por Sikkink (1991; 1993) seleciona três fatores - organizativos, de 

procedimento e intelectuais - e suas respectivas medidas. Em relação aos aspectos 

organizativos, os chamados “indicadores de capacidade e de autonomia” relacionam-se à 

magnitude da administração pública (medida pelo número de servidores) e infraestrutura 

institucional (especialização de atividades consideradas centrais para as políticas de governo). 

Quanto aos procedimentos operativos, como os mecanismos de gestão de pessoal, importam 

prioritariamente a administração das carreiras, capacitação e práticas de aprendizado 

institucional. No tocante ao talento intelectual, busca-se medir o desenvolvimento de perícia 

técnica e a continuidade no emprego dos níveis gerenciais. Também é importante como se 

estabelece a coordenação entre agências governamentais para implantar políticas públicas. 

Com base em uma pesquisa em 30 municípios mexicanos, Grindle (2006) frisa que 

seria equivocado compreender essas capacidades como um pacote de instrumentos separados 

de contextos pautados pela ampliação da democracia e da descentralização política e 

administrativa. Ainda assim enfatiza que, do ponto de vistas das habilidades técnicas 

usualmente requeridas, redesenho organizacional, capacitações, modernização tecnológica e 

incentivos por incremento de performance são possibilidades relevantes para estimular os 

governos locais a assumirem novas atribuições delegadas. No seu estudo, por exemplo, a 

elevação do profissionalismo foi uma das razões para as municipalidades tornarem-se mais 

conscientes dos benefícios de instrumentos de gestão como o planejamento estratégico. 

É por isso que a inexistência de certas capacidades estatais pode constranger o 

desenvolvimento de políticas e reduzir o escopo das ações governamentais. Estas capacidades 

são cruciais no feedback entre Estado e sociedade, pois um governo que comanda poucos 

recursos pode ser incapaz de promulgar políticas. As preferências dos atores governamentais 

podem ser constrangidas pelo jogo político na sociedade, mas construir capacidades estatais é 

uma condição necessária para viabilizarem suas escolhas (KJAER, HANSEN e THOMSEN, 

2002; BOWNAM  e KEARNEY, 1988; SKOCPOL e FINNEGOLD, 1982).  

Os argumentos de Grindle (1997, p. 5) seguem essa linha: construção de capacidades 

engloba uma variedade de recursos relacionados com o aumento de eficiência, efetividade e 

responsividade da performance governamental. Para garantir essas qualidades na ação estatal 
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é preciso desenvolver e reforçar atributos de competência gerencial, técnica e administrativa. 

Esse é um aspecto chamado de supply-side, pois busca avaliar os recursos disponíveis dentro 

dos governos. Mas esse viés deve ser matizado pelo fator demand-side pressures, que 

considera ser esse desenvolvimento de capacidades também dependente de condições sociais 

e econômicas mais amplas, que é um desafio ainda mais relevante em sociedades 

caracterizadas por níveis elevados de desigualdade. De todo modo,  "conseguir o bom 

governo" significa, entre outras coisas, iniciativas para desenvolver recursos humanos, 

reforçar organizações e reformar (ou criar) instituições públicas. Estas três dimensões de 

capacidade focam primariamente sobre pessoal, gerenciamento ou estruturas e requerem 

distintas atividades a serem desenvolvidas, reforçadas ou reformadas (GRINDLE,  1997).  

 A tabela 1.2 resume essa visão: elevar a performance organizacional depende de 

inovações tecnológicas e mecanismos de reforço institucional. Bem-sucedidas estratégias de 

construção de capacidades não podem ser avaliadas apenas por seu inputs (por exemplo, um 

alto volume de treinamento empreendido). Também é necessária uma abordagem apoiada em 

outputs que tratam da efetividade da capacitação para promover e alcançar os resultados 

almejados (GLENDAY, 1997, p. 334-337). A combinação das duas abordagens permite 

avaliar melhor os avanços organizacionais e sistêmicos a partir de um conjunto integrado de 

iniciativas voltadas para qualificar a implementação de políticas públicas. 

Tabela 1.2 Dimensões e foco das iniciativas de construção de capacidades 

Dimensão Foco Tipos de atividades 

Desenvolvimento de recursos 

humanos 

Fornecimento de profissionais e 

pessoal técnico. 

Capacitação, salários, condições de 

trabalho e recrutamento. 

Reforço organizacional Sistemas de gestão para 

melhorar a performance de 

tarefas, funções e estruturas. 

Sistemas de incentivo 19 , utilização de 

pessoal, liderança, cultura 

organizacional, estruturas de gestão. 

Reforma institucional Instituições, sistemas e 

macroestruturas. 

Regras do jogo para regimes 

econômicos e políticos, mudança 

política e legal; reforma constitucional. 

 Fonte: Grindle (1997, p. 9). 

 Quatro são as ações mais relevantes para fortalecer capacidades estatais: recursos 

humanos (capacitação); desenvolvimento organizacional (sistemas de incentivos, novas 

estruturas administrativas, mudanças gerenciais e condições de emprego); sistemas 

(administrativos, orçamentário, tecnológico informatizados etc.) e da própria política pública 

(engloba os três anteriores, o seu desenho institucional, regras operativas e legislação). Em 

                                                        
              19  Grindle e Hildebrand (1997, p. 56) perguntam: qual o incentivo que contribui para a boa 

performance? Argumentam que o efetivo desempenho do setor público é dirigido mais pela forte cultura 

organizacional, boas práticas gerenciais e redes de comunicação e menos por regras ou escalas de pagamento. 
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resumo, implementação de políticas deve ser precedida ou acompanhada do desenvolvimento 

dessas capacidades e incrementá-las, incluindo aquelas de natureza fiscal e financeira. 

Esta visão destaca a especificidade das políticas públicas como lócus para avaliar 

possibilidades e limites visando desenvolver capacidades estatais, em linha com Skocpol 

(1985, p. 17): "os mais frutíferos estudos de capacidades estatais tendem a focar-se sobre 

arenas particulares de políticas". Segue afirmando que não há razões para assumir, a priori, 

que padrões de força ou fraqueza serão os mesmos em todas as políticas públicas. 

Compreender essas variações e seus porquês é uma cautela metodológica recomendável para 

não empobrecer a discussão das capacidades estatais apenas pelo seu viés técnico e 

administrativo. As trajetórias das políticas podem gerar formas de relacionamento 

intergovernamental que produzem resultados diferentes em suas capacidades estatais. 

 A evolução institucional nos êxitos da política de agricultura americana no New Deal 

ilustra essa questão. Por razões aliadas ao seu desenvolvimento histórico e institucional, que 

datava do período da guerra civil, no século XIX, essa área era mais bem equipada que os 

órgãos que lidavam com a política industrial. A retirada dos estados sulistas, caracterizados 

por uma economia mais agrícola, forçou a União a iniciar a organização institucional dessa 

política pública. Assim, em 1933, capacidades estatais previamente existentes na área da 

agricultura permitiram ao governo Roosevelt melhores condições de intervir nesse setor em 

um momento que a ação pública era mais demandada. No caso da política industrial, suas 

fraquezas advinham de escolhas institucionais favoráveis a reduzir o papel do governo em 

favor do mercado. Distintos legados de políticas geraram capacidades institucionais 

diferenciadas e a existência ou não de recursos administrativos necessários para a formulação 

e implementação de políticas governamentais (SKOCPOL e FINNEGOLD, 1982).  

 Esta dimensão histórica e institucional das políticas públicas e seus instrumentos de 

implantação também envolve aspectos de cultura organizacional. Este é outro legado que 

importa tanto na análise de políticas como em processos cooperativos como a assistência 

técnica intergovernamental para desenvolver capacidades estatais (GRINDLE, 1997). Alinhar 

a cooperação federativa para incentivar capacidades estatais nos entes subnacionais envolve 

decisões políticas em um processo de nation building e o papel que esses atores territoriais 

devem ter. Como coordenar essas escolhas na ação coletiva do federalismo que lida com 

governos municipais autônomos política e administrativamente é um desafio de enorme 

complexidade. Por essa razão, não depende não apenas de decisões locais, mas sobretudo de 

iniciativas que precisam ser nacionalmente coordenadas. 
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 A concepção acima complementa-se com a visão de Weiss (1998, p. 17-31): não há 

capacidade estatal em geral, mas sim nas arenas particulares cuja irregularidade ajuda a  

esclarecer as trajetórias diferenciadas de comportamento governamental. Falar de capacidades 

em termos abstratos é pouco útil para compreender questões substantivas, e por isso sua 

existência em um dado contexto precisa ser determinada com base em questões específicas do 

tipo: "capacidade para o quê?"
20

. Uma saída metodológica para responder a essa questão é 

avaliar quais são os instrumentos de políticas que buscam qualificar os requisitos de ação do 

Estado. Ao menos na dimensão administrativa, responder a essa pergunta (Hanson e Sigman, 

2011) pode ter como alternativa qualificar a competência técnica no fornecimento de bens e 

serviços. A análise da implantação desses instrumentos, além de indicar as prioridades 

governamentais assumidas em cada política pública, também depende de condições 

institucionais existentes e dos legados prévios (WEIR e SKOCPOL, 2002; PETERS, 2000). 

 Como suporte para essa investigação, Hildebrand e Grindle (1997, p. 35-56), propõem 

um roteiro com cinco dimensões de análise que está no quadro 1.1 (essa moldura também 

pode ser vista, em sua forma sistêmica, na figura 1.2).   

Quadro 1.1 - Moldura analítica para avaliar gaps de capacidade estatal 

1. Ambiente de ação: contexto econômico, político e social no qual o governo está imerso e que pode facilitar 

ou dificultar a performance de suas ações. 

2. Contexto institucional do setor público: regras e procedimentos estabelecidos, recursos financeiros 

disponíveis, responsabilidades assumidas e divisão de atribuições com outros níveis de governo. Esses 

parâmetros definem como estruturas organizacionais, gestão de pessoas e sistemas informatizados são 

constituídos. Em um segundo nível estão as iniciativas de melhoramento de performance que fornecem  padrões 

de desempenho, espaço para a resolução de problemas e controle sobre as decisões que impactam diretamente os 

resultados organizacionais. 

3. Redes de tarefas: conjunto de organizações que atuam em uma mesma área geram redes de comunicação e 

coordenação para dividir responsabilidades. Construtores de capacidades governamentais precisam criar 

mecanismos ativos de interação e coordenação, tais como conselhos, comissões técnicas ou colegiados que 

reúnem diferentes esferas de governo nas arenas de políticas públicas. A fraqueza desses vínculos de redes 

podem impedir a melhoria de performance, enquanto efetivas interações apoiam a boa governança, sendo 

aquelas focadas em uma área mais promissoras em relação às que atuam sobre o setor público como um todo. 

4. Organização: estruturas internas, processos, recursos e estilo de gestão condicionam como os objetivos 

estabelecidos, estruturas de trabalho e relações de autoridade são definidas e fornecem a base dos incentivos. 

Estes fatores promovem ou constrangem a performance, pois eles afetam os outputs organizacionais e moldam o 

comportamento daqueles que trabalham no seu interior, o que depende também de sua cultura institucional. 

5.Recursos humanos: forma como os servidores públicos são formados, contratados, remunerados e mantidos 

em sua carreira impacta a capacidade de desempenho do setor público, assim como os incentivos profissionais 

que podem desfrutar em seu desenvolvimento. 

Fonte: Hildebrand e Grindle (1997). 

                                                        
              20  Cingolani (2013, p. 41) alerta, nessa questão, para um cuidado metodológico que chama de o 
problema da observabilidade (uso quase tautológico do conceito): "Why is there high insurgency in this country? 

Because there is low state capacity. How do I know that there is low state capacity? Because I observe high 

insurgency". Governos são considerados fracos em termos de capacidades porque certos resultados considerados 

obrigatórios de sua intervenção são fracos em áreas em que se espera que detenham essas capacidades. 
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 Para a discussão dessa pesquisa, cada uma das três dimensões teóricas que foram 

propostas corresponde a uma arena com suas finalidades específicas que buscam responder a 

questão proposta por WEISS (1998). Além disso, acrescenta-se mais um questionamento: 

"capacidade por que meios? e, nesse sentido, arranjos organizados territorialmente, por 

políticas públicas e programas são possibilidades que podem ajudar a responder a essa 

pergunta. O esquema da figura 1.1 sintetiza esse relacionamento entre o federalismo 

cooperativo e a promoção de capacidades estatais nos municípios. O modelo analítico está 

esquematicamente apresentado na figura 1.2. 

Figura 1.1 - Esquema do modelo analítico da pesquisa 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 Para essa pesquisa os fatores 2, 3 e 4 do quadro 1.1 serão os mais relevantes, mas o 

tópico 1 servirá para qualificar a explicação das decisões políticas do governo federal na 

dimensão de cooperação territorial (capítulo 3), no contexto brasileiro pós-1988 que definiu 

as bases para a descentralização de políticas públicas (capítulo 4) e na cooperação federativa 

apoiada em programas (capítulo 5). Essa ressalva está em linha com Ingraham (2007): a 

análise de sistemas de gestão e de capacidade estatal, além de absorver o componente do 

desempenho governamental, também deve considerar o ambiente social e político em que 

essas as ações se inserem. 

 Analisar como cada dimensão da cooperação federativa promoveu e induziu 

capacidades estatais nos municípios será o foco da discussão dos próximos capítulos. Antes 

do tratamento empírico das ações federais voltadas ao fortalecimento institucional dos 

governos locais, o próximo capítulo descreve a situação das administrações municipais 

brasileiras no interior da novas regras federativas criadas pela Constituição Federal de 1988. 

De forma especial, considera-se o processo de descentralização de políticas como um aspecto 

central para as demandas que passaram a surgir no tocante à modernização da gestão 

municipal. 

Federalismo 
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Cooperação 

territorial

Cooperação em 
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Cooperação em 
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Figura 1.2 - Dimensões analíticas de capacidade estatal 

 
 

Fonte: Hildebrand e Grindle, 1997, p. 36. 
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Capítulo 2 - A SITUAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL NO CONTEXTO 

DA DESCENTRALIZAÇÃO DE POLÍTICAS 
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Introdução 

 

 Este capítulo descritivo aborda as mudanças institucionais e gerenciais  dos 

municípios brasileiros, após 1988, no contexto da nova ordem constitucional criada com o 

fortalecimento da sua autonomia como ente federativo e a descentralização de políticas. Estes 

são os contornos mais amplos nos quais os municípios se inserem e que passam a demandar 

um nível maior de organização administrativa e capacidades estatais, sobretudo devido a 

assunção de novas responsabilidades. Nessa linha, a finalidade desse capítulo é mostrar como 

vem se processando as mudanças nas administrações municipais em termos de seu 

desenvolvimento institucional. Mais especificamente, as transformações na gestão financeira, 

na área de pessoal, tecnologia da informação e infraestrutura e organização administrativa. 

 Nas últimas três décadas, a gestão municipal tornou-se a unidade federativa central 

para o qual tem se direcionado a implementação e a execução das políticas públicas. Isso 

decorre da redefinição do papel dos municípios brasileiros como o provedor básico de 

serviços públicos. Coube aos entes locais assumirem, de forma central, a tarefa de 

universalização de direitos sociais consagrados na Constituição Federal. Esse novo cenário 

gerou novas possibilidades para as administrações municipais, pois veio acompanhado da 

garantia constitucional da autonomia política, administrativa e financeira. Nesse contexto, 

ampliaram-se as demandas por qualificar sua gestão para responder aos seus novos papéis e 

atribuições nas relações intergovernamentais e federativas. 

 Ao mesmo tempo que o aumento das competências tributárias, símbolo básico da 

autonomia financeira, permite ampliar as receitas locais, essa tarefa requer modernização 

gerencial. No que tange à gestão administrativa, mais autonomia exige mais capacidade de 

auto-regulação para além da simples garantia constitucional, pois demanda qualidade técnica 

na organização das prefeituras. O aumento do escopo de responsabilidades requer mais 

servidores, o que impacta na capacidade de gestão de recursos humanos. Esses são alguns dos 

desafios para os governos locais responderem que, como será visto nesse capítulo, não apenas 

seguem presentes como são desigualmente enfrentados pelos pequenao e os maiores. 

 

2.1 Os municípios na nova ordem constitucional: mais autonomia, mais atribuições 

 

 Para Losada (2008), após 1988, o município consolidou sua posição como ente 

federativo. Sua autonomia política ficou assegurada constitucionalmente pela eleição direta 

do Prefeito e dos vereadores, pela auto-organização por meio de suas Leis Orgânicas 
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Municipais (artigo 29) e pela competência de legislar sobre assuntos que lhe são reservados 

de forma exclusiva. Ademais, pelo artigo 30 da CF, possuem autonomia administrativa 

(organização, regulação e execução de serviços sob sua titularidade e definição de sua 

estrutura interna) e autonomia financeira (para arrecadar e instituir tributos sobre a 

propriedade urbana, serviços não cobertos pela legislação do ICMS e transferência de bens 

intervivos e para realizar gastos públicos).  

 Ainda conforme o artigo 30, os municípios podem legislar sobre assuntos de interesse 

local, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, aplicar suas rendas, criar, 

organizar e suprimir Distritos, observada a legislação estadual; organizar e prestar, 

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, 

incluído o de transporte coletivo; manter, com a cooperação técnica e financeira da União e 

do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental e atendimento à saúde da 

população, promover ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano e proteger o patrimônio histórico-cultural.  

 Pelos artigos 158 e 159, os municípios passaram a dispor de transferências 

constitucionais que reforçavam seu novo papel na Federação (ampliação do porcentual de 

repasse e redistribuição, em favor dos menores, do Fundo de Participação dos Municípios,  

50% da arrecadação do Imposto Territorial Rural (ou 100%, após 2005, caso assuma sua 

cobrança), 50% dos valores cobrados pela propriedade de veículos automotores licenciados 

em seus territórios, 25% da arrecadação do ICMS, conforme regras de divisão definidas em 

cada Estado e o imposto de renda da União sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por 

eles, suas autarquias e pelas fundações). A descentralização de políticas regulamentou 

repasses contínuos na modalidade fundo a fundo, como é o caso do SUS (saúde) e, desde 

2005, do SUAS (assistência social). Não menos importante, com o FUNDEF, e 

posteriormente o FUNDEB, os municípios passaram a dispor de recursos federais 

constitucionalmente assegurados para investirem em educação. 

 O artigo 165 define que, mediante lei municipal, as localidades devem aprovar seu 

Plano Plurianual, suas Diretrizes Orçamentárias e seu Orçamento Anual. O artigo 182 

disciplina que cabe aos municípios executarem a política de desenvolvimento urbano e 

garantir o bem-estar de seus habitantes. De forma complementar, o artigo 23 define várias 

competências comuns entre a União, estados e municípios, conforme o quadro 2.1. 

 Ao mesmo tempo em que o Brasil instituiu uma Federação trina que ampliou a 

autonomia municipal, também aumentou suas competências, responsabilidades e atribuições 

comuns com a União e os estados. A inserção municipal passou a demandar mais capacidade 
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Quadro 2.1 - Competências comuns dos três entes federativos 

1. Cuidar da saúde, assistência pública, proteção dos portadores de deficiência. 

2. Proteger as obras e bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, paisagens naturais e sítios 

arqueológicos e impedir sua evasão e destruição. 

3. Proporcionar meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 

4. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e 

a flora, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 

5. Promover programas de construção de moradias, melhoria das condições habitacionais e saneamento básico. 

6. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização visando integrar os setores desfavorecidos. 

7. Fiscalizar concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. 

8. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 

Fonte: Constituição Federal do Brasil, 2012. 

  

administrativa também porquê a descentralização de políticas públicas incrementou as 

demandas de organização e prestação de serviços nos municípios. Para Ministério da Fazenda 

(MF) (2004, p. 11), a Constituição fomentou a descentralização e transferiu aos municípios 

atribuições na provisão de serviços de saúde e educação. Mas essa transferência precisa de 

fundamentos para sua gestão, porque falta aos municípios capacidade institucional para 

exercer sua autonomia constitucional, como se discute a seguir. 

 

2.2 Descentralização de políticas e as demandas de capacidade estatal municipal 

 

 Conforme Secretaria de Relações Institucionais (SRI) (2008, p. 7), a descentralização 

de políticas e as competências comuns repercutem nas administrações municipais e, na 

maioria, ainda inexiste capacidade de gestão para desempenharem esses papéis. Ademais, as 

disparidades populacionais são enormes: 89% dos municípios com até 50 mil habitantes 

possuem 33,62% da população nacional, ao passo que os 38 maiores somam quase 30% (56 

milhões de pessoas) e 2514 municípios com até 10 mil habitantes são 45% e detêm apenas 

6,82% da população. A tabela 2.1 mostra os grupos de municípios por porte populacional. 

Tabela 2.1 - Municípios brasileiros segundo grupos de habitantes e quantitativos intervalares no ano de 2014 

Grupos de 

habitantes (por mil) 

Número de 

municípios 

Porcentual Quantidade  

de habitantes 

Porcentual sobre 

população total 

Brasil 5570 100,0 202.758.031 100,0 

Até 5 1243 22,31 4.213.982 2,07 

De 5 a 10 1216 21,83 8.640.642 4,26 

De 10 a 20 1382 24,81 19.773.216 9,75 

De 20 a 50 1080 19,38 32.828.038 16,2 

De 50 a 100 348 6,21 24.149.021 11,9 

De 100 a 500 261 4,68 53.456.406 26,4 

De 500 a 1000 22 0,39 15.149.719 7,47 

+ 1000 17 0,31 44.547.007 21,9 

Fonte: elaboração própria base na estimativa populacional do IBGE para 2014. 
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 Para Franzese e Abrucio (2013), para além da estrutura legal, a configuração 

socioeconômica e administrativa dos governos locais também é extremamente heterogênea e 

muitos deles têm pouca capacidade de exercer sua autonomia. Pode-se ver essa realidade com 

base nos indicadores socioeconômicos apresentados na tabela 2.2 que, decerto, impactam em 

respostas distintas diante de diferentes níveis de capacidade estatal municipal. 

Tabela 2.2 - Indicadores socioeconômicos municipais segundo grupos de habitantes no ano de 2010 

Grupos de 

habitantes (por mil) 

Índice de Gini Renda per capita 

(R$) 

% pop. com acesso 

inadequado a água e 

esgoto sanitário 

IDHM 

Brasil 0,494 862,00 9,2 0,66 

Até 5 0,466 648,00 5,22 0,67 

De 5 a 10 0,484 572,10 8,31 0,65 

De 10 a 20 0,504 544,97 12.36 0,64 

De 20 a 50 0,516 613,00 12,34 0,65 

De 50 a 100 0,518 744,23 9,89 0,69 

De 100 a 500 0,506 994,87 3,61 0,74 

De 500 a 1000 0,545 1.215,14 1,69 0,77 

+ 1000 0,601 1.563,60 1,83 0,78 

Fonte: elaboração própria base no Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD), 2010.  

Nota: Valores de renda per capita atualizados pela variação do IPCA de 2011 a 2014. 

 

 Para Losada (2013), a desigualdade econômica e administrativa entre os municípios é 

um obstáculo para consolidar o pacto federativo arquitetado com a nova ordem constitucional 

e a descentralização de políticas. Essa disparidade revela distintas condições de organização e 

capacidade institucional que, em geral, é mais fraca nas localidades até 50 mil habitantes. 

Esse segmento ainda é o mais dependente das transferências intergovernamentais para a sua 

sustentabilidade, o que amplia a importância de promover suas capacidades estatais. 

 Para MF (2005, p. 470), a consolidação da descentralização depende do aumento da 

capacidade organizativa e fiscal dos municípios, pois não é viável que sejam financiadas 

unicamente pela ampliação da sua participação na receita dos impostos federais e estaduais e 

por níveis crescentes de endividamento. Nesse cenário, a questão é saber se as relações 

intergovernamentais são capazes de criar mecanismos de cooperação que evitem dois riscos 

opostos, mas complementares: o "autarquismo municipal" (Abrucio, 2005) e a tendência a 

adotar regras uniformes que desconsideram a desigualdade entre os municípios.  

 Para Abrucio (2010), os resultados da municipalização das políticas foram muito 

díspares, além de aspectos negativos como a dependência financeira da União na grande 

maioria dos governos locais, a escassez de recursos para dar conta das demandas dos cidadãos 

e a baixa capacidade administrativa, o que implica dificuldade para formular e implementar os 

programas governamentais. Este é um "paradoxo federativo": "quando as cidades recebem 
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auxílio e não desenvolvem capacidades político-administrativas podem perder parte da 

autonomia; mas, caso fiquem sem ajuda ou não queiram tê-la, podem se tornar incapazes de 

realizar a contento as políticas públicas" (ABRUCIO, 2010, p. 45). Seria equivocado afirmar 

que a questão da interdependência federativa não foi tratada pela Constituição de 1988, pois:  

 

Definiram-se de medidas de combate à desigualdade entre os entes, principalmente de 

cunho financeiro; na manutenção de um grande poder legislativo para a União propor 
políticas nacionais; e na proposição de que haveria mecanismos e instrumentos de 

cooperação entre os níveis de governo para a produção de políticas públicas, tema que 

foi destacado em algumas políticas, e de maneira geral pelo artigo 23. Pela primeira 

vez na história, foi criada uma engenharia institucional que levava em consideração à 

complexidade da federação brasileira (ABRUCIO, 2010, p. 48). 

  

 Uma questão chave nessa engenharia institucional reside na baixa capacidade 

administrativa local, ainda que Kerbay (2001) aponte que um dos efeitos da delegação de 

poder decisório recebida pelos municípios tenha sido a adoção de mecanismos de 

modernização gerencial. Mas não há garantia intrínseca à autonomia dos governos locais que 

os torne responsáveis, comprometidos com as necessidades dos cidadãos e determinados a 

administrar com eficiência. Esta autonomia pode gerar resultados opostos, sobretudo na 

gestão fiscal não tão responsável (ARRETCHE, 2003, p. 335). Por isso, torna-se relevante 

avaliar se a descentralização andou junto com o aumento nas capacidades estatais municipais. 

Buscar uma síntese entre duas questões parece ser a visão de Melo (1999): após 1988, o 

municipalismo passou a ser defendido sob enfoques diferentes e bases ideológicas: como 

princípio democrático e como princípio de engenharia administrativa visando constituir 

eficiência na prestação dos serviços públicos.   

 Autores como Melo (1996) e Souza e Carvalho (1999) argumentam na direção do 

comentário acima, pois a demanda gerencial dos municípios tornou-se um efeito não 

antecipado da descentralização que aprofundou-se à medida que as atribuições continuaram a 

ser assumidas localmente. Este problema não se resolve apenas com o argumento da 

eficiência alocativa dos recursos federais como única dimensão de modernização gerencial. 

Faz-se necessário considerar a baixa qualidade das burocracias locais diante do hiato formado 

entre as novas responsabilidades que a descentralização ensejou e suas capacidades instaladas. 

 Para Abrucio (2005), Souza (2005), Affonso (1996) e Kugelmas e Sola (1999), a 

descentralização convive com a existência de municípios com precária estrutura 

administrativa, e o seu êxito é condicionado pelas limitações institucionais e financeiras locais 

para responder aos encargos assumidos. Nos termos de Melo (1996), um dos efeitos perversos 

da descentralização são burocracias locais sem capacidade institucional para prover 
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adequadamente bens e serviços sociais. Como no Brasil a descentralização também se baseia 

em competências comuns entre as três esferas de governo, as capacidades estatais municipais 

são um componente relevante na dinâmica das  relações intergovernamentais.  

 Para tanto, a “falta de capacitação das unidades subnacionais para assumir novos 

encargos” (Affonso, 2000, p. 129) deve estar na ordem do dia. Segundo Arretche (1996), as 

politicas implementadas pelo governo central, durante o regime militar, ampliaram as 

capacidades administrativas dos governos subnacionais como decorrência da expansão da 

atividade estatal, o que serviu de apoio para a descentralização após 1988. Contudo, este 

processo engendrou novas demandas de capacidade institucional que não tiveram 

continuidade, gerando uma falha sequencial entre suas exigências e a realidade administrativa 

e gerencial na grande maioria dos governos locais (entrevista 10).  

 Ainda que os municípios sejam entes autônomos, em termos administrativos não 

reúnem essas capacidades, pois o fato de disporem de mais recursos financeiros e poder 

politico não teve correspondência direta com a melhoria da gestão. Conforme Souza (2002), 

em países com sérias desigualdades regionais, como é o caso do Brasil, mesmo mecanismos 

redistributivos como FPM são insuficientes. Por outro lado, a União ampliou seu papel 

regulador ao definir como e onde os governos locais devem investir recursos (por exemplo, 

com o Fundef, posteriormente com o Fundeb ou a EC 29/2000 sobre os montantes a serem 

investidos no SUS). Nesse contexto mais ainda a questão da modernização da gestão 

municipal se torna relevante, pois crescem as exigências para alocar os recursos de forma 

eficiente, afora os requerimentos de eficácia e efetividade nas políticas públicas.   

Por isso, “a redefinição do papel dos governos locais tem sido acompanhada também 

por inovações na gestão administrativa stricto sensu” (FARAH, 2006, p. 70). Ou seja, o 

federalismo cooperativo pode funcionar melhor se a esfera local organizar um sistema de 

gestão adequado às características das responsabilidades assumidas com a descentralização
21

. 

Para Abrucio (2005) e Spink, Ward e Wilson (2008), visando melhorar a coordenação 

federativa, a União deveria auxiliar a criação de capacidades administrativas nos municípios. 

Assim seriam fortalecidos os elos entre as burocracias federal, estadual e municipal e a 

qualidade na implementação das políticas públicas.  

É preciso considerar que “carências de ordem financeira estão comumente associadas 

a carências de capacitação técnico-administrativas, acentuadas [...] com a desativação ou 

                                                        
              21 Mesmo autoras como Arretche (1999) e Souza (2004), que argumentam em favor da centralidade do 

desenho institucional das políticas sociais como variável decisiva para incentivar ou constranger a 

descentralização em função das estratégias indutivas do governo federal, também reconhecem a relevância 

explicativa das limitações administrativas e financeiras dos municípios frente às atribuições que assumiram. 
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redução do apoio institucional da União e dos estados aos governos locais” (SOUZA e 

CARVALHO, 1999, p. 204). Por essa razão, a gestão descentralizada demanda que as 

prefeituras dominem um arsenal técnico-gerencial que não possuem, e difundam uma ideia de 

planejamento para gerar "condições ótimas" em termos de recursos humanos e capacidade 

institucional. É preciso agregar capacidade gerencial na ponta da execução sem o que, do 

ponto de vista federativo e da coordenação intergovernamental, serão os maiores municípios 

dotados de mais condições que seguirão vocalizando suas demandas (NOGUEIRA, 1997). 

 Essas exigências de capacitação e qualificação da gestão pública municipal têm sido 

um dos mais difíceis obstáculos para que as políticas públicas possam alcançar a população 

das diversas regiões do Brasil. Conforme Lofrano (2010, p. 6), melhorar a capacidade de 

gestão municipal não depende apenas dos esforços das administrações locais, pois requer o 

aprimoramento do modus operandi dos  órgãos do governo federal. E, nesse caso, a 

coordenação intergovernamental se torna um tema importante no que se refere às políticas de 

gestão pública, sobretudo quando se observa a complexidade dos arranjos institucionais 

descentralizadores. Fortalecer a capacidade da gestão tornou-se condição imperativa para 

combinar os novos papéis dos municípios e sua inserção em um contexto em que foi ampliada 

a delegação de responsabilidades advindas do governo federal.
22

 A próxima seção descreve a 

realidade da gestão municipal com base em quatro dimensões. 

 

2.3 A evolução da gestão municipal no contexto da descentralização de políticas 

  

 Das três dimensões da autonomia federativa municipal - administrativa, financeira e 

política - serão apresentadas informações sobre as duas primeiras, pois a última não se insere 

no escopo dessa Tese. São poucas as pesquisas nacionalmente abrangentes sobre capacidades 

estatais da gestão municipal no Brasil. Desse modo, a descrição que segue se organiza 

basicamente em torno de duas fontes: a publicação "Gestão municipal no Brasil : um retrato 

das prefeituras" do IPEA e coordenada por Veloso et al. (2011)
23

 e as pesquisas Munic/IBGE 

                                                        
              22 Some-se a esse cenário as exigências de controle social, cidadãos mais conscientes e regras acerca da 

transparência na gestão pública, o que aumenta ainda mais a necessidade de modernizar a gestão municipal. 

              
23

 A publicação resulta do projeto "Fortalecimento Institucional e Qualificação da Gestão Municipal". A 

pesquisa foi realizada por uma rede de instituições e, nesse sentido, em 2008 e 2009, foram firmados acordos de 

cooperação técnica entre o Ipea e sete instituições estaduais: Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas 

e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ); Instituto de Desenvolvimento Econômico, 

Social e Ambiental do Pará (IDESP); Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual da Paraíba (Ideme); 
Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) do Espírito Santo; Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico 

e Social (Ipardes); Secretaria de Estado do Planejamento e do Orçamento (Seplan) de Alagoas e 

Cepam/Fundação Prefeito Faria Lima (São Paulo). Em termos metodológicos, o projeto adaptou os conceitos e a 

estrutura da pesquisa Government Performance Project (GPP). Esta investigação é conduzida pela Maxwell 
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que, desde 1999, têm acompanhado as administrações municipais. A pesquisa do IPEA 

centrou sua análise em quatro áreas de gestão (as core competences conforme a literatura de 

capacidades estatais): finanças, recursos humanos, tecnologia da informação e capital e 

infraestrutura. A seguir se apresentam os resultados gerais desse estudo assim organizados: 

item 2.3.1 a gestão financeira e itens 2.3.2 a 2.3.4 a gestão administrativa. 

 

2.3.1 Gestão financeira 

  

 Nessa área insere-se a avaliação dos órgãos voltados para a administração 

orçamentária e financeira e instrumentos de planejamento como PPA, LDO e LOA
24

. Os 

primeiros aspectos avaliados pela pesquisa foram existência e a posição hierárquica no 

organograma municipal como indicativos de autonomia orçamentária e capacidade de tomada 

de decisão. A presença de uma estrutura organizacional pode significar maior estabilidade e 

contribui para a continuidade institucional em períodos de mudança política e administrativa.  

 A pesquisa constatou que a gestão financeira tem papel destacado na maior parte dos 

municípios, pois mais da metade das prefeituras possui uma secretaria exclusiva, o que é uma 

maneira de avaliar a relevância da área.  Em termos estaduais, apenas no Paraná e São Paulo 

este não é o caso, ainda que, respectivamente, a parcela de municípios com secretaria 

exclusiva seja de 48% e 42%. Contudo, na faixa dos municípios até 20 mil habitantes não se 

observa essa situação. Os dados coletados sugerem que a prática da terceirização também 

chegou à gestão financeira das prefeituras, sendo essa mais comum nos pequenos municípios 

(43%) e em serviços de contabilidade. Este é um indicador da ausência de "capital intelectual" 

próprio, o que pode comprometer o desenvolvimento das capacidades estatais locais.  

 Em termos regionais, nos estados do Nordeste, a parcela de municípios com serviços 

externos parte de 71% em Alagoas e chega a 96% na Paraíba, enquanto em São Paulo este 

valor é de apenas 10%. Nos municípios menos desenvolvidos, com menores dotações de 

pessoal qualificado, a gestão financeira é entregue a escritórios especializados por vezes 

distantes da sede. Cerca de um quarto das atividades relacionadas à gestão financeira são 

                                                                                                                                                                             
School of Citizenship and Public Affairs (Syracuse University) que analisou os sistemas de gestão de todos os 

níveis de governo nos Estados Unidos. Atualmente, a pesquisa é conduzida pela sua fundadora, a Pew Charitable 

Trusts, em seu centro de pesquisa em Washington, DC, e passou a abordar apenas os estados. Referências mais 

sistematizadas sobre essa metodologia e seus resultados podem ser encontrados em Ingraham, Patricia W. 
(2007). In Pursuit of Performance: management systems in satate and local government. Baltimore: The John 

Hopkins University Press. No caso brasileiro, a amostra de 194 municípios de diversos portes foi assim formada: 

Alagoas (21), Espírito Santo (24), Pará (13), Paraíba (23), Paraná (40), Rio de Janeiro (23) e São Paulo (50).  

              24 Até 1999, 750 municípios não formulavam seus PPAs, o que passou a ser obrigatório em 2002. 
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terceirizadas, mas existem diferenças regionais marcantes: no estado de São Paulo essa é a 

realidade de 6% os municípios e na Paraíba chega a 58%. 

 Conforme a tabela 2.3, os municípios que têm secretaria exclusiva voltada para a 

gestão financeira são aqueles onde a terceirização é mais frequente. O IPEA considera 

plausível que os 19% de prefeituras da amostra que não possuem secretaria exclusiva e 

terceirizam sejam as que têm menor capacidade de enfrentar os desafios da gestão financeira. 

Tabela 2.3 - Porcentual de terceirização na gestão financeira dos municípios 

 Terceirizam Não terceirizam 

Tem Secretaria exclusiva 42  17 

Não tem Secretaria exclusiva 19 22 

Total 61 39 

Fonte: adaptado de Veloso et al. (2011). 

 Em termos de modernização, a informatização já chegou à imensa maioria dos 

processos e não é mais um entrave decisivo. Mesmo no Pará, o estado com os piores 

resultados, em média, 80% dos processos são informatizados. O desafio parece ser a 

qualificação dos servidores para lidar com as inovações tecnológicas, diante da ampla 

discrepância regional. A pior situação é Alagoas, pois cerca 1/5 dos servidores tem apenas o 

nível fundamental. Por outro lado, cerca de 50% dos ocupados nas prefeituras do Rio de 

Janeiro e do Paraná possuem nível superior. De forma geral, em relação aos recursos 

humanos, há grandes lacunas de capacitação, pois na maioria das prefeituras inexistem 

iniciativas nessa direção. Apenas no Paraná essa é a realidade para 63% das prefeituras e em 

São Paulo, o grande outlier, 96% realizam programas de qualificação e treinamento na área. 

 Quanto ao esforço tributário, os  municípios pesquisados possuem legislação da Planta 

Genérica de Valores, cadastro dos imóveis para a cobrança do Imposto Predial e Territorial 

Urbano e implantação das regras legais do ISS (ver tabela 2.6 adiante). No entanto, na 

primeira variável, a defasagem média foi cerca de oito anos. Segundo a Munic IBGE (2012), 

no cadastro do IPTU, houve variação de acordo com o porte populacional: municípios médios 

apresentaram as maiores defasagens (6,6 anos) e as menores foram nos grandes (4,3 anos). No 

ISS, a maior defasagem da legislação foi de 5,3 anos para os municípios pequenos.  

 Apenas as cidades com menos de 50 mil habitantes estão abaixo da média nacional, no 

caso do ISS e no uso de recursos mais modernos de gestão (tabela 2.4). Em termos relativos, 

de 2006 a 2012, os maiores avanços ocorreram nos menores municípios. Nessa direção, 

importa avaliar o desenvolvimento institucional para ampliar a arrecadação tributária própria. 

A literatura (Rezende e Afonso, 2003; Varsano e Mora, 2001) já diagnosticou que os 

municípios foram os principais beneficiários da descentralização fiscal, após 1988, vis-à-vis 
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os Estados e a União
25

. Contudo, a tabela 2.5 mostra a heterogeneidade da realidade tributária. 

Tabela 2.4 - Recursos de gestão por grupos populacionais (informatização dos cadastros do ISS e IPTU) 

Classes de tamanho de população 

dos municípios  

  Proporção de municípios com cadastros informatizados (%) 

IPTU  ISS 

2006 2012 2006 2012 

Total 83,1 84,9 67,9 81,9 

Até 5.000 79,1 82,5 58,1 75,7 

De 5.000 a 10.000 78,8 80,5 63,2 77,5 

De 10.000 a 20.000 82,4 83,4 66,7 80,8 

De 20.000 a 50.000 87,0 87,4 75,0 87,5 

De 50.000 a 100.000 95,2 96,3 89,7 96,0 

De 1000.00 a 500.000 98,3 99,2 93,5 98,0 

Mais de 500.000 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Munic IBGE (2012). As edições posteriores deixaram de compilar essas informações. 

Tabela 2.5 - Participação relativa das receitas municipais segundo grupos de habitantes no ano de 2013 

Grupos de 

habitantes (por mil) 

Receita 

orçamentária total 

(%) 

Receitas tributárias 

(%) 

Receitas de 

transferências (%) 

Outras receitas (%) 

Total 100,0 17,19 68,72 14,09 

Até 2 100,0 1,98 93,85 4,17 

De 2 a 5 100,0 3,21 92,09 4,70 

De 5 a 10 100,0 4,44 90,21 5,35 

De 10 a 20 100,0 5,30 89,02 5,68 

De 20 a 50 100,0 7,64 84,12 8,24 

De 50 a 100 100,0 11,54 76,90 11,56 

De 100 a 200 100,0 14,38 71,39 14,23 

De 200 a 500 100,0 18,95 64,41 16,64 

De 500 a 1000 100,0 20,41 60,81 18,78 

De 1000 a 5000 100,0 24,85 53,72 21,43 

+ de 5000 100,0 39,91 38,63 21,46 

Fonte: Bremaker (2014). Os municípios com mais de 5 milhões de habitantes são Rio de Janeiro e São Paulo. 

 Bremaker (2014) ainda destaca que, em relação aos valores médios de receita 

municipal, as médias nacionais só são ultrapassadas em municípios acima de 50 mil. Apenas 

os municípios com mais de 200 mil habitantes (141 unidades) superaram a média nacional. 

Isto significa dizer que apenas 2,49% desses concentraram, em 2013, 44,44% da população 

                                                        
25 Para Bremaker (2014, p. 2-10), em 2013, a participação municipal nas receitas correntes disponíveis para esse 

entes, após a contabilização das transferências constitucionais e voluntárias, foi de 19,43%, de 24,13% para os 

Estados e 55,44% para a União. Em 2013, a receita orçamentária dos municípios, em média, foi constituída por 

68,72% de transferências, 17,19% de receitas tributárias e 14,09% de outras receitas. A distribuição dos valores 

da receita tributária é que são mais significativos. Neste caso, os dois Municípios com população superior a 5 

milhões de habitantes (São Paulo e Rio de Janeiro) concentraram 30,38% de toda a receita tributária municipal, 

seguindo-se em importância os 103 Municípios com população entre 200 mil e 500 mil habitantes (17,67% da 

receita tributária) e os 13 Municípios com população entre 1 milhão e 5 milhões de habitantes (excluído o 

Distrito Federal), que concentraram 16,12% da receita tributária municipal. Já em relação às transferências, a 
maior participação está nos 1.082 Municípios com população entre 20 mil e 50 mil habitantes (17,53% do 

montante das transferências), seguindo-se em importância os 103 Municípios com população entre 200 mil e 500 

mil habitantes: 15,02% da receita de transferências. O montante para os municípios com população entre 20 mil 

e 50 mil habitantes basicamente se deve a transferência do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 
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do país (excluído o Distrito Federal e Fernando de Noronha) e superaram a participação 

média nacional de arrecadação tributária.  

 Comparando-se a evolução no tempo, com base nos dados da STN, os municípios 

acima de 50 mil habitantes ampliaram sua participação média de 19,2% para 20,5% em 2012. 

Por outro lado, o crescimento relativo das menores localidades foi maior - 41,8% -, contra 

10% nos municípios acima dessa população. Esta é uma informação relevante, pois mostra 

que os esforços realizados nessas administrações foram significativos, embora pequenos em 

termos absolutos (crescimento médio de 4% para 5,66% de suas receitas próprias).  

 Outra forma de verificar a heterogeneidade municipal é comparar o peso das 

transferências nas receitas, que é inversamente proporcional ao porte populacional (nos 

municípios com até 50 mil habitantes, na média, 89,9% de suas receitas  provêm dessa fonte, 

ao passo que as acima desse intervalo recebem 61%).  A autonomia financeira municipal está 

consagrada na Constituição, mas a realidade mostra que esse segue sendo um desafio duplo: 

em termos federativos expressa a desigualdade de condições de desenvolvimento e 

capacidade de extração de recursos locais, e no tocante à modernização da gestão financeira 

para reduzir esse gap entre regiões e as pequenas e as maiores localidades. Diante das 

discrepâncias existentes não parece provável que esse dilema possa ser enfrentado apenas 

pelos esforços locais e sem algum suporte federal para promover capacidades estatais. 

Tabela 2.6 - Outros recursos para a gestão por grupos populacionais 

2012 Grupos populacionais de municípios (em mil) % 

Recursos de 

gestão 

 Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 500/1000 + 1000  

Cobrança Iptu 92,9 94,5 92,2 94.4 98,8 100,0 100,0 100,0 96,6 

Lei p/ cobrar Iptu 

só após ano 2000 

50,7 50,3 57,7 59,1 55,6 43,6 27,3 50,0 49,3 

Planta genérica 

valores (existe) 

75,7 72,9 74,2 82,5 95 95 100,0 100,0 86,9 

Planta valores 

(informatizada) 

58,6 52,4 59,0 68,3 82,2 84,7 91 93,3 73,7 

Fonte: Elaboração própria com base na Munic/IBGE 2012 e na estimativa populacional 2012 (IBGE) enviada ao 

Tribunal de Contas da União para cálculo do FPM. 

 Na média, até a faixa de 50 mil habitantes, 6,5% dos municípios não cobravam IPTU, 

o que desrespeitava a LRF (art. 11 determina que devem prever e arrecadar seus tributos 

próprios sob pena de vedação no repasse de transferências voluntárias) e a CF. Chama 

atenção que a instituição de lei para cobrar o IPTU seja elevada, mesmo para municípios com 

mais de 1 milhão de habitantes (caso de Curitiba, por exemplo) apenas após o ano 2000. Mas, 

em termos quantitativos, dos 4953 municípios com até 50 mil habitantes, cerca de 55% 
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legalizou essa cobrança há pouco mais de 15 anos. Assim, esse tipo de amparo legal para 

cobrar esse imposto é relativamente novo para a maioria dos 89% de municipalidades
26

. 

Como se observa, excetuada a legislação do IPTU, nas demais variáveis, apenas as 

localidades com mais de 50 mil habitantes ultrapassam as médias nacionais. 

 

2.3.2 Gestão de capital e infraestrutura e a organização administrativa interna 

  

 Conforme Afonso e Junqueira (2009), os municípios respondem por mais de 40% da 

formação bruta de capital fixo brasileira, o que os torna a esfera governamental com maior 

parcela no investimento público. Dos municípios pesquisados pelo IPEA, 75% afirmam ter 

equipe responsável pelo planejamento dos investimentos, sem que exista um padrão nítido em 

relação ao porte populacional, embora existam diferenças estaduais (os valores variam de 

63% para o Espírito Santo a 87% para a Paraíba). 

 Em relação a existência de equipe responsável pelo acompanhamento dos 

investimentos, os valores são, em geral, ainda mais altos, apesar de os gestores responsáveis 

serem aqueles em que sua escolaridade é muito baixa. No Pará, 70% dos envolvidos têm até o 

nível fundamental e mesmo nas prefeituras do Rio de Janeiro e do Paraná, que em outras 

áreas possuem indicadores razoáveis de escolaridade, esta também é a realidade. 

Possivelmente este é um aspecto que ajuda a explicar porquê, conforme a pesquisa, mais de 

90% das decisões de investimento provenham do prefeito e de demandas da população.  

 Ao contrário do esperado, também não há tendência regional clara na parcela de 

municípios que elaboram estudos técnicos para as decisões de investimento. No Rio de 

Janeiro, 91% dos municípios enquadraram-se nesta categoria e, no outro extremo, São Paulo 

possui apenas 64% das prefeituras afirmando o mesmo. Os dados também mostraram que o 

plano estratégico ainda é privilégio dos municípios mais organizados e de maior porte (63%), 

enquanto nos menores apenas 27% o consideram em seu planejamento de investimentos. 

 Em relação à gestão administrativa, conforme STN/FINBRA (2012), apenas 27,5% 

(1424) dos municípios tiveram despesas na subfunção planejamento e orçamento, sendo que 

desses 80% tinham até 50 mil habitantes. Estes números, na comparação com 2005, se 

alteraram pouco, pois 24,8% (1300) das cidades indicaram gastos com essas atividades. 

Adotando-se essa variável como proxy para a atividade de planejamento municipal,  vê-se o 

quão reduzida é sua inserção nos governos locais e a sua evolução ao longo do tempo.  

                                                        
26

 Embora não seja objeto de análise dessa pesquisa, nesse contingente estão a maioria dos municípios criados ou 

emancipados na década de 1990. 
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 Na subfunção de controle interno, em 2012, 1596 municípios (30,8%) destinaram 

recursos, sendo que 86,7% estavam na faixa de até 50 mil habitantes, ao passo que em 2005 

eram 1171 (22,3%). Na média, conforme valores STN/FINBRA (2011), os municípios 

gastaram 0,23% do total de suas despesas correntes com essa atividade (valor equivalente foi 

invertido em iniciativas de normatização e fiscalização que visam o reforço institucional da 

gestão municipal). Nessa subfunção, em 2012, 7,9% das localidades (410) tiveram gastos 

registrados, o que representou um incremento de 31,4% em relação ao ano de 2005 (312 

cidades). Ambas são áreas que têm recebido pouca atenção dos municípios. A tabela 2.7 

apresenta mais informações sobre essas variáveis para as cidades que declararam gastos nelas. 

Tabela 2.7 - Gestão administrativa e o planejamento municipal 

2005 Grupos populacionais de municípios (em mil)  

 Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 500/1000 + 1000  

 
 Participação relativa dos grupos populacionais no total (em %)    

Planej./Orçam 16,6 18,2 20,0 22,5 10,9 10,2 1,08 0,9 100,0 

Contr. Interno 26,1 23,1 19,0 18,3 6,7 5,3 0,9 0,7 100,0 

Normas/Fiscal. 10,9 15,7 19,6 24,7 11,9 15,7 0,01 0,6 100,0 

2012 Grupos populacionais de municípios (em mil)  

 Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 500/1000 + 1000  

 
 Participação relativa dos grupos populacionais no total (em %)    

Planej.-Orçam. 17,5 17,3 21,5 23,9 8,8 9,2 0.9 0,8 100,0 

Contr. Interno 21,9 20,4 24,1 20,3 7,1 6,6 0,5 0,7 100,0 

Normas-Fiscal. 10,5 13,7 24,4 25,6 10,5 13,9 0,5 1,0 100,0 

Fonte: STN/FINBRA (2005 e 2012).  

Nota: O ano-base é 2000, pois nas pesquisas anteriores não havia informação sobre essas subfunções. 

 Embora os municípios com até 50 mil habitantes sejam representativos nas atividades 

de orçamento e planejamento, são proporcionalmente menores que seus 89% no conjunto. 

Chama atenção que as atividades de controle interno estejam bem representadas em todas as 

faixas populacionais, sobretudo nas menores. O ponto negativo são as ações de fortalecimento 

institucional em que a desigualdade entres os portes populacionais é mais acentuada: em 2005 

(70,9%) e em 2012 (74,2%) naquelas com até 50 mil habitantes. 

 

2.3.3 Gestão de pessoas  

 

 A pesquisa do IPEA revelou as amplas disparidades na forma como as prefeituras 

gerenciam seus recursos humanos. Apesar de terem seus gastos com pessoal limitados pela 

LRF, as prefeituras apresentam outros aspectos diferenciadores no tocante à gestão de 

pessoas. Em termos de estrutura, existe uma secretaria exclusiva em pouco mais de um terço 
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dos municípios grandes. Para as faixas dos pequenos e médios, uma secretaria exclusiva só 

existe, respectivamente, em 14% e 12% das prefeituras. Não há um padrão regional claro, 

pois prefeituras em estados tão díspares como São Paulo e Alagoas possuem parcelas 

igualmente baixas de prefeituras com secretarias exclusivas. 

 Chama atenção o aumento de gastos com pessoal ativo que, em 12 anos, atingiu todos 

os grupos populacionais, embora seja maior nos municípios com até 50 mil habitantes (46,8% 

frente a 42,7% nos maiores), conforme se observa na tabela 2.8.  

Tabela 2.8 - Despesas com pessoal ativo sobre a despesa corrente total por grupos populacionais  

Classes de tamanho de população 

dos municípios  

 Despesa com pessoal ativo sobre total das despesas correntes  

(em porcentual) 

2000 2012 

Média 34,6 

36,0 

37,3 

38,8 

40,6 

41,9 

41,6 

38,0 

32,7 

55,5 

54,1 

55,8 

56,5 

57,4 

57,4 

56,4 

54,2 

51,9 

Até 5.000 

De 5.000 a 10.000 

De 10.000 a 20.000 

De 20.000 a 50.000 

De 50.000 a 100.000 

De 1000.00 a 500.000 

De 500.000 a 1.000.000 

Mais de 1.000.000 

Fonte: elaborado com base em STN/FINBRA (2000 e 2012).  

 Se for considerada a tabela 2.9, em que se vê que a taxa de servidores municipais, em 

2014, decresceu conforme aumentou o porte populacional do município, é possível que a 

ampliação da despesa com pessoal explique o porcentual dessa rubrica no total das despesas 

correntes naqueles com até 50 mil habitantes. Como a média nacional é de 3,95 servidores 

municipais para cada 100 habitantes, apenas as localidades acima de 50 mil estão abaixo dos 

valor dessa taxa. 

Tabela 2.9 - Municípios segundo grupos de habitantes por mil e quantitativo de servidores (2014) 

Grupos de 

municípios  

Número de 

municípios 

Quantidade  

de habitantes 

% sobre 

população  

Número  

servidores 

Porcentual 

servidores 

Taxa serv. 

p/ 100 hab. 

Brasil 5570 202.758.031 100,0 6.543.883 100,0 3,95 

Até 5 1243 4.213.982 2,07 300.087 4,6 7,1 

De 5 a 10 1216 8.640.642 4,26 458.072 7,0 5,3 

De 10 a 20 1382 19.773.216 9,75 935.775 14,3 4,7 

De 20 a 50 1080 32.828.038 16,2 1.336.915 20,4 4,1 

De 50 a 100 348 24.149.021 11,9 837.617 12,8 3,5 

De 100 a 500 261 53.456.406 26,4 1.465.830 22,4 2,7 

De 500 a 1000 22 15.149.719 7,47 333.738 5,1 2,2 

+ 1000 17 44.547.007 21,9 870.336 13,3 2,0 

Fonte: elaborado com base na estimativa populacional do IBGE para 2014. 

 Os 11% de municípios acima de 50 mil habitantes concentram 53,6% de todo o 
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conjunto de servidores, ampliando em mais 3% essa diferença em relação a 2004. As 2598 

localidades com população de 10 a 20 mil habitantes têm menos servidores do que 261 no 

intervalo de 100 a 500 mil habitantes e 2459 municípios com até 10 mil habitantes possuem 

menos funcionários do que 17 municípios que possuem mais de um milhão de habitantes. 

 Em 15 anos, de 1999 a 2014, o contingente de servidores cresceu quase duas vezes (de 

3.383.566 para 6.543.883) e a despesa com pessoal em 60%. A Munic IBGE (2014), 

comparou a relação entre esse aumento e o da população nacional: em 2001, essa era de 172,4 

milhões de habitantes e a proporção de servidores municipais era de 2,2%. Em 2014, esta 

relação havia subido para 3,2%, quando à população atingiu 202,8 milhões de habitantes. 

Quando comparada com o aumento de 12,6% do funcionalismo federal nesse período 

(Boletim Estatístico de Pessoal e Informações Organizacionais/Ministério do 

Planejamento/dezembro de 2014), o crescimento é significativamente maior. Quanto aos 

estados, a pesquisa Estadic/IBGE iniciou em 2012, mas no triênio 2012-2014 os municípios 

ampliaram em mais 3,7% seus servidores, enquanto nos estados a proporção de servidores, 

diante da expansão populacional, decresceu de 1,6% para 1,5%. 

Gráfico 2.1 - Evolução do número de servidores municipais de 1999 a 2014 

 

Fonte: Munic IBGE (2014). 

  

 As informações da Munic IBGE não permitem uma avaliação mais detalhada das 

áreas onde se concentrou esse aumento do funcionalismo municipal, logo qualquer inferência 

sobre um "inchaço" nas administrações municipais seria apressada. O fato é que, em especial 

nas políticas sociais, sobretudo educação, saúde e assistência social, a descentralização 
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ampliou gradativamente as responsabilidades dos governos locais. Nos governos Lula, após 

2003, essa situação foi intensificada com o aumento da cobertura de serviços sociais em 

muitas áreas (por exemplo, a implantação do Programa Bolsa Família, a criação do SUAS, 

aumento do financiamento à educação básica com o FUNDEB e o Pacto pela Vida no SUS). 

 Assim, era esperado que houvesse um crescimento das burocracias municipais, 

sobretudo nos menores, pois algumas áreas, como é o caso do PBF, são mais comuns nesse 

porte de municípios.  Como um exemplo, na assistência social, de 2005, ano de criação do 

SUAS, a 2014, cresceu em quase 46% o número de servidores municipais (CensoSuas 2014). 

Portanto, a elevação do número de servidores não é desprezível, em especial pelos seus 

impactos fiscais. No entanto, é importante considerar que a descentralização vem expandindo 

as políticas de welfare state em uma federação em que as desigualdades e heterogeneidades 

entre os entes municipais, ao menos no campo da gestão pública, ainda é uma marca 

significativa. Esta é mais uma razão para que a cooperação federativa insira na sua agenda o 

tema da promoção das capacidades estatais dos municípios. 

 Outra forma de avaliar o peso da gestão de pessoas nas finanças municipais é a taxa de 

servidores públicos para a população ocupada com idade acima de 18 anos. Em 12 anos, a 

atração do setor público para a ocupação profissional cresceu mais nos municípios com até 50 

mil habitantes (+3,1%), mas teve uma redução nos maiores (-11%). Assim, é plausível que a 

expansão dos gastos com pessoal nos menores municípios possa ser explicada em boa medida 

por sua expansão quantitativa como alternativa de emprego, conforme mostra a tabela 2.10. 

Tabela 2.10 - Taxa de servidores públicos municipais na população ocupada 

 Grupos populacionais de municípios (em mil) Média 

 Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 500/1000 + 1000  

2000 
Participação relativa dos grupos populacionais no total (em %)  

24,1 23,8 25,1 17,5 5,5 3,5 0,32 0,24  

% da taxa 8,1 6,74 5,81 5,50 5,61 5,6 6,72 7,41 6,43 

 Grupos populacionais de municípios (em mil) Média 

2010 23,4 21,8 25,4 18,8 5,8 4,4 0,41 0,27  

% da taxa 9,02 6,92 5,73 5,26 5,14 5,23 5,73 6,62 6,21 

Fonte: elaborado com base no Atlas do Desenvolvimento/PNUD (2010).  

Nota: A taxa é a razão entre o número de trabalhadores do setor público com + 18 anos e o número total de 

pessoas ocupadas nessa faixa etária multiplicado por 100. 

 

 Nos tipos de vínculos empregatícios há uma ampla variação estadual. Os estatutários 

predominam, embora variem de 55% nos municípios capixabas para 76% em Alagoas. A 

pesquisa do IPEA identificou um contraste entre os municípios pequenos e os grandes. Os 

primeiros têm 54% de estatutários e 11% de comissionados; nos maiores, os percentuais são 

70% e 6%, respectivamente. Em tese, maior estabilidade funcional está em linha com a 
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preservação da memória institucional, conforme a concepção weberiana das burocracias 

públicas. A tabela 2.11 apresenta os tipos de vínculos e suas participações relativas. 

Tabela 2.11 - Vínculos dos servidores municipais por grupos populacionais 

 Grupos populacionais de municípios (em mil)  

 Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 500/1000 + 1000  

2004 

Vínculos 

Participação relativa dos grupos populacionais no total (em %)  

5,3 9,2 15,6 20,5 12,3 20,1 5 13,4 100,0 

Estatutários 64,8 61,9 60,3 59,5 58,9 57,3 70,2 79,1 62.,7 

Celetistas 14,8 19,3 20,2 21,3 22,7 25,8 13,6 13,6 20,3 

Comissionados 10,1 8,6 8,2 7,9 8,4 8,0 7,8 4,5 7,8 

Outro vínculo  10,4 10,2 11,2 11,2 10,0 8,9 8,4 2,8 9,2 

Total em % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total absoluto 239902 391834 665167 928670 556928 909027 225579 604472 4521579 

2014 Participação relativa dos grupos populacionais no total (em %) % 

Vínculos 4,6 7 14,2 20,4 12,8 22,4 5,1 13,4 100,0 

 Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 500/1000 + 1000  

Estatutários 63 60,8 59,3 57,6 57,1 60,0 63,7 71,6 61 

Celetistas 7,7 8,0 8,3 9,3 10,7 11,8 8,7 12,9 10,1 

Comissionados 13,5 11,1 9,8 8,8 8,1 7,9 6,3 5,1 8,4 

Outro vínculo 15,8 20,5 23,1 24,6 24,2 20,6 21,3 10,4 20,7 

Total em % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total absoluto 300087 458673 934078 1337097 837607 1466399 334817 873420 6552178 

Fonte: elaboração própria com base na Munic IBGE (2004 e 2014) e estimativa populacional IBGE (2004 e 
2014) para TCU calcular repasse do FPM.  

Nota: Os dados da Munic até 2002 eram agregados apenas por estados, e por essa razão 2004 foi utilizado como 

ano base, pois a partir de então as informações passaram a ser apresentadas por município. 

 Os estatutários são predominantes, embora tenham decrescido sua participação de 

65,1% em 1999 para 61,1%  em 2014. A contrapartida foi a ampliação dos vínculos não 

permanentes que, no mesmo período, subiu de 13,4% para 20,7%, enquanto os comissionados 

passaram de 7,4% para 8,4%. Os celetistas reduziram sua participação média em 50%, sendo 

mais saliente nos maiores municípios (-70%) que, pelo visto, ampliaram as contratações sem 

vínculo permanente. Pela pesquisa do IPEA, 28% dos grandes municípios têm alguma 

atividade terceirizada, ainda que o percentual seja baixo e não excedeu 7% do total nos 

municípios pequenos. Nas menores localidades com até 50 mil habitantes houve um 

incremento de 24% nos comissionados e nas maiores uma redução de 6%. Conforme a visão 

weberiana da burocracia, comparando os dois grupos de municípios, poderia ser ampliada a 

descontinuidade administrativa em face da provisoriedade dessas formas de contratação. 

           O funcionalismo municipal também poder avaliado pela evolução na sua escolaridade. 

Houve uma redução significativa do nível fundamental em todas as faixas populacionais (-

64%), embora mais pronunciadas nos grandes municípios. O ensino médio sofreu poucas 

alterações, exceto sua redução nos municípios com mais de 1 milhão de habitantes, enquanto 
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o ensino superior cresceu 46,5% de forma similar em todos os portes. Aumentou em quase 

três vezes o porcentual de pós-graduados nos menores municípios que, em 2014, superou os 

maiores em termos relativos. 

Tabela 2.12 - Escolaridade dos servidores municipais por grupos populacionais 

 Grupos populacionais de municípios (em mil) % 

 Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 500/1000 + 1000  

2005 

Escolaridade 

 Participação relativa dos grupos populacionais no total (em %)    

5,2 8 13,7 19,1 11,5 18,5 5,1 18,9 100,0 

Fundamental 40,3 38,2 37,3 36,4 33,8 29,8 30,3 22,9 32,5 

Médio 38,7 41,9 43,3 44 41,8 39,9 34,4 48,7 42,8 

Superior 18,3 17,3 16,7 17 21,6 26,9 27,8 25,4 21,5 

Pós-graduação  2,7 2,7 2,4 2,6 2,8 3,5 7,5 3,0 3,1 

Total em % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total absoluto 237593 368292 629773 875704 530054 850396 233071 870223 4595106 

  2014 

Escolaridade 

Participação relativa dos grupos populacionais no total (em %)  

4,7 6,9 13,6 20,2 12,5 23,2 5,6 13,2 100,0 

Vínculo Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 500/1000 + 1000  

Fundamental 25,6 24,4 23,7 22,6 20,8 16,7 14,7 12,9 19,7 

Médio 41,0 42,2 43,6 44,1 43,3 41,4 38,6 34,9 41,4 

Superior 25,3 25,4 25,1 26,5 29,5 34,8 37,0 44,5 31,5 

Pós-graduação 8,1 8,1 7,5 6,9 6,5 7 9,5 7,5 7,3 

Total em % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total absoluto 271246 403222 790947 1175413 728283 1344657 324215 768259 5806242 

Fonte: elaborado com base na Munic IBGE (2005 e 2014) e estimativa populacional IBGE (2005 e 2014) para 

TCU calcular repasse do FPM.  

Nota: Em 2014, a Munic apresentou o número de servidores sem instrução, mas esses foram excluídos dos 

cálculos por não serem representativos e não terem base de comparação com o ano de 2005. 

 

           Pelo estudo do IPEA, a soma de graduados e pós-graduados no total de funcionários 

das prefeituras varia de 18% para o Pará a 43% para o Paraná. Os estados de Alagoas (32%) e 

Paraíba (33%) têm os menores percentuais de funcionários com pelo menos nível superior. 

Um dado interessante é que as prefeituras da amostra possuem mão de obra mais qualificada 

que a média dos estados em que se localizam. Nas regiões mais pobres, as prefeituras 

conseguem atrair funcionários mais qualificados. Aparentemente, isso pode ser explicado pelo 

fato de essas regiões apresentarem menos oportunidades no setor privado. 

           Outra indicação do quanto ainda falta avançar em termos de gestão de pessoal é a 

ausência de Plano de Cargos e Salários e/ou Plano de Cargos, Carreiras e Salários e 

Remuneração nas prefeituras. Mesmo em municípios maiores, 48% não tinham o primeiro e 

34% não possuíam o segundo. Outra área, a capacitação continuada pode indicar a 

preocupação com a qualificação de pessoal. Nas grandes prefeituras, 83% afirmam realizar 

capacitações dos funcionários e mesmo nas pequenas tal valor é de 63%. Mas, pelos dados da 

STN/FINBRA 2005 e 2011, conforme os valores declarados, do total da despesa corrente, na 
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média nacional, os gastos nessa rubrica são reduzidos: em 2005, foram 598 municípios 

(11,4%) e em 2012 chegou a 603 (11,4%). Mas mesmo nessas, o porcentual médio foi de 

0,4% em 2005 e 0,51% em 2011 o que, sem dúvida, mostra a  sua baixa prioridade.  

 

2.3.4 Gestão de tecnologia da informação 

  

 Conforme a pesquisa do IPEA: a) nas prefeituras pequenas, o setor não possui 

estrutura institucional exclusiva; b) nas prefeituras de municípios médios e grandes, o mais 

frequente é observar o setor de TI subordinado a outra secretaria; e c) secretarias exclusivas 

de TI ainda são um fenômeno raro, sendo pouco observado na amostra. Não há um perfil 

regional na distribuição desta variável, pois, por exemplo, Alagoas e Pará, estados díspares 

em diversas dimensões, possuem perfis assemelhados de gestão nessa atividade.  

 Das áreas analisadas, é na gestão de TI em que a terceirização é mais intensa e foi 

observada na metade dos municípios. A justificativa é que diversas atividades, por terem 

menores custos de transação, favorecem sua procura no mercado para serviços específicos. 

Dito de outra forma, seria ineficiente incorporar à estrutura administrativa da prefeitura 

serviços de TI esporádicos e padronizados. A pesquisa ainda mostrou que a imensa maioria 

dos processos já estava informatizado nas áreas de gestão de pessoas e financeira. Os 

resultados mostraram prefeituras bastante modernas, pois, mesmo entre os municípios 

pequenos, mais de 70% dessas atividades são totalmente processadas com recursos de TI. 

 Contudo, o alcance de conectividade dos computadores da própria prefeitura quer à 

internet, quer à rede local, apresentou uma notável variação regional. Enquanto no Pará cerca 

de 70% dos computadores estão conectados à rede mundial, no Paraná essa é a realidade de 

98% dos municípios. No tocante à conexão à intranet, na Paraíba, essa é a realidade de apenas 

15% das prefeituras, contra 54% das administrações municipais do estado de São Paulo. A 

tabela 2.13 apresenta mais informações sobre esse tópico. 

Tabela 2.13- Recursos de comunicação e tecnologia da informação 

2012 Grupos populacionais de municípios (em mil) % 

 Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 500/1000 + 1000  

Recursos de gestão 
 Participação relativa dos grupos populacionais no total (em %)    

23,4 21,7 25,0 18,9 5,8 4,5 0,4 0,3 100,0 

Página na internet 61,1 66,6 73,0 81,9 94,2 98,8 100,0 100,0 84,5 

Possui intranet 16,0 17,3 19,4 31,9 49,1 65,6 82,8 81,2 45,4 

Fonte: Elaborada com base na Munic/IBGE 2012 e estimativa populacional 2012 (IBGE) enviada ao TCU para 

cálculo do FPM.  

Nota: Na página da internet considerou-se tanto as ativas como as em manutenção e/ou reestruturação. 
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 Em 2012, o acesso à internet atingiu 99,8% dos municípios brasileiros e apenas 20% 

dos computadores existentes em todas as localidades estavam parcialmente conectados na 

web. Contudo, apenas os municípios com mais de 50 mil habitantes ultrapassam as médias 

nacionais nos itens acima, sendo a deficiência no uso da intranet a que possui maior variação, 

evidenciando a fragilidade mais significativa nas pequenas localidades. 

 Quanto ao planejamento de longo prazo, existe um problema grave em relação a 

atualização de hardware e software, capacitação e infraestrutura de redes e seguranças que,  

em geral, é mais intenso nos municípios menores. Mesmo nos grandes municípios, cerca de 

30% afirmam não terem qualquer planejamento. As práticas de gestão de segurança dos dados 

ainda estão muito aquém do recomendado: apenas 66% das prefeituras afirmam fazer back up 

diário das informações e 16% realizam back up semanal ou mensal. Os demais fazem cópias 

de segurança em períodos menos frequentes do que bimestrais ou sem regularidade. Houve 

muitos avanços nessa área, mas ainda falta aproveitar suas possibilidades na adoção de 

práticas corretas de segurança de dados e serviços via internet oferecidos à população. 

 Nessa área, os indicadores de escolaridade são mais elevados, pois são raros os 

funcionários que possuam apenas o nível fundamental. No Espírito Santo e em São Paulo, 

mais da metade dos funcionários tem ao menos nível superior. Os municípios de Alagoas são 

outliers, pois apenas 21% possuem nível superior ou pós-graduação. 

 A descrição apresentada nesse capítulo mostra que, em quatro áreas centrais de gestão, 

os municípios brasileiros apresentam desafios significativos para qualificar suas capacidades 

estatais. Ainda que essa seja a realidade geral, os municípios com população até 50 mil 

habitantes são aqueles em que vários indicadores mostram uma situação pior quando 

comparados com o desempenho dos maiores. Portanto, a heterogeneidade e a desigualdade de 

capacidades estatais municipais indicam que as rotas federativas para lidar com essa realidade 

deveriam se apoiar em soluções flexíveis. A uniformidade de regras e propostas de ação pode 

não ser o melhor caminho, como será discutido nessa Tese. 

 Diante dos novos papéis designados para os municípios pela Constituição Federal, e 

em um contexto em que a descentralização de atribuições oriunda da União só faz aumentar, a 

modernização das gestões municipais assume relevância como um tema de cooperação 

federativa. O que segue nos próximos capítulos é uma discussão de como o federalismo 

brasileiro vem implementando iniciativas nessa linha. Para tanto, a análise dessas políticas 

será realizada em três dimensões de cooperação federativa: organizada conforme jurisdições 

territoriais (capítulo 3), por meio de políticas públicas (capítulo 4) e através de programas 

federais (capítulo 5). 
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Introdução 

 

Este capítulo discute como o federalismo brasileiro lidou com a criação de arranjos de 

cooperação territorial voltados para promover o fortalecimento institucional dos municípios. 

A hipótese a ser discutida é que relações intergovernamentais organizadas por meio de fóruns 

federativos que são desprovidos de autoridade decisória intragovernamental são pouco 

capazes de promover o desenvolvimento de capacidades estatais nos municípios. Em termos 

empíricos, o CAF será a unidade de análise para testar essa hipótese. O mecanismo 

explicativo da falha sequencial é a falta de autoridade intragovernamental que influiu na 

implementação de políticas com baixos resultados. Esse efeito será analisado em três eixos de 

capacidades estatais: gestão financeira, planejamento e gestão e tecnologia da informação. 

Esta forma de cooperação já tinha antecedentes desde a década de 1930 com a criação 

dos Departamentos de Municipalidades, vinculados aos interventores nomeados pelo governo 

Vargas. Estes órgãos visavam  ampliar o controle federal e estadual sobre os governos locais, 

sobretudo suas finanças, e enfrentar os problemas urbanos decorrentes do avanço da 

industrialização (SILVA, DORNELLAS e FILHO, 2001). Em linha com Melo (1993, p. 88): 

"após a Revolução de 1930, particularmente durante o Estado Novo, o municipalismo foi 

elevado à condição de princípio pragmático das elites governamentais e peça importante da 

estratégia de nation building perseguida". 

A busca de mecanismos de coordenação federativa junto aos municípios se 

intensificou a partir da década de 1960 e ampliou a relevância das relações 

intergovernamentais na Federação. Este fato pode ser explicado por três fatores centrais: 

mudanças sociais (problemas decorrentes da crescente urbanização que, após os anos 50, fez 

crescer o papel dos municípios na implementação de políticas públicas); novo contexto 

econômico (o Estado desenvolvimentista ampliou a oferta de políticas públicas para os 

governos subnacionais) e de cunho político (o governo federal, sobretudo após o inicio do 

regime militar, percebeu a importância da relação mais direta com os municípios, sem a 

mediação dos Estados, na sua estratégia de legitimação, pois, excetuadas as capitais e áreas de 

segurança nacional, as eleições diretas para a escolha dos prefeitos seguiram ocorrendo). 

Durante o governo Jânio Quadros, politicamente vinculado ao municipalismo, foi 

criado o Serviço Nacional de Assistência Técnica aos Municípios (Senam) para atuar na 

articulação federativa em temas como desenvolvimento econômico e social e assessoria 

técnica. O órgão foi extinto em 1970 e as relações federativas foram assumidas pela  

Secretaria de Articulação com os Estados e Municípios (SAREM), vinculada à Secretaria  
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Federal de Planejamento, criada em 1972 (REZENDE, 2009; SADDI, 2003). A criação do 

Sistema Federal de Planejamento (SFP), em 1972, recolocou na agenda federativa o tema da 

gestão municipal.  O SFP buscava: a) coordenar a elaboração de programas e acompanhar sua 

execução; b) assegurar a aplicação de critérios técnicos na escolha de prioridades; c) 

modernizar a administração pública; e d) estabelecer um fluxo permanente de informações. O 

SFP era gerenciado pelo Ministério do Planejamento e Coordenação-Geral e atuava nos 

estados e municípios por meio dos respectivos órgãos centrais de planejamento e/ou através 

da cooperação dos órgãos federais com seus congêneres estaduais e municipais.  

À SAREM competia prestar assistência técnica aos entes subnacionais e coordenar a 

aplicação de recursos do FPM em consonância com as prioridades federais. Entre 1974 e 

1978, o Programa de Cooperação Técnica buscou institucionalizar os Sistemas Estaduais de 

Planejamento e a SAREM atuou junto aos governos estaduais e esses com os municípios. As 

secretarias estaduais de planejamento receberam delegação para analisar e aprovar a aplicação 

do FPM em municípios com população até 25 mil habitantes e para examinar pedidos de 

operação de crédito atreladas ao FPM (SADDI, 2003). A SAREM teve um importante papel 

de articulação no governo Geisel (1974-1978) durante a abertura política. 

 Os governos Sarney (1985-1989) e Collor (1990-1992) pouco tem a dizer sobre o 

tema, pois desmontaram boa parte das burocracias federais de planejamento e apoio técnico 

aos governos subnacionais. A SAREM foi extinta em 1986, o que gerou um vácuo nessa 

arena de políticas públicas que existia desde a década de 1960. Até 1988, a relação entre 

União e os municípios era implementada por uma combinação de hierarquia e controle 

centralizado e as relações intergovernamentais, ainda que crescentemente desconcentrando 

atribuições, não caminharam para constituir instâncias de pactuação federativa. 

 Nas duas gestões de FHC (1995-2002), questões econômicas, previdenciárias e 

financeiras de interesse dos municípios, que afetam suas capacidades estatais, foram 

encaminhadas sem debate em instâncias de pactuação federativa. Como amplamente 

analisado pela literatura, após 1995, a recentralização tributária e fiscal em favor da União 

reduziu os recursos repassados aos governos subnacionais, mas foi a forma de recuperar 

receitas perdidas com descentralização fiscal consagrada na Constituição de 1988. No 

entanto, nesse período houve um esforço visando aparelhar institucionalmente a União para 

lidar com os municípios, como exemplificam as Normas Operacionais Básicas na saúde e o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF) na educação. 
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 No último ano da gestão, em 2002, iniciou-se uma aproximação com o municipalismo 

por meio da Secretaria de Assuntos Federativos, lotada na Secretaria Geral da Presidência
27

. 

Duas emendas constitucionais de autoria do Poder Executivo ilustram esse processo: a) a EC 

37 disciplinou o artigo 156 da Constituição que trata do ISS ao definir que uma lei 

complementar fixaria alíquotas, condições para isenções, incentivos e benefícios concedidos 

ou revogados; b) a EC 39 regulamentou a cobrança municipal da Contribuição para Custeio 

da Iluminação Pública que estava na Marcha de Prefeitos desde o ano 2000
28

.  

 Durante 1995-2002, a cooperação territorial para apoiar os governos locais nas suas 

capacidades estatais foi secundária na agenda do Executivo federal, apesar de muitas medidas 

legais que foram aprovadas terem produzido efeitos nessa área. Durante 2003-2010, parte da 

produção legislativa relacionada à gestão local resultou da pactuação federativa com os 

municípios. Por essa razão, entre 2003 e 2014 será o período de análise empírica desse 

capítulo. Em 2003, a implantação de uma arena territorial de articulação federativa se 

materializou com a criação do CAF. A título de comparação, a tabela 3.1 mostra a legislação 

aprovada nos períodos FHC, Lula e Dilma 1, e como se deu a cooperação com os municípios. 

 Os governos FHC aprovaram 26 iniciativas legais com impacto sobre os municípios, e 

no período Lula foram outras 27 medidas. O primeiro governo Dilma aprovou quatro 

medidas, mas apenas o Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações foi discutido no 

CAF. Portanto, não é possível afirmar que as gestões do PT sempre decidiram sobre temas de 

impacto municipal de forma pactuada no CAF, ainda que, com esse fórum, os municípios 

passaram a ter um canal para expressar suas demandas. Em alguns temas o municipalismo foi 

exitoso junto ao governo, mas  "houve questões que foram impostas e não foi possível alterar 

as decisões porque era assim que eles pensavam" (entrevistas 6 e 9). 

 Como a produção legislativa mostra, sendo esse um fórum de cooperação federativa 

de natureza consultiva, o governo não tinha obrigação legal de discutir todas suas pautas com 

o CAF. A seletividade das questões encaminhadas pelo Executivo é um indicador da falta de 

autoridade e enforcement intragovernamental, nos termos de Berman (2003), desse comitê. 

Este será o mecanismo explicativo a ser discutido nesse capítulo, visando mostrar os limites 

dessa arena federativa em promover capacidades estatais municipais.  

                                                        
              27 No final do segundo governo FHC formou-se uma incipiente mesa federativa com os municípios. A 

MP 1.911/1999 transferiu as funções da SRI da Casa Civil, a quem cabia a interlocução intergovernamental, para 

a Secretaria de Assuntos Federativos, vinculada à Secretaria Geral da Presidência. Esta articulação foi revista 

pelo governo Lula com a criação do CAF em 2003 (entrevista 6) e a volta da articulação federativa para a Casa 
Civil por meio da Subsecretaria de Assuntos Federativos (MP 103/2003) (entrevista 8).  

              28 A EC cobriu o vácuo gerado com o final da cobrança da Taxa de Iluminação Pública permitida até 

1999. Conforme a CNM (2013b), a energia elétrica representa uma despesa em torno de 3 a 5% do orçamento. 

Para se calcular o ganho financeiro, a projeção, conforme STN/FINBRA, é 1,5% da receita líquida municipal. 
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Tabela 3.1 - Legislação federal sobre temas administrativos, tributários fiscais ou previdenciários com impacto na gestão municipal EC 84 (continua) 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) 

Tipo e ano Natureza Resultado Escopo Decisão 

PL 1258/1988 Fiscal TNJR Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei da LDB). Não pactuada 

PL 5788/1990 Administrativa TNJR Estabelece diretrizes gerais da política urbana (Estatuto da Cidade). Não pactuada 

PEC 41/1991 Administrativa TNJR Restringe a criação de municípios em épocas de eleição e exige publicação de estudos de viabilidade municipal. Não pactuada 

PL 2942/1992 Previdenciária TNJR Dispõe sobre a compensação financeira entre os sistemas de previdência social nos casos de contagem recíproca 

do tempo de contribuição para efeito de aposentadoria. 

Não pactuada 

PEC 33/1995 Previdenciária TNJR Modifica o sistema previdenciário e estabelece normas de transição. Não pactuada 

PEC 82/1995 Fiscal-

financeira 

TNJR Define recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde a serem aplicados pela 

União, estados e municípios (transformada na Emenda Constitucional 29/2000). 

Não pactuada 

PEC 163/1995 Fiscal TNJR Prorroga a vigência do Fundo Social de Emergência até 31/12/1999. Não pactuada 

PEC 173/1995 Administrativa TNJR Modifica o capítulo da administração pública e acrescenta normas às Disposições Constitucionais. Não pactuada 

PEC 175/1995 Tributária RPTA Reforma tributária, especialmente a extinção do IPI e sua substituição por uma alíquota federal incidente sobre a 

mesma base do ICMS, gerando um só imposto partilhado. 

Não pactuada 

PEC 233/1995 Fiscal TNJR Dentre outros temas criou o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério Não pactuada 

PEC 407/1996 Fiscal TNJR Fixa prazos para pagamento de precatórios e conversão em títulos da dívida pública federal, estadual e municipal. Não pactuada 

PLP 95/1996 Tributária TNJR Dispõe sobre ICMS (Lei Kandir). Não pactuada 

PEC 449/1997 Fiscal TNJR Prorroga a vigência do Fundo de Estabilização Fiscal ou Social de Emergência até 31/12/1999. Não pactuada 

PEC 536/1997 Fiscal TNJR Cria o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental e de Valorização dos 

Profissionais da Educação). 

Não pactuada 

PLP 91/1997 Fiscal TNJR Dispõe sobre a fixação dos coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios. Não pactuada 

PLP 149/1997 Tributária TNJR Acrescenta cobrança do ISS sobre serviços de concessionárias de pedágio. Não pactuada 

MPV 

1723/1998 

Previdenciária TNJR Fixa regras para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da previdência social dos servidores 

públicos da União, Estados, do Distrito Federal e municípios 

Não pactuada 

PLP 214/1997 Tributária TNJR Prorroga até 01/01/2000 para compensação de ICMS creditando imposto cobrado na entrada de mercadorias. Não pactuada 

PEC 627/1998 Financeira TNJR Define total de despesa municipal para financiamento do Poder Legislativo que não pode ultrapassar o porcentual 

entre 3% a 8% da receita tributária, incluída as transferências. 

Não pactuada 

PLP 249/1998 Financeiro-

administrativo 

TNJR Fixa limites para a despesa de pessoal nos municípios, no termos do Art. 169 da Constituição Federal (Lei 

Camata). 

Não pactuada 

PL 4812/1998 Administrativa TNJR Dispõe sobre as normas gerais para perda de cargo público por excesso de despesa Não pactuada 

PL 9717/1998 Previdenciária TNJR Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos 
servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos militares dos Estados. 

Não pactuada 

PL 9718/1998* Fiscal TNJR Altera a legislação tributária federal (especialmente modifica alíquota do Cofins que incide sobre o Imposto de 

Renda e reduz o impacto sobre o montante de repasse do Fundo de Participação dos Municípios). 

Não pactuada 

PL 9766/1998 Fiscal TNJR Altera legislação do salário-educação e define forma de repasse dos estados aos municípios. Não pactuada 
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Tabela 3.1 - Legislação federal sobre temas administrativos, tributários fiscais ou previdenciários com impacto na gestão municipal EC 84 (continua) 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) 

PEC 85/1999 Fiscal TNJR Desvinculação dos Recursos da União utilizando 20% arrecadação das contribuições sociais e impostos da União. Não pactuada 

PEC 37/1999 Financeiro-

administrativo 

RTPA Limita remuneração, subsidio ou provento ou pensão nos três poderes públicos e no Ministério Público. Não pactuada 

PLP 8/1999 Previdenciária TNJR Disciplina a relação entre a União, Estado e municípios no que se refere à previdência complementar. Não pactuada 

PLP 18/1999 Fiscal TNJR Estabelece a responsabilidade na gestão fiscal (Lei de Responsabilidade Fiscal). Não pactuada 

PL 4898/1999 Previdenciária TNJR Dispõe sobre a contribuição para o custeio da previdência social dos servidores públicos, ativos e inativos e dos 

pensionistas dos três Poderes da União. 

Não pactuada 

PL 621/1999 Fiscal TNJR Define crimes fiscais e infrações administrativas contra as finanças públicas (Lei das Sanções). Não pactuada 

PEC 249/2000 Fiscal TNJR Altera Disposições Transitórias da Constituição e cria Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Não pactuada 

PLP 114/2000 Financeiro TNJR Cria mecanismo de compensação para as perdas provocadas pela Lei Kandir nas receitas estaduais e municipais. Não pactuada 

PL 3744//2000 Fiscal EMTRAM Institui o Conselho de Gestão Fiscal e dispõe sobre sua composição e forma de funcionamento. Não pactuada 

PLP 177/2001 Fiscal TNJR Dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma prevista nos artigos 79, 80 e 81 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias. 

Não pactuada 

PEC 383/2001 Tributária RTPA Fixa normas para cobrança, reestruturação e uniformização do ICMS e ISS, concedendo imunidade do IPI para os 

lubrificantes, combustíveis líquidos ou gasosos e derivados do petróleo. 

Não pactuada 

MPV 2182-

16/2001 

Administrativa TNJR Institui na União, Estados e Municípios modalidade de licitação denominada pregão para aquisição de bens e 

serviços comuns. 

Não pactuada 

MPV 

2185/2001 

Fiscal TNJR Fixa critérios para a consolidação e refinanciamento, pela União, da dívida pública mobiliária dos municípios. Não pactuada 

PEC 559/2002* Financeira TNJR Institui Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública nos Municípios e no Distrito Federal (COSIP) Não pactuada 

MPV 94/2002 Financeira TNJR Reabre o prazo para municípios refinanciarem dívidas junto à União para contratar empréstimos. Não pactuada 

PLP 347/2002 Tributária TNJR Estabelece para os bens importados a mesma sistemática de cobrança do ICMS e fixa 01/01/2007 para a entrada 

de mercadorias que terão direito de crédito de compensação do imposto. 

Não pactuada 

PLP 349/2002 Financeira TNJR Prorroga até 2006 o prazo de vigência do Fundo Orçamentário instituído pela Lei Kandir. Não pactuada 

PLP 1/91 Tributária TNJR Dispõe sobre o ISSQN de competência dos Municípios e do Distrito Federal. Define os serviços sujeitos a esse 

imposto previsto no inciso IV do art. 156 da Constituição e estabelece suas alíquotas máximas. 

Pactuada 

Lula (2003-2010) 

PEC 40/2003 Previdenciária TNJR Institui a "Reforma Previdenciária" ou "Reforma da Previdência Social". Pactuada 

PEC 41/2003 Tributária TNJR Altera o Sistema Tributário Nacional (modifica os critérios de partilha federativa da CIDE e permite a cobrança 

do ITR pelos municípios). Desvincula receitas da União. 

Pactuada 

PLP 41/2003 Administrativa VETT  Regulamenta o § 4º do art. 18 da Constituição Federal, dispondo sobre o período de criação, incorporação, fusão e 

desmembramento de Municípios.  

Não pactuada 

PL 475/2003 Fiscal TNJR Fixa porcentual a ser distribuído aos municípios, pelo FUNDEF, do valor total arrecadado do salário-educação. Pactuada 

PL 2504/2003 Financeira PRJDO Dispõe sobre os depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos no âmbito dos Municípios. Não pactuada 
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Tabela 3.1 - Legislação federal sobre temas administrativos, tributários fiscais ou previdenciários com impacto na gestão municipal EC 84 (continua) 

Lula (2003-2010) 

MPV 

107/2003* 

Financeira TNJR Institui o PAES (Programa Especial de Parcelamento de Débitos) que incorporou parcelas arrecadadas pela União 

com débitos no cálculo do Fundo de Participação dos Municípios. 

Não pactuada 

MPV 167/2004 Previdenciária TNJR Regulamenta a EC 41 da Reforma Previdenciária. Aumentou o porcentual da contribuição patronal paga pelo 

município para 11% (mesmo porcentual pago pelo servidor). 

Não pactuada 

PEC 227/004 Previdenciária TNJR PEC Paralela (Altera a Emenda Constitucional nº 41, de 2003 - Reforma da Previdência ou Previdenciária). Não pactuada 

PEC 285/2004 Tributária EMTRAM Desmembramento da PEC nº 255/2004 que é parte da remanescente da PEC nº 228/2004, esta última originada da 

PEC nº 41/2003). "Minirreforma ou Reforma Tributária". 

Pactuada 

PEC 228/2004, 

255/2004, 

293/2004 e 

62/2007  

Tributária EMTRAM Altera o Sistema Tributário Nacional (dispõe sobre a tributação do ICMS que terá alíquotas uniformes em todo o 

Território Nacional). Proposta de "Minireforma ou reforma tributária". Envolve o tema da "guerra fiscal".  

Pactuada 

EC 44/2004 Financeiro TNJR Aumenta o repasse da CIDE de 29% para os estados, mas manteve em 25% o repasse para os municípios. Pactuada 

MPV 161/2004 Tributário-

financeiro 

TNJR Institui cobrança da CIDE sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus 

derivados, e álcool etílico combustível.  

Não pactuada 

PLP 217/2004 Financeira TNJR Acrescenta dispositivos à Lei de Responsabilidade Fiscal para a disponibilização, em tempo real, de informações 

pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados e Municípios. 

Não pactuada 

MPVs 
193/2004, 237 e 

271/2005, 

328/2006, 355 e 

368/2007, 

464/2009, 

501/2010 

Financeira TNJR Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios com 
o objetivo de fomentar as exportações do País (Fundo de Exportação - FEX). 

Pactuada 

PLP 244/2005   Altera dispositivos da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe sobre o ICMS. Não pactuada 

PL 4896/2005 Financeira TNJR Regulamenta artigo 153 da Constituição Federal (possibilidade de cobrança do ITR pelos municípios). Pactuada 

PLP 380/2006   Altera dispositivos da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe sobre o ICMS. Não pactuada 

PEC 495/2006 Administrativa TNJR Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para convalidar os atos de criação, fusão, 

incorporação e desmembramento de Municípios.  

Não pactuada 

PEC 415/2005 Fiscal TNJR Cria o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação). 

Não pactuada 

PEC 50/2007 Tributária TNJR Prorroga a vigência da desvinculação de arrecadação da União até 31/12/2015 e da contribuição provisória sobre 

movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira. 

Não pactuada 

PEC 58/2007 Fiscal TNJR Altera o art. 159 da Constituição e aumenta  recursos da União ao Fundo de Participação dos Municípios. Pactuada 

PL 3721/2008 Financeira TNJR Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no 

exercício de 2008, com o objetivo de fomentar as exportações do País (Fundo de Exportação - FEX). 

Pactuada 



 119 

Tabela 3.1 - Legislação federal sobre temas administrativos, tributários fiscais ou previdenciários com impacto na gestão municipal EC 84 (conclusão) 

Lula (2003-2010) 

MPV 451/2008 Administrativa TNJR Altera a legislação tributária federal (municípios podem conveniar com a União mesmo estando inadimplentes). Pactuada 

PEC 351/2009 Financeira TNJR Altera o art. 100 da Constituição Federal e acrescenta o art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias instituindo regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados e Municípios. 

Pactuada 

MV 462/2009 Financeira TNJR Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federados que recebem recursos do FPM, no 

exercício de jan.2009/jan. 2010, para compensar perdas desse fundo com a redução do IPI. 

Pactuada 

MV 457/2009 Financeira TNJR Altera os arts. 96 e 102 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, que dispõem sobre parcelamento de 

débitos de responsabilidade dos Municípios decorrentes de contribuições sociais. 

Pactuada 

PL 4666/2009 Administrativa EMTRAM Dispõe sobre a transição governamental. Não pactuada 

MV 492/2010 Financeira TNJR Acresce dispositivo ao art. 1º da Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, que abre prazo para os Municípios 

regularizarem os parcelamentos relativos a contribuições sociais previdenciárias. 

Pactuada 

PL 8051/2010 

 

Fiscal EMTRAM Dispõe sobre os royalties devidos da produção de petróleo, gás natural e hidrocarbonetos fluidos sob o regime de 

partilha de produção em áreas do pré-sal e estratégicas. 

Não pactuada 

Dilma Rousseff (2011-2014) 

PEC 61/2011 Tributária TNJR Desvincula, até 31 de dezembro de 2015, vinte por cento da arrecadação da União de impostos, contribuições 

sociais e de intervenção no domínio econômico. 

Não pactuada 

MPVs 

546/2011, 

585/2012 e 
629/2013 

Financeira TNJR Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com 

o objetivo de fomentar as exportações do País (Fundo de Exportação - FEX). 

Pactuada 

MPV 589/2012 Previdenciária TNJR Dispõe sobre o parcelamento de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de 

responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Não pactuada 

MPV 592/2012 Tributária-

financeira 

RJTDO Determina novas regras de distribuição entre os entes da Federação dos royalties e da participação especial 

decorrentes da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de concessão, 

Não pactuada 

MPV 599/2012 Tributária-

financeira 

RJTDO Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados e Municípios para compensar perdas de 

arrecadação decorrentes da redução das alíquotas nas operações e prestações interestaduais relativas ao ICMS. 

Não pactuada 

PLP 238/2013 Tributária TNJR Altera a Lei de Responsabilidade Fiscal ao dispor sobre critérios de indexação dos contratos de refinanciamento 

da dívida celebrados entre a União, Estados, o Distrito Federal e Municípios. 

Não pactuada 

Fonte: elaboração própria com base em Arretche (2009), Batista (2008), Portal da Legislação do Governo Federal (http://www4.planalto.gov.br/legislacao) e sitio da Câmara dos 

Deputados (http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao).  

Nota: Considerou-se apenas os projetos de origem do Poder Executivo ou que receberam sua chancela de forma direta (aprovação da legislação) ou indireta (recomendando aprovação 

das bancadas de apoio ao governo). Como critérios de classificação da forma de decisão: não pactuada (ausência de debate com os municípios) e pactuada (quando houve esse debate). 

A classificação sobre a forma dessas decisões baseou-se nas informações coletadas junto às associações de municípios, especialmente a CNM. Quanto aos tipos de decisão: medida 

provisória (MPV), Proposta de Emenda Constitucional (PEC), Projeto de Lei Complementar (PLP) e Projeto de Lei Ordinária (PL). Situação: TNJR (Transformada em Norma 

Jurídica), RJTDO (Rejeitado),  RTPA (Retirada), EMTRAM (Em tramitação), PRJDO (Prejudicada) e ARQVD (Arquivada). As propostas legais marcadas com * não foram debatidas 
com os municípios, mas foram resultado de sua pressão ou lobby sobre o Poder Executivo e/ou Poder Legislativo. 
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3.1 O Comitê de Articulação Federativa: ideias para modernizar a gestão municipal 

 

 A VI Marcha dos Prefeitos, em março de 2003, no início do primeiro governo Lula, 

propôs o "encontro de agendas" entre os municípios e o governo federal em torno do chamado 

"contencioso federativo"
29

. Este foi a base do Protocolo de Cooperação Federativa entre a 

União e associações nacionais de representação municipal que gerou o Comitê de Articulação 

e Pactuação Federativa (TREVAS, 2004; LOSADA, 2008). A intenção era criar um novo 

vínculo com os municípios que fosse além da mera "relação sindical" na qual  reivindicavam 

questões específicas sem que houvesse vínculos mais consolidados e continuados. Em função 

do potencial de conflito federativo, considerava-se necessário institucionalizar um fórum para 

construir uma agenda compartilhada com os entes. Seria constituída uma contratualização 

federativa em que os governos locais demandassem, mas o governo federal também tinha suas 

políticas públicas de interesse para debater com os municípios. Os governos locais deveriam 

deixar de ser coadjuvantes para gerar um encontro de agendas na construção de políticas 

públicas (entrevista 8). 

 No Brasil, não havia experiência prévia de um comitê federativo envolvendo apenas 

União e governos municipais. Ao menos até 1988, o legado das relações intergovernamentais 

entre essas esferas de governo fora marcado pelo controle e ascendência hierárquica do nível 

federal. Ademais, trata-se de um formato inédito nas federações, pois tais fóruns costumam 

envolver os três níveis de governo (caso suíço, australiano, americano e sul-africano) ou ao 

menos União e os estados (casos alemão, canadense e indiano). Na Suíça, o CCG maneja sua 

autoridade intergovernamental dispondo de autoridade intragovernamental e a ação dos 

cantões é essencial na articulação federativa. Esse fórum cumpre uma dupla função para a 

Confederação: cooperação horizontal no governo central e vertical com os entes subnacionais, 

pois alinha os municípios em torno da cooperação federativa.  

 Similar é a relevância da SALGA sul-africana que atua na governança cooperativa, 

modelagem de políticas e alocação de recursos. Essa arena dispõe de autoridade 

intragovernamental, pois é o mais alto fórum nacional de assessoria ao Primeiro-Ministro. No 

caso do CAF, mesmo vinculado à Presidência, seu poder de incidência no jogo politico 

intragovernamental foi reduzido, como será visto. Assemelha-se ao ISC indiano que não conta 

com nenhum dispositivo constitucional que determine ser esse o fórum para mediar os

                                                        
              29  Reforma do Pacto Federativo (regulamentação do artigo 23 da Constituição), reforma tributária 

(ampliar o porcentual dos municípios na arrecadação nacional) e reforma da previdência. A recentralização 

financeira em favor da União desde a metade da década de 1990 não compôs essa agenda (entrevista 8).  
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conflitos federativos, o que limita seu poder intergovernamental.  Ainda assim, ISC tem mais 

peso político, pois é presidido pelo Primeiro-Ministro. 

 Diferente das políticas sociais, em gestão pública e finanças municipais não havia 

nenhuma instância federativa, excetuada a ABRASF
30

. Os fóruns de coordenação federativa 

nessas áreas envolvem os Estados: CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária), 

CONSAD (Conselho Nacional de Secretários de Estados da Administração) e CONSEPLAN 

(Conselho Nacional de Secretários de Estados do Planejamento)
31

. Esses são fóruns setoriais, 

tal como as Comissões Intergestores na saúde (Trevas, 2004; Cunha, 2004, p. 9), mas não são 

organizados em bases de cooperação territorial.   

 Esta era a realidade prévia das ações caracterizadas por sua fragmentação ministerial, 

pois não eram integradas em um fórum de cooperação entre os entes. Com o CAF, a 

pactuação federativa adquiriu relevância política ao ser abrigada na Casa Civil da Presidência 

e com o Comitê atuando como a expressão direta do chefe de governo. O Presidente, como 

chefe de Estado, também tem o papel de equilibrar os conflitos federativos, conforme o pacto 

constitucional, e por isso o CAF propunha-se a ir além de ser uma relação na base do "nós 

dispomos, vocês demandam", pois seu objetivo maior era apoiar uma nova organização do 

Estado nacional. Uma das tarefas para essa alcançar essa meta era fortalecer as capacidades 

institucionais dos municípios por meio de novos mecanismos federativos que superassem 

relações intergovernamentais apenas nas demandas "sindicais" desses entes (entrevista 8). 

Esta foi uma diferença significativa com a ACIR, pois o congênere americano pautou-se mais 

por questões específicas do que por propor grandes mudanças no pacto federativo
32

.    

 O padrão de relações que se buscava inseria-se em um novo ciclo de desenvolvimento 

que requeria uma Federação em que os municípios ocupassem um papel de destaque. Nessa 

direção, seus déficits de capacidade institucional eram um empecilho que tornava mais 

complexo lidar com as desigualdades e assimetrias regionais existentes. Ademais, era preciso 

avançar em direção a uma agenda de desenvolvimento institucional e qualidade da burocracia 

                                                        
              30 Associação Brasileira de Secretarias de Finanças das Capitais, mas que não envolve nem todos os 

municípios e menos ainda uma relação institucionalizada entre governo federal e os governos locais. 

              31 Uma análise mais detalhada desses Conselhos pode ser encontrada em Sano e Abrucio (2009). 

              32 No mesmo período, o governo federal instalou o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. 

O chamado “Conselhão” seria a forma para institucionalizar o diálogo com a sociedade civil, em especial com o 

mundo empresarial. Assim, havia um ambiente incentivador para fortalecer esses vínculos federativos e sociais 

(entrevista 8 e 9). Ainda no âmbito das relações intergovernamentais em bases territoriais deve ser lembrada a 

criação do Conselho das Cidades vinculado ao recém criado Ministério das Cidades (voltaremos a esse ponto na 

conclusão desse capítulo). Ademais, em diversas políticas públicas foram incentivadas as conferencias nacionais 

que, alguns casos como a assistência social, que será tema do capítulo 4, serviram para produzir mudanças 

profundas, como foi o caso da implantação do Sistema Único da Assistência Social (SUAS).  
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em um ambiente regulatório que complexificava a ação municipal (por exemplo, as 

exigências do Estatuto da Cidade e os requerimentos para modernizar a política urbana das 

cidades com mais de 20 mil habitantes). No entanto, a construção do Estado nacional com 

essa visão não foi capaz de ser encaminhada a contento pelo CAF, e tampouco as ofertas para 

gerar capacidades estatais municipais por meio de programas federais voltados para esse fim 

(entrevista 8). Enfrentar a “disparidade de poder” territorial, que pela proposta desse fórum 

deveria orientar-se pelo ponto de vista das menores e mais fracas unidades federativas 

(Burgess, 2006), não logrou êxito. Voltaremos a esse ponto mais adiante e no capítulo 5. 

 Outra questão que embasou esse fórum foi a tradição municipalista do PT, pois até 

2002 sua trajetória fora marcada pelo "modo petista de governar" na cidades, sobretudo pelas 

experiências de Orçamento Participativo. Com esse legado, o PT assumiu o governo federal 

tendo os municípios como um dos eixos centrais de sua plataforma, sobretudo pelas inovações 

locais e o experimentalismo em políticas que daí adveio. Este aprendizado prévio ampliou a 

sensibilidade do governo Lula para a realidade da gestão municipal (entrevista 8).  

 O lobby municipalista foi importante para impulsionar o CAF, afora o fato de que a 

maioria dos Estados eram governados pela oposição, o que também influiu na escolha do 

governo para organizar o diálogo direto com os municípios. Também contou a favor dessa 

opção a relação ruim do governo FHC com as entidades municipalistas, o que foi visto como 

uma janela de oportunidade para "pular" sobre os estados. O argumento central para implantá-

lo foi que a descentralização política e fiscal não havia gerado mecanismos eficazes de 

relações intergovernamentais, para o que se buscava um "contrato bilateral" entre governos 

municipais e federal (LOSADA, 2008, p. 9). Nos termos de Duchacek (1987), buscar mais 

eficiência e equidade deveriam ser metas chave da cooperação federativa.  

O CAF foi constituído como instância consultiva da Presidência da República, similar 

à ACIR, embora essa fosse composta por representantes dos três níveis de governo, da 

sociedade e congressistas (WRIGHT, 1965)
33

. A exemplo do CONFAZ e das Comissões 

                                                        
              33  A ACIR é a experiência mais próxima do modelo do CAF como órgão de aconselhamento 

permanente formado por representantes do Poder Executivo e aqueles indicados pelos governos subnacionais, 

mas com algumas diferenças: sua origem e orçamento vieram do Congresso Nacional, que indicava seis dos seus 

26 integrantes, e foi formalizada por meio de Lei. Na sua composição havia governadores de estado e o Poder 

Executivo tinha 9 representantes e não a maioria, ainda que com a alegação de que não mudava o processo 

decisório consensual, no caso do CAF. A ACIR desfrutava de um status legal que lhe conferia mais autonomia 

frente ao Legislativo e Executivo do que o CAF vinculado como órgão de assessoria da Presidência. A ACIR, 

similar ao CAF, não foi um corpo intergovernamental sempre escutado pela Presidência, pois muitas políticas de 
impacto federativo não foram debatidas e formuladas nesse fórum. Durante seus anos iniciais, a ACIR dispunha 

de um reduzido staff de 12 pessoas, como foi com o CAF no período analisado nessa pesquisa. Em termos de 

como agir e o que priorizar, no caso americano, a ênfase não eram grandes questões envolvendo as relações 

intergovernamentais (tipo propor uma "federação renovada" como fez o CAF), mas focada em solucionar 
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Intergestores Tripartite, o CAF decide por consenso (Losada, 2008), como também é essa a 

regra nos casos alemão, canadenense e australiano. Para conferir autoridade política ao CAF, 

a coordenação intergovernamental foi alocada no núcleo de governo como órgão de assessoria 

da Presidência, o que se materializou com a SRI
34

. No entanto, quando comparado com as 

experiências canadense, autraliana, sul-africana e indiana, em que os premiers e/ou 

presidentes dirigem as arenas de cooperação, o CAF não possui a mesma densidade política. 

Como fórum de articulação federativa, o CAF estava desprovido de capacidade 

operacional, autoridade de gestão e recursos de coordenação, diferentemente da experiência 

prévia da SAREM e do SFP. A cooperação territorial nos casos alemão, canadense, suiço, 

australiano e africano mostra que essa é uma condição necessária para que fóruns dessa 

natureza tenham capacidade executiva para ser, em linha com Painter (1998), "um corpo 

intergovernamental com mandato nacional". 

A proposta era que quando o governo formulasse uma política pública ela fosse 

pactuada com os municípios. No primeiro governo Lula, esse modelo foi parcialmente 

implementado, mas a segunda gestão não conseguiu ajustar entre os ministérios uma 

linguagem para a interlocução com os municípios. Não havia unidade interna  para dizer “não, 

sentem aqui e vamos conversar”, pois os Ministérios chegavam com a "receita pronta" e 

poucos dispostos ao diálogo (entrevista 6). Embora a discussão fosse democrática, eram duras 

e nem sempre muito amigáveis, na linha da "cooperação antagônica" (Grodzins, 1984), pois:  

 

Há uma certa ideia que vem de muitos anos de que Brasília sabe tudo. O corpo técnico federal 

tem uma noção muito diferente do que é o Brasil na ponta, que é o Brasil verdadeiro. Então há 

uma acusação que os municípios são incompetentes. É o senso comum que todos os prefeitos 

são corruptos e nada funciona porque o problema é lá na ponta. [...]. Então há uma acusação 

mútua dos dois lados e para tu conseguires fazer com que as coisas funcionem um dos dois 

tem que ceder. E isso é um processo complicado nas mesas de reuniões porque todo mundo 

vem com a sua verdade, e o fato de ter essa mesa é para que se chegue a um entendimento, 

mas isso sempre foi uma discussão bastante dura (entrevista 6). 

 

O CAF possui três níveis de gestão: o Pleno, a Secretaria Técnica e os Grupos de 

Trabalho. O Pleno é composto dos membros indicados pelo poder executivo e das entidades 

nacionais de representação de municípios. Conforme o Decreto 6.181/2007, essa é a instância 

máxima de decisão formada por 37 membros, cuja composição se apresenta na tabela 3.2. São 

                                                                                                                                                                             
problemas. Nesse caso, por vias opostas, ambos comitês pautaram a questão financeira e tributária dos governos 

subnacionais, se propunham a operar sob o mote do "federalismo cooperativo" e decidiam por consenso. Para 

Colman (1965), cabia à ACIR, de forma similar ao CAF: reunir representantes dos três níveis de governo em 
torno de problemas comuns como o apoio financeiro federal, viabilizar assistência técnica e recomendar a 

melhor forma de alocar responsabilidades e receita entre os níveis de governo, incluindo a partilha tributária. 

              
34

  Pela Lei n. 10.683/2003, a SRI passou a responder à Presidência da República. A Subsecretaria de 

Assuntos Federativos (SAF) passou a compor a SRI e assumiu a Secretaria Executiva do CAF.  
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19 representantes do governo federal e 18 representantes das associações municipais, que 

devem ser seus presidentes e mais cinco representantes, um de cada macrorregião do país, de 

forma a garantir representação regional, similarmente às regras de organização da ACIR. 

Mesmo com a maioria dos integrantes sendo do governo federal, trata-se de uma composição 

paritária, pois o presidente (Ministro da SRI) só vota pró-forma, já que regimentalmente suas 

deliberações ocorrem por consenso (CARMO, 2010). 

Tabela  3.2 - Composição do Comitê de Articulação Federativa 

Governo Federal (Poder Executivo) Associações municipalistas 

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Relações Institucionais (Presidente) 

Subchefe de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais 

(Secretário Executivo) 

Casa Civil da Presidência da República 

Controladoria Geral da União 

Ministério da Justiça 
Ministério da Fazenda 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

Minisério da Saúde 

Ministério da Educação 

Ministério da Relações Exteriores 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

Ministério do Turismo 

Ministério do Esporte 

Ministério da Cultura 

Ministério da Integração Nacional 

Ministério das Cidades 

Ministério do Desenvolvimento Agrário 
Ministério do Meio Ambiente 

Ministério da Previdência Social 

Seis representantes da 

Confederação Nacional de 

Municípios (CNM): 

a) Presidente nacional 

b) Um representante de cada 

uma das cinco macro-regiões 
do país 

Seis representantes da 

Associação Brasileira de 

Municípios (ABM): 

a) Presidente nacional 

b) Um representante de cada 

uma das cinco macro-regiões 

do país 

Seis representantes da Frente 

Nacional de Prefeitos (FNP): 

a) Presidente nacional 

b) Um representante de cada 
uma das cinco macro-regiões 

do país 

Fonte: Decreto 6.181/2007. 

 Quanto às associações municipalistas, a CNM foi criada 1980, na esteira das lutas pela 

descentralização surgidas no final do regime militar. Seu objetivo é consolidar o 

municipalismo e fortalecer a autonomia dos governos locais a partir de iniciativas que visem à 

excelência na gestão e a qualidade de vida da população. A atuação da CNM é voltada à 

representação político-institucional dos municípios junto ao Governo Federal e ao Congresso 

Nacional. É uma entidade que representa prioritariamente pequenos e médios municípios.  

 A ABM foi criada em 1946 durante os debates sobre autonomia municipal inseridos 

na elaboração da Constituição Federal aprovada nesse ano. Entre seus objetivos estão: 

formular diretrizes do municipalismo, defendendo iniciativas para a descentralização 

administrativa e econômica, de modo a dotar os municípios de recursos financeiros e técnicos 

para que possam desenvolver-se e responder de forma efetiva suas responsabilidades como 

ente federativo. Representa essencialmente os micros e pequenos municípios.  

 A FNP foi criada em 1989 e reúne mais de 250 municípios, incluindo a participação 

de 26 capitais e de mais de 100 localidades de médio e pequeno porte, com prioridade para 
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aquelas com mais de 80 mil habitantes. É a única representante dirigida exclusivamente por 

prefeitos e prefeitas no exercício de seus mandatos. A FNP visa promover a participação dos 

entes locais nas questões urbanas e na interlocução com os poderes estadual e federal e  a 

sociedade civil organizada.  

 Esta caracterização dos formuladores da demandas municipais evidencia um universo 

bastante diverso e assimétrico em termos socioeconômicos (Burgess, 2006) e com 

capacidades para abrigar programas federais (DUCHACEK, 1987). Nesse contexto, o PT 

tinha mais experiência no comando de médias e grandes cidades. Por exemplo, a FNP surgiu 

por iniciativa da Prefeita Luiza Erundina, durante sua gestão na cidade de São Paulo (1989-

1992). Este público difere das cidades representada pela CNM, entidade responsável pelas 

"Marchas de Prefeito" desde 1999. A ABM integrou-se posteriormente, pois era uma entidade 

mais desaparelhada institucionalmente. Portanto, era necessário gerar um equilíbrio político 

entre todos os atores federativos e suas diferentes agendas, sem o que a legitimidade do CAF 

como fórum intergovernamental estaria comprometida (entrevista 8). 

Conforme o artigo 4 do Decreto 6.181/2007, a Secretaria Técnica do CAF é formada 

pelos Secretários Executivos das associações municipais e representantes do MF, MPOG e 

pela Subchefia de Assuntos Federativos da SRI
35

. Cabe à SAF a função de Secretaria 

Executiva, embora sua estrutura organizacional e técnica fosse inexistente para essas 

atividades. Esta é uma diferença marcante diante dos casos alemão, suíço, africano, canadense 

e australiano. Para minimizar essa carência nas ações da SAF foi organizado o Sistema de 

Assessoramento Federativo (SASF) (Decreto 6.005/2006). Ele é composto pelas assessorias 

nos órgãos federais que lidam com temas de interesses dos entes subnacionais.  

 O CAF não tinha suporte constitucional que lhe conferisse autoridade decisória 

intergovernamental.
36

. O Decreto que o formalizou é de 2007, quatro anos após sua criação, o 

que configurou um arranjo precário e, ao fim e ao cabo, dependente da vontade política 

presidencial. Desse modo, conforme Inwood, Johns e O'Reilly (2011), o CAF não poderia ser 

mais que um "facilitador generalista" para mediar relações federativas e com as agências 

centrais. Assim como a ACIR americana, o CAF não possuía autoridade política para mudar o 

curso de políticas federais, pois sua ação foi mais restrita na arena intragovernamental, como 

será visto. Esse acabou sendo o seu grande limitador para garantir a implantação sustentável 

de políticas promotoras de capacidade estatal nos municípios.  

                                                        
              35 Pela Lei 11.204, de 05 de dezembro de 2005, o Ministro-Chefe da Secretaria de Coordenação Política 

e  Assuntos Institucionais passou a se chamar Ministro-Chefe da Secretaria Assuntos Institucionais. 

              
36

 Até 2007, anualmente, a União e as entidades municipalistas renovavam esse vínculo por meio do 

"Protocolo de Cooperação Federativa" como um meio para minimamente formalizar a existência do CAF. 
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Para Inwood, Johns e O'Reilly (2011), um fórum com essa formação depende dos 

órgãos especializados do governo central. O caso australiano mostra que um fator chave na 

operação do COAG foi a gestão transversal sobre as áreas funcionais. Em situações como 

essa em que o consenso não está dado a priori,  a dinâmica das relações intragovernamentais 

pode ser decisiva para o formato das relações intergovernamentais. Nesse caso, uma das 

razões que explica a pouca capacidade de o CAF incidir na agenda de governo foi: 

 

[...] não ter uma equipe permanente, burocrática [...] capaz de fazer a gestão desta 

instância. De produzir a pauta, de produzir convocatórias, de ter “ritual”. Você não 

pode cuidar de uma instância complexa como esta de maneira [...] voluntarista. Não 

pode depender da disputa no dia-a-dia da agenda de funcionários, já bastante 

tensionados, para organizar esta instância que é complexa (entrevista 9). 

 

Em função da natureza e características do CAF, a busca por coordenar as agências 

federais resultou em um nível de envolvimento desigual, o que gerou impactos distintos em 

cada área e política, como será discutido. Para Wright (1965, p. 202) e Krane e Wright 

(2000), com base na experiência da ACIR, um dos desafios era enfrentar a divisão do governo 

em políticas setoriais.  Mas obter a adesão de órgãos centrais não foi possível para um fórum 

federativo com limites de autoridade decisória e desprovido de capacidade técnica. Assim, a 

cooperação intragovernamental não foi a regra, e tampouco uma constante, como ilustra a 

passagem abaixo sobre o relatório do GT que o CAF coordenou sobre a gestão municipal: 

 

[O] presente Relatório foi elaborado a partir de informações obtidas junto a 

servidores que participaram à época do GT em questão, bem como, de dados 

extraídos de documentos, apresentações e atas produzidas nas reuniões do Grupo, 

uma vez que os atuais interlocutores do Ministério da Fazenda não estiveram 

presentes no desenvolvimento dos trabalhos do GT, no período de 2007 até a 

presente data (GT INTERFEDERATIVO, 2011, p. 51). 

  

 Com efeito, a instalação de uma arena de "gerenciamento intergovernamental" que 

decide por consenso, mas sem poder de enforcement junto a integrantes governamentais, pode 

criar suas próprias armadilhas que fragilizam a cooperação federativa. A precária organização 

administrativa e a falta de suporte técnico explicam muito desses limites de ação, 

considerando-se a experiência suíça, alemã, australiana. Inwoord, Jonhs e O'Reilly (2011) e 

Wright (1965) argumentam que sem essas capacidades esse tipo de fórum tanto pode ser 

ouvido como ignorado, pois não passa de um corpo de aconselhamento.  

 Em 2009 foi elaborada uma proposta para reforçar o suporte legal e modificar o status 

do CAF. O anteprojeto de lei visando dotá-lo de musculatura organizacional, com orçamento 
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próprio, estrutura física e de pessoal,  não avançou sequer no interior do governo. O principal 

óbice para essa mudança foi de cunho político, pois se ampliaria a pressão para debater 

questões de impacto federativo diretamente no âmbito da Presidência. Como em muitos temas 

de conflito intergovernamental, e que afetavam a gestão municipal, a Presidência centralizou 

as decisões e não debateu-os no CAF, fortalecer legalmente essa arena poderia ser um risco
37

. 

Esta falta de estrutura organizacional fez com que várias ações de impacto na gestão 

municipal fossem apoiadas por outros órgãos da administração federal, mas sem a 

participação das associações municipalistas. Por exemplo, grupos como o GT Interministerial, 

criado por decreto em 16/04/2008, para "consolidar as informações existentes no Governo 

Federal sobre os Municípios e colaborar para a efetividade da transição governamental 

municipal"
38

. Este também foi o caso do Sistema Nacional de Informação das Cidades (SNIC) 

gerado pelo Ministério das Cidades e o Sistema de Informações Socioeconômicas dos 

Municípios Brasileiros (SIMBrasil) criado pela CEF. Estes são exemplos da fragilidade do 

CAF para coordenar os entes federativos em agendas com responsabilidades pactuadas. A 

ascendência do Poder Executivo se sobrepôs ao modelo de rede federativa e gradativamente 

minou as bases da cooperação com os municípios. Ademais, as ações realizadas não exijiam 

maior complexidade de articulação intragovernamental, além de não alterarem regras de 

iniciativas já existentes junto às burocracias dos órgãos federais que ajudaram a produzi-las. 

Por outro lado, temas relevantes que apareceram na agenda federativa, como foi a 

repartição dos royalties do pré-sal, o CAF não discutiu. Esta questão foi pautada apenas pelo 

SASF (VIII reunião em 01/09/2009 e IV reunião em 04/05/2010), mas nesse fórum as 

                                                        
              37 Pelo anteprojeto, de acordo com a Lei nº 10.683/2003, se buscava elevar o CAF ao patamar de órgão 

de assessoramento direto da Presidência com a inclusão do Comitê no parágrafo 1°, do artigo 1°, dessa Lei. 

              38 Conforme a apresentação "GTI de Apoio à Transição Governamental nos Municípios" (VI Reunião 

SASF de 01/07/2008), coube a esse GT produzir as seguintes ações de apoio federal aos municípios: 

a) Subgrupo de informações sobre o Perfil dos Municípios Brasileiros e informações sobre políticas setoriais que 

gerou o SIMBrasil, disponibilizado pela CEF e o Portal Federativo, ambos com indicadores e informações 
socioeconômicas dos municípios. Coordenação do MPOG e integrado pelos Ministérios das Cidades, Educação, 

Cultura, Desenvolvimento Social, Saúde, Fazenda, Justiça e Previdência, BNDES, BB, CEF e IPEA. 

b) Subgrupo do Guia de final de mandato: Coordenação da CGU e MF e integrado pela CEF, SRI, MPOG, 

Saúde, MDS, Casa Civil e Educação. O manual "Orientações para o gestor municipal: encerramento do 

mandato" foi reeditado pela SRI em 2012 (http://www.portalfederativo.gov.br/publicacoes/cartilha-

encerramento-de-mandato-2013). Esse manual inspirou-se na Lei 10.609/2002 que instituiu equipe de transição 

para a Presidência da República. Daí resultou o PL 4.666/2009, visando disciplinar a transição governamental 

nos três níveis de governo. O PL ainda está em tramitação na Câmara dos Deputados. 

c) Subgrupo da Cartilha para os novos gestores: informações sobre convênios existentes para diminuir a perda de 

recursos no momento da transição. Coordenação da SRI e formado pela Casa Civil, MF, MPOG,  Ministérios da 

Justiça, CGU e Advocacia Geral da União. O manual "Guia Básico para Gestão nos Municípios" foi editado em 

2008 pelo MPOG. Em 2012 foi reeditado pela SRI (Portal Federativo: http://www.portalfederativo,gov.br). 
d) Subgrupo do "Catálogo de Programas do Governo Federal destinados aos Municípios" contendo todos os 

programas voltados para os municípios previstos no PPA. Foi elaborado pelo IBAM, editado pelo MPOG e 

disponibilizado para os novos prefeitos em 2009. Deveria ser acessado pelo Portal dos Convênios 

(https://www.convenios.gov.br/portal/) a partir de maio de 2011, mas ainda não é possível essa consulta. 
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associações municipalistas não participam. Estas são evidências da seletividade das questões 

que o Poder Executivo debatia nesse fórum, a depender do grau de conflito que poderiam 

gerar. Quando tratou-se de debater temas com maior potencial de disputa federativa, e com 

efeito nas capacidades estatais municipais, o poder executivo, usando a prerrogativa legal de 

se valer do CAF apenas como arena consultiva, excluiu os municípios desse processo. 

Este caso também serve para mostrar que o problema do CAF não era apenas de 

concepção e limitação de competências decisórias, pois os formuladores de demanda (os 

municípios por meio de suas associações) são fragmentados em três entidades. E este é um 

refexo da heterogeneidade e desigualdade dos entes que torna difícil pactuar agendas e 

políticas em um forum de cooperação territorial. Portanto, em linha com Burgess (2006), o 

CAF teve dificuldade de lidar com as exigências da pactuação federativa e do escopo das 

relações intergovernamentais, pois deveria: 

 

ter constituído uma instância de diálogo permanente institucionalizado entre os 
municípios e o Governo Federal. Isso não foi capaz de construir. Pode estar nas suas 

declarações, nas intenções, mas por esvaziamento não tem, e aí entra periodicidade 

de reuniões, de esvaziamento da secretaria técnica do CAF [...]. Tem outro 

agravante também: [...] o Governo Federal foi pouco provocador no diálogo 

federativo [...]. A maior dificuldade foi a falta de compreensão dos agentes do 

Governo, encarregados na promoção desse diálogo, de confundir o diálogo, de 

associar o diálogo com o uso fiscal necessariamente. Essa é de cortar o coração, 

vamos dizer assim, aos amantes do federalismo, porque é bom compreender a 

necessidade de conversa permanente para fazer pactuação federativa (entrevista 9). 

 

Todavia, a repactuação federativa (construção da "federação renovada") era 

considerada central e gerar capacidades estatais, especialmente "com foco nos pequenos 

municípios" (Losada, 2008, p. 11; Trevas, 2004, p. 5), era tido como um eixo chave de nation 

building. Este resultado deveria ser obtido por meio do "desenvolvimento colaborativo" 

(Agranoff, 2007) e materializado em uma agenda federativa compartilhada que afastaria as 

relações intergovernamentais da lógica promulgação/autorização. Lidar com essa 

“disparidade de poder” territorial do ponto de vista dos menores e mais fracos municípios, 

visando gerar mais equidade nas relações intergovernamentais, era uma meta do CAF. 

Esta visão foi formalizada no Decreto 6.181/2007 que instituiu o CAF como arena 

para de autoridade coordenada entre a União e os municípios
39

. Dentre seus objetivos (artigo 

2
o
) estava sugerir procedimentos integrados visando o fortalecimento da capacidade 

financeira, técnica e gerencial dos governos locais. Esse tema está em linha com a visão do GT 

                                                        
               

39
 Quando da formalização do CAF, a SRI já tinha status de Ministério e a SAF passou a ser uma 

Subchefia, conforme a lei 11.2004, de 05 de dezembro de 2005, e o Decreto 6.207, de 18 de setembro de 2007.  
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para o Fortalecimento Institucional e de Qualificação da Gestão dos Municípios (2011, p. 9), 

doravante GT Interfederativo, instituído pelo CAF em 2008: 

 

Para a efetividade do federalismo são necessárias a constituição e o fortalecimento 

de mecanismos de articulação intergovernamental, um maior compartilhamento da 

gestão das políticas publicas e uma efetiva capacidade dos entes federados de 

realizarem suas competências constitucionais. 

 

A premissa chave desse objetivo de nation building era a União apoiar o aumento das 

capacidade estatais em nível municipal
40

. Conforme Losada (2013, p. 1):  

 

[A] expressiva maioria dos municípios ainda se encontra despreparada para atender 

as diversas demandas que lhes são impostas pelo ordenamento jurídico pátrio e pela 

sociedade. [...] [A] autonomia conquistada permanece restrita à capacidade de auto-
organização político-administrativa, mas dissociada do aparato tecnológico e dos 

recursos técnicos e financeiros imprescindíveis à consecução dessas atividades, daí 

porque é imperiosa e urgente a revisão do atual modelo de apoio à gestão municipal. 

 

Para Trevas (2004, p. 6) e (Relatório do GT Interfederativo, 2011, p. 11), a grande 

maioria dos municípios possuía fracas capacidades gerenciais para lidar com a 

descentralização político-administrativa e compartilhar a gestão das políticas (quadro 3.1). As 

iniciativas federais para ampliar os recursos de gestão municipal seriam apoiadas em 

capacitação e assistência técnica. Uma política nacional de fortalecimento institucional dos 

municípios apoiaria sobretudo os menores, considerados mais frágeis em termos gerenciais, 

para assim reduzir as desigualdades verticais e horizontais na Federação
41

. Mas será visto que 

o CAF não dispunha de estrutura técnica, pois essas capacidades estavam alocadas nos 

                                                        
              40 Nesse aspecto, o CAF não foi exitoso em romper, junto às burocracias das agências federais, com a 

desconfiança quanto àcapacidade de gestão dos governos locais, o que também influenciou para que essa mesa 

federativa perdesse força política (entrevista 7). 
              41 No documento com as conclusões do Seminário Internacional "Mecanismos de Articulação e Gestão 

Intergovernamental: experiência internacional e desafios para o Brasil", realizado pelo CAF em parceria com o 

Fórum das Federações, a recomendação foi que o foco "inicial da Subchefia seja os pequenos e médios 

municípios [...]. Não parece realista buscar um relacionamento mais estreito com os governos estaduais e 

prefeituras metropolitanas que têm um acesso mais fácil aos poderes centrais e agendas extremamente 

complicadas" (COSTA, 2003, p. 18-19). Conforme o Censo 2010, 70% das cidades abriga 18,2% da população 

(3946 cidades) e 5% dos municípios (285 cidades) têm mais de 54,12% da população. Mas definir o público 

merecedor de apoio federal pelo corte populacional não é um critério adequado . "O Governo Federal trata 

municípios como “japoneses” [vê todos iguais - nota do autor] [...]. E ao tratar municípios como “japoneses”, às 

vezes só tem uma diferença pelo corte populacional, que é outro equivoco grave, tanto do nosso Federalismo 

fiscal quanto das nossas instâncias aqui em Brasília, [...]  que associam cidades médias e grandes com as cidades 

ricas, e cidades pequenas necessariamente como cidades pobres. [...] Nós temos cidades populosas em territórios 
economicamente muito depreciados, população com PIB per capita muito baixo, capacidade produtiva baixa, 

repasse de FPM baixo, baixa capacidade de arrecadação de recursos próprios, de transferências, seja do Estado 

por ICMS ou por atividade econômica muito pouco relevante. Então, esse nó da federação, aqui não são capazes 

de perceber" (entrevista 9). Voltaremos a esse ponto na conclusão do capítulo quando discutirmos o G-100. 
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Ministérios e outras agências federais para onde os municípios se dirigem em busca desse tipo 

de suporte. Todavia, o CAF buscou ampliar as capacidades financeiras dos governos locais, 

como se discute na próxima seção, tanto pelo enfoque de como se organizou seu processo 

decisório, como também pelos resultados obtidos nessa arena. 

Quadro 3.1 - Ideias para fomentar o fortalecimento institucional e gerenciais municipais 

1. Consolidar o fortalecimento institucional dos municípios para a efetividade do pacto federativo. 
2. Pactuar entre os atores municipais, estaduais e federais a formatação dos programas. 

3. Definir novos critérios para segmentação dos municípios e indicadores (como faixa populacional, região e 

arrecadação) para estabelecer prioridades de atendimento federal. 

4. Construir uma rede de apoio com instituições públicas, entidades municipalistas e universidades para 

incentivar processos de implementação dos programas realizados de forma consorciada/cooperada. 

5. Reavaliar as fontes de recursos disponíveis para aplicação nos programas e rever sua estrutura, de acordo 

com a segmentação a ser definida, para facilitar o acesso dos municípios e simplificar a sua implementação. 

6. Adotar a tecnologia da informação e outras iniciativas de fortalecimento institucional por meio do apoio ao 

uso de soluções tecnológicas abertas e flexíveis capazes de atender as realidades locais. 

7. Utilizar o PRODEV42  como programa coordenador para concluir o diagnóstico e articular os demais 

programas de modo que os recursos setoriais fossem utilizados com base no resultado desse trabalho. 

Fonte: elaboração própria conforme Resolução CAF n.4/2007 e Secretaria de Relações Institucionais (2010). 

 

3.2 A promoção de capacidades financeiras e tributárias dos municípios como foco de 

ação do CAF no primeiro governo Lula (2003-2006) 

 

Várias ações buscaram fortalecer as finanças municipais transferindo recursos e 

ampliando suas fontes de receitas próprias, que era um dos focos centrais do contencioso 

federativo (CUNHA, 2004; BATISTA, 2008)
43

. Para a CNM (2013a), a partir de 2004, se 

iniciou uma pequena reversão na concentração dos recursos arrecadados pela União, 

conforme o gráfico 3.1. A arrecadação própria cresceu de 2,7% do total em 1988/1989 para 

5,5% do bolo tributário entre 1999/2005 (LOSADA, 2008, p. 4). Os demais 13% eram de 

transferências federais e estaduais, o que ampliou a receita disponível para os municípios. 

Mas esses números devem ser analisados não só de forma geral, mas também por 

distribuição em termos regionais e de porte municipal, pois quando 1/3 da receita disponível 

está concentrada em 36 cidades com mais de 500 mil habitantes é importante considerar essa 

questão (apresentação da Subchefia de Assuntos Federativos na reunião SASF, 05/04/2011). 

Também deve ser comparado o desempenho das medidas financeiras e tributárias que 

                                                        
              42 Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Gestão para Resultados do BID para fortalecer a gestão 

por resultados nos três níveis de governo e formular propostas para superar as lacunas identificadas. 
              43  Serão discutidas apenas as ações pactuadas no CAF. Dispositivos legais e constitucionais que 

transferem recursos aos municípios (Lei Kandir, transferências compensatórias (royalties hídricos, minerais e do 

petróleo, recursos do IPI-Exportação e dos fundos nacionais da saúde, educação e assistência) não serão 

analisados. 
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resultaram da pactuação federativa conduzida pelo CAF. Estas são questões para avaliar se a 

cooperação territorial ajudou a inserir os municípios, em especial os menores, numa agenda 

mais integrada de nation building que buscasse reduzir as assimetrias na Federação brasileira.  
Gráfico 3.1 - Participação da receita disponível por esfera de governo 

 

Fonte: CNM (2013a). Dados da FNP (2014) indicam 18.41% da receita apropriada pelos municípios. 

Nessa linha, essa seção discute as medidas pactuadas no CAF que foram 

transformadas em normas legais e constitucionais, visando ampliar as capacidades financeiras 

dos municípios: aumento nos valores de transferência do FPM, a nova legislação do Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza, repasse da Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico (CIDE), a possibilidade de arrecadar 100% do valores do Imposto Territorial 

Rural (ITR) e as novas regras do salário-educação. Será visto que muito do êxito temporário 

dessas medidas deveu-se mais a fatores como a realidade econômica do país, que permitiu ao 

governo federal implantá-las, e menos pelo poder intragovernamental do CAF.  

 

3.2.1 O Fundo de Partcipação dos Municípios 

 

O CAF foi o fórum para formular mudanças nos montantes de repasse FPM ao pactuar 

a EC 55/2007 que ampliou de 22,5% para 23,5% as transferências realizadas pelo governo 

federal. Vale lembrar que 81% dos municípios têm no FPM sua principal fonte de receita. 

Mas, segundo a CNM (2013a), mesmo com esse aumento, a realidade das finanças municipais 

não teve melhoras significativas. Em 1989, primeiro ano de aplicação plena da Constituição, o 

FPM era composto por 20,5% do IPI e IR, mas respondia por 15% dos valores administrados 

pela Receita Federal. Em 2012, com a ampliação para 23,5%, o FPM correspondeu a apenas 
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10% dessa receita, pois decaiu a participação desses tributos na arrecadação federal de 72,7%, 

em 1989, para 43,8% em 2012. 

Nessa direção pode-se comparar a ampliação das fontes de receita própria com os 

porcentuais de crescimento do repasse do FPM. Pelo gráfico 3.2 vê-se que as fontes geradoras 

de arrecadação local cresceram mais que os valores transferidos por esse fundo, e o 1% a mais 

de transferência, ainda que importante, em termos relativos, foi menos representativo do que 

em princípio pareceria ser um grande resultado para gestão das finanças locais. 

 Gráfico 3.2 - Relação entre receitas próprias e o FPM 

 

Fonte: CNM (2013a)  

Mas seria equivocado concluir dessa comparação que aumentou a autonomia 

financeira municipal. Segundo a CNM (2013a), em 3.466 municípios, o FPM representava 

mais de 50% da receita de origem tributária e cerca de 63% desses têm alta dependência deste 

recurso, conforme a figura 3.1. Portanto, o crescimento das receitas municipais foi apropriado 

de forma desigual. Por isso, Burgess (2006) lembra que uma análise desta questão requer 

especificar como são negociados os conflitos que podem reforçar ou reduzir as condições 

prévias de eventuais assimetrias federativas.  

Para os objetivos dessa Tese importa observar que enquanto decisões de política 

econômica do governo federal permitiram esse 1% de acréscimo no FPM gerou-se um 

aumento real de recursos aos municípios. Esta realidade alterou-se após 2008, pois o FPM foi 

reduzido com as desonerações praticadas pela União para a indústria automobilística e a linha 

branca como parte da agenda anti-cíclica para enfrentar os efeitos da crise financeira 

internacional. Nessa nova conjuntura menos favorável, o CAF não teve nenhuma capacidade 

de influir sobre medidas como a redução das alíquotas de IPI que afetaram a arrecadação do 

FPM e reduziram o montante de valores rateados com os municípios.  
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Figura 3.1 - O peso do FPM na receita municipal 

  

Fonte: CNM (2013a) 

Para a CNM (2013b), de 2008 a 2013, o acréscimo de 1% do FPM representou cerca 

de R$ 17 bilhões, ao mesmo tempo em que as renúncias fiscais no IPI e IPI-Exportação
44

  

retiraram R$ 11 bilhões. Se o CAF coordenou ações federativas para ampliar os valores do 

FPM; por outro lado, o Poder Executivo, de forma unilateral, de 2008 a 2010, reduziu os 

valores disponíveis para esse fundo em 4,5% (apresentação da SAF "Comportamento do 

FPM" na VII reunião do SASF, 23/11/2010). Uma ação cooperativa politicamente construída 

à qual se opôs uma decisão sem discussão no CAF, pois esse fórum não dispunha de poder 

para se contrapor às prioridades da União na barganha federativa
45

. Ainda que o FPM tenha 

sido impactado pela crise econômica, para essa pesquisa importa analisar a fragilidade 

política do CAF como arena federativa decorente de sua falta de poder intragovernamental.  

Este processo, que teve início em 2009, na segunda gestão Lula, se manteve no 

governo Dilma. A pactuação federativa realizada no CAF em torno dos benefícios do repasse 

do FPM sustentou-se enquanto a conjuntura macroeconômica foi favorável. Após esse 

período, quando surgiram dificuldades de manter os acordos firmados no CAF, decisões do 

governo federal alteraram essa pactuação. Em termos rikerianos, o "centro" prevaleceu sobre 

                                                        
              44 O IPI-Exp é uma alíquota de 10% da arrecadação do IPI e a Constituição determina que seja repartida 
entre os estados (75%) e 25% para seus respectivos municípios. Aproximadamente 70% da arrecadação é 

apropriado por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná (STN, 2012). 

              
45

 Uma medida mitigatória dessa redução, pactuada no CAF, foi a MPV 462/2009 que instituiu o Apoio 

Financeiro Municipal, mas longe de repor as perdas geradas com as isenções praticadas. 
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a "periferia". Este é um indicativo da fragilidade federativa desse fórum para envolver os 

governos locais em um processo cooperativo de nation building. O resultado dessa política foi 

a ampliação do hiato entre o FPM efetivo e sua trajetória, mantida as regras do pacto fiscal de 

1988, como se vê no gráfico 3.3. 

Gráfico 3.3 - Participação na receita da União  

 

Fonte: CNM (2013b) 

Na tabela 3.3 vê-se a importância do FPM para as finanças municipais e sua 

participação na receita por porte populacional.  

Tabela 3.3 - Participação do FPM na receita corrente municipal em porcentual 

Intervalo populacional 

(em mil habitantes) 

Anos 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Até 10 43,9 46,3 45 47,8 48 46,8 47,5 49,6 46,6 47,2 

De 10 a 20 36,2 37,5 36,2 37,3 38,2 36,9 36,8 38,5 35,9 35,7 

De 20 a 50 27,5 29,3 28,1 29,4 29,6 28,1 27,6 29 26,7 27,4 

De 50 a 100 18,9 20 19,8 19,8 20,6 20,1 20,2 21,3 19,5 19,5 

De 100 a 200 mil  14,5 14,9 14,8 15,6 15,7 15 15 15,9 14,1 15,1 

De 200 a 500 10,5 12,1 12,3 11 11 10,5 10,1 10,9 9,7 10 

Acima de 500 4,7 5,2 5,2 5,2 5,7 5,3 5,4 5,9 5,1 5,3 

Fonte: elaboração própria com base nas edições do Multi cidades (publicação da FNP) de 2005 a 2014. 

No agregado, em 2007, esse fundo respondia por 26% das receitas municipais, mas em 

2012 por 22,5%. Os municípios com até 50 mil habitantes representavam quase 75% de toda 

participação desse fundo. Ainda que no intervalo de 10 a 50 mil habitantes o porcentual 

percebido de 2004 e 2013 pouco tenha se alterado em termos absolutos com as desonerações 

do governo federal, sua perda relativa foi maior, pois sua receita dependia ainda mais dessa 

transferência. Para os municípios com até 10 mil habitantes a perda foi pior, pois o FPM 

representava uma parcela ainda mais alta de sua receita. Esta situação é oposta à meta do CAF 
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de priorizar os municípios de menor porte na "repactuação federativa", visando reduzir os 

dilemas das assimetrias e desigualdades entre os entes. 

Outra forma de avaliar os efeitos do repasse do FPM é o desencontro entre o seu 

aumento de 46,46%, entre 2008-2013, e o incremento de 63,37% no salário mínimo, que 

representa quase 70% das despesas municipais (gráfico 3.4). A falta de coordenação entre 

essas medidas, que não foi decidida no CAF, foi um efeito da desarticulação 

intragovernamental que ampliou receitas municipais de um lado, mas aumentou seus gastos. 

Gráfico 3.4 - Comportamento do Fundo de Participação dos Municípios 

 

Fonte: elaboração própria com base em Bremaker (2013, p. 4). 

 

 

3.2.2 A nova legislação para a cobrança do ISS 

 

A segunda ação foi alterar a legislação do ISS, que é um dos principais tributos 

arrecadados localmente, com a aprovação da Lei Complementar 116/2003 que definiu uma 

alíquota máxima de 5%
46

. Esta era uma antiga reivindicação dos municípios para ampliar 

serviços passíveis de cobrança em segmentos como bancos, cartões de crédito, informática, 

franquias e serviços agrícolas. A EC 37/2002 já havia definido uma alíquota mínima de 2% e 

coibiu a possibilidade de isenção ou renúncia tributária para evitar o "hobbesianismo 

municipal" (MELO, 1996). Some-se a isso que a cobrança do local do serviço deixou de ser a 

cidade da empresa sede onde costumava inexistir alíquotas mínimas. Isso conferia maior 

margem de manobra para que municípios, sobretudo os mais próximos dos grandes centros 

urbanos, entrassem em disputa para atrair as sedes das empresas, ou evitassem sua mudança 

para outros municípios, por meio da redução das alíquotas do ISS como um benefício fiscal.  

                                                        
              46 PLC 01/91 do senador Fernando Henrique Cardoso que tramitou 13 anos no Congresso Nacional. 
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Para Orair e Alencar (2010), a arrecadação do ISS cresceu 289%, entre 2000 e 2009, e 

aumentou seu peso na receita tributária própria em cerca de seis pontos porcentuais (de 36,2% 

para 42,3%). Esses são números expressivos considerando que, nesse período, o crescimento 

acumulado do PIB brasileiro foi de 33%
47

. De 2003 a 2009, a participação do ISS na receita 

tributária cresceu de 9% para 10,9% (21,1% a mais) e teve um aumento médio de 9,8% anual 

de 2003 a 2013 (MULTICIDADES, 2014). Apesar da redução na desigualdade, a arrecadação 

desse tributo seguiu concentrada nas capitais e maiores municípios, sobretudo nas regiões 

mais desenvolvidas. Mas houve uma ligeira queda nessa desigualdade em favor dos 

municípios menores (queda do índice de concentração de 0,93 em 2000 para 0,904 em 2009). 

O CAF conseguiu mediar um acordo federativo que resultou na ampliação da 

arrecadação do ISS, ainda que não se possa desconsiderar a interferência de fatores 

econômicos (expansão e formalização de atividades) e de ordem legal (exigências da LRF) 

como fatores associados a esse resultado. Esta foi uma conquista importantíssima, apesar de 

esse crescimento em "ritmo chinês" também ser função do desenvolvimento econômico geral, 

sobretudo a expansão do setor de serviços. O crescimento na arrecadação do ISS, após 2003, 

mostra que essa foi uma das mais exitosas ações de pactuação federativa do CAF (entrevista 

9). Mas quando os números gerais são cotejados por porte populacional esse sucesso pode ser 

matizado, como as tabela 3.4 e 3.5 mostram. 

A pactuação federativa em torno dessa medida foi desigualmente apropriada, embora 

em todas as faixas tenha ocorrido uma ampliação do ISS na receita municipal. Em termos 

relativos os ganhos foram inversamente proporcionais ao porte populacional: quanto menor o 

município, maiores os incrementos. Os benefícios para as finanças municipais foram 

crescentemente positivos para todos os intervalos populacionais. Mas, em linha com Burgess 

(2006), na economia política do federalismo, o nível de autonomia dos governos subnacionais 

é uma condição necessária no tocante às suas possibilidades fiscais, mas insuficiente para 

responder de forma efetiva aos desafios das desigualdades socioeconômicas e teritoriais. O 

CAF não tinha esse mandato, que é uma responsabilidade existentes no Bundesrat alemão e 

das arenas de cooperação canadense.  

 

                                                        
              47 Para Orair e Alencar (2010, p. 28), nesse período, o setor de serviços cresceu mais que as demais 

atividades econômicas e o grau de formalização da economia aumentou. Mas isso é insuficiente para explicar o  

crescimento da arrecadação com maior intensidade nos pequenos e médios municípios. Um fator explicativo 

adicional são as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal: governos devem instituir e arrecadar todos os 

tributos constitucionais sob sua competência e estimar as isenções tributárias sem afetar os resultados fiscais ou 

contrapartidas de receitas, o que ajudou a restringir as isenções tributárias e estimulou a arrecadação própria. 
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Tabela 3.4 - Arrecadação do ISS e sua participação na receita corrente municipal em porcentual 

Intervalo populacional 

(em mil habitantes) 

Anos 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Até 10 1,3 1,6 1,7 1,9 2 2,3 2,8 2,6 2,7 2,5 

De 10 a 20 2 2,1 2,4 2,6 2,5 2,7 3,1 3,2 3,5 3,5 

De 20 a 50 3,2 3,3 3,4 3,6 3,8 4,3 4,7 4,6 4,7 4,6 

De 50 a 100 5 4,9 5,1 5,3 5,2 5,6 6,1 6,2 6,5 6,5 

De 100 a 200 mil  6,8 7,1 7,1 7,6 7,5 8 8,5 8,6 9,2 8,6 

De 200 a 500 8,4 8,8 8,9 8,7 8,8 9,2 10,8 10,6 11,2 11,6 

Acima de 500 14,6 15,5 16,5 16,3 16,1 16,7 18,5 18,9 19,9 19,7 

Fonte: elaboração própria com base nas edições do Multi cidades (publicação da FNP) de 2005 a 2014 

Mesmo que clivagens econômicas regionais sejam enfrentadas com novos 

instrumentos fiscais, essa pode não ser condição suficiente, pois  onde as sociedades são 

fracas fica mais difícil existirem estados fortes (MIGDAL, 1988). Assim, se o incremento do 

ISS foi maior nos menores municípios, as assimetrias entre os intervalos populacionais 

aumentou: em 2004 a diferença entre a faixa de até 10 mil habitantes e acima de 500 mil era 

de 13,3%, em 2013 cresceu para 17,2%.  

Tabela 3.5 - Arrecadação do ISS e sua participação na receita corrente municipal por região (média 2004-2013) 

Grupos populacionais 

(em mil) 
Regiões (em porcentual) 

 Centro-

Oeste 

Nordeste Norte Sudeste Sul 

Até 10 2,8 1,5 2,9 2,5 1,7 

De 10 a 20 3,7 2 3,2 3,3 3,1 

De 20 a 50 4,3 3 3,8 4,4 4,9 

De 50 a 100 5 4,2 5,9 6,7 5,1 

De 100 a 200 mil  6,1 5,4 6,5 8,8 7,8 

De 200 a 500 5,9 6,6 8,8 10,6 9,1 

Acima de 500 12,3 13,1 12,7 19,5 13,9 

Fonte: elaborado pelo autor com base nas edições do Multi cidades de 2005 a 2014.  

O comportamento regional do ISS por porte populacional mostra que: a) na cidades 

até 20 mil habitantes, a região Centro-Oeste apresenta os melhores índices; b) a realidade se 

inverte a partir do intervalo de 20 a 50 mil, pois as regiões Sul e Sudeste assumem a dianteira, 

com destaque para a segunda; c) há maior fragilidade da Região Nordeste em todos os 

intervalos populacionais. Embora o ISS seja um tributo eminentemente de base urbana, a Lei 

116/2003 permitiu a cobrança de serviços agrícolas, o que explica boa parte do desempenho 

da região Centro-Oeste. Nos intervalos acima de 20 mil, a dinâmica da economia urbana, cada 

vez mais, passa a explicar a distância das cidades do Sul e Sudeste frente às demais. 

 Outra forma de compreender a gestão tributária do ISS é existência de cadastros de 
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empresas e a informatização da cobrança, o que pode ser analisado comparando o ano de 

2004 (o primeiro da vigência da Lei 116) com 2013, como se vê na tabela 3.6. 

 Os dois intervalos até 20 mil habitantes tiveram os maiores aumentos, mas esse dado 

não permite avaliar o desempenho regional, pois a Munic IBGE não manteve essa informação 

para permitir essa comparação. Mas tendo 2004 como referência, o Nordeste tinha apenas 

36,7% dos municípios com cadastros informatizados, seguido do Norte com 42,5%. 

Ressalvados os limites de expansão para as menores localidades arrecadarem o ISS em função 

das suas bases econômicas mais frágeis, essa desigualdade regional atinge mais fortemente os 

menores, em linha com a discussão realizada sobre a gestão municipal no capítulo 2. Essa 

questão requer estímulos e induções para modernizar as máquinas fazendárias dos menores 

municípios. Esta análise foi realizada pelo CAF no relatório elaborado pelo GT 

Interfederativo, como será visto a seguir, mas esse fórum não teve capacidade de pôr em 

marcha ações para reverter a apropriação federativa desigual dos benefícios da Lei 116/2003. 

Tabela 3.6 - Arrecadação do ISS e sua participação na receita corrente municipal por região (média 2004-2013) 

 Proporção de municípios com cadastro do ISS informatizado (%) 

2004 2012 

Média 61,4 81,9 

Até 5.000 49,4 75,7 

De 5.000 a 20.000 56,7 79,2 

De 20.001 a 100.000 76,2 91,8 

De 100.001 a 500.000 96,8 98 

Mais de 500.000 100 94,7 

Fonte: Munic IBGE (edições 2004 e 2012).  

Nota: Como a Munic 2012 alterou os intervalos populacionais e criou mais duas faixas (de 5 a 10 mil habitantes 

e de 20 a 50 mil habitantes), para fins de comparação, na coluna de 2012, os valores dos segundo e terceiro 

intervalos são médias calculadas das faixas intermediárias. 

 

 Ademais, o CAF não debateu a ampliação de outras áreas a serem cobertas pela 

legislação do ISS como serviços de operações de arrendamento mercantil (leasing), cartões de 

crédito e construção civil (CNM, 2013b). A primeira movimentou, de 2007 a 2012, 473 

bilhões (informação da Associação Brasileira de Empresas de Leasing), o que poderia gerar 

mais R$ 23,65 bilhões de arrecadação. No segundo caso, a Associação Brasileira de Cartões 

de Crédito e Serviços estimava uma receita de R$ 20 bilhões para 2013, o que renderia mais 

R$ 1 bilhão de ISS. No último setor, a perda de R$ 4 bilhões significava menos R$ 250 

milhões anuais de ISS. Não havia acordo governamental sobre a taxação nessas áreas 

serviços, especialmente da burocracia fazendária e da Secretaria da Receita Federal. A falta 

de autoridade intragovernamental do CAF inviabilizou sua inserção na agenda federativa, pois 

o poder desses corpos técnicos na área fazendária paralisou esse debate no governo. 
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3.2.3 Os repasses federais da CIDE 

 

O terceiro caso trata das transferências nos valores arrecadados pela CIDE
48

, 

materializada nas ECs 42/2003 e 44/2004 e na Lei 10.866/2004 que definiu em 29% a 

arrecadação que passaria a ser dos estados. Desse montante, 25% passaram a ser destinados 

aos municípios para financiar a infraestrutura de transportes (Tribunal de Contas da União, 

2008). Após o CAF influir nas decisões da partilha dessa contribuição, a definição das suas 

regras de divisão e o cálculo dos porcentuais de participação dos municípios e estados foram 

assumidos pela área técnica do TCU.  

Considerando os critérios de distribuição definidos na lei 10.866
49

, a CIDE foi 

apropriada pelas regiões mais desenvolvidas (Sul e Sudeste retiveram 52,9% do total, sendo 

30% desse valor em São Paulo e Minas Gerais). Para 2013, as regiões Norte e Nordeste 

receberam 34,1% dos valores (STN, 2014), de modo que houve uma assimetria regional que 

afetou seu caráter redistributivo. Em 2011, um ano antes das alíquotas serem zeradas, sete 

capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Alegre e 

Curitiba) responderam, por 26,6% do total das transferências. Ainda que a legislação 

determine que os municípios do interior devam receber 42,3% do total, em termos relativos e 

comparando as regiões, os entes que mais receberam estavam nas regiões Sul e no Sudeste.  

O CAF foi essencial para encaminhar mudanças constitucionais sobre a repartição da 

arrecadação da CIDE, mas não teve capacidade política e técnica para interferir na definição 

dos critérios que regulamentaram sua partilha federativa. Some-se a isso que, em 2012, a 

cobrança da CIDE foi zerada pela União (Decreto nº 7.764/2012), para manter os preços dos 

combustíveis congelados, sem nenhum debate com o CAF, o que retirou os ganhos obtidos 

com a pactuação federativa. Desde 2012, conforme a CNM (2013a), houve uma redução R$ 

550 milhões que, em termos anualizados, praticamente anulou os ganhos anteriormente 

obtidos. Conforme os números da STN (2014), em valores corrigidos (2004 a 2013), a queda 

foi de R$ 1.821,1 bilhão para R$ 59 milhões e, em 2012, representou 0,1% da receita 

municipal (CNMa, 2013) distribuído regionalmente conforme a tabela 3.7 mostra. 

                                                        
              

48
 A CIDE, prevista no art. 177 da Constituição Federal, foi regulamentada pela Lei nº 10.336/2001 e 

incide sobre a importação e comercialização de petróleo e gás natural (e derivados), e álcool etílico combustível.  
              49  Os critérios são: a) 40% proporcionalmente à extensão da malha rodoviária federal e estadual 

pavimentada, conforme estatísticas do DNIT; b) 30% proporcionalmente ao consumo de combustíveis em cada 

estado, conforme estatísticas da Agência Nacional de Petróleo; c) 20% proporcionalmente à população, 
conforme apurada pelo IBGE; d) 10% distribuídos em parcelas iguais entre os estados. Já o critério de repartição 

entre os Municípios deveria ser estabelecido em lei federal, de acordo com determinação do art. 159 da 

Constituição Federal. Enquanto essa lei não é editada, vale o definido pela Lei 10.866/2004: a) 50% segundo o 

rateio do FPM; b) 50% proporcionalmente à população, conforme apurada pelo IBGE (STN, 2014). 
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      Tabela 3.7 - Coeficiente de participação dos Estados (ano de 2012)
 50

 

Estado Participação (%) Estado Participação (%) 

Acre 0,79 Paraíba 2,0 

Alagoas 1,4 Paraná 6,4 

Amapá 0,67 Pernambuco 3,6 

Amazonas  1,6 Piauí 2,3 

Bahia 6,5 Rio de janeiro 5,1 
Distrito Federal 1,4 Rio Grande do Norte 1,9 

Ceará 3,6 Rio Grande do Sul 5,5 

Espírito Santo 2,1 Rondônia 1,4 

Goiás 4,9 Roraima 0,73 

Maranhão 3,0 Santa Catarina 3,6 

Mato Grosso  3,1 São Paulo 17,9 

Mato Grosso do Sul 2,5 Sergipe 1,2 

Minas Gerais 11 Tocantins 2,0 

Pará 3,1 Total 100 

       Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (2014, p. 6). 

 

 

3.2.4 O Imposto Territorial Rural 

 

 O quarto caso foi franquear a ampliação da arrecadação do ITR aos municípios. 

Mesmo sendo um tributo federal, os governos locais que assumissem sua cobrança e 

fiscalização poderiam apropriar 100% da sua receita ao invés dos 50% que eram repassados 

pela União. Esta solicitação estava na pauta da Marcha de Prefeitos desde 2001 e foi 

disciplinada na EC 42/2003 e pela Lei 11.250/2005 que autorizou a União, por intermédio da 

Secretaria da Receita Federal (SRF), a conveniar com os municípios. Na evolução da adesão 

municipal para conveniar com a SRF: o boom ocorreu entre 2008 e 2009, quando passou de 

cerca de 95 para 1317, acrescidas de mais 717 entre 2010 e agosto de 2015.  

 Na média, a adesão regional foi: Centro-Oeste (89%), Nordeste (9,7%), Norte (19,5%, 

mas superdimensionada pelos números do Tocantins), Sudeste (35%) e Sul (42%).  Outra 

forma de avaliar a assimetria dos convênios em termos de porte populacional, e em oposição 

às prioridades definidas pelo CAF para apoiar os menores governos subnacionais, é que a 

adesão daqueles com até 50 mil habitantes representou 33,7% do total contra 40% daquelas 

com população superior. Essa situação exponenciou ainda mais o gap de acesso a esses 

recursos em favor dos maiores municípios. Com efeito, capacidades de gestão parece ter sido 

uma condição relevante para os municípios se interessarem em cobrar o ITR. 

                                                        
              50 Estas transferências não podem ser bloqueadas, mas o artigo 160 da Constituição permite que a União 
condicione os repasses à regularização de débitos com órgãos federais e a aplicação de porcentuais mínimos em 

áreas como saúde. Os repasses podem ser bloqueados se os municípios descumprirem o Plano de Trabalho 

apresentado ao Ministério dos Transportes. Esse é um aspecto chave: as transferências dependem de capacidades 

estatais, pois demandam elaborar projetos e gerenciamento para sua execução, avaliação e prestação de contas. 
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Tabela 3.8 - Municípios optantes pelo convênio do ITR com Receita Federal do Brasil (continua) 

Região Centro-Oeste 

Mato Grosso do Sul: 77 municípios Adesão estadual: 100% 

Porte populacional (milhares) Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 +500 

Quantidade 8 20 28 16 3 1 1 

% adesão 100 100 100 100 100 100 100 

Mato Grosso: 139 municípios Adesão estadual: 92,1% 

Porte populacional (milhares) Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 +500 

Quantidade 45 34 39 14 4 3 - 

% adesão 87 91 100 100 100 67 - 

Goiás: 246 municípios Adesão estadual: 74% 

Porte populacional (milhares) Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 +500 

Quantidade 108 55 38 29 10 5 1 

% adesão 60 80 84 93 100 60 - 

Região Nordeste 

Alagoas: 102 municípios Adesão municipal: 7,8% 

Porte populacional (milhares) Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 +500 

Quantidade 6 23 36 31 4 1 1 

% adesão - 4,3 5,6 6,5 75 - - 

Bahia: 417 municípios  Adesão estadual: 19% 

Porte populacional (milhares) Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 +500 

Quantidade 6 62 185 124 26 11 1 

% adesão - 16 13 28 23 36,4 - 

Ceará: 184 municípios Adesão estadual: 12,5% 

Porte populacional (milhares) Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 +500 

Quantidade 1 30 67 62 18 5 1 

% adesão - 3 9 17,7 - 100 - 

Paraíba: 223 municípios Adesão estadual: 4,9% 

 Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 +500 

Porte populacional (milhares) 76 67 53 19 5 2 1 

% adesão 1,3 1,5 5,7 26,3 - - 100 

Pernambuco: 185 municípios Adesão estadual: 4,9% 

Porte populacional (milhares) Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 +500 

Quantidade 3 19 71 61 21 8 2 

% adesão - - 2,8 4,9 14,3 12,5 - 

Piauí: 222 municípios Adesão estadual: 10,8% 

Porte populacional (milhares) Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 +500 

Quantidade 94 74 33 16 3 1 1 

% adesão 5,3 10,8 24,2 18,8 - - - 

Maranhão: 217 municípios Adesão estadual: 6% 

Porte populacional (milhares) Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 +500 

Quantidade 9 50 83 58 11 5 1 

% adesão - 2,2 3,7 8,6 9 40 - 

Rio Grande do Norte: 167 municípios Adesão estadual: 12% 

Porte populacional (milhares) Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 +500 

Quantidade 55 55 36 12 4 2 - 

% adesão 1,8 7,3 16,7 64,3 - - - 

Sergipe: 75 municípios Adesão estadual: 9,3% 

Porte populacional (milhares) Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 +500 

Quantidade 11 20 26 60 17 6 1 

% adesão - - 3,8 10 - - - 
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Tabela 3.8 - Municípios optantes pelo convênio do ITR com Receita Federal do Brasil (continua) 

Região Sudeste 

Espírito Santo: 78 municípios Adesão municipal: 19,2% 

Porte populacional (milhares) Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 +500 

Quantidade 1 14 32 20 4 7 - 

% adesão - 14,3 18,8 30 50 14,3 - 

Minas Gerais: 853 municípios Adesão estadual: 25,2% 

Porte populacional (milhares) Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 +500 

Quantidade 249 265 173 106 37 20 3 

% adesão 20,5 28,7 37,6 48,1 43,2 30 33,3 

Rio de Janeiro: 92 municípios Adesão estadual: 30,4% 

Porte populacional (milhares) Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 +500 

Quantidade  9 24 25 11 18 4 

% adesão - 22,2 53,3 24 81,8 11,1 25 

São Paulo: 645 municípios  Adesão estadual: 65% 

Porte populacional (milhares) Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 +500 

Quantidade 180 115 118 116 54 54 8 

% adesão 68,3 73 68,7 62 53,7 48 25 

Região Sul 

Paraná: 399 municípios Adesão estadual: 59% 

Porte populacional (milhares) Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 +500 

Quantidade 95 121 102 51 18 11 1 

% adesão 50,5 50,4 70,6 76,5 44,5 72,8 - 

Santa Catarina: 293 municípios Adesão estadual: 22,5% 

Porte populacional (milhares) Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 +500 

Quantidade 106 76 61 31 9 10 - 

% adesão 18 17,3 31,1 22,6 44,5 40 100 

Rio Grande do Sul: 497 municípios Adesão estadual: 44,3% 

Porte populacional (milhares) Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 +500 

Quantidade 228 108 68 52 24 16 1 

% adesão 33,8 41,7 59 67,3 50 69 - 

Região Norte 

Acre: 22 municípios Adesão municipal: 0% 

Porte populacional (milhares) Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 +500 

Quantidade 3 7 7 3 1 1 - 

% adesão - - - - - - - 

Amapá: 16 municípios Adesão municipal: 25% 

Porte populacional (milhares) Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 +500 

Quantidade 6 4 3 - 1 1  

% adesão 16,6 25 - - 100 100 - 

Amazonas: 62 municípios Adesão municipal: 6,5% 

Porte populacional (milhares) Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 +500 

Quantidade - 9 25 22 17 5 1 

% adesão - - - 13,6 - - 100 

Pará: 144 municípios Adesão municipal: 21,5% 

Porte populacional (milhares) Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 +500 

Quantidade 3 15 42 60 17 6 1 

% adesão - 20 7 25 23,5 100 - 
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Tabela 3.8 - Municípios optantes pelo convênio do ITR com Receita Federal do Brasil (conclusão) 

Rondônia: 52 municípios Adesão estadual: 29% 

Porte populacional (milhares) Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 +500 

Quantidade 5 10 25 11 4 2  

% adesão - 40 20 18 50 50 - 

Roraima: 15 municípios Adesão municipal: 0% 

Porte populacional (milhares) Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 +500 

Quantidade 1 9 4 3 1 1 - 

% adesão - - - - - - - 

Tocantins: 141 municípios Adesão municipal: 54% 

Porte populacional (milhares) Até 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 +500 

Quantidade 80 39 12 7 1 2 - 

% adesão 47,5 59 66,7 71,4 100 100 - 

Fonte: elaboração própria com base em Secretaria Receita Federal (Processo SIC 10030.00306/0815-51) e IBGE 

(Contagem da População no ano de 2007). 

 Apenas os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná 

responderam por 56% do total dos municípios que passaram a cobrar o ITR, embora seus  

municípios representem 43% do total dos 5570 existentes no Brasil. Se a esses forem 

somados os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a adesão sobe para 75%. 

Há uma assimetria muito grande entre essas três regiões e o Norte e Nordeste, que tem 15,5% 

das localidades que aderiram, mas representam cerca de 40% do total de municípios 

brasileiros. Decerto os municípios desses estados seriam os mais beneficiados por esse 

tributo, pois conforme o Censo Agropecuário de 2006, 60% dos estabelecimentos 

agropecuários do país estão nas regiões Nordeste (50%) e Norte (10%).  

 Não apenas essa adesão foi desigual regionalmente, mas também entre os intervalos 

populacionais considerados prioritários pelo CAF, pois o desempenho dos municípios até 50 

mil habitantes foi maior nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A lei 11.250 não foi 

suficiente para estimular a adesão, que foi de  36,5% nos 5570 municípios, também porque 

era necessária a prévia  modernização da gestão financeira local. Essa situação mostra como o 

gap temporal entre políticas não alinhadas pode gerar falhas sequenciais na sua implantação. 

Mas o apoio para qualificar a gestão municipal, tema da próxima seção, estava além dos 

recursos de poder intragovernamental do CAF junto aos órgãos federais que atuam nessa área. 

 Embora a União não possa bloquear as parcelas do ITR, conforme o artigo 160 da 

Constituição Federal, fica condicionada a entrega dos recursos à regularização de débitos 

municipais junto ao Governo Federal, suas autarquias como o INSS ou dívida ativa com a 

Fazenda Nacional. A União não está impedida de reter recursos, mas não necessariamente 

precisa fazer isso, embora essa posição da SRF tenha predominado no governo. Se cobrar o 

ITR facultou ampliar receitas próprias, restrições constitucionais também foram obstáculos, 
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especialmente para os governos locais de menor porte, que eram o público prioritário do CAF, 

mas geralmente mais inadimplentes junto à União. Para vários municípios, o cálculo foi que o 

esforço de arrecadar poderia representar um jogo de soma zero, o que acabou sendo um fator 

adicional que contribuiu para reduzir a adesão ao convênio. 

 Este é outro exemplo de medidas pactuadas no CAF, cuja implementação foi alterada 

pela burocracia governamental, nesse caso a SRF
51

. Conforme o relato de um entrevistado, 

"há muita burocracia no governo, existem muitas instâncias, tu convences um, mas aí chega 

na instância abaixo e é negado, e ai tem que convencer de novo" (entrevista 6). Exigências 

constitucionais, legais e administrativas acabaram sendo constrangimentos sobre os quais o 

CAF não dispunha de recursos para propor mudanças. E isso ajuda a explicar porquê uma 

emenda constitucional pactuada em 2003, transformada em lei em 2005, levou mais três anos 

para ser regulamentada por decreto e foi implantada apenas em outubro de 2008. 

 O Decreto 6.433/2008 disciplinou o convênio e instituiu o Comitê Gestor do ITR 

formado por três representantes da administração tributária federal e três representantes da 

CNM, ABM e FNP (STN, 2013). Este fórum deveria sugerir mudanças nas regras de 

assunção desse tributo pelos municípios, mas sendo consultivo, a decisão final se manteve 

com a burocracia da SRF. Essa transferência intragovernamental da responsabilidade pela 

regulamentação da legislação foi analisada por Arretche (2002) no caso das NOBs/SUS. 

Houve um deslocamento da principal arena decisória (parlamento ou poder executivo) para as 

burocracias que, na prática, passaram a legislar. No caso, o CAF, diante da SRF, não dispunha 

de capacidade política e técnica para influir na criação de regras mais favoráveis aos 

municípios. Assim, ao fim e ao cabo, mesmo com os 50% a mais arrecadados, esse tributo 

representou apenas 0,2%  do total das receitas locais em 2012 (CNM, 2013a).   

 

3.2.5 Os repasses do salário-educação 

 

  O quinto caso foi a ampliação dos repasses do salário-educação com a mudança da 

legislação
52

. Estes recursos podem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino 

                                                        
              

51
 Na Marcha dos Prefeitos, em 2006, o presidente Lula assinou uma portaria prevendo o convênio para 

os municípios arrecadarem 100% do ITR, mas nada ocorreu por entraves na área da Receita Federal. Em 2007, o 

presidente assinou uma nova portaria criando o convênio e em 2008, quando mais uma vez esse documento foi 

levado para sua assinatura, ele "espinafrou" o Secretário da Receita Federal na frente dos prefeitos. Em 2007 e 

2008, a Receita Federal exigia que os municípios tivessem um técnico fazendário especifico e com nível superior 
para realizar o lançamento do ITR (entrevista 6). Este é um exemplo de como a burocracia de órgãos federais 

cria obstáculos que retardam as ações, reduzem seu escopo ou, no limite, inviabilizam sua implementação. 

              
52

 Pela Lei 9.766/1998, os recursos da cota estadual deveriam ser redistribuídos entre os municípios com 

critérios fixados em lei estadual, o que, até 2003, existia em apenas 16 estados. Assim, a Lei 10.832/2003: a) 
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em todas as etapas e modalidades da educação básica (CUNHA, 2004). Em relação a 

arrecadação que essa contribuição possibilitou aos governos locais, segundo BRASIL (2009), 

entre 2004 e 2008, o crescimento foi de 88%. Este pode ser um caso considerado bem-

sucedido, pois o CAF conseguiu disciplinar regras que estabilizaram os repasses dos Estados 

para os municípios. Mas esse também é um exemplo em que o governo federal regulamentou 

esse processo com o "chapéu alheio" ao reduzir os recursos financeiros dos Estados, sem 

modificar a parte que lhe cabe nessa contribuição. Conforme a CNM (2013a), essa 

contribuição representou 1,5% da receitas municipais em 2012.  

 

3.2.6 A implantação do Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações (FEX) 

 

 O FEX foi implantado em 2004
53

 a partir da cooperação federativa mediada pelo 

CONFAZ para definir as alíquotas e a divisão dos valores (75% para Estados e 25% para 

municípios). O CAF poderia ter aprendido com essa experiência, pois ela vinculou 

coordenação federativa em um fórum que possui capacidade técnica e dialoga com as 

burocracias subnacionais, apesar de os municípios não estarem aí representados. Mas se o 

CAF mediou junto as associações de municípios que o FEX fosse repartido também com 

esses entes, sua implementação federativa segue sem nenhuma participação desse nível de 

governo nesse fórum federativo. A depor contra esse fundo está sua legislação (é um projeto 

de lei de conversão, modalidade que prevê a edição anual de medidas provisórias para definir 

os valores de repasse). Isso configura uma situação de dependência da decisão da Presidência 

da República e precariedade na sua manutenção continuada como recurso de apoio financeiro.  

 Considerando a análise realizada, é preciso matizar os resultados do CAF em matérias 

financeiras e tributárias
54

, ainda que as iniciativas legais e constitucionais mediadas nessa 

arena tenham contribuído para incrementar as receitas municipais. Mas os mandatos que o 

CAF se propôs a enfrentar na arena intergovernamental não se mostraram nem sustentáveis e 

nem factíveis. Essa falha sequencial pode ser explicada, sobretudo, pela sua falta de 

                                                                                                                                                                             
criou a cota estadual e municipal em substituição à cota estadual; b) fixou a cota  estadual (30%) e municipal 

(60%), em relação a 90% e não mais a 100% da arrecadação estadual; c) a cota estadual e municipal é 

redistribuída entre os municípios proporcionalmente ao número de alunos matriculados no ensino fundamental. 

              53 Devolução financeira da União para Estados e municípios que complementa a Lei Kandir em relação 

a desoneração das exportações do ICMS anualmente regulamentada por meio de Medida Provisória.  

              54 Os limites de ação intragovernamental do CAF ainda podem ser lembrados na cobrança da COSIP. A 

Agência Nacional de Energia Elétrica definiu, na resolução n. 414/2010, transferir para os municípios os ativos 
de iluminação pública (luminárias, lâmpadas e reatores) e seus custos de manutenção. A "Agenda Federativa" 

apresentada na V Reunião do SASF (07/06/2011) informou que a despesa anual dos municípios com iluminação 

pública aumentaria, em média, 28% com essa decisão. Essa medida também não foi debatida com o CAF. 

 



 146 

autoridade intragovernamental e de capacidade política e técnica. Nos termos de Wright 

(1988), a frágil coordenação federativa que vinha se esboçando não teve força política para 

caminhar em direção a um modelo de autoridade mais compartilhada. Esta situação mostra 

que a cooperação intergovernamental não segue uma trajetória linear de avanço, pois podem 

haver retrocessos. No caso do CAF, a falta de poder intragovernamental é o mecanismo que 

explica os recuos em relação aos modestos avanços alcançados, já que as ações que reduziram 

os recursos financeiros locais não tinham como ser contrapostas por essa instância. 

 O consenso federativo provisório produzido pelo CAF deu origem a um antagonismo 

sem cooperação, em face da ausência de autoridade política para compatibilizar as prioridades 

do governo e os temas mais complexos nas relações intergovernamentais. Um dos efeitos da 

indefinição do papel desse fórum foi sua ação contraditória de ora decidir de forma pactuada, 

ora sofrer os efeitos de definições adotadas de forma centralizada. Quando e enquanto as 

condições fiscais e políticas viabilizaram acordos, o CAF andou na direção da "federação 

renovada". Assim, a promoção de capacidades financeiras municipais promovidas nessa arena 

se tornou uma variável dependente não dos arranjos políticos e institucionais construídos 

nesse fórum, mas sim do tema em questão e das condições de sustentabilidade dos pactos. Em 

outros termos, cooperação intergovernamental não é um resultado automático da instalação de 

um fórum federativo quando órgãos federais são pouco compelidos a atuar cooperativamente.  

 Como se vê pela tabela 3.9, os resultados líquidos do conjunto das medidas legais que 

buscaram promover a melhoria das capacidades fiscais e financeiras, considerando o período 

2008 (um ano antes de começaram as medidas do governo federal que afetaram as finanças 

municipais) a 2013, são muito pequenos. Entre perdas e ganhos, os municípios ampliaram 

suas receitas em mais 0,44% com as medidas que foram objeto de pactuação no CAF. 

Tabela 3.9 - Comparação das medidas fiscais e tributárias e seus resultados na receita municipal  

Medida Caráter Resultado (2008-2013) (%) 

FPM Redistributivo -3,5 

ITR Receita própria  0,2 

Salário-educação Distributivo  1,5 

CIDE Distributivo  0,1 

ISS Receita própria  2,1 

FEX Distributivo   0,04 

Resultado geral    0,44 

Fonte: elaboração própria com base em CNM (2013a) e Multi Cidades (edições 2008 a 2013).  

Nota: O cálculo do FEX foi feito considerando o valor do auxílio financeiro previsto na MP 585/2012 e 

comparado com os valores da Cide em 2012 para se obter sua contribuição aproximada às receitas municipais. 

Quando se tratou de transferir os acordos intergovernamentais para a dinâmica 

intragovernamental, as agências federais assumiram as tarefas de regulamentar as decisões 
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pactuadas no CAF, o que gerou problemas na sua implementação. Quanto maior o hiato entre 

o CAF e as burocracias dos órgãos federais, menos cooperação intergovernamental foi gerada. 

Em linha com Agranoff (2007), esse fórum mediou a criação de novas competências legais 

para os municípios (possibilidade de tributação por  meio do ISS e ITR) e ampliou os 

dispositivos econômicos de financiamento (CIDE, salário-educação e o incremento do FPM). 

Contudo, nem todas as novas regras de pactuação federativa eram governáveis, pois como 

"refletem o produto de um processo altamente político" (Agranoff, 2001), mas pouco 

institucionalizado, o CAF não foi exitoso como um ator relevante nas barganhas federativas. 

Os poderes do governo federal para manejar temas de cunho fiscal e decidir sobre eles 

de forma discricionária não necessariamente podem gerar falta de cooperação federativa, 

como mostra a experiência do COAG australiano. Nos termos de Painter (1998), o power of 

the purse da União serviu para induzir a cooperação e não para reduzi-la, sobretudo quando a 

realidade econômica do país demandava uma pactuação intergovernamental. 

Outro mandato caro ao CAF foi sua meta de criar meios que apontassem para uma 

"federação renovada" como uma nova forma de nation building em que os governos locais 

passariam a ocupar um lugar chave. O principal pré-requisito para essa finalidade era reduzir 

as assimetrias federativas. Mas, conforme a análise realizada, mesmo os efeitos positivos de 

medidas como o ISS, ou aquelas que demandavam capacidades estatais prévias para serem 

assumidas, como foi o caso do convênio para a cobrança do ITR,  ampliaram essa distância 

entre os menores e os maiores municípios. O CAF esteve muito longe de produzir qualquer 

mudança que incidisse com efetividade nas desigualdades federativas. 

Nessa linha, algumas das novas formas de arrecadação tributária derivadas da ação do 

CAF demandavam modernizar a gestão financeira municipal, o que ainda é um obstáculo, 

especialmente para as localidades menores, conforme o que foi visto no capítulo 2. Quando a 

agenda tributária passou a demandar modernização gerencial, os gargalos existentes se 

tornaram uma dificuldade chave a ser transposta. Foi essa visão que pautou o debate do CAF 

no segundo governo Lula, como se discute na próxima seção.  

 

3.3 O período 2007-2014: a agenda da gestão municipal como foco de atuação 

 

A partir de 2007, os estudos realizados no GT Interfederativo resultaram, em 2010, na 

proposta da "Agenda Nacional de Apoio à Gestão dos Municípios". A principal conclusão foi 

que ampliar os recursos financeiros é uma condição necesária, mas insuficiente para esse 
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entes qualificarem suas capacidades de gestão. Nessa linha, o Relatório do GT Interfederativo 

(2011, p. 10-11), coordenado pelo CAF, elencou diversos problemas listados no quadro 3.2.  

Quadro 3.2  - Gargalos de capacidade estatal na administração municipal brasileira 

1. Insuficiente capacidade de identificar e desenvolver soluções de gestão adequadas aos problemas. 
2. Dificuldade de acesso aos recursos públicos pela complexidade dos procedimentos e burocracia. 

3. Dependência quase exclusiva de transferências da União como fonte de receita. 

4. Frequente redefinição de prioridade e descontinuidade administrativa durante a realização das ações. 

5. Baixo investimento em qualificação, tecnologia da informação, melhoria de processos e atendimento ao 

público, especialmente nos pequenos municípios. 
6. Alta rotatividade de servidores, que inibe ações para formar “inteligência administrativa” com quadros 

próprios, e inadequação de critérios para selecionar dirigentes e técnicos. 

7. Inexistência de profissionais, na maioria dos municípios, com habilidades para elaborar projetos. 

8. Baixa capacidade gerencial para elaborar, executar, monitorar e avaliar a implantação de políticas públicas. 

9. Desconhecimento ou incapacidade de captação de recursos federais e estaduais. 

10. Alto custo para adquirir, manter e operacionalizar sistemas de gestão e modernização administrativa. 

11. Dependência de consultores externos. 

12. Ausência de condições para controlarem suas contas e carência de técnicas modernas de gestão. 

13. Inadequação a condicionalidades para acessar recursos federais e executar políticas de caráter federativo. 

14. Dificuldade de acessar recursos de empréstimos pelo descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

principalmente quanto àinsuficiência de limites de endividamento, inobservância dos limites constitucionais 

de gastos e no encaminhamento de documentação legal necessária para a autorização de contratação. 

Fonte: Adaptado pelo autor do Relatório do Grupo de Trabalho de Fortalecimento Institucional e de Qualificação 

da Gestão dos Municípios (2011). 

 O diagnóstico sugeria que os dois grandes gargalos estavam nas áreas de capacitação e 

assistência técnica federal, cujos problemas são apresentados no quadro 3.3. As dificuldades 

de acesso dos governos locais, sobretudo os menores, aos recursos federais era vista como um 

reflexo da baixa capacidade de gestão, mas as agências federais vinham enfrentando esse 

problema isoladamente.  

Quadro 3.3 - Problemas do governo federal na capacitação e assistência técnica municipal 

1. Insuficiência de estudos sobre a realidade da gestão municipal, incluindo diagnósticos das reais 
necessidades de capacitação e assistência técnica. 

2. Insuficiência de recursos materiais e financeiros da União para a capacitação gerencial. 

3. Ausência de conectividade para a capacitação à distância. 

4. Descontinuidade do processo de formação devido a alta rotatividade de gestores e técnicos. 
5. Ausência de um cadastro geral de pessoas treinadas e tipos de treinamentos por município. 

6. Indefinição de portfólio de conhecimento necessário aos servidores municipais. 

7. Insuficiência de canais para treinamento à distância e dificuldade de acesso aos programas de capacitação. 

8. Ações de capacitação desarticuladas, paralelas, pulverizadas e com baixo compartilhamento institucional. 

9. Falta de cultura de avaliação que mensure resultados dos processos de capacitação. 

10. Falta de domínio, por parte dos dirigentes e técnicos, de conceitos e métodos de fortalecimento institucional, 

capacidade de gestão e indicadores de avaliação e de resultados. 

Fonte: Adaptado pelo autor do Relatório do Grupo de Trabalho de Fortalecimento Institucional e de Qualificação 

da Gestão dos Municípios (2011). 

 As propostas do CAF, para ganhar capilaridade federativa, demandavam articulação 

intragovernamental com os órgãos que possuíam políticas de promoção da gestão pública 

municipal. Os resultados que serão discutidos nessa seção se inserem nessa perspectiva de 

integração entre as unidades de governo, pois o CAF é uma estrutura de articulação, mas sem 
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poder de comando sobre outros órgãos federais. Como será visto, as ações para promover a 

“parceria intergovernamental” focada nas “jurisdições” (territórios) não superaram os desafios 

de envolver as “funções” (políticas setoriais dos órgãos federais) nas iniciativas propostas.  

 

3.3.1 A proposta do CAF para modernizar e qualificar a gestão municipal 

 

Conforme o GT Interfederativo (2011, p. 52), a "Agenda de Apoio à Gestão 

Municipal" buscaria: a) aumentar a capacidade de gestão municipal para executar políticas 

públicas; e b) facilitar o acesso municipal aos programas federais, diminuir procedimentos 

desnecessários e unificar a habilitação, cadastro e tramitação por meio de quatro eixos: 

1. uma agenda estruturante com três ações: a) desenvolver referenciais de capacidade 

de gestão e diagnóstico dos perfis municipais em gestão; b) organizar a capacitação e a 

assistência técnica; e c) revisar e simplificar os procedimentos de acesso aos programas 

federais (convênios, lançamento do PMAT com acesso simplificado e o "novo" PNAFM).  

2. uma agenda de ações operacionais: apoio à gestão municipal por meio do novo 

portal de convênios e aplicativos disponíveis no software público 4CMBr
55

. 

A organização de GTs, prática comum no CAF, decorreu tanto da visão de rede 

federativa defendida pelo PT, como também da falta de estrutura técnica desse fórum. Mas 

essa se mostrou uma frágil conexão intragovernamental e intergovernamental, pois o marble 

cake essencialmente se pautou por "propor". Como será analisado a seguir, a interação dos 

GTs com os órgãos federais produtores de políticas foi muito limitada. 

 

3.3.2 A agenda estruturante 

 

3.3.2.1. Referenciais de capacidade de gestão e diagnóstico dos perfis municipais 

 

 Deveriam servir de base conceitual para os municípios melhorarem a compreensão das 

dificuldades para fortalecer a descentralização político-administrativo e aperfeiçoar a gestão 

de políticas públicas, em linha com as atribuições estabelecidas pela Constituição de 1988. 

Avaliava-se que se a descentralização foi uma escolha para organizar a divisão territorial de 

competências, a cooperação federativa deveria qualificar essa partilha intergovernamental 

                                                        
              55  O 4CMBR é uma iniciativa de municípios brasileiros visando o livre compartilhamento de 

conhecimento e a cooperação entre comunidades e daí vem o 4C: Compartilhamento, Conhecimento, 

Cooperação e Comunidade (http://antigo.softwarepublico.gov.br/4cmbr/xowiki/tag/4cmbr?popular=1). 



 150 

apoiando a modernização da gestão municipal. Sem o suporte de instrumentos políticos e 

institucionais para assegurar a presença dos interesses territoriais  na produção cooperativa de 

políticas, tanto a ascendência do governo central como a visão autárquica dos municípios 

poderiam ser obstáculos para a pactuação federativa. Todavia, esta ação teve efeito prático 

nulo, pois o CAF, por meio desse GT, não gerou nenhuma construção teórica ou acumulou 

discussão suficiente para propor referenciais de gestão.   

Quanto ao diagnóstico da gestão local, o principal resultado foi agrupar os governos 

locais segundo características comuns de capacidade gerencial para orientar a União no tipo 

de apoio mais adequado a ser ofertado. Essa tipologia também seria a base para elaborar a 

agenda nacional de apoio à gestão municipal (RELATÓRIO DO GT INTEREFEDERATIVO, 

2011). O IPEA/MPOG/CEF/SRI
56

 desenvolveram a metodologia para agrupar os municípios 

segundo sua capacidade de gestão e nível de fortalecimento institucional. Esta clusterização 

embasaria a oferta de soluções adequadas aos perfis de cada município. A prioridade deveria 

ser as pequenas localidades, pois para essas regras mais uniformes dos programas federais 

dificultam sua adesão. Para o Relatório do GT Interfederativo (2011, p. 4) era preciso propor:  

 

[A]lternativas para a superação, sobretudo nos pequenos municípios, das seguintes 

dificuldades: baixa capacidade arrecadatória; manutenção das contas; atuação dentro 

dos princípios da responsabilidade fiscal; modernização da estrutura administrativa; 

acesso aos programas federais, à tecnologia e às linhas de financiamento; 

incapacidade de elaboração de projetos e legislação; necessidade de constituição de 

quadro de carreira, de formação e capacitação de pessoal  [...]. 

  

 As dimensões do diagnóstico para agrupar os municípios foram: atuação dos gestores 

e gestão de projetos, capacidade de articulação e clareza do seu papel, disponibilidade de 

recursos, fortalecimento da estrutura institucional e processo de gestão. Definiram-se 37 

indicadores, mas como alguns foram inseridos em mais de uma área, o número de variáveis 

em cada uma das cinco dimensões é o que está na tabela 3.10
57

. Também foram considerados 

indicadores socioeconômicos, apesar da sua baixa governabilidade, pois fornecem 

referenciais para a ação governamental. Justificou-se que o avanço na qualificação da gestão 

                                                        
              56 Pela Resolução CAF n. 4/0227, esse foi dos subgrupos do GT Interfederativo formado por: Governo 

Federal (SRI na coordenação, MPOG, MF, MDS e os Ministérios da Cidades, Saúde, Educação, Previdência e 

Assistência Social, Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário, Cultura, Justiça, CGU, BNDES, CEF, BBl, IPEA 

e SEBRAE e entidades municipalistas (com três representantes para cada uma delas - ABM, CNM e FNP).  
              57 Nessa iniciativa, cogitou-se desenvolver um Índice de Desenvolvimento da Gestão Municipal", com 

base nesses indicadores e similar ao Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família (IGDM) que, 
como será visto no capítulo 4, remunera as municípios conforme seu desempenho na gestão desse programa. 

Mas concluiu-se que sua mensuração seria complexa, o que poderia gerar problemas de avaliação e repasse de 

recursos. Ademais, considerou-se que os melhores instrumentos de aferição de desempenho eram aqueles 

aplicados nas políticas públicas que aliavam incentivos com medição de performance (entrevista 2). 
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municipal com piores índices socioeconômicos traria benefícios maiores do que sua 

implantação em municípios mais privilegiados nesses indicadores. 

Tabela 3.10  - Número de variáveis em cada dimensão do índice de gestão 

Dimensão  Número de variáveis 

1 – Atuação dos Gestores e Gestão de Projetos 11 

2 – Capacidade de Articulação e Clareza do seu Papel Federativo 12 

3 – Disponibilidade de Recursos 5 

4 – Fortalecimento da Estrutura Institucional e Processos de Gestão 22 

5 – Indicadores Socioeconômicos 10 

Fonte: Relatório do GT Interfederativo e de Qualificação da Gestão dos Municípios (2011). 

 Por esse diagnóstico, as regiões Norte e Nordeste apresentaram as piores 

performances. Nessas regiões há muitos municípios de pequeno porte, que eram o público 

prioritário para receber apoio da União, tendo em vista a necessidade de enfrentar as 

assimetrias regionais no acesso aos programas federais. Nas regiões Sul e Sudeste, percebeu-

se a queda no desempenho gerencial à medida que os municípios afastavam-se das regiões 

metropolitanas. Considerando os resultados alcançados nessa ação estruturante, ela foi bem-

sucedida na produção de um diagnóstico da realidade gerencial e institucional dos municípios. 

A metodologia de agrupamento dos perfis municipais segundo capacidades de gestão e nível 

de fortalecimento institucional é importante, pois ela pode ser atualizada e auxiliar as agências 

federais a avaliarem a gestão local. O CAF promoveu um estudo, assim como fazia a ACIR, 

voltado a adequar a assistência federal aos distintos tipos de gestão municipal, cuja 

distribuição no território nacional se encontra nas figuras 3.2 a 3.5. 

 Mas a segunda fase, que deveria ser voltada para (re) formular e implantar ações para 

a gestão municipal, não logrou êxito. O CAF coordenou esforços de agências centrais para 

analisar as administrações municipais, mas não detinha capacidade decisória para pôr em 

marcha nenhuma ação. Objetivamente este problema manifestou-se na ausência de mudanças 

nos padrões de oferta inseridos nos programas e políticas federais que, quando houve, foram 

totalmente secundários para alterar a realidade diagnosticada nos municípios.  

 A customização de produtos e serviços ("cardápio de programas") por clusters de 

municípios (porte populacional e capacidade de arrecadação) não avançou para além da 

radiografia. As mudanças em programas como o PMAT e o PNAFM, como será visto no 

capítulo 5, pouco alteraram as regras aplicadas indistintamente a todos portes de governos 

locais. A cooperação federativa que poderia resultar desse diagnóstico, ajustando ações às 

diversas realidades de gestão municipal, não gerou nenhum resultado efetivo. 

 Esta articulação intergovernamental esbarrou nos seus próprios limites, pois estava 

além das competências do CAF mudar as normas de operação de crédito dos
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Figura 3.2 - Agrupamento dos municípios na dimensão atuação dos Gestores e Gestão 

de Projetos 

 

Fonte: Relatório do Grupo de Trabalho do Fortalecimento Institucional e de 

Qualificação da Gestão dos Municípios (2011). 

Figura 3.3 - Agrupamento dos municípios na dimensão Capacidade de articulação e 

clareza do papel federativo 

 
Fonte: Relatório do Grupo de Trabalho do Fortalecimento Institucional e de 

Qualificação da Gestão dos Municípios (2011). 

 

Nessa dimensão avaliou-se a associação com outros municípios e instituições locais. 

Também considerou-se a clareza das autoridades locais quanto ao papel do município 

como ente federado. Para os municípios com fraco desempenho nesta dimensão, 

políticas de fortalecimento da gestão poderiam incentivar a utilização de consórcios 

para intercâmbio de experiências de gestão. Dentre os indicadores avaliados estavam: 
existência de consórcios intermunicipais, contratos ou convênios com os governos 

estadual e federal em infraestrutura urbana, assistência social e meio ambiente. 

Nessa dimensão avaliou-se a necessidade de articulação com outros municípios e 

grupos locais. Também foi considerada a clareza das autoridades locais sobre o 

papel do município como ente federado. Para os municípios com fraco desempenho 

fraco nesta dimensão, políticas de fortalecimento da gestão poderiam incentivar a 

utilização de consórcios ou programas que facilitassem a troca de experiências de 
gestão com outros municípios. Dentre os indicadores avaliados estavam a existência 

de consórcios intermunicipais, contratos ou convênios com os governos estadual e 

federal em infraestrutura urbana, assistência social e meio ambiente. 
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Figura 3.4 - Agrupamento dos municípios pela dimensão disponibilidade de recursos 

 
Fonte: Relatório do Grupo de Trabalho do Fortalecimento Institucional e de 

Qualificação da Gestão dos Municípios (2011). 

 

Figura 3.5 - Agrupamento dos municípios pela dimensão fortalecimento da estrutura 

Institucional e processos de gestão 

 
 
Fonte: Relatório do Grupo de Trabalho do Fortalecimento Institucional e de 

Qualificação da Gestão dos Municípios (2011). 

Nessa dimensão, considerada um problema notável para fortalecer a gestão municipal, 

buscou-se aferir a magnitude dessas carências. Municípios com índices mais baixos 

poderiam dispor de condições especiais para implantar programas para melhorar sua 

arrecadação e linhas de financiamento para modernizar a infraestrutura administrativa. 

Os programas de formação poderiam incrementar a qualidade dos recursos humanos. 
Foram mensuradas variáveis como a existência de cobrança de IPTU, taxa de 

crescimento do valor da receita tributária total (própria mais transferências), 

arrecadação de receitas próprias em relação ao PIB, déficit ou superávit/receitas e 

proporção da dívida consolidada líquida/receita corrente líquida. 

Nessa dimensão avaliou-se a falta de continuidade das gestões municipais decorrente 

da sua baixa institucionalização. A solução seria estabelecer e manter processos de 

gestão adequados, sendo esse o foco da mensuração realizada. Um baixo valor neste 

índice sugeria medidas como incentivos à formação de uma burocracia municipal 

permanente e a formação de conselhos de políticas. Alguns indicadores utilizados 
foram: existência de cobrança de IPTU, taxa de crescimento do valor da receita 

tributária total do município, existência de convênios ou contratos com a União e o 

Governo Estadual para educação, habitação, meio ambiente e infraestrutura, 

existência de conselho e fundos nas áreas de habitação e saúde. 
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 bancos públicos responsáveis pelos programas de modernização da gestão municipal. Uma 

alternativa para buscar solucionar essa questão começou a ser gestada em 2011 com a 

proposta da rede de assistência técnica. Este projeto visava ter capilaridade territorial para 

ofertar alternativas de aperfeiçoamento da gestão pública municipal, como se discute abaixo.  

 

3.3.2.2 Eixo de organização e coordenação de capacitação e assistência técnica  

  

 Este eixo possuía dois focos: a) aumentar a capacidade de gestão e transparência 

municipal; b) organizar uma rede de assistência técnica para customizar o atendimento aos 

distintos perfis municipais, visando articular ações que reduzissem a sobreposição de esforços 

e recursos federais. A ênfase seriam as "áreas meio" (administração fiscal e tributária, gestão 

de convênios e contratos, prestação de contas, recursos humanos, compras, contabilidade 

pública, elaboração e gestão de projetos e recursos tecnológicos). Uma condição necessária 

seria evitar o isolamento das ações realizadas em órgãos como Banco do Brasil, CEF, CGU, 

ESAF, ENAP e Ministérios. Ou seja, "inserir o tema da "gestão municipal" de forma 

organizada e estruturada" (apresentação da SAF na II reunião SASF, 05/03/2013). O quadro 

3.4 apresenta a justificativa da "Agenda nacional de apoio à gestão municipal".  

 Buscava-se constituir o "Programa Nacional Interministerial de Fortalecimento 

Institucional e Apoio ao Desenvolvimento da Capacidade de Gestão do Poder Municipal"
58

. O 

público-alvo seriam prefeitos, gestores e técnicos das secretarias de planejamento, 

administração e finanças. A implantação da rede não foi além da proposta, pois ela requeria 

                                                        
              58 O desenho da "Agenda Nacional" se espelhou no programa "Agenda desde lo local" ofertado pelo 

Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) do México que apoia o 

desenvolvimento institutional dos municípios visando a torná-los autossuficientes na sua gestão:  

1. En la implementación de la Agenda participan los tres órdenes de gobiernos, así como las instituciones de 

educación superior que verifican los resultados obtenidos por los municipios. En el ámbito federal la Secretaría 
de Gobernación, a través del INAFED, se encarga de coordinar la implementación nacional del programa y 

convocar a las instancias federales para apoyar la atención de las áreas de mejora identificadas como resultado 

de la aplicación de la Agenda. 

2. Por su parte, los gobiernos estatales coordinan la implementación de la Agenda Desde lo Local en sus 

municipios, a través del organismo estatal de desarrollo municipal o instancia encargada de esta responsabilidad. 

3. La participación de las autoridades municipales constituye el motor del proceso, ya que se encargan de aplicar 

la Agenda, elaborar el autodiagnóstico municipal y generar un plan de fortalecimiento municipal enfocado a 

atender las áreas de mejora identificadas en el autodiagnóstico, así como dar seguimiento a la atención de los 

indicadores seleccionados en los procesos municipales de mejora. 

4. A su vez, las instituciones de educación superior que participan en la Agenda verifican los resultados del 

autodiagnóstico municipal y con base en ellos proponen a los municipios acciones de mejora, que éstos pueden 

retomar e integrar en su plan de fortalecimiento municipal. 
5. Finalmente el Consejo Nacional Desde lo Local (CNDLL) es el órgano colegiado que toma las decisiones 

estratégicas de la Agenda. Está integrado por los representantes de las entidades federativas que implementan el 

programa, las instituciones de educación superior que representan a las instancias verificadoras y la Secretaría de 

Gobernación, a través del INAFED (AGENDA DESDE LO LOCAL, 2012, p. 33). 
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envolvimento técnico e financeiro de vários órgãos federais, como se vê a seguir. 

Quadro 3.4 - Motivações para apoiar o desenvolvimento de capacidades estatais municipais 

1. Baixa capacidade arrecadatória. 

2. Dificuldade de manter suas contas e de atuar dentro dos princípios da responsabilidade fiscal. 

3. Baixa modernização da estrutura administrativa. 
4. Dificuldade de acesso aos programas federais com seu apoio em tecnologia e linhas de financiamento. 

5. Incapacidade de elaborar, gerir projetos e legislar sobre assuntos de sua competência. 

6. Ausência de quadro de carreira, de formação e capacitação de pessoal para execução das políticas 

públicas e qualificação para atender as demandas dos cidadãos. 

    Fonte:  apresentação da SAF no Pleno do CAF em 19/11/2008.  

 O ponto de partida seria diagnosticar as capacitações ofertadas pelo governo federal e 

cotejá-las com as necessidades dos gestores locais, mas essa análise não foi realizada, o que 

comprometeu a sequência do planejamento previsto. Deveria ser definido o perfil do público a 

ser capacitado e as condições organizacionais do município, pois isso seria um condicionante 

das possibilidades de formação, o que também não ocorreu. Por fim, priorizaram-se as 

cidades com mais de 150 mil habitantes participantes do Programa Territórios da Cidadania 

(PTC)
59

 para serem núcleos regionais de coordenação da assistência técnica.  

Figura 3.6 - Distribuição regional dos Territórios da Cidadania 

 

Fonte: Territórios da Cidadania (apresentação MDA na IX Reunião SASF, 07/10/2014) 

                                                        
              59 O programa foi lançado em 2008 e coordenado pelo MDS para promover desenvolvimento territorial 

sustentável e universalizar programas de desenvolvimento social, organização sustentável da produção, à saúde, 
saneamento e acesso à água, educação, cultura, infraestrutura e ações fundiárias por meio de articulação 

federativa, de políticas públicas e participação social referenciando sua atuação em territórios definidos por suas 

carências nessas áreas. O PTC tangenciou a realidade da gestão municipal, mas acabou colocando à disposição 

dos governos locais programas para os quais não dispunham de capacidade de execução (entrevista 2). 
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 Como se observa, o mapa do PTC (figura 3.6) pode ser sobreposto àqueles do 

diagnóstico da gestão municipal e da dependência do FPM, apesar de englobar 120 territórios 

e 1852 municípios em 2014, mas não todos os 5570 municípios. Há uma grande coincidência 

entre as regiões do PTC e aquelas mais carentes de gestão e dependentes do FPM. 

 O modelo de assistência técnica assumiu uma enorme complexidade de gestão 

intragovernamental e intergovernamental. Em primeiro lugar, era necessário envolver órgãos 

como ENAP, MPOG e MF para participarem da revisão de suas ofertas de capacitação 

municipal. Em segundo lugar, dependia de uma rede de entidades (universidades, associações 

de municípios ou ONGs localizadas nas regiões para realizar o diagnóstico da gestão local). 

Em terceiro lugar, alinhar esses esforços com o desenho do PTC, sendo que a finalidade desse 

programa não é promover a modernização da gestão local.  

 Um desenho com essa quantidade de ramificações intergovernamentais é uma variável 

dependente da capacidade de coordenação intragovernamental. Mas como o CAF não possuía 

estrutura técnica para pôr em marcha um empreendimento federativo dessa envergadura, esse 

múltiplo apoio não logrou êxito. E isso explica a desarmonia entre a concepção e a 

implementação das políticas por ele apoiadas, o que limitou suas possibilidades, pois as 

propostas oriundas desse fórum gradativamente se tornaram pouco críveis para os órgãos 

federais e os municípios. Nos termos de Burgess (2006), o diagnóstico não passou dos 

"relevantes aspectos do sistema". Havia acordo que a "qualidade do federalismo" demandava 

mais capacidade estatal municipal, mas a solução proposta pelo CAF extrapolava seu poder 

de articulação e gestão. A combinação de ausência de autoridade intragovernamental com a 

reduzida relevância que o tema assumiu na agenda do governo federal criou impedimentos 

para a implementação de ações de apoio à gestão municipal. 

 Some-se a isso que, após 2007, o CAF estava mais debilitado em termos de 

legitimidade junto ao governo e entidades municipalistas, o que se constituiu em mais um 

limitador para levar adiante essa articulação intersetorial. O gap temporal entre a fase de 

êxitos temporários na arena do federalismo fiscal enfraqueceu o empuxo necessário para as 

ações visando modernizar a gestão municipal. A ideia que os municípios disporiam de mais 

recursos financeiros para viabilizar a adesão aos programas federais de modernização 

administrativa não logrou êxito. Em linha com Krane e Wright (2000), em termos fiscais e 

financeiros, mesmo mantendo os níveis de participação na receita ampliada próximos ao ano 

2000, seus valores relativos foram reduzidos e pouco contribuíram para uma "nova rodada 

para aumentar sua apropriação" pelos governos locais.  

 Em termos da caracterização dos municípios-alvo houve um nexo entre sua 
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localização regional e porte com seus indicadores socioeconômicos de baixa performance, 

grau de dependência das transferências financeiras federais e sua maior propensão a terem 

carências administrativas. No entanto, existiu pouca ou nenhuma oferta de capacitação do 

governo federal para enfrentar essa situação (entrevistas 6 e 7). Essa delimitação de públicos é 

uma questão central, considerando-se que 89% dos municípios têm até 50 mil habitantes 

(IBGE, 2010). A proposta está em linha com a preocupação do GT Interfederativo de 

priorizar o atendimento aos pequenos municípios. Na mesma direção esteve o foco da SAF 

nas 3989 localidades (70,85% do total) que possuem até 20 mil habitantes (Agenda de 

Compromissos 2013/2016 apresentada na XI reunião do SASF em 06/12/2011)
60

. Ao menos 

na concepção, o CAF se pautou por uma visão cooperativa de nation building que demandava 

a inserção dos municípios apoiada no desenvolvimento de suas capacidades estatais.  

 Em termos da estrutura de gestão da Rede de Assistência Técnica foi proposta a 

criação do "Núcleo Colegiado de Articulação Interministerial e de Coordenação 

Interinstitucional do Programa Nacional de Capacitação e Assistência Técnica em 

Planejamento e Gestão Municipal"
61

. Este grupo era formado pela SRI, MPOG, MF e 

BNDES, mas não havia representantes das associações municipalistas. Este fórum diretivo, 

que deveria ter funções técnicas (gerir capacitação e assistência) e políticas (articular 

ministérios e órgãos que atuavam nessas áreas), não se viabilizou. A complexidade dessa ação 

intragovernamental não gerou nenhum resultado prático. A experiência do CAF evidencia que 

relações intergovernamentais são ancoradas na política e impregnada de políticas (WRIGHT, 

1975), mas a incapacidade de obter acordos na arena intragovernamental pode impactar a 

cooperação federativa. Por exemplo, trazer a ESAF/MF e a ENAP/MPOG  para o interior da 

rede de assistência técnica não poderia ser, como não foi, uma tarefa capaz de ser mobilizada 

pela falta de poder intragovernamental e de capacidade de enforcement do CAF. 

 O papel atribuído à SRI para a gestão transversal e intragovernamental não tinha bases 

políticas, organizativas e financeiras que a amparassem. Isso para não falar que MPOG, 

BNDES e MF possuem seus próprios programas para a capacitação gerencial de municípios e 

o CAF e a SRI não tinham autoridade formal ou funcional sobre esses órgãos. Um exemplo 

nessa direção é o "Programa de apoio à elaboração e implementação dos PPAs municipais" do 

                                                        
              60  Estes municípios precisam de equipes de apoio permanente e para realizarem de forma efetiva a 

"execução de convênios [...], pois sozinhos não reúnem capacidades para tal" (entrevista 2). Seria preciso criar 

mecanismos públicos para assessorar grupos de prefeituras com equipes contratadas para apoiar a elaboração de 
projetos e sua prestação de contas, pois sozinhas não podem arcar com esse tipo de suporte técnico (entrevista 7). 

              61 A Rede de seria coordenada pela SAF, BNDES e SEBRAE, pois além da capilaridade territorial desse 

órgão incluiu-se um objetivo alinhado às suas atividades junto a micro e pequenos empreendedores: "Melhorar o 

ambiente de negócios, em especial das ME e EPP, visando ao desenvolvimento local". 
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MPOG aprovado na VIII Reunião do SASF (03/09/2013). Esta iniciativa não foi debatida no 

âmbito do CAF para customizá-la, tal como se previa. O MF e o MPOG implantaram vários 

programas de capacitação municipal sem qualquer consulta ao CAF,
62

 mesmo estando esses 

dois ministérios na coordenação da Rede de Assistência Técnica. A ascendência dos órgãos 

setoriais se sobrepôs ao modelo de cooperação territorial e o CAF não teve nenhum poder de 

veto sobre ações que impactam os municípios, a exemplo do Bundesrat alemão em temas que 

envolvem os interesses dos entes territoriais. 

 Completariam o modelo organizacional da Rede: SAF como coordenação técnica 

geral, os Estados na Mesa Federativa ainda formada pela União, associação estadual de 

municípios, TCE e SEBRAE e um núcleo de suporte técnico que, a rigor, seria o Comitê 

Estadual do PTC. O programa seria descentralizado tendo por referência os colegiados 

territoriais do PTC onde os fóruns de prefeitos mobilizariam os gestores (LOSADA, 2013). 

Nos municípios seria organizada uma Unidade Executora com um escritório de projetos para 

convênios/contratos de repasse e uma equipe de apoio técnico (REDE DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA, s/d). O foco seria ampliar a articulação intergovernamental e a cooperação 

federativa no planejamento e na gestão pública para organizar planos de ação que seriam 

implementados após aprovados pelo órgão Gestor Nacional. Mas a complexidade desse 

arranjo intergovernamental não se transformou em realidade, assim como a própria rede de 

assistência técnica sequer avançou além dessa formulação preliminar
63

.  

 O desafio central para "um projeto dessa envergadura seria contar com o apoio técnico 

e financeiro de múltiplos parceiros" como o BNDES, CEF, BB, SEBRAE, associações 

municipalistas estaduais, governos estaduais
64

 e, claro, dos municípios. Sem esse suporte não 

seria possível qualificar os recursos humanos para elaborar projetos, implantar ações de 

modernização da gestão e melhoria da infraestrutura física e tecnológica das associações. Um 

órgão como o CAF não dispunha de competência política e legal para definir sobre como e 

                                                        
              62 Como exemplos: MPOG (Programa de Manutenção da Planta Genérica de Valores, Programa de 

Reforço da Capacidade Institucional em Municípios Selecionados para a Redução da Pobreza - Brasil 

Municípios, Programa Escola Virtual  SOF - Curso Básico de Orçamento Público e Programa de Certificação 

Digital, dentre outros) e MF (Gestão Orçamentária, Financeira e Contratações Públicas para Municípios e 

Elaboração de Termos de Referência e Projeto Básico e Orçamento Público) em que o órgão executor é a ESAF. 
              

63
 Some-se isso que o governo Dilma retirou o apoio federal à Rede alegando ser essa uma atribuição 

dos Estados, com base na interpretação do § 2o artigo 39 da CF: "A União, os Estados e o Distrito Federal 

manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a 

participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de 

convênios ou contratos entre os entes federados". Nesses termos, caberia aos estados mobilizar suas escolas de 
governo como entidades de apoio técnico à gestão municipal, mas não caberia à União atuar nesse campo. 

              64 Embora os Estados tenham ficado de fora do CAF, pois o governo buscou tratar direto com os 

municípios, considerando que os estados estavam "quebrados", esses reivindicassem participar desse fórum 

interfederativo (entrevista 6). Mas na hora de ajudar a "pagar a conta" os Estados foram lembrados. 
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com que aporte técnico e financeiro esse programa seria implantado. 

 Não somente existiram constrangimentos institucionais como a "armadilha da decisão 

conjunta" relacionadas ao modelo consensual nas deliberações adotadas pelo CAF. Ao 

contrário do caso alemão, as definições do CAF não tinham nenhuma garantia de que seriam 

implementadas, pois esse era um fórum de assessoria e consulta e sem poder de adotar 

agendas vinculantes. O fato de a agenda da gestão municipal não gerar acordo entre os órgãos 

federais que compunham o CAF é um exemplo dessa "armadilha", pois, ao não ser aprovada, 

seu efeito prático foi manter o status quo das ações setoriais já implementadas por órgãos 

como a CEF, BNDES ou MPOG.  

 O caso do CAF mostra uma situação em que as regras de pactuação federativa 

desejam igualar os atores políticos, mas induzem resultados pouco cooperativos cujo alcance, 

a rigor, não altera a desigualdade federativa de acesso a programas, como será visto no 

capítulo 5. Diferentemente do caso australiano, esse modelo decisório não permitiu cercar "as 

agências centrais", pois como essas "escaparam" do CAF não se gerou um "corpo 

intergovernamental com mandato nacional". Painter (1998) argumenta que essa capacidade 

política foi essencial para que as decisões do COAG fossem implementadas, o que se obtinha 

por meio de interações regulares de um grupo chave de órgãos federais com os governos 

subnacionais. Esse processo gerou um aprendizado que favoreceu a lógica de cooperação 

intergovernamental e contribuiu para reduzir conflitos federativos.  

 Com a perda crescente de legitimidade política do CAF, a partir de 2007, mas 

intensificada no governo Dilma, o afastamento das associações municipalistas se ampliou. 

Desde 2013, o SASF passou a ser a responsável pela Rede, conforme apresentação "Agenda 

de apoio ao planejamento e gestão municipal" na II reunião em 05 de março desse ano. A 

lógica da cooperação federativa, mesmo com os limites já analisados, se perdeu por completo. 

 Adicionalmente deve ser mencionada a interface das propostas do GT Interfederativo 

com o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública), sobretudo em 

torno ao "Guia Referencial para implantação de Indicadores de Desempenho em Gestão 

Pública"
65

. Este é um referencial metodológico para orientar as organizações a avaliarem suas 

capacidades administrativas e gerenciais. Conforme GT Interfederativo (2011, p. 49), 

construir métricas para aferir a gestão municipal é indispensável para (re)orientar as políticas 

                                                        
              65 Conforme Grin (2015), em 2005, o MPOG unificou o Programa da Qualidade com o Programa 

Nacional de Desburocratização para criar o GesPública. Esse se baseava nos "modelos de excelência da gestão 
pública" e visava introduzir no serviço público mais capacidade gerencial para gerar resultados pautados pelas 

demandas da sociedade. O referido "Guia" foi o Produto 4 de um projeto do MPOG com a Agencia Espanhola 

Cooperación Internacional para el Desarrollo. Tratava-se de uma complementação metodológica do GesPública 

para ofertar conceitos e ferramentas para as organizações públicas mensurarem seu desempenho. 
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federais que apoiam os municípios visando melhorar os serviços públicos. Este é mais um 

caso em que a aproximação intragovernamental não ocorreu, pois o MPOG implementa o 

GesPública sem nenhuma interlocução com outros órgãos federais, e o CAF não dispunha de 

instrumentos técnicos ou políticos para alterar as prioridades desse Ministério.  

 O desenho institucional do CAF explica muito de seus problemas, mas também deve 

ser considerado  como se processa a coordenação intragovernamental  no nível central. Como 

essa organização privilegia agendas por políticas públicas,  uma questão importante a avaliar 

é como e quais as capacidades que os governos subnacionais dispõem para se articular nessas 

arenas. Isso porque, além de serem formas de cooperação setoriais elas articulam unidades 

territoriais em torno de propósitos comuns em nível nacional. 

 

3.3.2.3 Eixo de revisão e simplificação dos procedimentos de acesso aos programas federais 

  

 O acesso municipal aos programas de governo também ocorre por meio de convênios 

ou operações de créditos. Conforme o GT Interfederativo, esse tema se vinculava à 

capacidade de gestão dos agentes locais, mas demandaria: a) sanar a dificuldade de os 

municípios obterem informações dos programas tais como suas finalidades e prazos de 

financiamento e restrições como inadimplência e falta de prestação de contas; b) lidar com 

lacunas técnicas dos projetos submetidos (estimativas da CEF, em 2008, indicavam 60% de 

projetos rejeitados por deficiência técnica) geradoras de recusa ou retrabalho
66

; c) reduzir a 

diversidade de regras para o acesso aos programas e; d) reformular os programas de apoio ao 

desenvolvimento institucional para adequá-los às diferentes necessidades municipais. 

 Em relação aos convênios e contratos de repasse
67

, em 2008, foi criado o Sistema de 

Gestão de Transferências Voluntárias da União (SICONV) como meio para os municípios 

captarem recursos federais. O SICONV passou a ser o único instrumento para a realização de 

transferências de recursos da União para os entes federativos. Este Sistema passou a ser 

coordenado pelo MPOG, mas teve a participação do CAF, em especial das associações 

                                                        
              66 Esta realidade ampliou um problema no acesso municipal aos recursos de transferência voluntária ao 

evidenciar as carências técnicas para elaborar projetos. Essa foi uma das razões para a agenda da gestão 

municipal ser o foco do CAF no segundo governo Lula, pois o novo sistema de convênios já estava operando. 

Some-se a isso a maior oferta de políticas públicas a ser executadas em parceria com os municípios, sobretudo 

no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento, que requeriam capacidades de gestão (entrevista 6). 

              67  Convênios são parcerias para executar um programa que demandam projeto, atividade, serviço, 
aquisição de bens ou realização de eventos em regime de mútua cooperação, pois há interesse recíproco. 

Contratos de repasse transferem, de forma voluntária, recursos por meio de instituição financeira pública federal 

(BB, CEF, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia) que atua como mandatária da União. Contatos são mais 

usuais na execução de programas sociais em habitação, saneamento e infraestrutura urbana, esporte e agricultura. 
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municipalistas, nas discussões que resultaram no seu formato final. Todavia, o CAF não foi 

protagonista na sua concepção ou implementação, pois essa ação ficou a cargo da Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação do MPOG. A falta de suporte técnico do CAF 

inviabilizou uma ação intragovernamental para, no mínimo, monitorar esse processo.  

 Quanto ao Portal dos Convênios (www.convenios.gov.br), pela avaliação do GT 

Interfederativo, da SASF e do CAF, as prefeituras teriam facilitado seu cadastro e habilitação 

junto aos órgãos federais ao simplificar/padronizar os procedimentos e diminuir a exigência 

de documentos, o que deveria ampliar o acesso dos municípios. As associações municipalistas 

têm uma avaliação similar das melhoras que o SICONV gerou para acessar recursos. Mas a 

utilização do SICONV como recurso para aumentar o repasse dos recursos financeiros 

dependia de alguns pré-requisitos: a) capacitação de servidores municipais para utilizarem o 

portal e ampliarem a qualidade dos projetos enviados; b) acesso municipal à internet, pois 

esse passou a ser o único meio para tramitar solicitações; c) articulação intragovernamental 

para alinhar entre as agências federais essa concepção de simplificação dos procedimentos.   

 A tabela 3.11 mostra a distribuição regional das capacitações
68

. Contrariamente ao que 

foi proposto pelo GT Interfederativo - simplificar o acesso às menores cidades e regiões mais 

desfavorecidas em termos administrativos – os governos locais do Norte e do Nordeste foram 

os menos contemplados. Uma provável explicação reside no efeito combinado das exigências 

legais de acesso aos convênios (adimplência junto ao Cadastro Informativo dos Créditos não 

Quitado do Setor Público Federal - Cadin) e falta de capacidade técnica (elaboração de 

projetos e manejo de informática). Essa "dupla causação" legal e gerencial implicou na falha 

de implantar o SICONV junto ao público considerado central dos menores municípios, 

visando reduzir assimetrias de acesso federativo. Na região Sudeste, sobretudo em São Paulo, 

o que talvez explique seu baixo desempenho seja a maior capacidade administrativa dos 

municípios que podem dispensar essa capacitação e os convênios com o governo estadual 

mais rico da Federação. Os números mostram uma sub-demanda (Agranoff e McGuire, 1998) 

na implementação desse sistema. 

                                                        
              68 As capacitações realizadas pelo MPOG foram para usuários com perfil de convenente (servidores 

estaduais, municipais e ONGs) e não há como listar apenas os servidores municipais. Assim, optou-se por 

agregar as capacitações por Estado e compará-las com a proporção de servidores públicos municipais em cada 

Estado como um proxy sobre a sua cobertura. As informações da CEF não são divididas por estado. Em 2009 a 

CEF lançou o "Programa de Capacitação Gerente Municipal de Convênios e Contratos", no qual 3679 

municípios inscreveram 4201 gerentes (só o estado de São Paulo com 641 municípios e 725 gerentes- 17,3% do 

total) (apresentação da Universidade Corporativa/CEF na III Reunião do SASF em 07/04/2009). Em 2013, 
último ano dessa iniciativa, foram capacitados 3092 agentes municipais (Serviço de Informação ao Cidadão, 

02/09/2015). Similar são informações fornecidas pela ENAP em 21/09/2015 (processos SIC 3950001936201500 

e 03950001963201574). Mas suas capacitações na modalidade de EAD e as matrículas não discriminam o 

Estado e o município de origem. 
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Tabela 3.11  - Capacitação do Siconv nos municípios de cada Estado e região do Brasil 

Unidade da Federação % Servidores na média 

nacional (adm. direta) 

% capacitados/total de 

capacitados 

Indicador de capacitação 

Região Norte 1,31 1,71 1,30 

Acre 0,32 1,1 3,44 

Amapá 0,31 1,21 3,90 

Amazonas 1,86 1,64 0,88 

Pará 4,6 5,8 1,26 

Rondônia 0,9 0,4 0,44 

Roraima 0,23 0,2 0,87 

Tocantins 0.98 1,6 1,63 

Região Nordeste 3,7 1,87 0,5 

Alagoas 2 0,6 0,3 

Bahia 8,4 6,47 0,77 

Ceará 5,2 2,22 0,43 

Maranhão 4,5 0,67 0,15 

Paraíba 2.7 2,1 0,78 

Pernambuco 4,8 2,4 0,5 

Piauí 1,9 0,45 0,24 

Rio Grande do Norte 2,1 0,5 0,24 

Sergipe 1,3 1,4 1,08 

Região Sudeste 8,9 7,6 0,85 

Espírito Santo 2,3 0,8 0,35 

Minas Gerais 11 23,2 2,1 

Rio de Janeiro 6,5 2,5 0,38 

São Paulo 16 3,9 0,24 

Região Sul 4,5 6,3 1,4 

Paraná 5,1 8,9 1,74 

Rio Grande do Sul 4,9 6,9 1,4 

Santa Catarina 3,4 3,2 0,94 

Região Centro-Oeste 2,2 3,3 1,49 

Distrito Federal 2,1 8 3,81 

Goiás 3,5 2,5 0,71 

Mato Grosso 1,7 1,1 0,64 

Mato Grosso do Sul 1,4 1,48 1,06 

Fonte: Elaborado com base no MPOG (Serviço de Informação ao Cidadão, 14/09/2015/Processo 

03950.001962/2015-20) e Munic/IBGE (2009-2013).  

Nota: O porcentual dos servidores municipais em relação ao total foi calculado com base naqueles empregados 

na administração direta que representam mais de 90% do total de servidores municipais (porcentual médio dos 

anos 2009 a 2014). O porcentual de capacitados em cada estado sobre o total capacitado é o valor médio entre 

2009 e 2014 calculado pelo número absoluto de cada estado dividido pelo total dos capacitados no Brasil nesse 

período. O indicador de capacitação foi calculado pela divisão da segunda pela primeira coluna. 

 Por esses números não é possível afirmar que o SICONV tenha se tornado 

amplamente utilizado, especialmente pelos municípios de menor porte e nas regiões mais 

desprovidas de capacidades estatais. Assim, a proposta do CAF de priorizar os municípios 

com até 50 mil habitantes para enfrentar o desafio das desigualdades federativas no esforço de 

nation building não foi alcançada na implantação do SICONV. A desigualdade regional das 

capacitações é um indicador dessa dificuldade. O CAF não dispunha de estrutura técnica para 

mobilizar as burocracias municipais ou para induzir o MPOG a atuar para equilibrar a 

desigualdade subnacional das adesões a esse sistema. A capacidade do CAF para customizar 

http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/Pedido/DetalhePedido.aspx?id=82mFA5SUfUU=
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capacitações e priorizar cidades foi nula, pois essa ação esteve sob responsabilidade exclusiva 

do MPOG. Com efeito, a prioridade para os pequenos municípios não foi assumida pelo 

conjunto do governo, apesar da aprovação e apoio do CAF. 

 Quanto à tecnologia da informação, embora a pesquisa Munic/IBGE (2012) mostre 

que 99,8% dos municípios acessavam a internet, o problema não reside nessa questão. O 

acesso não garante capacidade de utilização do SICONV, pois esse é um sistema que requer 

um domínio mínimo das informações para elaborar propostas de convênios ou contratos de 

repasse. A falta de quadros técnicos para elaborar projetos dentro das normas exigidas pela 

legislação é maior nos menores municípios, além de serem nesses em que a carência de 

tecnologia da informação costuma ser mais significativa. Ademais, se o acesso à internet 

estivesse resolvido, não haveria razão para o programa Cidades Digitais do Ministério das 

Comunicações priorizar 80 cidades em 2012 para o projeto piloto e 262 em 2013, todas com 

até 50 mil habitantes, para modernizar sua infraestrutura de tecnologia da informação.  

 Em relação a execução há regras para as solicitações de convênio inseridas na Portaria 

Interministerial 507/2011 (MPOG, MF e CGU). Essa norma veda a celebração de convênios 

se o ente federativo estiver inscrito no CADIN. O problema é que esse tipo de apontamento 

pode ser feito por qualquer órgão da administração pública federal e sem aviso prévio ao 

município. Ainda é necessário atender a um extenso rol de exigências legais como condição 

para efetivar os convênios
69

 que são "quase reformas" fiscais, previdenciárias e tributárias.
70

.  

 Mesmo que a legislação deva ser cumprida, aplicadas todas as normas de forma 

simultânea, a complexidade que esse conjunto adquire decerto influi em resposta 

diferenciadas conforme as capacidades administrativas e técnicas dos municípios. Para lidar 

com essa desigualdade federativa seria necessário criar um sistema tipo SUS, pois há uma 

falência das regras de transferências voluntárias e, considerando que o número de municípios 

                                                        
              69 A Portaria 507/2011 atende a várias exigências da LRF e do Decreto 6.170/2007 que dispõe sobre as 
transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse. Pelo o artigo 38 da Portaria é 

necessário atender a 18 dispositivos legais: a) demonstrar de que o ente arrecada tributos de sua competência 

constitucional, comprovada pelo protocolo enviado ao Tribunal de Contas; b) regularidade previdenciária 

atestada pelo Ministério da Previdência; c) regularidade quanto a tributos e contribuições federais e à dívida 

ativa da União atestada pela SRF e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; d) regularidade perante a União por 

meio do Cadin; e) regularidade nas contribuições do FGTS com certificado emitido pela CEF; f) regularidade 

quanto à adimplência financeira em empréstimos e financiamentos concedidos pela União e administrados pela 

Secretaria do Tesouro Nacional; g) aplicação mínima de recursos em educação e saúde, conforme dispõe a 

Constituição Federal; h) publicação do Relatório de Gestão Fiscal e Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária para atender a LRF; i) limites com despesa de pessoal, dívidas consolidadas e mobiliárias, limites 

de operações de crédito e inscrição de restos a pagar no último ano de mandato; j) inexistência de vedação para 

receber transferência voluntária mediante informações declaradas conforme o Manual de Demonstrativos Fiscais 
da STN; l) comprovação da regularidade no pagamento de precatórios. 

              70 Ainda que a Portaria assegurasse que algumas das obrigações legais sejam praticadas fora do prazo 

definido em lei sem que haja impedimentos para o convênio ou aditamento de valor de parcelas a partir da data 

em que se der a referida comprovação (artigo 38, parágrafo 3o).  
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com ao menos uma pendência legal ou irregularidade fiscal é significativo, mesmo mudanças 

como a Portaria 507 são ineficazes. Este modelo, como está organizado, geralmente penaliza 

os menores os municípios, embora sejam os mais necessitados (entrevista 2).  

 Em 2013, apenas 4% dos municípios, ainda que não fossem apenas os menores, 

estavam habilitados a conveniar com a União. Outros 96% estavam com restrição no Cadastro 

Único de Convênios, uma espécie de Serasa das prefeituras (Jornal O Globo, 06/04/2013). 

Mesmo que o instrumento de convênio tenha sido modernizado, o arcabouço legal que 

dificulta seu acesso pelos governos locais estava absolutamente além das capacidades de o 

CAF intervir
71

. Cada exigência é definida por meio de regras legais, adicionadas das normas 

específicas dos órgãos concedentes, o que nem sempre alinhou-se com a lógica da cooperação 

federativa que presidiu as intenções do CAF em relação aos convênios. Pelo art. 44 da 

Portaria lê-se que a "celebração do convênio será precedida de análise e manifestação 

conclusiva pelos setores técnico e jurídico do órgão ou da entidade concedente, segundo suas 

respectivas competências, quanto ao atendimento das exigências formais e legais". Nesse 

quesito, a possibilidade de ação do CAF foi nula, pois ações discricionárias de ministérios 

rigorosamente podiam inviabilizar uma proposta de convênio.  

 Questões de natureza funcional ou setorial podem assumir relevância técnica ou 

política que escapam completamente dos esforços realizados nesse fórum territorial com o 

objetivo de ampliar o acesso dos municípios ao crédito federal. E não houve capacidade de 

ação política, técnica ou legal que viabilizasse poder intragovernamental para o CAF reverter 

eventuais decisões dos órgãos específicos. Com efeito, os ganhos oriundos de uma arena de 

cooperação intergovernamental podem ser subtraídos pela dinâmica da articulação 

intragovernamental e ascendência ou de órgãos setoriais com suas normas ou pela STN que 

monitora as regras do crédito público. 

 Atendidas as questões legais que efetivam o cadastro, ainda havia a análise do Plano 

de Trabalho apresentado (justificativa do convênio, descrição do objeto a ser executado, 

metas e o cronograma físico-financeiro). Esse documento, encaminhado exclusivamente por 

meio do SICONV, segue para análise técnico-jurídica do órgão concedente, sobretudo das 

condições de execução do ente proponente, de acordo com as exigências de cada órgão 

federal repassador de recursos. Supondo que não haja necessidade de realizar revisões por 

                                                        
              71  Esta é a situação, apesar do art. 7º da Lei 11.945/2009 ter autorizado um prazo de 18 meses para que 
as operações de crédito realizadas com instituições financeiras públicas, incluídas as contratações e 

renegociações de dívidas, ficassem afastadas de exigências de regularidade fiscal como Certidão Negativa de 

Débito, Certificado de Recolhimento do FGTS e inscrição no Cadin. Como essa legislação antecedeu a Portaria 

Interministerial 507/2011, ao que parece, a "janela de oportunidade" legal não teve impactos significativos. 
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irregularidades, a assinatura do convênio não significa que a liberação de dinheiro será feita 

pela CEF, pois esse banco têm suas próprias regras. Isso para não mencionar a necessidade da 

gestão, acompanhamento do convênio e prestação de contas que requer quadros técnicos 

minimamente habilitados
72

. Esta questão mostra mais uma área em que a atuação do CAF 

buscou formas para simplificar o acesso dos municípios aos recursos de convênios. Todavia, 

essa instância intergovernamental não controla nem detém poder intragovernamental sobre as 

burocracias das agências públicas que lidam com a análise dos projetos e liberam recursos.  

 Mesmo com esses limites, a Portaria 507/2011 criou procedimentos mais 

simplificados para obras e serviços de engenharia de pequeno valor (até R$ 750 mil) apoiadas 

por contrato de repasse. Em 2012, esta modalidade foi inicialmente implantada como piloto 

no Ministério das Cidades
73

. A adoção desse manual simplificado foi um produto do GTI para 

"desburocratizar" os convênios
74

. Esta foi a única ação de cooperação intergovernamental 

relevante do governo Dilma (entrevistas 2 e 7), o que não significa que tenha ampliado o 

poder decisório do CAF junto aos órgãos federais, pois muitas mudanças resultaram da rede 

federativa entre ministérios, CEF e associações municipalistas. 

 Quanto às operações de crédito, basicamente se tratava do PNAFM e do PMAT, cuja 

análise será realizada no capítulo 5. Por ora importa registrar que, embora o GT 

Interfederativo tenha pautado a necessidade de rever suas regras, as novas orientações não 

ampliaram a adesão municipal. A capacidade intragovernamental do CAF de mediar acordos 

com o MF e a CEF, órgãos responsáveis pelo PNAFM, visando facilitar o acesso a esse 

programa pelos os governos locais, era reduzidíssima. Assim, os efeitos intergovernamentais 

para ampliar capacidades estatais municipais que poderiam resultar por esse meio foram 

praticamente inexistentes. Para tanto, basta um indicador simples: o número de municípios  

que contratou essa operação de crédito após tornada pública a "Agenda de Apoio à Gestão 

Municipal". Entre 2011 e 2014, apenas 29 governos locais contrataram essa operação de 

crédito, concentradas em oito estados (somente dois municípios no Ceará, um no Mato 

                                                        
              72  Duas medidas simplificadoras no portal dos convênios resultaram do GT Interfederativo da 

Desburocratização: a) criação do banco de projetos padronizados reduz tempo e custos operacionais com termos 

de referência, pois é possível se basear em "boas práticas" já aprovadas pelos órgãos concedentes; b) catálogo 

web de programas federais para manter atualizado o banco de dados do SINCOV e reduzir o tempo de consulta 

dos municípios. 

              73 Portaria 378/2012 aprovou o Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e 

Ações do Ministério das Cidades para Transferências Voluntárias contempladas pelo Procedimento Simplificado 

de Acompanhamento e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia de Pequeno Valor. 

              74 Este GTI foi criado pela Resolução CAF n. 11/2011 e formado por: SRI, MF, MPOG; Cidades; CGU; 
CEF, CNM, ABM e FNP. Este GTI resultou de propostas apresentadas no CAF em julho de 2011 para alterar a 

legislação sobre transferências voluntárias apresentadas. O CAF processou as reclamações das prefeituras sobre 

a "burocracia" nos convênios e contratos de prestação, sobretudo com a CEF e Ministério das Cidades. Todavia, 

a influência do CAF junto a essas burocracias era residual, para não dizer inexistente (entrevista 7). 
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Grosso e um no Rio Grande do Norte fora do eixo Sul e Sudeste). Contrariamente às 

previsões do CAF, só Balneário de Piçarras e Corupá em Santa Catarina com menos de 50 mil 

habitantes (6,9% do total) (Serviço de Informação ao Cidadão/MF, 30/09/2015). A meta de 

atuar sobre as desigualdades federativas em relação às capacidades estatais municipais esteve 

longe de ser enfrentada por meio desse programa, como será visto em detalhes no capítulo 5. 

 O mesmo processo de simplificação foi direcionado para o PMAT. Em 2008 foi criado 

o PMAT Especial destinado para municípios com população inferior a 50 mil habitantes, com 

menos exigências e condições de pagamento diferenciadas. Visando facilitar o acesso dos 

municípios, foram ampliadas as parcerias com mais agentes financeiros. Em novembro de 

2010 foi implantado o Programa BNDES PMAT Automático para municípios com até 150 

mil habitantes (que representam cerca de 97% dos 5570 existentes no Brasil). Essa 

modalidade indireta utilizou a capilaridade da rede de instituições financeiras credenciadas 

pelo BNDES para apoiar operações de crédito de até R$ 10 milhões.  

 É importante verificar se essas ações ampliaram novas operações de crédito, tal como 

previsto no GT Interfederativo. Dos 49 contratos gerados entre 2011 e 2014, cinco (10,2%) 

foram em municípios com menos de 50 mil habitantes: Santa Catarina (Três Barras/18.129 

habitantes, Lontras/11.393 habitantes e Ibirama/18.412 habitantes), Rio de Janeiro 

(Quatis/13.543 habitantes e Paraná (Rio Negro/33.395 habitantes) (Serviço de Informação ao 

Cidadão/ BNDES em 17/03/2015). Afora isso, há pouca dispersão regional dos contratos, o 

que evidencia uma assimetria no acesso (42 dos 49 nove contratos foram em médios e 

grandes municípios no Sul e no Sudeste). Esta é mais uma situação que mostra os limites da 

ação intergovernamental do CAF, pois a operação do PMAT depende de regras definidas pelo 

BNDES. Ademais, como as adesões ao programa são voluntárias, esse não foi um caminho 

viável para lidar com as desigualdades federativas nas capacidades municipais de gestão. 

 O Relatório do GT Interfederativo (2011, p. 66) reforça que esse processo deveria se 

valer mais das estruturas já criadas, como é o caso das Salas de Prefeitos instaladas na CEF e 

BB, bem como das entidades municipalistas. Nestes espaços a explicação de como funcionam 

as operações de crédito poderiam sanar dúvidas. Mas esse documento faz uma ressalva que, a 

rigor, reconhece a fraca capacidade de intervenção do CAF junto aos bancos públicos, pois: 

 

[O]s bancos têm metas de resultados econômicos (lucro). Isto pode ser um fator que pode 

impedir ações mais efetivas. Lembrar quem está na ponta é pressionado por resultados. Não 
adianta só vir a ordem de cima. [É necessário] maior interlocução dos agentes financeiros 

(CAIXA e BB) com os representantes municipais para a captação de recursos [...]. 

 

 A questão é que a simplificação pode ser uma condição necessária, mas insuficiente se 
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as regras de contratação, ainda que previstas em lei, exijam garantias financeiras nas 

operações de crédito. Não por acaso os maiores problemas levados às Salas de Prefeituras da 

CEF relacionavam-se à situação de regularidade fiscal dos municípios (Serviço de Informação 

ao Cidadão, 02/09/2015). Essas questões, que são exclusivas das regras de operação de 

crédito nos bancos públicos, estavam além da possibilidade de intervenção do CAF.  

 O que se encaminhou como definição desse fórum intergovernamental não 

necessariamente esteve sintonizado com as preocupações dos bancos públicos que possuem 

autonomia para definir suas regras de concessão de crédito, respeitada a legislação nacional. 

Essa questão é uma forma de compreender o conflito entre generalistas e especialistas que, 

conforme Wright (1988), existe quando predomina o modelo do "federalismo de cercados". A 

fragilidade dos primeiros contrasta com a força dos segundos e pode minar a construção de 

arranjos cooperativos. A exemplo do que ocorreu com a ACIR americana, o CAF buscava 

ampliar as capacidades dos municípios como jurisdições federativas, mas as agências centrais 

atuavam segundo a lógica funcional das políticas setoriais. 

 Aqui há outra face da fragilidade do CAF em promover uma maior aproximação entre 

burocracias federais e municipais no campo da promoção de capacidades estatais. Um efeito 

desse limite foi a incapacidade desse fórum em lidar com o tema da assimetria federativa e da 

desigualdade de acesso desses dois programas entre os municípios. No caso dos governos 

locais, o que ocorreu foi mais uma "autonomia defensiva" para exercer a liberdade de não 

aderir aos programas. As induções que o CAF poderia implementar para reverter essa situação 

virtualmente inexistiam, pois não foram removidas barreiras internas (regras dos programas) 

que pudessem reduzir o acesso desigual dos entes aos "recursos mais críticos de produção de 

políticas" (AGRANOFF e McGUIRE, 1998). Dificuldades de lidar com essas questões, que 

afetam desigualmente os municípios, reduzem a legitimidade de arenas de cooperação e a 

eficácia na implementação de suas propostas, como mostra a experiência do CAF. 

 Não podem deixar de ser mencionadas as mudanças sugeridas para que a STN 

aperfeiçoasse o Manual de Instrução de Pleitos nas Operações de Crédito a Estados e 

Municípios (MIP)
75

 para torná-lo mais acessível ao entendimento dos municípios. Será visto 

no capítulo 5 que as normativas da STN são exigências que os governos locais consideram 

difíceis de cumprir, especialmente os menores, caso desejem acessar os convênios e 

operações de crédito disponíveis nos bancos públicos. A STN ainda é foco de outra mudança 

                                                        
              75 A contratação de operações de crédito subnacional subordina-se às normas da LRF e às Resoluções 

40/2001 e 43/2001 do Senado Federal. O MIP discrimina os procedimentos para contratação, condições ou 

vedações aplicáveis, limites de endividamento, documentos exigidos pelo Senado Federal e exigências afins. 
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considerada essencial para simplificar o acesso aos recursos de transferências voluntárias e 

operações de crédito. Trata-se da reivindicação apresentada no âmbito do GTI da 

Desburocratização de aperfeiçoar o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências 

(CAUC) para lidar com exigências dos convenentes
76

. Conforme a Subsecretaria de Relações 

Financeiras Intergovernamentais da STN (2012), os registros fiscais, contábeis e financeiros 

do CAUC competem aos órgãos federais responsáveis pela inserção de informações.  

 Para o GT Interfederativo era preciso identificar as razões que levam as cidades a 

serem inscritas nesse sistema para evitar lançamentos indevidos e rever os prazos de validade 

das certidões que alimentam o CAUC. Pelas informações obtidas para essa pesquisa, a STN 

não introduziu essas mudanças que tornariam as relações com os entes federativos mais 

transparentes. Como relataram alguns entrevistados, a STN é uma "burocracia fechada" e 

muito "desconfiada" para autorizar financiamentos aos municípios. Vale frisar que o CAF 

estava só cobrando a aplicação da lei que fora pactuada entre governo federal e 

municípios.
77

O poder intragovernamental do CAUC era incomparável com as possibilidades 

de ação do CAF. Este órgão é um entrave para validar o enquadramento legal dos municípios 

diante de sua situação de inadimplência junto ao governo federal (entrevista 11). Houve 

limites de atuação do CAF, e o lançamento dessas informações segue sendo realizado pela 

área de relações intergovernamentais da STN sem qualquer mediação federativa.  

 

3.3.3 A agenda operacional 

 

3.3.3.1 Acesso à tecnologia da informação 

 

 O GT Interfederativo buscou coordenar iniciativas em curso em outros órgãos federais 

e alinhá-los com as propostas da sua "Agenda". O "mapa de gargalos" apontou quatro 

                                                        
              76 O CAUC foi criado pela STN em 2001 Atualmente, seu regramento disciplinador é a Instrução 

Normativa STN n° 2/2012 que também alterou seu nome para Serviço Auxiliar de Informações para 

Transferências. Esse serviço visa facilitar o conhecimento do cumprimento de condições para a efetivação de 

transferência voluntárias ou operações de crédito ao auxiliar a verificação pendências dos entes subnacionais 

junto ao governo federal. 
              77 Pela Lei 11.945/2009, os órgãos da administração pública federal responsáveis pela inscrição de 

pendências relativas a obrigações fiscais, legais, financeira ou contratuais devidas por entes públicos e que 

compõem a base de informações para verificação das condições para transferência voluntária da União deverão: 

a) adotar procedimento prévio de notificação como condicionante à inscrição definitiva de pendência nos seus 
controles; b) manter em seus cadastros informações sobre a data da notificação e o prazo para inscrição 

definitiva da pendência. Os órgãos deveriam adaptar seus sistemas em até um ano após a publicação da Lei, 

devendo tais informações ser incorporadas ao CAUC e outros sistemas de consulta unificada de informações 

sobre os governos estaduais e municipais. 
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questões essenciais: conectividade, soluções informatizadas, infraestrutura tecnológica e 

formação de gestores. Conforme avaliava-se, esses eixos seriam suficientes para criar 

capacidade de informatização que ampliasse a autonomia tecnológica das prefeituras. O 

4CMBr foi lançado pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação/MPOG em 

novembro de 2008. Esse software público foi estruturado em parceria com o CAF também 

visando reduzir custos com a aquisição de tecnologia da informação pelas prefeituras. 

O CAF patrocinou e colaborou para desenvolver o Portal do Grupo de Interesse de 

Municípios 4CMBr inserido no Portal do Software Público
78

 (Relatório do GT 

Interfederativo, p. 44-47) para informatizar a gestão municipal. Os resultados até 2014 foram 

reduzidos, conforme a tabela 3.12. Tendo por referência o porte dos municípios com até 50 

mil habitantes, o público-alvo do GT Interfederativo, foram 35 (62,5%) de um total de 56 em 

16 estados que aderiram aos softwares de gestão 
79

. Mesmo sendo um processo recente, 

apenas 1% dos 5570 municípios  aderiu. No mínimo, se houve, a indução do CAF e das 

entidades municipalistas não foi efetiva para que as prefeituras utilizassem o 4CMBr. Passada 

a fase de debater o software, o CAF não mais teve como acompanhar sua implantação, pois 

não havia uma área técnica para estabelecer conexões com o MPOG. Este é mais um exemplo 

de falta de autoridade intragovernamental que contribuiu para que a adesão dos municípios, 

em sete anos, tenha sido tão baixa. Ademais, o CAF não dispõe de equipe técnica para 

estabelecer laços intergovernamentais com as cidades, como é o caso do Bundesrat alemão. 

Desde 2007, ano de criação do Portal do Software Público, os municípios podem 

aderir ao 4CMBr, e o GT Interfederativo já indicava essa alternativa desde 2008. Em 

retrospectiva, em sete anos, a adesão obtida foi um resultado pífio. Em perspectiva, 

considerando o perfil municipal das adesões após 2013, parece que o software se orienta para 

as menores e busca customizar soluções, conforme o diagnóstico realizado pelo 

GTInterfederativo. Isso porque, ainda que muitos municípios tenham seus recursos próprios  

de tecnologia da informação, possivelmente a maior demanda do 4MCBr esteja nos menores. 

Essa é a conclusão está em linha com "Modernização da Gestão Pública - cooperação 

Brasil-Espanha" (s/d): todas as soluções no âmbito do Portal Software Público dependiam de 

as prefeituras terem capacidade instalada de tecnologia da informação, o que implica equipe 

especializada, conectividade e equipamentos. Mas a alternativa apresentada para equacionar 

                                                        
              78 Desenvolvido pelo Serpro e apoiado pela CEF, Ministério da Ciência e da Tecnologia, Ministério das 
Comunicação e CEF, além do suporte financeiro e tecnológico do BB. 

              79  Os números se referem à implantação das soluções para modernizar da gestão local: a) e-Nota 

(emissão de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços para modernizar a gestão do ISS); b) sistema de controle de 

frotas, veículos nas oficinas e abastecimento de combustível; c) e-cidade: informatizar a gestão. 
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Tabela 3.12 - Adesões municipais aos módulos de gestão do 4CMBr 

Estado Número de 

cidades 

Porte das cidades (em 

mil habitantes) 

Ano de adesão Software 

Acre (1) 1 10 a 20 2013 e-cidade 

Alagoas (3) 1 100 a 500 2013 e-cidade 

 1 10 a 20 2013 e-nota 

 1 20 a 50 2013 e-nota 

Bahia (4) 1 100 a 500 2013 e-cidade 

 2 50 a 100 2013 e-cidade 

 1 10 a 20 2014 e-cidade 

Ceará (1) 1 50 a 100 2014 e-cidade 

Espírito Santo (1)  1 20 a 50 2012 e-cidade 

Mato Grosso do Sul (1) 1 100 a 500 2013 e-cidade 

Maranhão (2) 2 50 a 100 2013 e-cidade 

Minas Gerais (13)  3 até 5 2010/2013/2014 e-cidade/e-nota/e-iss 

 2 5 a 10 2013 e-cidade 

 1 10 a 20 2013 e-cidade 

 4 20 a 50 2013 e-cidade 

 3 100 a 500 2013 e-cidade 

Pará (4) 1 20 a 50 2013 e-cidade 

 2 50 a 100 2013 e-frota/e-cidade 

 1 100 a 500 2013 e-cidade 

Pernambuco (2) 1 20 a 50 2014 e-cidade 

 1 50 a 100 2013 e-cidade 

Piauí (1) 1 20 a 50 2013 e-cidade 

Rio Grande do Sul (16) 1 até 5 2013 e-cidade 

 2 5 a 10 2013 e-cidade 

 2 10 a 20 2013 e-cidade/e-iss 

 6 20 a 50 2013 e-cidade 

 4 50 a 100 2013 e-cidade 

 1 100 a 500 2013 e-cidade 

Rio de Janeiro (5) 1 10 a 20 2013 e-cidade 

 1 20 a 50 2013 e-cidade 

 1 50 a 100 2013 e-cidade 

 2 100 a 500 2013 e-cidade 

Rondônia (1)  1 10 a 20 2013 e-cidade 

Roraima (2)  2 5 a 10 2013 e-cidade 

São Paulo (1) 1 10 a 20 2013 e-cidade 

Fonte: elaboração própria com base no Portal do Software Público 
(http://www.softwarepublico.gov.br/4cmbr/xowiki/Principal) e no Censo Demográfico do IBGE 2010. 

esses pré-requisitos, caso o município não dispusesse de recursos financeiros, era contratar o 

financiamento do PMAT e/ou do PNAFM
80

. Tendo por referência o reduzidíssimo número de 

entes locais que contrataram esses programas, vê-se os limites dessa proposta que transferiu o 

problema para outra arena onde as dificuldades de acesso municipal são grandes.  

Conforme a discussão realizada sobre o CAF, de forma geral, sua atuação esteve mais 

próxima da experiência da ACIR como um corpo consultivo propondo políticas e estudos 

                                                        
              

80
 Para o acesso à internet, a sugestão era contratar um provedor e garantir assistência terceirizada, caso 

não houvesse uma equipe própria, por meio do portal do Software Público e sua lista de provedores de serviços. 
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sobre a gestão municipal. No entanto, um fórum intergovernamental com essa limitação de 

poder intragovernamental não teria como dispor de recursos políticos para mediar acordos 

direcionados a constituir uma "federação renovada", tal como se propôs em 2003.  A distância 

entre suas intenções e a realidade dos resultados alcançados foi significativa em todas as 

frentes de atuação (gestão financeira, planejamento e gestão e tecnologia da informação). 

Desse modo, a questão das assimetrias de capacidades estatais municipais e das desigualdades 

federativas entre os maiores e menores municípios, que foi um dos eixos chave de atuação do 

CAF, a ponto de constar do seu decreto de criação, não logrou êxito.  

O diagnóstico que a Federação brasileira carecia de uma arena territorial de 

cooperação intergovernamental com os entes municipais, pois as instâncias existentes eram 

setoriais ou voltadas apenas para envolver os Estados, não gerou um modelo efetivo de ação 

com o CAF. Ao longo da discussão, o principal argumento testado foi que fóruns como esse 

não dependem apenas da adesão territorial, mas por serem transversais às políticas setoriais, 

demandam autoridade intragovernamental sobre os órgãos como os ministérios. Em termos 

comparados com a experiência internacional, essa foi a principal lacuna e razão do insucesso 

do CAF. 

 

3.4 Notas finais 

  

 A discussão teórica desse capítulo abordou duas questões básicas: como arranjos de 

cooperação territorial lidam com as desigualdades e assimetrias federativas, e qual seu poder 

decisório e intragovernamental, para esse tipo de fórum ter capacidade de enforcement nas 

suas iniciativas. Em linha com a pergunta dessa pesquisa, discutiu-se de que forma arenas que 

reúnem polities federativas podem pôr em marcha instrumentos que auxiliem os governos 

subnacionais a qualificarem suas capacidades estatais. 

 Fóruns de cooperação intergovernamental organizados em bases territoriais precisam 

definir a forma como serão tratadas as disputas federativas e as regras do "conflito negociado" 

(ABRUCIO, 2005). Esta é uma condição necessária para ajustar como se decidirão questões 

que afetam o nível central e as contrapartes subnacionais, mas são insuficientes para 

transformar essas arenas em canais efetivos para lidar com a desigualdade federativa. Ainda 

que um modelo de "autoridade coordenada" (Wright, 1988) venha a ser adotado como 

caminho para gerar consenso em temas de alcance intergovernamental, a definição dessas 

regras não garante efetividade na implementação das pactuações que foram geradas. 



 172 

 Este é um aspecto importante, pois a legitimidade política da cooperação entre os 

entes depende tanto dos mecanismos utilizados para induzir a sua participação, mas também 

das capacidades existentes para garantir a execução do que foi pactuado. Por essa razão, 

examinar como essas arenas são constituídas importa, pois daí resulta um primeiro indicativo 

do quanto podem dispor de poder intragovernamental para lidar com a agenda que propõem. 

Os casos onde a cooperação territorial é institucionalizada, e possui vinculações legais e/ou 

constitucionais definidas sobre temas que afetam as relações intergovernamentais, mostram 

que essa é uma premissa central. Ademais, se esse tipo de arena não desfrutar de legitimidade 

política junto aos entes federativos, e não dispuser de autoridade intragovernamental, 

dificilmente reunirá condições de ser vista como um espaço relevante para produzir acordos. 

 As considerações acerca do status jurídico e político são essenciais para avaliar os 

recursos de poder que a União possui, visando gerar coordenação e indução que aproximem 

os entes subnacionais de suas iniciativas. O contorno dessas duas questões pode diferenciar 

fóruns com capacidade de enforcement daqueles que não passam de "pseudo-arenas" 

(Pressman, 1975) ou "grupos de aconselhamento" (INWOOD, JONHS e O'REILLY, 2011). 

Nesse sentido, regras institucionais e o suporte legal desses fóruns importam, pois indicam 

mais ou menos constrangimentos (Immergut, 1992) para a sua ação, mas sobretudo para 

viabilizar e manter suas decisões no contexto da relações intergovernamentais.  

 Nos termos de Agranoff e McGuire (1998), um critério chave para avaliar se a 

cooperação territorial detém recursos de poder intragovernamental é o grau de eficácia com 

que consegue remover barreiras internas no funcionamento dos governos. Não ser exitoso em 

enfrentar esses obstáculos pode inibir o nível de atividade intergovernamental, pois pode ser 

que instâncias de cooperação federativa não disponham de capacidade política e/ou condições 

legais para defender ou promover os interesses dos entes no interior do sistema 

governamental. É essa a principal observação de Berman (2003) sobre os limites que fóruns 

territoriais desprovidos de recursos de poder intragovernamental podem ter em termos de sua 

efetividade para atuar no interior das relações intergovernamentais. 

 Por isso Agranoff (2001) enfatiza que o conceito de território, sem mediação das 

policies federativas, pode reduzir sua utilidade explicativa. A intersecção entre os interesses 

dos entes subnacionais como "jurisdições" e aqueles existentes nas "funções", geralmente 

alocadas em áreas setoriais como ministérios e agências federais, pode ser conflitiva. A busca 

por arbitrar essa tensão por meio da cooperação territorial, em especial em contextos de 

descentralização em que as atribuições dos governos locais se ampliam, requer uma definição 

sobre como se decidem temas de impacto federativo. As experiências alemã, canadense, suíça 
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e australiana mostram que as regras que institucionalizaram a cooperação territorial 

garantiram ascendência decisória dessas arenas sobre as políticas setoriais. A indefinição 

dessa questão nevrálgica pode fazer com que tais instâncias restrinjam-se a serem fóruns de 

consulta, estudos e aconselhamento, mas inefetivos nas relações intergovernamentais. Assim, 

a ressalva de Anderson (1960, p. 15) é instrutiva: é preciso não superestimar esses fóruns, 

pois seus resultados práticos costumam ocorrer mais em campos funcionais de políticas e 

menos nos interesses corporativos dos entes subnacionais como territórios. 

 A experiência internacional também mostra que os casos bem-sucedidos conseguiram 

conectar as dimensões da política (relações de poder entre territórios), policies (regras 

inseridas nas iniciativas federais) e administrativas (vínculos entre gestores). Em outras 

palavras, consolidaram-se como fórum de polities, alinharam policies e operaram na gestão 

intergovernamental ao dispor de capacidades técnicas e organizacionais para estabelecer laços 

entre o nível central e suas contrapartes locais. A reunião dessas três dimensões depende da 

legitimidade política federativa conquistada, mas também é uma função das regras legais e/ou 

constitucionais que definem o escopo decisório dessas arenas. Se forem desprovidos de 

recursos de poder intragovernamental, reduz-se sua possibilidade de atuar de forma efetiva 

nas relações intergovernamentais, o que pode condicionar o alcance prático de suas decisões.  

 Um dos principais efeitos que podem decorrer desses limites de poder de fóruns 

territoriais é a dificuldade de atuar sobre as desigualdades e assimetrias federativas. Segundo 

Agranoff e McGuire (1998, p. 7), em contextos de interdependência, a cooperação deve 

buscar “soluções mutuamente benéficas”, pois em princípio todas as partes devem obter 

algum retorno com essa adesão. Capacidade tributária e recursos financeiros são aspectos 

nada desprezíveis nas relações federativas, mas também são reveladores das assimetrias 

existentes entre diferentes territórios (BURGESS, 2006).  

 Mas se o poder que essas arenas têm de mediar acordos com os setores 

governamentais produtores de políticas é reduzido, um dos efeitos pode ser a impossibilidade 

de atuar sobre as desigualdades entre os entes. Um dos efeitos que pode advir desse processo 

é que a “disparidade de poder” (Duchacek, 1987) territorial entre as menores e mais fracas 

unidades federativas não consiga ter nesses fóruns um caminho para gerar soluções que 

busquem mais equidade federativa. Lidar com esse problema está relacionado com a 

"qualidade do federalismo" (BURGESS, 2006). A experiência internacional mostra vários 

desenhos e formas de cooperação territorial para lidar com esse problema comum a todas as 

Federações. No entanto, há um ponto vital para elevar essa questão para um patamar de maior 

efetividade no debate intergovernamental, se esse é um item na agenda federativa a ser 
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pactuado por tais tipos de arranjos: qual o poder que arenas possuem para definir politicas 

visando atuar sobre as desigualdades entre os entes?  

 Em termos empíricos, a análise do o CAF mostrou que essa instância não teve poder 

decisório para assegurar seus próprios encaminhamentos, pois coube às agências federais 

definir as regras operacionais de políticas que influem nas capacidades estatais municipais. 

Como esse fórum não incidia sobre políticas de outros órgãos, não alterou o "federalismo de 

cercados" e a segmentação na ação das burocracias federais
81

. Ainda que exitoso em atender a 

um contencioso federativo mais imediato, os resultados obtidos devem ser matizados, pois 

não foram sustentáveis ao longo do tempo, como mostra o caso do FPM e da CIDE. Na 

prática, foi uma instância subordinada ao particularismo dos ministérios e das agências 

federais cujas ações impactaram as capacidades estatais dos municípios. Com efeito, essa 

arena não pode ser considerada um exemplo bem-sucedido de rede federativa (Abrucio, 

2006), pois não reuniu condições políticas e técnicas para responder de forma eficaz à 

fragilidade diagnosticada da baixa capacidade de gestão local.  

 Diferentemente do caso alemão com o Bunderast e sua dinâmica de "federalismo 

consensual", o CAF não possuía autoridade intragovernamental. Também não tinha estrutura 

técnica capaz de gerar vínculos verticais com as burocracias dos governos subnacionais que, 

na experiência do Conselho Federal alemão, garantem a implementação das decisões 

adotadas. Ademais, o CAF se ressentiu de um amparo legal maior (está formalizado por 

decreto) e de capacidade organizacional e administrativa de enforcement sobre suas decisões. 

Comparado aos casos canadenses e australiano, faltou ao CAF autoridade política, pois na sua 

composição não estavam presentes representantes de governos subnacionais (como os 

premiers), a não ser indiretamente. E como se trata de uma arena consultiva, os ministérios 

foram substituindo seus titulares pelos secretários executivos e esses por diretores de área ou 

assessores sem poder decisório, pois o decreto que o regulamenta é vago nesse ponto. 

 Quando se fez necessária a construção de arranjos intergovernamentais com a 

participação de todas as esferas de governo, como ocorreu com a reforma tributária
82

 e a Rede 

de Assistência Técnica, o resultado foi uma paralisia decisória. O efeito foi não alterar o 

status quo federativo da falta de cooperação intergovernamental para atuar sobre as 

capacidades estatais municipais. E esse processo de pactuação federativa foi perdendo 

                                                        
              81 Por exemplo, na questão do fechamento dos lixões, a ABM propôs ações ao CAF, mas o Ministério 
do Meio Ambiente chamou as entidades para negociar o acordo que foi para o Congresso (entrevista 7). 

              82 Essa agenda fracassou, pois ela dependia de acordo com os Estados, sobretudo em relação às formas 

de cobrar e repartir o ICMS e a prática da guerra fiscal. Outro ponto que emperrou o debate no GT Federativo do 

Sistema Tributário foi a ampliação da base de partilha federal com os municípios, pois não houve acordo. 
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legitimidade junto a ABM, CNM e FNP, bem como a política de fortalecimento gerencial dos 

municípios se enfraqueceu na própria agenda do governo federal. 

 O CAF acabou se tornando uma "pseudo-arena", pois não dispunha de mandato legal 

para intervir na política intragovernamental, nem suporte técnico para incidir na implantação 

das decisões que mediou ou para se aproximar das burocracias municipais. Gradativamente 

essa falta de estabilidade desconstituiu sua capacidade de operar como arena federativa. No 

período 2003-2006, a cooperação intergovernamental teve duas condições favoráveis: 

econômicas (possibilidade de o governo federal abrir mão de receitas de baixo impacto fiscal) 

e políticas (expectativas criadas pelo governo Lula por sua aproximação com o 

municipalismo). Com isso foi possível atuar na "agenda do contencioso federativo".  

 Após 2007, as conquistas obtidas não foram sustentáveis, pois as condições políticas e 

econômicas foram menos favoráveis e havia a exigência de uma maior articulação 

intragovernamental para implantar a agenda de apoio à gestão municipal. Ademais, mudanças 

de prioridade do governo federal fragilizaram o CAF, pois medidas geradoras de impacto nas 

capacidades estatais locais foram adotadas sem consultá-lo. Retomando Anderson (1960): não 

se pode superestimar esse tipo de arena, pois geralmente seus resultados são mais concessões 

de órgãos setoriais do que efeitos gerados pela cooperação intergovernamental. 

 No campo do apoio ao desenvolvimento das capacidades estatais municipais, o CAF 

ainda deixou de discutir uma medida essencial para arbitrar as relações federativas. Trata-se 

da implantação do Conselho de Gestão Fiscal (CGF), que deveria harmonizar a relação entre 

os entes federativos sobre temas como arrecadação, alocação e execução do gasto público, 

normas de consolidação de contas públicas e transparência da gestão fiscal.
 83

 O projeto de lei 

3.744/2000, de origem do Poder Executivo, que regulamenta esse Conselho, segue parado no 

Congresso Nacional. O CAF nunca pautou esse debate vinculado ao federalismo fiscal e com 

evidentes efeitos sobre as capacidades estatais municipais.  

 Propostas das associações municipalistas para apoiar a regulamentação do CGF não 

faltaram, pois a FNP apresentou ao CAF uma sugestão de como seria sua formação com um 

funcionamento similar ao próprio Comitê de Articulação Federativa
84

. Na ausência do CGF, a 

LRF (artigo 50) determina que cabe à STN seguir editando normas disciplinadoras para as 

                                                        
              83 O art. 67 da LRF prevê o acompanhamento e a avaliação da gestão fiscal pelo CGF formado por 

representantes dos três níveis de governo, dos três poderes, Ministério Público e entidades técnicas da sociedade.  

              84 O CGF teria 19 integrantes: MF (presidente), governo federal (+ 3), governos estaduais indicados 
pelo Confaz (3), municípios (3) (ABM, CNM e FNP), Poder Judiciário (1), Ministério Público (1), Congresso 

Nacional (1), Poder Legislativo Estadual indicado pela União dos Legislativos Estaduais (1), Poder Legislativo 

municipal indicado pela União de Vereadores (1), Tribunais de Contas indicado pela ATRICON (1), Conselho 

Federal de Contabilidade (1), Conselho Federal de Economia (1) e Conselho Federal de Administração (1). 
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contas públicas. Ainda que a STN tenha instituído dois GTs
85

 com a participação de estados e 

municípios, ambos são consultivos e só voltados para procedimentos técnicos e contábeis.  

 No campo da gestão fiscal, a lacuna de articulação federativa mantém-se arbitrada por 

decisões da STN, sobretudo em relação aos municípios, pois o CONFAZ reduz essa 

vulnerabilidade para os estados. Assim, segue sendo um órgão da burocracia federal que 

decide sobre questões que afetam as capacidades financeiras e administrativas municipais. A 

discussão federativa de muitos desses temas deveria ocorrer no CGF, como a revisão do 

MIP/STN. As normas fiscais seguem sob guarda unilateral da STN e o rigor da legislação 

fiscal, na prática, dificulta que os municípios realizem operações de crédito (entrevista 9). 

 Esse tema também mostra a seletividade na agenda do CAF, pois o CGF já passou 

pelos governos do PSDB e do PT que, apesar de suas visões distintas sobre a relação do 

governo federal com os municípios, coincidem na leitura sobre o potencial de conflito 

federativo que sua instalação geraria. A opção política do Executivo foi, nos termos de Baratz 

e Barach (1962), manipular o poder de agenda ao não submeter esse tema para o debate nessa 

arena intergovernamental. Nada poderia ser mais distante da visão do CAF como meio para 

democratizar a relação da União com os municípios. Diferentemente da falta de poder 

intragovernamental, no caso do CGF, foi uma opção política que, em termos popperianos, 

falsifica o discurso de nation building do governo federal sobre o CAF. Nesse tema de 

evidentes impactos fiscais e políticos nas relações federativas o governo do PT nada propôs. 

 A regulamentação desse Conselho assume mais relevância se for considerado o artigo 

64 da LRF: "a União prestará assistência técnica e cooperação financeira aos Municípios para 

a modernização das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e 

previdenciária, com vistas ao cumprimento das normas desta Lei Complementar". Esta é uma 

agenda pendente no federalismo brasileiro, apesar da oferta do PMAT e do PNAFM que, 

como será visto no capítulo 5, estão longe de sanar essas carências de capacidades estatais. 

 Da mesma forma, em função das ideias que orientaram o CAF, novas realidades 

socioeconômicas nos governos locais deixaram de ser analisadas. Diante da prioridade 

conferida para os municípios com até 50 mil habitantes, em nenhum momento foi dedicado 

um esforço para debater políticas para o grupo das G-100, que foi criado pela FNP em 2009. 

A sigla se refere a um grupo de 100 municípios que se caracterizam por baixa receita per 

capita e alta vulnerabilidade social. A maior parte dessas localidades situa-se na periferia de 

                                                        
              85 GTCON (padronização de normas contábeis da administração pública) e GTREL (padronização de 

relatórios e demonstrativos) formalizados pela Portaria STN 136 (06/03/2007). Ambos atuam em caráter 

consultivo e técnico para promover o "diálogo permanente, tendente a reduzir divergências e duplicidades, em 

benefício da transparência da gestão fiscal". Em ambos as associações municipalistas estão representadas. 
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grandes centros urbanos e capitais de Estados. Este grupo congrega os 365 municípios 

brasileiros com mais de 80 mil habitantes, espalha-se por 20 estados e inclui duas capitais 

(Salvador e Macapá). São 21,7 milhões de pessoas (11,2% da população brasileira) vivendo 

em cidades em que o governo local dispõe de baixa capacidade financeira
86

. O GT 

Interfederativo da gestão municipal não inseriu esses municípios na sua proposta de tipologias 

para a oferta de políticas customizadas. Apenas o SASF debateu esse tema uma única vez na 

II Reunião em 11/03/2014).  

 Também inexistiram interfaces do CAF com o Conselho das Cidades, criado em 2004 

junto ao Ministério das Cidades. Este é um órgão colegiado, deliberativo e consultivo, para 

formular, implementar e acompanhar o Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano. Essa 

convivência paralela de comitês federativos voltados para políticas municipais não poderia 

deixar de gerar duplicidades, como ocorreu com o GT de Assistência Técnica (Resolução 

Administrativa  4/2007) voltado para a política urbana. Esse é mais um exemplo de como a 

falta de articulação intragovernamental influiu na coordenação intergovernamental. O efeito, 

nesse caso, foi a dispersão de esforços para ampliar as capacidades estatais municipais. 

 Como foi discutido, o CAF não teve o poder de enforcement junto às agências federais 

ou capacidade técnica para induzir comportamentos cooperativos dos municípios. Mesmo que 

essa institucionalidade tenha ocupado um espaço político relevante (era diretamente vinculada 

à Presidência da República), que seus "empreendedores" fossem lideranças políticas 

reconhecidas no PT e que esse partido tenha se fortalecido a partir de suas experiências 

inovadoras na gestão municipal (o conhecido "modo petista de governar" com seus 

instrumentos de democracia participativa), essas não foram condições suficientes para lograr 

êxito na promoção das capacidades estatais dos governos locais. O fato de os recursos 

institucionais e de poder necessários para lidar com essas questões encontrarem-se nos 

Ministérios que respondem pelas políticas públicas ajuda a explicar esses limites do CAF. 

 A criação de uma nova institucionalidade, nesse caso um novo layer transversal de 

gestão intragovernamental e intergovernamental, não conseguiu superar a força das 

instituições setoriais que já operavam no campo das políticas públicas voltadas a apoiar a 

modernização da gestão municipal. Eventualmente, uma conjuntura política favorável, novas 

ideias e características dos atores políticos podem ser condições que estimulem a criação de 

                                                        
              86 Os 70% dos municípios até 20 mil habitantes, foco do CAF, possuem 18,2% da população nacional. 

Conforme a FNP, os municípios do G-100 possuem dinâmicas econômicas que dificultam ampliar sua 
arrecadação própria (baixo valor venal dos imóveis afeta o IPTU e o baixo dinamismo das atividades de serviço 

afeta o ISS). Sua arrecadação tributária representa, na média, apenas 27% dos municípios de mesmo porte e 44% 

do conjunto dos municípios. O valor médio do FPM, considerando os seus critérios de distribuição, representava 

20% do valor médio dos municípios de até 10 mil habitantes em 2011, segundo o Anuário 2013 da FNP. 
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políticas ou modelos de cooperação federativa, mas nem sempre bastam para se opor à força 

das instituições que previamente já atuavam em um certo domínio de políticas. Assim: 

 

[...] nos momentos em que o CAF tinha uma presença mais empoderada, que vários 

ministros iam à reunião e os prefeitos também, por isso se sentiam motivados para ir 

a essa reunião em função da capacidade de resolução, pois obviamente você tinha 

capacidade de tomada de decisão [...]. E ele vai se esvaziando e perdendo potência 

na medida que há uma mudança, uma inflexão, vamos dizer assim, do ânimo do 

Governo Federal na promoção do diálogo. [...]. Os ministérios já se faziam 

representar por funcionários de segundo, terceiro escalão. Os prefeitos foram se 
desmotivando a vir para participar destas reuniões, porque elas tinham um caráter 

mais simbólico e menos resolutivo [...]. Então houve um desempoderamento e 

praticamente acabou [...]. Ele não conseguiu se colocar como um processo crescente 

de robustez, de legitimidade, para construir estes pactos federativos (entrevista 9). 

  

 Em linha com a hipótese de trabalho, a forma de cooperação territorial instituída pelo 

CAF não foi exitosa para promover capacidades estatais nos municípios. Conforme o 

mecanismo explicativo apresentado, a falta de poder intragovernamental manifestou-se de 

forma recorrente. E assim foi tanto no recuo das conquistas na área financeira e tributária, que 

não se mostraram sustentáveis no tempo, como na incapacidade do CAF para implementar 

propostas para qualificar a gestão municipal. Cotejando a discussão teórica com a análise 

empírica, as evidências geradas por essa pesquisa mostram que uma arena com as 

características do CAF não reúne os requisitos necessários para atuar no campo da 

modernização da gestão municipal. Diante da experiência internacional, e dada a relevância 

desse tipo de fórum ter que deter poder intragovernamental para incidir sobre questões de 

desigualdade federativa, como é o caso das capacidades estatais municipais, 

institucionalidades como o CAF são pouco habilitadas a atuar  na arena intergovernamental. 
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Capítulo 4 - A DIMENSÃO DA COOPERAÇÃO EM POLÍTICAS 

PÜBLICAS PARA PROMOVER CAPACIDADES ESTATAIS 

MUNICIPAIS: OS CASOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA 

EDUCAÇÃO 
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Introdução 

  

 Este capítulo analisa como políticas públicas de alcance federativo podem 

implementar arranjos cooperativos, visando apoiar o desenvolvimento de capacidades 

institucionais nos municípios. As duas áreas escolhidas para avaliar como essas ações se 

organizam, e de que forma impactam na gestão municipal, foram educação e assistência 

social, em linha com a justificativa metodológica para estudos de caso proposta por Gerring 

(2007). A comparação será realizada em duas políticas federais que se distinguem, no mesmo 

período, pela existência de um sistema nacional de políticas. 

 Estes são institucionalidades constituídas por arranjos intergovernamentais ao redor de 

políticas públicas que definem suas regras para cooperarem em torno de uma agenda 

pactuada. Sistemas de políticas tendem a gerar maior convergência federativa, pois o nível 

central atua na coordenação e indução, visando ampliar as adesões dos entes subnacionais, 

sobretudo por meio da garantia de apoio financeiro e técnico continuado. A existência de 

fóruns federativos materializa arenas intergovernamentais que fortalecem a cooperação em 

torno de prioridades comuns, o que garante formulação e  implementação de ações negociadas 

entre os entes. No Brasil, o protótipo desse modelo é o Sistema Único de Saúde que serviu de 

referência para a política de assistência social. Sistemas de políticas não são nem condição 

necessária ou suficiente para a cooperação intergovernamental, mas a institucionalidade que 

esse modelo gera incentiva a busca de objetivos comuns junto a todos os entes. O caso 

comparado para analisar se sistemas de politicas importam para gerar capacidades estatais 

municipais será a educação, área em que não há um sistema nacional articulado.  

 A hipótese a ser discutida é: sistemas nacionais de políticas são arranjos de 

cooperação federativa cuja institucionalidade estimula a promoção e o desenvolvimento de 

capacidades estatais municipais. A principal variável independente a ser testada é se sistemas 

de políticas, como o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), fazem diferença quando 

comparados com outros formatos organizacionais e institucionais de políticas públicas. Com 

base em Pierson (1993), são dois os mecanismos explicativos da hipótese. Incentivos e 

recursos inseridos em políticas públicas moldam as escolhas dos atores subnacionais em 

aderir ou não a elas. Mas efeitos de feedback que decorrem da trajetória da política pública 

influem tanto nessas opções dos entes como na performance da própria política. Busca-se 

assim avaliar, de forma comparada, como ocorreu a falha sequencial na implementação das 

políticas de educação e da assistência social em relação a modernização da gestão municipal. 

 Ainda que essa pesquisa busque comparar as ações para estimular a modernização da 
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gestão municipal realizadas nos governos FHC, Lula e o primeiro mandato de Dilma 

Rousseff, as principais ações iniciaram durante a administração petista, entre 2004 e 2007. Na 

assistência social, antes de 2005 com a instituição do SUAS, essa política pública e a forma 

como a União a apoiava careciam de mecanismos para fortalecê-la nos municípios: ausência 

de fontes estáveis e contínuas de financiamento, baixa incidência de pactuação nas arenas 

federativas que já existiam, execução municipal realizada basicamente por organizações 

privadas conveniadas e a falta de requisitos para classificar níveis de gestão para avaliar a 

performance municipal e orientar os volumes de recursos a serem recebidos. 

 Na educação, antes de 2007, as ações do MEC para apoiar a qualificação da gestão 

municipal eram descontínuas e tópicas, essencialmente amparadas em: a) capacitações como 

o Programa de Apoio aos Secretários Municipais de Educação, que vigorou até 2001; b) 

assessoria técnica, como apoiar a elaboração do Plano Estratégico Situacional dos órgãos 

gestores municipais, que foi descontinuada em 2007 no segundo governo Lula. Esta atividade, 

além de abarcar apenas alguns municípios, era mais episódica, pois findada sua elaboração, o 

suporte técnico do MEC não se mantinha. Em 2007, como será analisado, foi lançado o PAR, 

visando suprir, dentre outras, também essa lacuna. 

 A escolha da educação e da assistência está associada aos fatores acima, pois busca 

captar o efeito de medidas do governo federal implementadas em um período muito próximo, 

visando alcançar a totalidade dos municípios. Considerando que legados institucionais e o 

tempo fazem diferença no amadurecimento de políticas públicas, optou-se por não analisar a 

saúde
87

. Esta área está organizada como sistema de política desde a NOB 1993, o que poderia 

carregar efeitos na análise de seu desempenho, inclusive quando comparada com a educação.  

 Optou-se por analisar a assistência social, cuja trajetória é marcada por fragilidades 

institucionais significativas diante da educação e da saúde. Ao eleger-se, para fins de análise 

comparada, assistência social e educação, busca-se avaliar o efeito do amadurecimento 

institucional na primeira área para capturar se a organização do SUAS, em 2005, foi capaz de 

gerar mudanças na sua gestão municipal. Portanto, sendo a existência de um sistema nacional 

de políticas a principal variável independente a ser testada, a comparação entre políticas adota 

momentos similares (PAR em 2007 e SUAS em 2005) com o ponto de partida. 

 O capítulo está organizado como segue. Inicialmente apresenta-se a trajetória das duas 

                                                        
              87 O SUS possui seu próprio Sistema de Planejamento (PlanejaSUS), regulado pela Portaria 399/2006 

em que consta o seu conceito, princípios e objetivos principais. Conforme Ministério da Saúde (2009, p. 7), 
trata-se de institucionalizar "esforços voltados à plena capilaridade do processo de planejamento nas três esferas 

de gestão do SUS e no âmbito interno das instituições responsáveis por sua condução, quais sejam o MS e as 

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. Tais esforços têm por objetivo contribuir para o aperfeiçoamento 

permanente da gestão [...]".  Mas, como frisado, esse sistema não será objeto dessa pesquisa. 
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áreas e seus legados institucionais em termos de capacidades estatais municipais. Segue-se 

com a evolução normativa e as bases legais das duas políticas. A próxima seção analisa a 

implantação das iniciativas postas em marcha, os resultados alcançados, destacando ao final 

os limites e obstáculos enfrentados nas duas áreas para estimular o desenvolvimento de 

capacidades estatais municipais. A parte final realiza uma comparação entre as duas políticas 

para avaliar se sistemas nacionais são capazes de explicar avanços organizacionais, gerenciais 

e administrativos incorporados no funcionamento e estrutura dos órgãos gestores. Esta análise 

comparada inicia com a assistência social e segue com a política de educação. 

 

4.1 Capacidades estatais das Secretarias Municipais na evolução institucional do SUAS 

  

 Tanto o SUAS como o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS) foram organizados há pouco mais de 10 anos. Desde sua criação, em 2005, pela 

Norma Operacional Básica
88

 (NOB-SUAS), o Sistema evoluiu muito na sua 

institucionalização, sobretudo nas regras e legislação de alcance federativo. O MDS, criado 

em 2004, igualmente estruturou-se em pouco tempo para assumir as ações de transferência 

condicionada de renda, serviços e benefícios socioassistenciais, segurança alimentar e 

inclusão produtiva (essas duas últimas áreas não serão objeto dessa pesquisa). A organização 

do SUAS e a implantação de um Ministério específico são dois pilares chave para analisar o 

fortalecimento e a promoção das capacidades estatais nos municípios, como será discutido. 

 Inicia-se apresentando a institucionalização do SUAS, especialmente de que forma 

seus marcos legais foram afirmando a gestão como uma dimensão estratégica. Ainda que o 

Programa Bolsa Família (PBF) não integre os direitos universais da assistência social, 

também será discutido como a sua normatização vem buscando induzir a melhora da gestão 

municipal. Para tanto, serão avaliados o IGD-M
89

 e o IGDSUAS
90

, incentivos financeiros à 

                                                        
              88  Instrumento normativo que disciplina a gestão da Política Nacional de Assistência Social, 

considerando seus princípios estruturantes de descentralização política-administrativa, participação e controle 

social. Define as orientações para operacionalizar o SUAS e as responsabilidades dos entes federados, a 

sistemática de financiamento e o papel das instâncias de deliberação e pactuação (Comissões Intergestores 

Tripartites e Bipartites) e de controle social (Conselhos nacional estadual e municipal) (IPEA, 2014, p. 49).  

              
89

 O IGD-M, criado em 2006, é calculado pela multiplicação de quatro fatores: operação (Fator 1): taxa 

de cobertura qualificada do cadastro de famílias (realizado/potencial), taxa de atualização cadastral (cadastros 

válidos nos últimos dois anos/total de cadastros válidos), taxa de acompanhamento da frequência escolar 

(número de crianças e adolescentes beneficiárias do PBF com frequência/total de crianças e adolescentes 

beneficiários), taxa de acompanhamento da agenda da saúde (número de famílias beneficiárias com informações 
de acompanhamento das condicionalidades/total de famílias com perfil de beneficiária), Fator II (adesão ao 

SUAS), Fator III (comprovação de gastos do IGD-M), fator IV (aprovação de gastos pelo Conselho da 

Assistência). Como o IGD-M é um multiplicador, nota 0 em qualquer fator inviabiliza o seu recebimento. 

              90 O IGDSUAS, instituído em 2010, resulta de uma média aritmética ponderada de peso 4 para o Índice 
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gestão descentralizada implementados pelo MDS para fomentar capacidades estatais. 

 No MDS, as iniciativas para modernizar a gestão das Secretarias Municipais de 

Assistência dividem-se em três unidades. A Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) 

apoia técnica e financeiramente a qualificação da gestão do SUAS e formula políticas de 

formação continuada. Ao Departamento de Gestão do Sistema cabe: implementar, 

regulamentar e avaliar a gestão; manter o sistema nacional de informação, apoiar os entes 

subnacionais para implantar as diretrizes da NOB RH e prestar apoio técnico em ações 

referentes à gestão do SUAS. Cabe à Coordenação-Geral de Regulação de Gestão 

Intergovernamental assessorar a pactuação de mecanismos de gestão do Sistema. 

 A Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), criada em 2004, auxilia os 

entes federativos em quatro processos: avaliação e monitoramento, gestão da informação, 

formação de agentes públicos e disseminação de conhecimento. Apoia a gestão da informação 

como instrumento à gestão subnacional de programas sociais como agente da "Rede nacional 

de capacitação descentralizada". À Secretaria Nacional de Renda da Cidadania (SENARC), 

criada também em 2004, compete o suporte para coordenar, implementar, acompanhar e 

controlar a Política Nacional de Renda de Cidadania em conjunto com os entes federativos. 

 Como premissa à discussão, considera-se a concepção orientadora do SUAS pautada 

em substituir o assistencialismo pela Proteção Social (Básica e Especial), apoiada em um 

sistema único de âmbito nacional, descentralizado e participativo e com comando próprio em 

cada nível de governo. Este arranjo supõe um pacto federativo que busca romper a 

fragmentação de ações e seus públicos-alvo em cada nível de governo. Nessa linha, a Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS), de 2004, foi um marco visando superar a frágil 

organicidade, descontinuidade institucional, poucos recursos e baixa capacidade técnica da 

área. O planejamento e a gestão ganharam importância, considerando-se a autonomia dos 

entes e suas relações de cooperação. O SUAS reafirmou que a descentralização, ao repassar 

responsabilidades para estados e municípios, também precisava qualificar sua capacitação 

gerencial para assumirem as novas funções atribuídas (CAPACITASUAS, 2008, p. 22-23). 

 O SUAS possui gestão compartilhada entre os três níveis de governo e atividades que 

são competências comuns a todos os entes. O MDS enfatiza a importância de combinar gestão 

descentralizada com planejamento, considerando que esse sistema: 

 

                                                                                                                                                                             
de Desenvolvimento dos Centros de Referência em Assistência Social (IDCRAS) e peso 1 para a execução 

financeira do Fundo Municipal de Assistência Social relativa à transferência de recursos federais de 

cofinanciamento. O valor de 0,2 é o piso a ser atingido para obter o repasse mínimo de R$ 500,00 mensais e o 

teto mensal  máximo de R$ 1.500,00 para os que atingem um índice igual ou superior a 0,9. 
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[R]eforça o princípio da descentralização, [e] é necessário investir no aumento da 

capacidade de Estados e Municípios de executarem o que lhes foi atribuído como 

responsabilidades com a implantação do SUAS. Isto implica, além da transferência 

regular e automática de recursos para o cofinanciamento de serviços, programas e 

benefícios, o estabelecimento de incentivos para que os órgãos gestores possam se 

adequar para o efetivo exercício da gestão do SUAS. [...]. Ao longo desses últimos 

anos, o processo de implantação do SUAS tem se constituído em um enorme desafio 

para os gestores, notadamente na sua esfera municipal. Neste sentido, reconhece-se 

a necessidade de fortalecer os instrumentos de gestão do componente municipal do 

SUAS [...]. (RELATÓRIO DE GESTÃO, 2009, p. 124-125). 

  

 Conforme CapacitaSuas (2008, p. 16), a política de assistencial social, em sua 

trajetória histórica, careceu de procedimentos sistemáticos de planejamento da gestão pública. 

Com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), em 1993, a exigência de elaboração de 

planos municipais, a criação de Conselhos e de Fundos municipais passaram a ser condição 

necessária para o recebimento de recursos federais. A partir de então, o planejamento passou a 

ser incorporado na agenda dessa política. Ademais, o modelo de gestão do SUAS preconiza o 

pacto federativo, o cofinanciamento e a articulação como base de seus quatro eixos 

balizadores: gestão descentralizada, cofinanciamento, controle social e transferências de 

recursos na modalidade fundo a fundo de forma regular e automática. Estes são os pilares 

fundamentais dessa política com vistas a garantir a integralidade do Sistema. 

 Quanto à política de transferência condicionada de renda e combate à pobreza, o 

Programa Bolsa Família (PBF)
91

, criado em 2004, demanda relações intra e 

intergovernamentais, pois estabelece uma gestão transversal de indicadores de cobertura em 

saúde e educação como condição para o seu funcionamento. O PBF busca enfrentar a pobreza 

e seus efeitos em termos geracionais, enquanto a política de assistência trata de garantir 

direitos constitucionais em bases universais. Para ambas as áreas, cabe ao Estado promover 

políticas públicas que combatam as situações geradoras de vulnerabilidade social, para o que 

transferência de renda e serviços socioassistenciais devem ser complementares. 

 

4.2 O legado histórico da política de assistência social 

 

Nas duas últimas décadas, a Assistência Social procurou espelhar-se na política de 

Saúde, criando o SUAS (Sistema Único de Assistência Social). Mas o legado e a trajetória 

institucional foram bastante diferentes do processo que ocorrera no SUS, o que tem gerado 

                                                        
              

91
 Já há uma significativa literatura sobre a evolução institucional do PBF, mas como esse não é o foco 

dessa pesquisa, recomenda-se a leitura de Lício (2012) e Bichir (2011) que abordam esse tema. 
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mais dificuldade para consolidar seu modelo de governança e a gestão descentralizada.      

 Para Abrucio e Grin (2015), historicamente o setor foi marcado por cinco 

características. A primeira é o peso enorme, desde as suas origens, de organizações 

filantrópicas na provisão dos serviços, sobretudo a Igreja Católica. Mesmo com a sua 

implantação em nível municipal durante a Era Vargas, a assistência social era executada por 

este tipo de organização, o que, embora em menor medida, ainda é importante na maioria dos 

municípios. Em segundo lugar, a institucionalização da política resultou de um processo de 

centralização, especificamente com a criação da Legião Brasileira de Assistência, em 1942. A 

União buscou reforçar os programas da área e sua institucionalização durante a ditadura 

militar por meio da LBA. Esse processo se deu na direção contrária de reforçar as Secretarias 

municipais como responsáveis, pelo menos, pela implantação da política. 

Mas este esforço de institucionalização não acabou com a descoordenação 

intergovernamental, sobreposição de competências e, especialmente no plano subnacional, da 

descontinuidade de políticas (DRAIBE, 1994). No fundo, este terceiro legado mostrou que a 

construção de um padrão institucional e sistêmico de Welfare nessa área foi feito de forma 

centralizada sem que fosse apropriado por estados e, principalmente, municípios. Mas, 

paradoxalmente, muitos serviços continuaram sob a batuta local, ainda que nessa esfera 

existisse um modelo com pouca capacidade gerencial e regulatória, e baseado na transferência 

pura e simples das atividades às organizações filantrópicas. A existência simultânea destes 

dois cenários revela o quanto havia de frágil na descoordenação intergovernamental, pois: 

 

É interessante observar como os recursos da LBA eram operacionalizados junto aos 

parceiros governamentais e não governamentais nesse período. Estados e municípios 

não tinham tratamento diferenciado das entidades filantrópicas para fins de 

recebimento de assistência técnica ou financeira. Dessa forma verifica-se que os 

governos subnacionais não tinham primazia sobre a iniciativa privada para fins de 

assistência social, predominando um tipo de centralização que praticamente 

prescindia da coordenação intergovernamental, uma vez que a LBA era representada 

por escritórios regionais que implementavam suas ações diretamente ou mediante 

parcerias com a iniciativa privada de forma independente das ações estaduais e 

municipais. [...] Sposati et al (1998) diagnosticaram essa fragmentação institucional 

e desarticulação ao constatar que, até então, não havia se equacionado um sistema 

organizado entre os diferentes níveis governamentais para a prestação dos serviços 
de assistência social, ou sequer uma política explícita, orientadora dos órgãos 

subnacionais (LÏCIO, 2012, p. 149). 

  

 A institucionalização no plano federal não teve como contrapartida reduzir as práticas 

clientelistas. Este outro aspecto do legado deve ser ressaltado porque a Assistência Social foi 

uma área-chave para o suporte de políticos tradicionais para o regime militar que, do ponto de 

vista político-administrativo, não foi apenas um paradigma da tecnocracia. Como afirmam 
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Draibe e Aureliano (1989, p. 139) "essa área de intervenção governamental foi reiteradamente 

apontada como a mais permeada por mecanismos clientelistas, assim como por ausência de 

controles, o que tendeu a torná-la [mudança feita pelo autor] fácil presa de manipulação e de 

corrupção". Por fim, o legado se completa com a Constituição de 1988, pois embora tenha 

afirmado princípios similares aos de outras políticas, como a universalização e a 

descentralização, não havia bases organizacionais, gerenciais, financeiras e técnicas que 

dispusessem de recursos necessários para seguir o caminho da área de Saúde nos municípios.   

Após a Constituição, e sob inspiração do SUS, em 1993, foi promulgada a LOAS, mas 

sua implementação foi difícil, lenta e incompleta. Assim como no SUS, a sistemática de 

transferências de recursos foi sendo estabelecida por Normas Operacionais Básicas, mas em 

contraste com o primeiro caso, que definiu esse processo em 1993, na Assistência ocorreu 

pela primeira vez apenas em 1997 (FRANZESE, 2010). Esta demora na institucionalização da 

área pode ser assim explicada: 

 

Embora a CF de 1988 tenha previsto em seu art. 204 que a implementação dessa 

política se daria por meio da descentralização político-administrativa, sua 

regulamentação por meio da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) só foi 

possível cinco anos depois, o que se explica em boa parte por se contrapor aos 
interesses dos atores preocupados em manter a forma de funcionamento centralizado 

da LBA e sua relação privilegiada com as entidades [assistenciais e filantrópicas]. 

(LÏCIO, 2012, p. 150). 

 

 Outra explicação para esta trajetória truncada foi a mudança na agenda da política, 

com o tema do enfrentamento da pobreza ganhando autonomia em relação à questão da 

Assistência Social. Esse processo iniciou com o destaque obtido pelo Movimento da Ação da 

Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, em 1993, que culminou na criação do 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e autonomizou essa área. Tratando da mesma 

temática, mas sob outro prisma, surgiram os programas de transferência condicionada de 

renda, primeiramente no plano local e depois, já na segunda metade da década de 1990, no 

âmbito federal. Esta linha de atuação teve um grande impulso com a criação do PBF que 

conquistou forte centralidade no governo federal. Esse movimento teve um efeito paradoxal 

sobre a área de Assistência Social. De um lado, estas novidades atravancaram o 

desenvolvimento da LOAS e a criação de um sistema articulado nos moldes do SUS. Por 

outro lado, o sucesso do PBF colocou o tema da Assistência no centro da agenda política.  

 Conforme Draibe (1999, p. 119), a implementação da nova política da assistência 

social teve inicio em 1995, no primeiro governo FHC, por meio de algumas medidas cruciais: 

a) nesse ano, a extinção da LBA e a criação da Secretaria Nacional da Assistência Social 
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vinculada ao Ministério da Previdência Social e Assistência Social; b) a criação do Conselho 

Nacional de Assistência Social e, em 1996, do Fundo Nacional de Assistência Social; c) a 

descentralização dos recursos federais por meio de convênios, carentes de bases contínuas de 

financiamento e repassados na modalidade "fundo a fundo", para os governos subnacionais. 

 Em síntese, o legado de precariedade administrativa, fragmentação institucional, 

descoordenação federativa, objetivos sobrepostos, descontinuidade de iniciativas, viés 

clientelista, carência de foco, instabilidade de programas, falta de unidade na agenda 

governamental e ausência de capacidades mínimas de gestão, sobretudo nos municípios, 

passou a ser revertido lentamente somente após 1993. Mas ainda assim, antes de 2005 com a 

institucionalização do SUAS, as NOBs anteriores não haviam gerado as bases necessárias 

para implantar um sistema nacional de políticas, como será visto a seguir. Esta trajetória não 

deixou de gerar efeitos na gestão dessa política nos municípios, pois foi necessário criar 

condições inexistentes até 2005. Portanto, é preciso considerar que os resultados de 

modernização gerencial dessa área possuem esse legado histórico de fragilidade institucional. 

Trata-se de um modelo recente para promover mudanças que ainda estão em fase de 

amadurecimento e/ou de implantação nas Secretarias Municipais de Assistência (SMASs). 

 

4.3 Evolução institucional e marcos legais: os instrumentos de indução para a gestão do 

SUAS e do Programa Bolsa Família 

 

 Houve muitos avanços desde a promulgação da LOAS em 1993. Em 1999, o Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS) (Resolução n. 182) definiu que planos de assistência 

deveriam ter alcance plurianual e alinhar-se aos PPAs municipais. Além de articular o 

planejamento orçamentário a metas de médio prazo, visando alterar uma política marcada 

pela descontinuidade e fragmentação, esse processo passou a condicionar o repasse de 

recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) (SOARES e CUNHA, 2013). 

 A aprovação da PNAS, em 2004, é o marco fundante dessa visão sobre a relevância da 

gestão da política a partir do qual surgem outras definições legais e normativas que, de forma 

pactuada, foram definindo o desenho institucional do SUAS. Formalizou-se a gestão 

compartilhada, as atribuições dos três níveis de governo e as instâncias de pactuação e 

deliberação federativa
92

. Como a descentralização da gestão implicou novas atribuições para 

                                                        
              

92
 O SUAS, para garantir a pactuação de suas normas operacionais, conta com as Comissões 

Intergestores Bipartite (CIB) organizadas em âmbito estadual e a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) 
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os gestores, para a PNAS era necessário qualificar os recursos humanos e ampliar as 

capacidades de gestão. “O Plano de Assistência Social é um instrumento de planejamento 

estratégico que organiza, regula e norteia a execução da PNAS/2004 na perspectiva do 

SUAS" (PNAS/2004, p. 119). Este é o meio para inserir a assistência social no planejamento 

municipal e nos sistemas de planejamento da assistência social em nível estadual e federal. 

 A NOB 2005 regulamentou o SUAS, embora sem força de lei, instituiu a gestão 

descentralizada e compartilhada, as competências dos três níveis de governo e o 

cofinanciamento entre os entes para induzir a oferta continuada de serviços. Esta norma 

buscou aprimorar a gestão do SUAS por meio do fortalecimento de Planos, Fundos e 

Conselhos de Assistência Social considerados essenciais à gestão municipal. A NOB também 

normatizou outros instrumentos de gestão: na área orçamentária (PPA, LDO, LOA), na gestão 

da informação, avaliação, qualificação dos recursos humanos e o Relatório Anual de Gestão.  

 Esta Norma definiu quatro parâmetros gerenciais apoiados na transferência de 

recursos e no fortalecimento da corresponsabilidade federativa: a) habilitar-se em algum nível 

de gestão (inicial, básico ou pleno)
93

; b) constituir unidade orçamentária para o FMAS e 

reunir nele todos recursos destinados à política; c) comprovar a execução orçamentária e 

financeira dos recursos, próprios e do cofinanciamento, aprovada pelo CMAS; d) demonstrar 

o controle da gestão pelo CMAS por meio da aprovação do Relatório Anual de Gestão. Esta 

Norma especificou melhor as exigências gerenciais, pois a criação de um sistema de políticas 

                                                                                                                                                                             
estruturada em nível federal. Como espaços de interlocução e de articulação, ambas visam garantir a negociação 

e o acordo entre os gestores envolvidos, mantendo a efetividade da descentralização política e o comando único 

em cada esfera do governo. As pactuações realizadas pelas Comissões devem ser apreciadas e aprovadas pelos 

Conselhos de Assistência Social e, no caso das NOBs, pela instância nacional de pactuação federativa. 

              93 Para a gestão inicial, os requisitos são: elaborar o Plano Municipal de Assistência, alocar e executar 

recursos financeiros próprios no Fundo de Municipal Assistência Social para ações de Proteção Social Básica. 

Para assumir a gestão básica: a) elaborar o PMAS, b) alocar e executar recursos financeiros próprios no FMAS, 

como Unidade Orçamentária, para as ações de Proteção Social Básica, c) estruturar Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS) para gerenciar e executar ações de proteção básica no território referenciado, d) 

manter estrutura para recepção, identificação, encaminhamento, orientação e acompanhamento dos beneficiários 
do BPC e dos Benefícios Eventuais com equipe profissional composta por, no mínimo, um profissional de 

serviço social; e) apresentar Plano de Inserção e Acompanhamento de beneficiários do BPC, articulando-os às 

ofertas da assistência social e as demais políticas pertinentes; f) priorizar o acesso nos serviços da proteção social 

básica às famílias do PBF; g) realizar diagnóstico de áreas de risco e vulnerabilidade social; h) o Conselho 

Municipal de Assistência Social deve estar em funcionamento; i) responsável na Secretaria Executiva do 

Conselho de Assistência com escolaridade de nível superior, mesmo que pelo seu porte possa ser compartilhado 

com o órgão gestor. Para assumir a gestão plena, além das exigências acima: a) cumprir pactos de resultados 

baseados em indicadores; b) instalar e coordenar o sistema municipal de monitoramento e avaliação em 

articulação com o sistema estadual, validado pelo sistema federal; c) declarar capacidade instalada na proteção 

social especial de alta complexidade cofinanciada pela União e Estados; d)  gestor do FMAS nomeado e lotado 

na Secretaria Municipal de Assistência Social ou congênere; e) elaborar e executar a política de recursos 

humanos com a implantação de carreira para os servidores públicos da área. A todos os níveis correspondem 
incentivos financeiros proporcionais aos seus respectivos Pisos de Atenção (básico e de transição), Piso de 

Média e Alta Complexidade e recursos para a erradicação do trabalho infantil. Há três itens comuns a todos os 

níveis de habilitação: PMAS elaborado, constituir o FMAS como unidade orçamentária e garantir o 

funcionamento dos CMAS.. 
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nacionalmente coordenado, mas descentralizado, passou a exigir a construção de uma cultura 

de desenvolvimento institucional que até então não possuía essa relevância. 

 Para Mesquita, Martins e Cruz (2012), a PNAS 2004 e a NOB 2005 são referências 

essenciais para uma nova regulação federativa e seus instrumentos de indução, pois definem o 

modelo de intervenção do Estado e a centralidade do SUAS como política pública. Por essa 

razão, o desenvolvimento de capacidades estatais incorporou-se, desde então, à agenda da 

política como condição necessária para implementá-la nacionalmente. Em 2006 foi editada a 

NOB/RH com foco em gestão do trabalho (valorização profissional, desprecarizaração dos 

vínculos empregatícios e implantação da educação permanente). Normatizou-se a implantação 

de planos de carreira, cargos e salários e das mesas de negociação integradas ao planejamento 

organizacional. Por essa norma, os serviços deveriam ser ofertados por servidores efetivos, 

admitidos por concursos público para a reforçar a burocracia estatal e, desse modo, passou a 

ser cobrada dos gestores municipais como medida de reforço das capacidades estatais. 

 Esta NOB foi complementada por duas outras Resoluções do CNAS. A de número 

17/2011 define 11 categorias profissionais com ensino superior para integrarem as equipes de 

gestão do SUAS. A de número 9/12014 define funções de apoio em áreas meio e fim das 

Secretarias e seus níveis de escolaridade. Nas Secretarias, unidades socioassistenciais e 

instâncias de pactuação e deliberação do SUAS, as áreas de apoio administrativo, financeiro, 

orçamentário, avaliação, monitoramento, vigilância socioassistencial, transferência de renda e 

CadÚnico
94

 devem ser preenchidas por servidores que possuam, no mínimo, o ensino médio. 

 Em 2006, a V Conferência Nacional de Assistência Social aprovou o SUAS-Plano 10 

com metas nacionais pactuadas para o decênio findado em 2015, e que também serviu de base 

para os planos municipais. Dentre outras metas, propôs a elaboração de padrões de qualidade 

nos serviços socioassistenciais, constituição da política de monitoramento e avaliação do 

SUAS e desempenho da gestão por meio de indicadores. Conforme MDS (2007, p. 50), 

"incrementar a produção de dados, a gestão da informação, as métricas de monitoramento e as 

práticas de avaliação considerando-as como instrumental de gestão do SUAS".  

 Em 2010, a Resolução CIT 8 definiu fluxos e procedimentos para o acompanhamento 

da gestão e dos serviços do SUAS, além de ampliar a responsabilidade gerencial das 

Secretarias Municipais. Instituiu o Plano de Providência para superar dificuldades dos entes 

federados na gestão e execução dos serviços socioassistenciais e o Plano de Apoio com ações 

                                                        
              94 O Cadastro Único, criado em 2001, orienta os programas sociais do governo federal para identificar e 

caracterizar as famílias de baixa renda e sua realidade socioeconômica. Nele são registradas informações como 

características da residência, identificação pessoal, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras.  
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de acompanhamento, assessoria técnica e financeira a cargo do ente responsável pela 

supervisão federativa (Estados ou União)
95

. Nesse mesmo ano foi regulamentado o 

CensoSuas da gestão municipal (Decreto 7.334/2010), realizado anualmente para servir de 

subsídio para o planejamento, monitoramento e avaliação de resultados e indicadores. 

 A lei federal 12.435/11 aprimorou a LOAS, regulamentou o SUAS e reforçou o Pacto 

federativo ao ratificar a gestão descentralizada e participativa para: a) consolidar a gestão 

compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica; b) estabelecer as responsabilidades 

dos entes na organização, regulação e expansão das ações de assistência social; c) definir os 

níveis de gestão; d) estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios; e f) validar a 

relevância da vigilância socioassistencial (LOPES e RIZZOTTI, 2013, p. 80). O artigo 30 

dessa Lei concebe o PMAS como um instrumento de planejamento estratégico para executar a 

PNAS.  Sua elaboração é responsabilidade do órgão gestor da política que o submete à 

aprovação do CMAS. O Plano deve conter metas, resultados esperados, recursos materiais, 

humanos e financeiros disponíveis e exigidos, fontes de financiamento, indicadores de 

monitoramento e avaliação e seu cronograma de execução. 

 Essa Lei incorporou à gestão do SUAS inovações como a regulamentação do 

IGDSUAS que criou um mecanismo de indução financeira. Conforme o Decreto 7.636/2011, 

a União remunerará os resultados alcançados na gestão subnacional com um apoio financeiro 

para estimular a gestão descentralizada a seguir melhorando sua performance. Pactuou-se uma 

espécie de relação contratual entre as esferas de governo, cujos valores obtidos devem estar 

previstos no orçamento municipal e suas ações integradas ao PMAS. 

 Para a implementação do SUAS, a Lei 12.435/2011 (artigo 6º) definiu como objetivos  

organizar a gestão do trabalho e a educação permanente com base em Planos Anuais de 

Capacitação, visando “desprecarizar” os vínculos trabalhistas e o fim da terceirização. Definiu 

as funções essenciais de gestão na área fim: (proteção social básica e especial) e áreas meio 

(planejamento e orçamento, gestão do FMAS, gestão dos sistemas de informação, 

monitoramento e controle de serviços, programas, benefícios e da rede socioassistencial, 

                                                        
              95 Esta pesquisa não analisará a cooperação entre Estados e municípios, embora o CensoSuas 2012 

mostre que essa é uma área problemática, pois: a) 41% dos municípios não recebiam recursos de financiamento e 

14% na apenas modalidade convênio que não tem garantia de continuidade; b) 40% dos municípios não haviam 

recebido nenhuma visita da Secretaria Estadual. A relevância desse apoio para as capacidades estatais da gestão 

municipal pode ser medida pela frequência de temas que pautaram as visitas: adequação da estrutura 

organizacional da Secretaria, elaboração do PMAS e do Relatório de Gestão, metodologia de monitoramento e 
avaliação e implantação da vigilância socioassistencial. Pela divisão de funções no SUAS, aos estados cabe a 

capacitação e aos municípios a função central de provisão de serviços. Mas, um dos gargalos do SUAS nos 

municípios é o fraco cofinanciamento e assessoria técnica estadual que, se não for equacionado, dificultará o 

atingimento da metas do Pacto de Aprimoramento (2014-2017) (entrevista 19). Adiante se discute esse Pacto. 
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gestão do trabalho e apoio ao CMAS). 

 Essa direção ampliou-se na NOB 2012 que definitivamente institucionalizou as 

demandas operacionais à modernização das capacidades estatais. Inovou no financiamento da 

gestão descentralizada e na exigência da vigilância socioassistencial para o planejamento 

territorial (IPEA, 2014, p. 49). Consolidou os incentivos financeiros à gestão (IGD-M e 

IGDSUAS),  o CadÚnico para Programas Sociais, o Censo Suas, a NOB/RH e o Protocolo de 

Gestão Integrada dos Serviços, Benefícios e Transferência de Renda. Pela primeira vez uma 

NOB SUAS (artigo 14) tratou do financiamento do PBF via o IGD-M, que se apresenta logo a 

seguir, visando alinhar políticas de transferência de renda e serviços socioassistenciais. 

 Esta NOB (artigo 57), a partir de 2013, embasou a pactuação de metas para as SMAs, 

realizada na CIT, como mais um campo a ser apoiado e monitorado pelo MDS. Este processo 

trouxe para o âmbito municipal as metas do "Pacto de Aprimoramento do SUAS" (Resolução 

CIT 18/2013). Este se constituiu em um mecanismo para induzir a melhoria da gestão e dos 

serviços socioassistenciais por meio de um compromisso firmado entre o MDS e as SMAs. 

Na dimensão da gestão do SUAS, os objetivos para o período 2014-2017 estão na tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Metas do Pacto de Aprimoramento - Dimensão de Gestão do SUAS 

Prioridade Meta 

Meta 17 - Desprecarizar vínculos 

trabalhistas das equipes que atuam 

nos serviços socioassistenciais e na 

gestão do SUAS. 

Atingir  percentual mínimo 60% de trabalhadores do SUAS de nível 

superior e médio com vínculo de servidor estatutário ou de empregado 

público. 

META 18 - Estruturar as SMASs 

com formalização de áreas 
essenciais na estrutura do órgão 

gestor. 

Municípios de pequeno e médio porte: 100%  com Proteção Social Básica, 

Proteção Social Especial e Gestão do SUAS com competência de 
Vigilância Socioassistencial. Municípios de grande porte e metrópoles: 

100% com Proteção Social Básica, Proteção Social Especial (subdivisão 

de Média e Alta Complexidade), Gestão Financeira e Orçamentária, 

Gestão de Benefícios Assistenciais e Transferência de Renda e Gestão do 

SUAS (Gestão do Trabalho,  Regulação e Vigilância Socioassistencial). 

META 19 - Adequar a legislação 

Municipal à legislação do SUAS. 

100% dos municípios com Lei que regulamenta a Assistência Social e o 

SUAS atualizada. 

META 20 - Ampliar a participação 

dos usuários e trabalhadores nos 

CMAS 

Atingir 100% dos Conselhos Municipais com  representantes de usuários 

e dos trabalhadores do SUAS na representação da sociedade civil. 

META 21 - Regularizar o CMAS 

como instância Controle Social do 

Programa Bolsa Família. 

Atingir 100% dos Conselhos Municipais de Assistência Social como 

instância de controle social . 

Fonte: Pacto de Aprimoramento do SUAS 2014-2017. 

 Esta NOB inovou na gestão do SUAS ao extinguir a lógica de habilitação de 

municípios em níveis de gestão ao substitui-la pela avaliação obtida por meio do Índice do 

Desenvolvimento (ID-SUAS). Avaliou-se que esse processo fora marcado pelo "caráter 

cartorial, que consistia essencialmente na verificação de documentos para comprovar os 

requisitos de gestão que, em muitos casos, após visitas in loco, não se confirmavam" (NOB, 
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2012, p. 14). Os municípios declaravam entregar os documentos nas CIBs, mas havia pouca 

contrapartida efetiva na sua realidade gerencial (entrevista 17). A nova sistemática de adesão 

passou ser avaliada pelo ID-SUAS
96

. Embora esse indicador não gere incentivo ou retorno 

financeiro direto, caso a mensuração registre queda de desempenho, o município perde o nível 

atual de habilitação e tem reduzido os repasses de recursos. Essas regras visam induzir as 

Secretarias a estarem continuamente focadas na gestão e no acompanhamento de suas metas. 

 Os níveis de gestão, diferentemente dos níveis de habilitação definidos na NOB 2005, 

não são estáticos, pois sua evolução é mensurada por indicadores. Passou a prevalecer a 

lógica do output e de resultados menos que a lógica do input alinhada às exigências de 

formalizar a existência do PMAS, FMAS e CMAS. Passou a ser valorizado o planejamento 

vinculado ao PPA, LDO, LOA, PMAS e nas metas do Pacto de Aprimoramento do SUAS. 

Um dos objetivos é instituir uma cultura de planejamento financeiro ao reafirmar que os 

fundos de assistência social devem ser unidade orçamentária e gestora, vinculada às 

Secretarias e responsáveis pela ordenação de despesas (MDS, 2013). A NOB 2012 definiu 

responsabilidades comuns aos entes: a) garantir o comando único do SUAS pelo órgão gestor 

da área; b) promover a articulação intersetorial do SUAS com políticas públicas alinhadas; c) 

implantar sistema de informação e indicadores para monitorar e avaliar a política.  

 A NOB 2012 formalizou o aperfeiçoamento da estrutura, descrição conceitual e de 

conteúdos mínimos dos PMAs (diagnóstico sócio-territorial, metas, indicadores de 

monitoramento e avaliação e espaço temporal de execução). Com isso, articulou os 

instrumentos de planejamento, monitoramento e avaliação, posicionando-os como estratégias 

centrais de gestão. O Pacto de Aprimoramento e a NOB/SUAS 2012 trouxeram novos 

instrumentos legais e institucionais de cooperação intergovernamental à implementação do 

Sistema (CensoSuas 2014, p. 39). A legislação se estruturou para possibilitar o 

aprimoramento da gestão e contribuir para o controle social (BUENO e CARLOTO, 2015).  

 A revisão da LOAS, em 2011, e a NOB 2012 induziram de forma mais direta o 

fortalecimento institucional da gestão municipal ao propor instrumentos que apoiam as 

localidades nessa direção. Este é o caso do Pacto de Aprimoramento e, particularmente, a 

implementação do IGD-SUAS, que é um recurso flexível e de uso autônomo para 

investimentos na gestão local. Trata-se de um incentivo para investir nas unidades 

administrativas das Secretarias, em linha com as definições da NOB 2012, visando avançar na 

                                                        
              96 A SNAS informou que ainda não há dados sobre o ID-SUAS, pois está em processo de construção. O 

ID-SUAS é composto por um conjunto de indicadores de gestão, serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais apurados a partir do Censo SUAS e de sistemas informatizados do MDS e da Rede SUAS.   
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profissionalização da gestão municipal (entrevista 17). 

 A Política Nacional de Capacitação, pactuada na CIT, foi lançada em dezembro/2011. 

O CapacitaSuas foi instituído pela Resolução CNAS 8/2012 e alterado pela Resolução CNAS 

28/2014 que prorrogou sua vigência por mais 10 anos. A Resolução CNAS 4/2013 instituiu a 

Política Nacional de Educação Permanente do SUAS. Seu objetivo é contribuir para 

aprimorar capacidades e competências de gestão, do provimento de serviços, programas e 

benefícios, transferência de renda e controle social. Para tanto, os entes federados devem 

organizar seus Planos de Capacitação e Núcleos de Educação Permanente para assumirem 

essa atribuição. Essa Política se organiza por meio de uma Rede federativa, instituída em 

2012, e operacionalizada com o apoio de instituições de ensino superior em todo país.  

 No caso do PBF, a legislação e normas que o regulamentam, e que têm vínculos com a 

modernização de sua gestão, foram formalizadas em 2006 com a criação do IGD
97

. Seu 

objetivo é oferecer apoio financeiro aos municípios como incentivo à qualidade gerencial do 

PBF e do CadÚnico, além de avaliar o desempenho da gestão e seus resultados. Com base 

nesse indicador, o MDS repassa recursos aos municípios conforme os critérios de um cálculo 

ponderado já mencionado. O IGD-M também é um instrumento para promover e fortalecer a 

gestão intersetorial do PBF e remunerar os serviços prestados relativos à gestão do CadÚnico. 

Com a Lei 12.058/2009, o IGD-M deixou de ser normatizado por portaria e o repasse 

financeiro se tornou obrigatório para os municípios que alcançam os mínimos exigidos no 

cumprimento de suas regras, o que passou a garantir recursos contínuos para a gestão do PBF. 

 Como foi visto, a trajetória legal e institucional do SUAS e do PBF mostra uma 

gradativa consolidação de uma concepção em que gestão e desenvolvimento de capacidades 

estatais assumem relevância como dimensão estratégica. No caso do SUAS, seu desenho foi 

constituído de forma pactuada nas Comissões Intergestoras (CIT e CIBs) como arenas de 

articulação que definiram suas linhas gerais, em linha com o modelo federativo adotado desde 

a NOB SUAS 1997. Essa lógica compartilhada se estende para as relações de suporte técnico 

entre os entes que, embora possam operar de forma similar ao modelo de autoridade 

sobreposta (Wright, 1988), hierarquizam vínculos entre União-estados e estados-municípios.  

 Mesmo que os entes sejam autônomos para aderir aos SUAS e ao PBF, as normas e a 

legislação integrada a um sistema articulado de políticas, associada a mecanismos de 

                                                        
              97 A lei de criação do PBF, em 2004, não previa o IGD. Mesmo a Portaria GM/MDS 246/2005, que 
regulamentou o programa com as exigências que formalizaram o Termo de Adesão municipal, não mencionava 

esse estímulo financeiro à gestão descentralizada do programa. Este Índice só foi instituído pela Portaria 

GM/MDS n. 148, de 27 de abril de 2006. A utilização dos recursos IGM-M foi sendo alterada e/ou ampliada em 

termos de escopo e valores de pagamento pelas Portarias GM/MDS nº 754/2010, nº 319/ 2011 e nº 103/2013.  
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cofinanciamento estáveis e de indução financeira direta (IGDSUAS e IGD-M) e indireta (ID-

SUAS que mede os níveis de habilitação em gestão), são fatores chave na sua engenharia 

institucional. Claro que o avanço institucional do SUAS e a criação do PBF não são as únicas 

variáveis explicativas do reforço da gestão das políticas de transferência de renda e serviços e 

benefícios socioassistenciais nos municípios, já que esses têm autonomia nas suas iniciativas.  

 A institucionalidade criada pelo SUAS desenvolveu um modelo que combina a 

definição de metas pactuadas para todos os níveis de governo e que servem de referência para 

controlar todo Sistema. Da forma como se estrutura, especialmente após o Pacto de 

Aprimoramento, é possível acompanhar a gestão dos entes subnacionais e seus resultados que 

são contratualizados de forma pactuada. Assim, ao mesmo tempo que as induções financeiras 

e institucionais buscam ampliar as adesões dos governos locais, torna-se possível ampliar a 

convergência federativa. Essa lógica sistêmica e de relações intergovernamentais inexiste, por 

exemplo, na política de educação, que será discutida mais adiante. 

 Mas, como será visto, os resultados nacionais da evolução nas capacidades estatais 

municipais dificilmente podem ser explicados apenas como efeito das ações locais 

desconectadas das normas sistêmicas com seus estímulos e induções para gerar convergência 

federativa em termos de adesão e implementação. O risco de não obediência municipal e o 

poder de enforcement das regras pactuadas do SUAS reduzem a opção de comportamentos 

"calculadores" (Wright, 1988), ainda que estímulos institucionais convivam com sanções 

administrativas. Considerando-se que o SUAS vem sendo implantado há 11 anos em uma área 

historicamente marcada por fragmentação política e fragilidade gerencial, pode-se dizer que 

se trata de um caso de sucesso, ainda que seus resultados quanto à modernização das 

capacidades estatais municipais siga sendo um enorme desafio, como se discute a seguir. 

 

4.4 O desenvolvimento das capacidades estatais das Secretarias Municipais  

 

 Esta seção discute os avanços na gestão municipal sobre duas perspectivas. 

Inicialmente aborda-se os avanços nas suas capacidades estatais como reflexo da evolução 

institucional do SUAS após o ano de 2005. Segue-se avaliando as duas principais iniciativas 

do MDS para induzir financeiramente a modernização gerencial das SMAS: o IGD-M e 

IGDSUAS. Também será analisado o Pacto de Aprimoramento e seus efeitos na gestão local, 

com ênfase para as metas 17, 18 e 19 que tratam da gestão das SMAS, avaliando o ano de 

2014, pois o primeiro ciclo conclui-se em 2017. Não serão discutidas as ações de capacitação 
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da SAGI que, embora relevantes, não constam como metas do Pacto.
98

 

 Até 2005, a institucionalização da política de assistência social avançou na sua 

descentralização, mas não na oferta de serviços e benefícios como parte de um sistema 

nacional. A cobertura nacional do PBF e a construção do SUAS são os elementos que 

definiram as feições da assistência social no país no final dos anos 2000. Um efeito dessa 

expansão foi o aumento da capacidade institucional do Estado. A unificação dos programas de 

transferência de renda sob gestão de um único ministério, também responsável pela área de 

assistência social, induziu a uma reestruturação administrativa similar nos demais níveis de 

governo, sobretudo nos municípios. O SUAS e o PBF demandaram esse reforço do aparato 

organizacional e de profissionalização (VAITSMAN, ANDRADE e FARIAS, 2009). 

 Dois indicadores para avaliar a evolução organizativa municipal são a ampliação do 

comando único para a área e a habilitação municipal em algum nível de gestão, comparando 

sua cobertura nacional antes e depois da criação do SUAS, como mostra a tabela 4.2.  

Tabela 4.2 - Comando da gestão municipal da política de assistência social 

 2005 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2012 (%) 2014 (%) 

Gestão exclusiva 59 70,1 76,2 77,2 77,5 

Fonte: Pesquisas Munic-Ibge (2005 e 2009) e CensoSuas (2010, 2012 e 2014).  

 Quanto a esse indicador, o objetivo é, em linha com o artigo 5 da LOAS, instituir o 

comando próprio da área que evite paralelismos e garanta unidade gerencial. Em nove anos, 

houve um crescimento de 31,2% no comando único, sobretudo nos menores municípios. Esta 

ampliação de secretarias exclusivas também reflete a crescente complexidade assumida pelos 

programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais. Ademais, há uma tendência 

de alterações nas estruturas municipais de gestão estimulada por exigência federal para 

aprimorarem sua capacidade organizacional para gerenciar e executar os recursos 

disponibilizados (BICHIR, 2011). Afora isso, a evolução legal e normativa da assistência 

social também induz a essa convergência federativa em termos organizativos. Sobre o 

segundo indicador, a habilitação em algum nível de gestão, os números estão na tabela 4.3. 

  

                                                        
              98  Desde 2004, a SAGI oferta cursos em temas de gestão (indicadores, monitoramento, avaliação, 

sistemas de informação do SUAS, elaboração de projetos, gestão de políticas públicas etc.). Após a criação do 

CapacitaSuas, em 2012, e da Política de Educação Permanente, em 2013, teve início a definição de metas 

nacionais. Em novembro de 2014 realizou-se o primeiro diagnóstico nacional da política de educação 

permanente, de modo que ainda é recente a avaliação de seus resultados. A primeira etapa findou em 2013 com 

um índice de execução de 61,5% da meta (12.248 capacitados do público previsto de 27.052 - 45,5% da meta de 
atingir 11% do total de 244.491 trabalhadores da rede pública municipal). O CapacitaSuas projeta alcançar 120 

mil trabalhadores com o cofinanciamento e a gestão compartilhada com os Estados que são os responsáveis por 

gerir a rede de instituições de ensino superior. A SENARC também possui seu setor de capacitação para o 

CadÚnico e gestão do PBF operando continuamente devido a grande rotatividade de gestores locais. 
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Tabela 4.3 - Habilitação em gestão do SUAS (número de municípios que aderiram a algum nível de gestão) 

Gestão 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Inicial 1625 1286 1262 1170 940 372 180 133 106 86 

Básica 3206 3690 3813 3921 4182 4771 4970 5017 5048 5072 

Plena 312 356 364 374 385 389 394 401 402 402 

Total 5143 5322 5439 5465 5507 5532 5544 5551 5556 5560 

Fonte: Relatório de Gestão SNAS, 2014, p. 128. 

 Houve um aumento da quantidade de municípios habilitados em gestão básica e plena 

e a redução daqueles no nível da gestão inicial em consequência, principalmente, da expansão 

de recursos para o cofinanciamento em bases regulares, automáticas e com critérios universais 

para os serviços de Proteção Social Básica e Especial, após 2005. Em dezembro/2014, 99,9% 

dos municípios brasileiros (5.560) já se encontravam habilitados em algum nível de gestão, 

sendo 86 (1,5%) em gestão inicial, 5.072 (91,1%) em gestão básica e 402 (7,2%) em gestão 

plena. Em nove anos houve uma rápida evolução quantitativa e qualitativa desse processo de 

adesão. Estes indicadores mostram que as regras legais e normas do SUAS, e as relações 

intergovernamentais entre as três esferas de governo, estimularam, técnica e financeiramente, 

a melhoria dos níveis de gestão dos serviços socioassistenciais. Esse resultado dificilmente 

seria obtido sem que as capacidades estatais das Secretarias Municipais como gestores da 

política também fosse um objetivo a ser igualmente perseguido. 

 Todavia, esse processo de qualificação gerencial tem limites que as induções das 

normas do Sistema ainda não lograram êxito. Conforme o CensoSuas 2012, em 62% das 

SMAS inexistem regimento e organograma. Quanto à meta de fortalecimento institucional do 

SUAS, o Censo de 2014 mostra que sua regulação existe em 35,2% dos municípios e apenas 

em 20,5% havia legislação local para essa finalidade.  O "Pacto de Aprimoramento" definiu 

como meta estruturar as SMAS com a formalização de suas áreas essenciais, em linha com o 

argumento de reforço das capacidades burocráticas (EVANS e RAUSCH, 2014). Os 

CensoSuas apresentam a divisão formal ou informal de unidades ou a inexistência de setores 

relacionados à gestão. Esta subdivisão serve como um proxy para avaliar a complexidade 

organizacional  e o nível de formalização das unidades internas das SMAS, em linha com a 

NOB RH, NOB SUAS 2012 e  as metas do Pacto de Aprimoramento.  

 Pela tabela 4.4 vê-se que a função gestão dos SUAS pouco se alterou de 2010 a 2014, 

e que a área mais formalizada foi o PBF, embora tenha decrescido. Mais adiante será avaliado 

se os recursos do IGD-M contribuíram para inserir os programas de transferência de renda na 

estrutura organizacional das Secretarias. No entanto, as exigências legais e de gestão do PBF 
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e do CadÚnico acabam por demandar essa organização. A combinação de apoio financeiro e 

gerencial ao PBF está nas normas que definem repasses pelo cumprimento de metas e das 

sanções, como a suspensão desses repasses, se essas não forem atingidas. A formalização da 

gestão do PBF nas Secretarias acaba, portanto, sendo um efeito desse desenho do programa. 

Tabela 4.4 - Subdivisões da função de gestão das Secretarias Municipais de Assistência Social (em %) 

Unidades internas                                                    Ano Formal Informal Inexistente 

                                                                                2014 

Gestão do SUAS 56,4 31,3 13,3 

Gestão do Programa Bolsa Família 70,8 22,8 6,4 

Gestão da Regulação do SUAS 35,6 29,4 35 

Gestão Financeira e Orçamentária 50,1 30,1 19,8 

Vigilância Social (monitoramento e avaliação) 33,4 36 30,6 

Gestão do Trabalho 27,8 26,2 46 

                                                                                2012 

Gestão do SUAS 52 28 20 

Gestão do Programa Bolsa Família 73 21 6 

Gestão da Regulação do SUAS 33,2 27,8 39 

Gestão Financeira e Orçamentária 43 28 29 
Vigilância Social 30 34 36 

Monitoramento e Avaliação 39 34 27 

Gestão do Trabalho 26 28 46 

                                                                                 2010 

Gestão do SUAS 57,6 26,2 15,9 

Gestão do Programa Bolsa Família 74,3 19,7 6 

Gestão Financeira e Orçamentária 45,2 25,5 29,3 

Vigilância Social 27,7 26,9 45,4 

Monitoramento e Avaliação 43,9 31,9 24,2 

Gestão do Trabalho 27,7 24,4 48 

Fonte: Censo Suas 2010, 2012 e 2014.  

Nota: Em 2014 unificou-se monitoramento, avaliação e vigilância social na compilação do CensoSuas. A gestão 

da regulação do SUAS não foi considerada no Censo de 2010. 

 Quanto à gestão financeira e orçamentária, sua formalização em mais de 50% 

(incremento de 10% em quatro anos) não deixa de ser um problema diante das normas do 

SUAS. Pelo CensoSuas 2014, em média, os municípios tinham 0,89 pessoas na função de 

gestão financeira e orçamentária. Esta é uma atividade ligada à administração dos recursos 

repassados pelo cofinanciamento (FNAS para as cidades e dos Estados para os FMAS). Pela 

exigência da NOB 2005 de vincular o planejamento da área com a LOA e o PPA municipal, a 

inexistência de um setor formal que responda pela gestão financeira é um lacuna relevante.  

 A vigilância social, monitoramento e avaliação reduziu sua formalização de 24% no 

período 2010-2014 e contava, na média, com apenas 0,39 servidores por município 

(CensoSuas 2014). Em 2013, apenas 18,5% das SMASs tinham funcionários exclusivos para 

essa função e somente 25,6% das SMASs elaboraram seus diagnósticos territoriais (Munic 

IBGE, 2013). A produção de indicadores ou análises de vulnerabilidades sociais, com base no 

CadÚnico, inexistia em 59,5% dos municípios, 65% não realizaram o diagnóstico sócio-
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territorial e apenas 35% monitoravam os padrões de qualidade dos serviços da rede pública ou 

conveniada (CensoSuas 2012). Estas funções estão presentes nas normas, pelo menos desde a 

NOB 2005, passando pelo Plano Decenal e demais Resoluções CIT de 2010 em diante.  

 Para Vaistman, Andrade e Farias (2009), como pelo seu legado não se observa na 

assistência social uma cultura de monitoramento e avaliação, a sua implantação tem sido 

proposta como uma ferramenta essencial. Especialmente para os municípios, o que requer 

capacidade gerencial para elaborar esses instrumentos. Mas a ausência de diagnósticos deixa a 

área muito reativa e carente de informações para analisar a realidade local além da rotina da 

prestação de serviços. Contudo, diante da complexidade dos territórios, cada vez mais se faze 

necessário gestores com essa habilidade gerencial (entrevista 17). 

 No MDS, a SAGI organiza informações para as SMASs planejarem suas ações, 

especialmente por meio do CensoSuas que vem contribuindo para profissionalizar a gestão 

municipal. Mas a manipulação das informações nos municípios apresenta desafios como a 

atualização do CadÚnico, para o que a SAGI disponibiliza tabuladores on line para facilitar 

sua consulta.  Existem avanços, mesmo porque os gestores sabem que serão cobrados, o que 

tem criado um ciclo virtuoso: mais informação gera mais compreensão sobre suas finalidades 

e tem valorizado sua utilização, a despeito das dificuldades do manejo de dados quantitativos 

(entrevista 18). As contribuições da SAGI são enfatizadas com a seguinte metáfora: é o 

satélite que monitora o caminhão da gestão local do SUAS ao fornecer dados, dialogar sobre 

o CensoSuas e apoiar a implantação da vigilância socioassistencial (entrevista 19).  

 A gestão do trabalho é a área menos formalizada nas SMASs, apesar de a NOB RH 

ser de 2006, o que mostra a dificuldade para cumprir as metas definidas no "Pacto de 

Aprimoramento" de desprecarizar as atividades e vínculos empregatícios. Considerando a 

meta de implantar Planos de Cargos Carreira e Salários (PCCS), que também consta do Pacto 

de Aprimoramento, a Munic IBGE (2013) mostra que esse procedimento era adotado por 

apenas 9% dos municípios, indicando que os resultados dessa meta ainda são muito pequenos. 

 Na área de tecnologia da informação, conforme as diretrizes da PNAS e da NOB 

2005, construir um sistema único entre as três esferas de governo requer sua organização em 

nível nacional (RedeSuas) para incrementar a qualidade da gestão. O sistema deve apoiar a 

gestão focada nos resultados e produzir um cesta de indicadores das ações da área. Aos 

municípios é recomendado que cofinanciem sua implantação e garantam seu funcionamento 

para monitorar e avaliar a rede socioassistencial (RODRIGUES e TAPAJÓS, 2007). 

Conforme o CensoSuas (2010), 73,9% dos municípios não possuíam tais sistemas e, em 2014, 

havia 21,7% que os desenvolviam com a utilização dos recursos do IGDSUAS. 
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 A legislação e normas do SUAS são fatores que ajudam a explicar o avanço na sua 

institucionalização e organização municipal, para os quais se somam o cofinanciamento de 

todas as esferas de governo. Todavia, nenhum dos dois aspectos explica a variação 

organizativa das unidades internas das Secretarias. Estas são duas condições necessárias, mas 

insuficientes, pois depois de organizar, mesmo de forma incompleta, a gestão das duas áreas 

fins (SUAS e PBF) e uma área meio (a gestão financeira), as demais seguem sendo bem 

menos formalizadas. As induções normativas e financeiras no interior do SUAS não têm sido 

capazes de produzir efeitos similares na formalização de duas outras áreas meio (gestão do 

trabalho e vigilância social/monitoramento e avaliação). Estas funções apresentam outras 

variáveis de complexidade política, financeira técnica, como a disponibilidade de 

profissionais especializados, por exemplo, que são mais difíceis de serem recrutados. 

 Na gestão do trabalho, implantar o PCCS acarreta custos financeiros crescentes sem 

garantias que as receitas orçamentárias da área os suportem no longo prazo. A mesma 

explicação serve para a meta de desprecarizar vínculos empregatícios com a ampliação de 

concursos públicos para ampliar a estabilidade dos trabalhadores. Ainda, adotar Mesas de 

Negociação requer disposição política para diálogo (em 2012, conforme o Censo Suas, apenas 

2,5% das SMAS adotava esse instrumento visto como um meio de alterar a cultura 

organizacional conservadora do SUAS para aproximar gestores e trabalhadores). Em resumo, 

a formalização da gestão do trabalho, para atender as metas do Pacto de Aprimoramento, 

requer investimentos financeiros sustentáveis e mais capacidade técnica e política .  

 Outra finalidade que existe desde a NOB RH 2006, mas foi reiterada no "Pacto", é a 

meta 17 (ampliação do servidores estatutários com escolaridade em nível médio ou superior). 

Pela evolução em nove anos, cujo incremento foi 7,4%, as ações e/ou estímulos no interior do 

SUAS não têm sido suficientes para gerar avanços maiores. E essa também é uma área crítica 

para os municípios, por demandar que ampliem os custos permanentes com trabalhadores 

estáveis que costumam receber salários maiores. Os municípios têm dificuldades para criar 

equipes com vínculos mais estáveis, o que não fortalece a gestão. Isto demandaria realizar 

mais concursos públicos para atender as Resoluções 17/2011 e 09/2014 (entrevista 17).  

 Considerando-se o porcentual de municípios que realizaram concursos públicos entre 

2010 e 2014, esse segue sendo um desafio em que as induções normativas do SUAS têm 

logrado pouco êxito. Até 2010, 63% dos municípios não havia realizado concurso para 

servidores de nível médio e superior, ao menos com base nos três anos anteriores. Esse 

porcentual alcançou 80% em 2011, 92,5% em 2012, 91,3% em 2013 e 86,8% em 2014. A 

tabela 4.5 mostra a evolução desse processo (2010 como ano base). Como pode ser visto, 
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2013 parece iniciar uma tendência de ampliação em favor de vínculos mais estáveis por meio 

de concursos públicos, talvez motivado por uma nova indução como a garantia do 

financiamento contínuo da União: a possibilidade de gastar até 60% dos repasses do FNAS 

em pessoal definido pela Lei 12.435/2011. Pode ser que exista uma correlação positiva entre 

esse estímulo financeiro e o crescimento de processos seletivos que buscam desprecarizar 

vínculos de trabalho para funções de nível médio e superior. Mas como essa reversão da 

relação entre essas duas taxas é recente será preciso avaliar seu comportamento até 2017.  

Tabela 4.5 - Taxa de concursos públicos para funções de nível médio e nível superior vs. taxa de ampliação da 

força de trabalho do SUAS (%) 

 2011-2010 2012-2011 2013-2012 2014-2013 

Incremento força de trabalho + 5,9 + 4 + 0,86 + 4,7 

Incremento concursos - 27 -15 + 1,3 + 5 

Fonte: CensoSuas (2010, 2011, 2012, 2013 e 2014). 

 Conforme a tabela 4.6, em 2014, 56,7% dos municípios que realizaram concursos se 

valeram desses recursos para pagar servidores contra 63,5% dos que não o fizeram. Por outro 

lado, esta medida legal também visa ampliar o estoque de recursos a serem utilizados para 

melhorar os salários e assim reduzir o turn over de trabalhadores. No entanto, nos três anos 

após a vigência da nova legislação, 37,8% dos municípios não utilizaram esses recursos 

federais para remunerar servidores (CensoSuas 2014). Este ainda é um resultado a ser 

buscado, sobretudo nas funções de gestão das Secretarias onde vínculos de livre provimento 

(cargos de confiança) costumam ser maiores (entrevista 17). 

Tabela 4.6 - Realização de concursos públicos vs. utilização dos recursos do cofinanciamento para pagamento de 

empregados públicos que integram as equipes de referência (% sobre total) 

                                               Município utiliza recurso do cofinanciamento 

Realizou concurso 

público 

Sim Não  Total 

Sim 8,8 6,7 15,5 
Não 53,5 31,0 84,5 

Total 62,3 37,7 100 

 Fonte: CensoSuas 2014.  

Tabela 4.7 - Vínculo estatutário de servidores com nível médio ou superior (% em relação ao total de servidores) 

 2005 (%) 2009 (%) 2012 (%) 2014 (%) 

Servidores com 

escolaridade média ou 

superior 

 

26,9 

 

27,8 

 

28,1 

 

28,9 

 Fonte: Pesquisas Munic 2005 e 2009 e CensoSuas 2012 e 2014.  

 Considerando-se as três tabelas acima, parece que o êxito alcançado pela lógica legal, 

normativa e financeira da indução do SUAS na promoção das capacidades estatais das 

Secretarias Municipais apresenta dois desafios centrais: a) de ordem básica: ampliar a 

formalização da área financeira-orçamentária; b) de especialização de funções: aumentar a 
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complexificação organizacional nas áreas de gestão do trabalho, avaliação de políticas e 

vigilância socioassistencial. Estes parecem ser os gargalos desse processo, pois os quatro 

últimos anos têm mostrado poucas variações no nível de subdivisões internas das Secretarias.  

 Segundo Coutinho (2013), o grau de institucionalidade municipal da assistência social 

é, para padrões brasileiros, significativo tendo o proxy de subdivisão administrativa em áreas 

que mostram algum grau de complexidade organizativa. Como vimos, essa afirmação precisa 

ser matizada, pois ao menos nas funções de gestão essa ainda não é uma realidade em muitos 

municípios. Passada a fase inicial dos estímulos financeiros e normativos do SUAS, cujas 

demandas eram mais formais (criar o CMAS, PMAS e o FMAS por meio de enforcement 

inserido nas regras de adesão da NOB SUAS), as novas exigências do Sistema para a gestão 

municipal são qualitativamente mais complexas.  

 Os requerimentos gerenciais para as SMASs absorverem um conjunto de atividades 

com maiores demandas de ordem técnica não vêm sendo respondidos pelos municípios com a 

mesma velocidade. O SUAS, nesse aspecto, será testado na sua capacidade de induzir o 

avanço no desenvolvimento institucional e gerencial em nível municipal. Os incentivos e 

recursos disponibilizados pelo Sistema parecem não estar sendo suficientes para gerar efeitos 

de retroalimentação que induzam a um ciclo de aprimoramento organizacional e gerencial, ao 

menos na forma e no ritmo pactuado nas suas instâncias intergovernamentais. 

 Nessa linha, o Pacto de Aprimoramento já está exigindo esse salto qualitativo para 

atingir as metas, pois os recursos de gestão e planejamento hoje manejados pelas SMASs são 

frágeis para essa nova etapa de desenvolvimento institucional do SUAS (entrevista 19). Por 

exemplo, as SMASs possuem, pelo CensoSuas 2014, um número médio de 2,59 funcionários 

para as atividades de gestão da informação, monitoramento, avaliação e vigilância 

socioassistencial, gestão de benefícios, transferência de renda e cadastro único.  

 Além das questões organizativas e gerenciais das SMAS, o desenvolvimento das 

capacidades estatais locais podem ser avaliados pela evolução dos critérios necessários para o 

recebimento do repasse de recursos federais, como segue na tabela 4.8. Estes três pré-

requisitos já partiram de patamares elevados, mesmo antes da NOB 2005, pois a LOAS, desde 

1993, (art. 30) já condicionava sua existência para o repasse de recursos. A PNAS ratificou 

que os municípios deveriam elaborar os PMAS ao considerá-lo um instrumento estratégico e 

a NOB 2005 fez desses os critérios básicos para a adesão municipal e o repasse de recursos do 

cofinanciamento. Em 2005, entre os municípios que tinham o PMAS, 96,2% declararam que 

o avaliavam e monitoravam anualmente, o que é um percentual elevado. Em 2009, a Munic 

IBGE desagregou a avaliação e o monitoramento do Plano: a avaliação anual era a prática em 
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88,8% dos municípios e o monitoramento em 84,5% (em 2013, 91% das cidades avaliavam e 

88,2% monitoravam, conforme a Munic IBGE).  

Tabela 4.8 - Municípios que possuem requisitos de habilitação ao SUAS conforme a NOB 2005 (%) 

Exigências para habilitação 2005 2009 2010 2013 2012 2014 

Plano Municipal de Assistência 91,4 93,1 94,1 94,1 87,6 92 

Fundo Municipal de Assistência Social 91,2 97,7 96,1 99,4 94,1 98,6 

Conselho Municipal de Assistência  98,8 99,3 94 92,9 97,4 99,8 

Fonte: Pesquisas Munic, 2005, 2009, 2013 e CensoSuas 2010, 2012 e 2014. 

 A elaboração dos PMAS integrados ao planejamento governamental (PPA, LDO e 

LOA) tornou-se mais complexa, como reafirmado pela PNAS 2004. Sobretudo, após 2002, 

quando a elaboração do PPA municipal passou a ser obrigatório, o que demandou o 

fortalecimento de capacidade institucional (recursos humanos, diagnósticos e informações 

para subsidiar a definição de metas e a sua gestão). O CensoSuas 2010 mostra que 82% dos 

Secretários das SMASs participaram da elaboração da LOA, LDO e PPA municipal. A Munic 

IBGE 2013 mostra que esse porcentual elevou-se para 89,6% dos municípios. Mas esse 

processo não significa que os PMASs sejam de fato monitorados, avaliados e gerenciados 

pelas SMASs. Embora os PMASs sejam requisitos de habilitação ao SUAS, não figuram 

como instrumento efetivos de planejamento e gestão. Por essa razão, o Pacto de 

Aprimoramento prevê o acompanhamento e a avaliação de metas (IPEA, 2014). 

 É preciso considerar que, em 2009, o CMAS
99

 era principal executor da avaliação 

(79%) e do monitoramento (83,6%), sobretudo nos menores municípios. Nesses locais 

chegava a representar 93% de suas atividades contra 64,3% das SMASs que lidavam com a 

avaliação e 74,3% com o monitoramento (COUTINHO, 2013). Em 2013, respectivamente, 

69% e 67% das SMASs assumiam a função de avaliação e monitoramento contra 73,8% e 

70% dos CMASs que respondiam pelas duas atividades. Este é um indicador de uma maior 

fragilidade das Secretarias municipais, pois apenas 31% dessas tinham o monitoramento e a 

avaliação formalizados (Munic IBGE, 2013).   

 Outra forma de matizar esses índices de existência dos PMASs é sua periodicidade de 

atualização. Pode-se ver pela tabela 4.9 que a existência formal dos Planos não tem a mesma 

resposta gerencial em se tratando de sua revisão periódica, que é superior a um ano em 50% 

dos municípios e em 34% ocorre a cada quatro anos. Portanto, para cumprir as exigências de 

habilitação ao SUAS, os critérios de cobertura (municípios que possuem PMASs) são 

amplamente atendidos. O alcance da NOB 2005 em relação a esse tema parece esbarrar nos 

                                                        
              99 Para os fins dessa pesquisa não interessa analisar as funções de controle social dos CMAS. 
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limites dessa formalidade, pois não há exigência normativa/legal ou incentivos para que o 

planejamento tenha uma aplicação prática mais efetiva. Integrá-lo no ciclo de planejamento 

municipal (PPA, LDO e LOA), como a mesma norma define, seria mais qualificado se 

houvesse um processo mais sistemático na sua atualização. A título de exemplo, dois 

indicadores dessa carência gerencial (CensoSuas 2012): produção de indicadores ou análises 

relativas a oferta de serviços socioassistenciais foi realizada por 27,8% das Secretarias e 60% 

não elaboraram/atualizaram diagnósticos sócio-territoriais na área de abrangência do CRAS.  

Tabela 4.9 - Periodicidade de atualização dos Planos Municipais de Assistência Social onde está implantado 

  2010 (%) 2012 (%) 2014 (%) 

Mais de uma avaliação anual 4,2 4,5 6,1 

Avaliação anual 55,6 50 50,3 

Avaliação a cada quatro anos 31,5 34,6 34 

Outras 8,7 10,9 9 

Fonte: CensoSuas (2010, 2012 e 2014). 

 Assim como a evolução institucional do SUAS foi conformando um contexto 

sistêmico de normas e estímulos para criar instrumentos básicos de capacidades estatais 

municipais, há limites nesse processo. Esta é a realidade dos PMASs, pois exigências formais 

de formulação não são acompanhadas, em muitos municípios, de medidas gerenciais na sua 

implementação. Este também é um efeito da autonomia administrativa dos entes que operam 

nos termos mínimos exigidos pelas regras para não comprometer a perda de recursos federais 

do cofinanciamento. Será preciso aguardar se existirá um reforço gerencial com as induções 

do ID-SUAS que avaliará os níveis de habilitação por meio de vários indicadores, dentre os 

quais a efetividade dos Planos. Mas esse é um modelo de mensuração de desempenho ainda 

em construção. Até o momento, os resultados das regressões logísticas discutidos a seguir não 

mostram efeitos estatísticos relevantes do IGD-SUAS na gestão das SMASs. 

 Segundo IPEA (2014, p. 49), algumas preocupações motivaram a revisão da NOB 

2005, como o funcionamento não adequado dos instrumentos para o financiamento regular (as 

três exigências da LOAS apresentadas na tabela 4.8)  para a gestão do Sistema. Isto motivou a 

elaboração de um novo modelo de gestão buscando vincular a pactuação de prioridades entre 

os entes com a ênfase no planejamento. A evolução normativa do SUAS impôs novas 

exigências gerenciais que incidem sobre o fortalecimento técnico-administrativo das SMAS. 

E este será, sem dúvida, um ponto de inflexão a ser testado no desenvolvimento das 

capacidades estatais nos municípios. Isso porque as metas pactuadas a cada quatro anos na 

CIT serão  as bases para orientar os PMAS e sua integração ao PPA, LDO e LOA municipal, 

mas sobretudo indicadores a serem monitorados e cobrados nacionalmente.  

 Em relação ao FMAS, sua evolução institucional está na tabela 4.10. Um fator 



 204 

importante relativo aos Fundos é sua caracterização como unidade orçamentária, o que, em 

tese, permite um melhor planejamento e execução de recursos, além de estimular seu 

comando efetivo. Não ser unidade orçamentária significa que o Fundo terá que executar seus 

recursos por intermédio de outra unidade administrativa. Por esse critério, em princípio, 

haveria poucas dúvidas que a NOB 2005 intensificou esse processo, já definido na LOAS 

desde 1993. Mas a cobertura de quase 100% desse indicador não corresponde integralmente à 

realidade da sua gestão, apesar de avanços significativos nos últimos nove anos. 

Tabela 4.10 - Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social para os municípios em que está implantado 

 2005 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2012 (%) 2014 (%) 

Constituído  como 

unidade orçamentária 

86,4 89,3 90,3 94 96 

Gestor da totalidade dos 

recursos da área 

44,8 - 49,7 61,6 69,2 

Secretaria da área como 

ordenadora de despesas 

33,1 42,6 46,9 52,9 67,8 

Prefeito como ordenador 

de despesas 

58,3 47,6 53,1 39,6 26,8 

Fonte: Pesquisas Munic 2005 e 2009 e CensoSuas 2010, 2012 e 2014.  

Nota: Apresentam-se apenas os itens mais significativos para avaliar o quanto a área detém capacidade de gestão 

sobre os recursos do FMAS. 

 Houve um aumento de 205%, entre 2005 e 2014, na assunção das SMASs como 

ordenadora de despesas, ainda que em mais de 26% das municipalidades sigam sendo os 

Prefeitos os responsáveis por essa atividade. Este é um indicador da organização da área 

financeira das SMASs que está em desacordo com a NOB 2005. Nesses nove anos, mais que 

dobrou numero de municípios em que os órgãos gestores respondem por essa função, o que 

reduziu em 2,17 vezes as localidades em que o Prefeito detém essa prerrogativa. Trata-se de 

uma mudança gerencial relevante (1841 cidades em 2005 para 3776 em 2014), pois ela serve 

como um dos critérios para a passagem do nível de habilitação básica para plena, além de 

significar que mais recursos federais podem ser recebidos. Com efeito, as induções previstas 

na Norma vêm atuando como um fator relevante para essa mudança da gestão dos FMASs. 

 Todavia, segundo a Munic IBGE 2013, quanto à gestão do FMAS, mesmo crescendo 

o número de Secretários que são ordenadores de despesas, em 80% dos municípios o 

responsável pela contabilidade é de outra secretaria ou escritório terceirizado. O CensoSuas 

2010 mostrava que a existência de um setor responsável pelo planejamento contábil, 

financeiro e orçamentário existia em 31% das SMASs, inexistia em 49,4% e apenas 20% 

estava localizado no FMAS. Outro indicador é o percentual de execução do orçamento pelo 

FMAS da totalidade dos recursos da área. Em nove anos, houve um aumento de 54% nesse 

indicador que serve para evidenciar o aumento de suas capacidades gerenciais. A gestão do 



 205 

FMAS também pode ser avaliada pelo fato de apenas 4,8% das SMASs e 4,2% dos próprios 

FMASs assumirem a sua contabilidade. Outro critério para avaliar os FMASs é a média de 

1,69 de profissionais exclusivos (CensoSuas, 2014), o que evidencia que a área possui uma 

estrutura técnica e administrativa reduzida para assumir suas funções. 

 As normas do SUAS, como a NOB 2005 e a LOAS, estão sendo atendidas no tocante 

aos FMASs serem unidades orçamentárias e terem nas SMASs seus órgãos gestores. Mas em 

outros indicadores de gestão, a realidade mostra que, para além do cumprimento das regras 

legais e normativas, os municípios têm limites em fazer avançar a qualidade desse processo. 

Em síntese, as exigências acompanhadas de induções financeiras têm logrado êxito em 

promover capacidades de gestão, mas ainda assim a resposta nos municípios não garante 

ampla cobertura (por exemplo, mais de 32% das SMASs não administra os recursos da área) 

nem qualidade (há carência de estrutura técnica nos FMASs). 

 Os constrangimentos que a NOB 2005 gerou, e que estimularam a adesão municipal 

ao SUAS com induções de apoio financeiro e técnico, têm sido exitosos em garantir a 

implementação de medidas com baixo custo político e de recursos. Como se viu, a média de 

servidores alocados nessas funções não é muito elevada. Mesmo os requerimentos de ordem 

técnica não são muito significativos para elaborar o PMAS, criar o FMAS e implantar o 

CMAS. Mas quando as policy substantive lines são analisadas, menos pelo atendimento dos 

requisitos da Norma e mais pela capacidade de o SUAS induzir avanços qualitativos na gestão 

municipal, é possível ver que esse processo apresenta mais limites. 

 Outra forma de avaliar a qualidade da gestão financeira é, para Mesquita, Martins e 

Cruz (2012), o grau de execução dos repasses efetuados pelo FNAS aos FMAS, que gera 

saldos financeiros causados por despesas/ações não realizadas. Este é um indicador chave 

para avaliar se há planejamento que orienta o uso dos recursos e domínio sobre como utilizá-

lo em termos legais e administrativos. Este é um gargalo causado, sobretudo, pela precária 

cultura de planejamento e modelos de compra que retarda licitações e reduz o uso das verbas 

(entrevista 17). Os municípios ainda precisam aprender a gastar os recursos do FMAS, pois 

não se trata de prestar contas como convênios (entrevista 18). As áreas financeiras precisam 

entender melhor as possibilidades de uso do IGD-M, que não é recurso de convênio e pode 

ser livremente utilizado para apoiar a gestão do PBF (entrevista 16). 

 Os resultados das regressões logísticas
100

 (tabela 4.11) mostram se a existência do 

                                                        
              100As fontes para elaborar os bancos de dados das regressões logísticas e multivariada foram o Censo 

Suas 2014, a Munic 2013, PNUD/Atlas do Desenvolvimento Humano (onde se obteve a Índice de Gini e Renda 

per capita municipal), e as informações recebidas do MDS sobre o desempenho do IGD-SUAS. O IDHM não foi 
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PMA e do comando exclusivo da área e do FMAS, quando avaliados de forma integrada 

como elementos relevantes do SUAS, aumentam a probabilidade de qualificar as capacidades 

estatais das Secretarias. A análise estatística foi realizada com base na seguinte equação: 

Pr (Y-1|B=P) (Tem PMAS/Secretaria exclusiva/Comando do FMAS como variáveis dependentes). 

log [P/(1-P)] = ßo+ ß1 (secretaria exclusiva) + ß2 (Tem PMAS) + ß3 (Tem CMAS) + ß4 (Comando 

exclusivo do FMAS) + ß5 (Escolaridade nível médio) + ß6 (Escolaridade nível superior) + ß7 

(Escolaridade pós-graduação) + ß8 (Índice de Gini)+  ß9 (Renda per capita) + €i 

Tabela 4.11 - Resultados das regressões logísticas para avaliar o efeito do Plano e Fundo Municipal de 

Assistência e Comando exclusivo - ano de 2014 (intervalo de confiança de 95%) 

 Tem Plano Municipal 

de Assistência Social 

Secretaria Exclusiva Possui comando do 

FMAS 

Variáveis independentes Razão de 

chance 

Erro 

padrão 

Razão de 

chance 

Erro 

padrão 

Razão de 

chance 

Erro 

padrão 

Secretaria exclusiva da área 0.999 (0.124) -- --    1.422*** (0.136) 
Tem PMAS -- -- 0.997 (0.124) 1.202 (0.637) 

Tem CMAS 1.019 (1.067) 0.814 (0.547) 0.959 (0.107) 

Comando exclusivo do FMAS 1.207 (0.136) 1.412*** (0.107) -- -- 

Escolaridade do Gestor (nível médio) 0.781 (0.247) 1.307 (0.254) 1.059 (0.204) 

Escolaridade gestor (nível superior) 0.919 (0.284) 1.096 (0.204) 0.986 (0.183) 

Escolaridade gestor (pós-graduação) 0.945 (0.299) 1.114 (0.212) 1.183 (0.227) 

Índice de Gini 2010 4.337 (3.620) 4.983*** (2.567)  13.494*** (7.157) 

Renda per capita 1.001***       (0.000) 0.998*** (0.000)    1.000*** (0.000) 

Pseudo R2 0.015  0.035  0.013  

Observações 5506  5506  5506  

Elaboração própria. Significante ao nível de 99% (***) e 95 (**). 

 Recursos financeiros são importantes, mas não aumentam a chance de ocorrência de 

nenhuma das variáveis dependentes. A única variável com resultados expressivos é o 

comando exclusivo do FMAS, cuja chance de ocorrer se amplia em 42% se há uma Secretaria 

própria de assistência em comparação com os casos onde não é essa a realidade. O contrário 

também ocorre e amplia em 41% a chance de existir um órgão gestor próprio se há FMAS 

gerido de forma exclusiva. Excetuadas essas associações, as demais variáveis de adesão ao 

SUAS têm pouco impacto na modernização gerencial das SMAS. Assim, para além das 

exigências legais de implantação do PMAS e do FMAS, do ponto de vista de sua efetividade 

                                                                                                                                                                             
utilizado, pois a melhora dos seus sub-índices de educação e saúde serve de critério de repasse para o IGDM, o 

que poderia gerar colinearidade. Para manter a similaridade dos modelos, no caso do IGDSUAS, também não se 

utilizou o IDHM. O Índice de Gini foi adicionado como variável de controle, pois considera-se que está 

associado com a realidade social municipal e com a intervenção das SMAs. Espera-se que índices mais elevados 

de desigualdade (mais próximos de 1) tenham relação com uma menor atuação da política de assistência. 

Excetuada essa variável cujo sinal esperado é negativo, nas demais espera-se que quanto maior sua performance, 

maior o impacto nas capacidades estatais das SMAs. Por exemplo, maior renda per capita está associado com a 
maior disponibilidade de recursos orçamentários para executar políticas públicas. A variável renda per capita foi 

escolhida como um proxy para o orçamento per capita municipal, pois o desajuste entre as bases de dados do 

IPEA Data e Finbra e a lista de SMASs implicaria uma perda que, em alguns modelos, superou 1000 municípios. 
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sobre a gestão, os resultados, ao menos em 2014, foram pequenos. 

 Vê-se pela tabela 4.11 que as exigências da LOAS e da NOB 2005 para que os 

municípios criassem o FMAS e elaborassem o PMAS foi exitosa, mas seus efeitos sobre a 

gestão das SMAs não são verificáveis O mesmo vale para o comando exclusivo que, mesmo 

subindo de 59% dos municípios antes da NOB para quase 78% após, nem por isso alterou a 

gestão municipal, excetuado no controle dos recursos do FMAS. Adiante será visto que a 

ampliação de 44,8% (2005) para 69,2% (2014) das municipalidades em que a SMAS 

administra os recursos do FMAS também não teve efeito relevante na sua gestão. 

 Quanto à institucionalização da política promovida pelas SMASs, meta do Pacto de 

Aprimoramento, a expectativa é que 100% tenha adequado a legislação local à do SUAS até 

2017. Conforme o CensoSuas 2012, essa era a realidade de 16,6% dos governos locais, sendo 

54,6% após 2005, o que parece evidenciar a indução gerada pela NOB (pela Munic 2013, 

eram 19,3% dos municípios e pelo CensoSuas 2014, 20,5%). Assim, a evolução dessa meta 

ainda tem um longo caminho a percorrer para atingir a cobertura prevista até 2017. A tabela 

4.12 mostra que as exigências legais e normativas nacionais superam as taxas de 

fortalecimento institucional que são competência exclusiva dos municípios, e sobre as quais a 

legislação do SUAS não incide, dada a autonomia federativa local. As regras do SUAS, em 

função de suas induções legais e financeiras, geram convergência de objetivos, mas também 

limitam muitos municípios quando se trata de esses criarem suas próprias institucionalidades. 

Tabela 4.12 - Instrumentos da política de assistência social regulamentados por lei nos municípios 

  2005 (%) 2009 (%) 2010 (%) 

Conselho de Assistência 98,8 99,3 99,4 

Fundo de Assistência 91,2 99,3 95,3 

Plano Municipal 33,1 42,6 71,7 

Política Municipal 56,4 54,6 51,4 

Projetos, programas e ações municipais 25 28,9 23,2 
Padrões e parâmetros de serviços locais 75,4 71,5 57 

 Fonte: Pesquisas Munic 2005 e 2009 e CensoSuas 2010 

 O SUAS legitimou-se como arena de intercâmbio de recursos políticos por meio de 

cooperação intergovernamental na produção, financiamento e gestão da política. A pactuação 

federativa induzida por mecanismos que ampliaram a adesão municipal poder ser considerada 

exitosa, pois em pouco mais de 10 anos houve avanços significativos na gestão de uma área 

em que a trajetória não indicava mudanças do porte que houve. Mas sistemas nacionais de 

políticas não são uma panaceia, pois mesmo que ampliem a participação dos entes, essa está 

longe de ser condição suficiente para modernizar a gestão municipal. Após uma fase inicial 

marcada pela expansão quantitativa de premissas básicas, e em certo sentido mais formais de 
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capacidade estatal, os avanços qualitativos projetados sobre o SUAS para modernizar as 

SMASs parecem deparar-se com exigências mais complexas. A um certo ponto não basta 

cobrar de esquemas de indução respostas que podem ser constrangidas por legados da 

política. Efeitos de feedback sobre a evolução institucional da gestão municipal indicam que o 

salto de qualidade previsto até 2017 será mais complexo de ser equacionado. A seguir se 

avalia como os estímulos do IGDSUAS e IGD-M vem incidindo nessa direção. 

 

4.5 O IGD-M e o IGDSUAS: seus efeitos nas capacidades estatais das Secretarias 

Municipais de Assistência Social 

 

 O IGD-M e o IGDSUAS, esse último um aprendizado institucional do primeiro, têm 

em comum exigir a habilitação/adesão ao SUAS e foram formalizados por meio da NOB 

2012, visando induzir e aferir resultados e qualidade da gestão nas suas áreas de atuação. 

Ambos buscam: a) calcular os recursos repassados mensalmente pela União a título de apoio 

financeiro e bonificação à gestão, inclusive intersetorial; b) incorporam-se ao orçamento 

municipal e constam do PMAS após o repasse do FNAS para os FMASs; c) variam de 0 a 1, 

sendo que quanto maior o índice, melhor a gestão e maior o volume de recursos recebidos. 

Ambos exigem desempenho mínimo para o repasse de recursos. No IGD-M, os municípios 

devem alcançar no mínimo 0,20 nos fatores que compõem o seu cálculo e índice final 

superior a 0,55 para receberem os recursos. No IGDSUAS, localidades com porcentual abaixo 

ou igual a 0,2 não recebem repasses e aquelas acima de 0,5 são consideradas satisfatórias.  

 Ambos os índices serão avaliados em termos de sua eficiência, eficácia e efetividade 

para verificar se, como instrumentos inseridos na lógica sistêmica da assistência social, 

promovem as capacidades estatais das SMASs. No tocante à efetividade também serão 

utilizadas regressões logísticas e multivariadas para analisar se o SUAS induz a modernização 

administrativa e gerencial das Secretarias Municipais de Assistência. 

 

4.5.1 O IGDSUAS e seus efeitos na gestão das Secretarias Municipais 

 

 No IGDSUAS, suas variáveis apontam aspectos da gestão a serem melhorados e o 

repasse financeiro da União visa recompensar os esforços para o alcance dos resultados. Seus 

recursos são destinados para melhorar a gestão de serviços, gestão integrada do PBF e do 

programa Brasil Sem Miséria, apoio à gestão do trabalho, planejamento e orçamento, gestão 

do FMAS, gestão de sistemas de informação, educação permanente e implantação da 
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vigilância socioassistencial e monitoramento do SUAS. Para Lício (2012), o descompasso 

entre a gestão dos benefícios e a gestão dos serviços foi um aspecto chave para a criação do 

IGDSUAS, ainda que o IGD-M tenha contribuído para ampliar a capacidade institucional do 

SUAS. E isso ocorreu, pois as SMASs foram o lócus institucional do PBF para acompanhar 

suas condicionalidades, gerir o CadÚnico e o planejamento de serviços socioassistenciais que 

gradualmente ampliou a integração entre ambas as áreas. Segundo Tavares (2013, p. 178-

179), com esses incentivos reconheceu-se o componente da gestão nas ações de transferência 

de renda e serviços socioassistenciais.  

 Em termos da eficiência no uso dos recursos, o CensoSuas 2014 mostra que o 

IGDSUAS tem sido utilizado para capacitações e encontros (68,1%), aquisição de materiais 

(58,9%), equipamentos de informática (60,3%) e desenvolvimento de sistemas informatizados 

(21,7%). Os menores percentuais são para aquisição de softwares (7,5%) e contratação de 

estudos e pesquisas (11,3%). Também tem servido para custeio administrativo (passagens e 

diárias (59,8%), compra de material de consumo (58,9%), aquisição de mobiliário (44,1%), 

compra de veículos (26,9%) e manutenção de veículos (21,7%). Estes indicadores  mostram 

que o IGDSUAS complementa o orçamento municipal, mas não se pode daí inferir seus 

efeitos na promoção de capacidades estatais. Todavia, a possibilidade de utilizá-lo de forma 

flexível e sem vinculações prévias vem ampliando a consciência das Secretarias para 

qualificar sua gestão e infraestrutura administrativa (entrevista 19). 

 Quanto à eficácia do IGDSUAS, a tabela 4.13 mostra os resultados dos indicadores 

que o compõem (execução de recursos financeiros federais e o ID-CRAS). Estes indicadores 

mostram a taxa de SMASs com índice > 0,5, mas não avaliam o impacto desse índice, o que 

será analisado com os resultados das regressões logísticas logo a seguir. Esta melhoria no 

indicador adveio da elevação do percentual de municípios em nível considerado satisfatório 

(> 0,5) de 75% em 2012 para 85% em 2014. Por esses números, vê-se que os gestores 

subnacionais têm aprimorando a gestão por meio do incentivo do IGDSUAS.  

 Observando-se a evolução do índice agregado por região: a) Norte: 2012 (0,59), 2013 

(0,61) e 2014 (0,67), b) Nordeste: 2012 (0,69), 2013 (0,7) e 2014 (0,74); c) Centro-Oeste: 

2012 (0,68), 2013 (0,7) e 2014 (0,74); d) Sudeste: 2012 (0,61),  2013 (0,64) e 2014 (0,69); e) 

Sul: 2012 (0,59), 2013 (0,62) e 2014 (0,65). Na média, o desempenho do Sul e Sudeste é pior 

que as demais regiões, em especial do Norte e Nordeste, o que pode indicar que o IGDSUAS 

mais do que refletir capacidade institucional prévia superior, pode ser um indutor nessa 

direção. Todavia, a Munic 2013 mostra que nos municípios com até 500.000 mil habitantes, 

quanto maior o intervalo de tamanho da população, maior o percentual dos que receberam 
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este recurso. Assim, pode ser que os efeitos compensatórios em nível regional não sejam 

apropriados de forma mais equânime em nível intra-regional, dados os portes populacionais.  

Tabela 4.13 - Indicadores de eficácia do IGD-SUAS: evolução por unidade da Federação (2012-2014) 

 

 

UF 

2012 2013 2014 

(jul/2012 a jun/2013) (jul/2013 a jun/2014) (jul/2014 a jun/2015) 

IGD-

SUAS-

E 

cidades 

com IGD 

> 0,5 (n) 

cidades 

com IGD 

> 0,5 (%) 

IGD-

SUAS-E 

cidades 

com IGD 

> 0,5 (n) 

cidades 

com IGD 

> 0,5 (%) 

IGD-

SUAS-E 

cidades 

com 

IGD > 

0,5 (n) 

cidades 

com IGD 

> 0,5 (%) 

Região Norte 

AC 0,73 22 100 0,74 20 91 0,77 22 100 

AM 0,59 42 68 0,65 48  77 0,68 50 80 

AP 0,36 3 19 0,43 8 50 0,44 7 43 

PA 0,66 113 79 0,68 125 87 0,72 129 89 

TO  0,58 87 63 0,62 103 74 0,71 122 87 
RO 0,57 35 67 0,52 28 54 0,62 40 76 

RR 0,64 12 80 0,66 11 73 0,74 14 93 

Região Nordeste 

AL 0,63 78 76 0,68 84 82 0,72 84 85 

BA 0,66 330 79 0,7 358 86 0,73 371 88 

CE 0,76 178 97 0,77 176 96 0,79 179 97 

MA 0,66 113 79 0,69 185 85 0,72 189 87 

PB 0,67 182 82 0,68 188 84 0,71 191 85 

PE 0,6 128 69 0,62 134 72 0,69 160 86 

PI 0,74 200 89 0,76 203 91 0,77 213 95 

RN 0,72 148 89 0,74 156 93 0,78 156 93 

SE 0,73 66 88 0,68 65 87 0,75 67 89 

Região Centro-Oeste 

GO 0,69 207 84 0,71 210 85 0,73 203 87 

MS 0,66 64 82 0,67 65 82 0,76 72 91 
MT 0,69 121 86 0,71 123 87 0,73 123 87 

Região Sudeste 

ES 0,67 66 85 0,73 68 87 0,76 71 91 

MG 0,58 588 69 0,61 609 71 0,69 701 82 

RJ 0,59 68 74 0,58 69 75 0,63 74 80 

SP 0,6 458  71 0,62 472 73 0,67 523 81 

Região Sul 

PR 0,65 310 78 0,68 327 82 0,71 348 87 

RS 0,59 346 70 0,64 377 76 0,67 404 81 

SC 0,52 164 56 0,53 168 57 0,56 185 62 

Distrito Federal 

DF 0,83 100 1 0,88 100 1 0,81 100 1 

Média geral Brasil 

 0,636 4191 75 0,658 4381 79 0,706 4714 85 

Fonte: Relatório de Gestão/Secretaria Nacional de Assistência Social, 2014, p. 116. 

Nota: Valores > 0,5 são considerados de bom desempenho e são uma linha de corte na avaliação dos municípios. 

A taxa de melhoria em termos regionais (índices de 2014/índices de 2012) é: Norte 

(1,14), Sudeste (1,13), Sul (1,10), Centro-Oeste (1,08) e Nordeste (1,07). Nesse período,  a 

evolução nacional média de 11% do IGDSUAS evidencia um caso de sucesso para estimular 

a modernização da gestão municipal. Mostra também a capacidade de indução do MDS em 

gerar convergência em duas prioridades: melhorar o desempenho dos CRAS e a execução 
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financeira do repasse do cofinanciamento federal, o que requer qualificar planejamento, 

gestão e avaliação municipal dessas ações. Chama atenção que a mensuração geral do índice, 

em 2012, já foi 27,2% maior que 0,5, pois historicamente a área foi considerada frágil em 

termos de capacidade estatal. Uma possível explicação para esse fato é a evolução do aparato 

legal e normativo que, após 2005, garantiu bases estáveis de financiamento, fortaleceu a 

gestão como dimensão estratégica e criou as mecanismos indutores para essa finalidade. 

 A fim de testar o impacto do IGDSUAS na promoção das capacidades estatais, cinco 

modelos de regressões logísticas utilizaram esse índice como variável independente. A análise 

estatística inferencial foi realizada com base na equação abaixo, com exceção da variável 

"legislação SUAS" em que o teste dos modelos aninhados e o linktest mostrou-se favorável à 

inserção de outra especificação com escolaridade do gestor e renda per capita ao quadrado. 

Pr (Y-1|B=P) (metas 17, 18 e 19 do Pacto de Aprimoramento do SUAS como variáveis dependentes). 

log [P/(1-P)] = ßo+ ß1 (Tem PMAS) + ß2 (Tem FMAS) + ß3 (Tem CMAS) + ß4 (Tem FMAS como 

unid. orça.) + ß5 (Secretaria exclusiva) + ß6 (IGD-SUAS) + ß7 (No servidores) + ß8 (No. Servidores 

Escolaridade Média/Superior)+  ß9 (Comando exclusivo FMAS) + ß10 (Renda per capita)  + ß11 

(Índice de Gini) + ß12 (no servidores*No servidores escolaridade média/superior) + €i 

 

 O banco de dados para as regressões foi composto como segue na tabela abaixo. 

Tabela 4.14 - Variáveis independentes utilizadas na construção do banco de dados 

Variáveis Descrições  Fonte 

Tem PMAS Existência de Plano Municipal de Ass. Social CensoSuas 2014 

CensoSuas 2014 

CensoSuas 2014 

CensoSuas 2014 

Censosuas 2014 

Munic IBGE 2012 

MDS/SNAS 

Censosuas 2014 

Censo Suas 2014 

CensoSuas 2014 

PNUD 

PNUD 

Elaboração própria 

Elaborada própria 

Munic IBGE 2012 

Munic IBGE 2012 

Munic IBGE 2012 

CensoSuas 2014 

Tem FMAS Existência  de Fundo Municipal Ass. Social 

Tem CMAS Existência de Conselho Municipal Ass. Social 

Tem FMAS Unid. Orç. FMAS existe como unidade orçamentária 

Secretaria Exclusiva Existe órgão para comando exclusivo da política 

Cofinanciamento Recebe recursos federais de cofinanciamento 

IGD-SUAS Índice Gestão Descentralizada do SUAS 

Número Servidores Quantitativo de servidores nas Secretarias Munic. 

No. Serv. Escolarizados No. Servidores com nível médio e superior 

Comando FMAS Órgão gestor comanda FMAS 

Renda per capita Divisão do PIB municipal/População municipal 

Índice de Gini Indicador para mensurar desigualdade social 

No. Serv*No. Serv. Escola Interação entre as duas variáveis 

Renda per capita ao quadrado Interação ente renda per capita/renda per capita 

Escolaridade nível médio Gestor com escolaridade de nível médio 

Escolaridade nível superior Gestor com escolaridade de nível superior 

Escolaridade pós-graduação 

Gestão do SUAS 

Gestor com escolaridade em nível de pós-graduação 

Área de gestão das SMAS voltada para o SUAS 

Fonte: elaboração própria.  
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 Tabela 4.15 - Resultados das regressões logísticas para as metas do Pacto de Aprimoramento do SUAS - ano de 2014 (Intervalo de confiança de 95%) 

 Gestão do SUAS Gestão do Trabalho Gestão Financeira Gestão Vigilância Legislação SUAS 

Variáveis independentes Razão de 

chance 

Erro 

padrão 

Razão de 

chance 

Erro 

padrão 

Razão de 

chance 

Erro 

padrão 

Razão de 

chance 

Erro 

padrão 

Razão de 

chance 

Erro 

padrão 

Tem Plano Mun. Assistência Social 0.999 (0.142) 0.789 (0.113) 1.103 (0.155) 0.937 (0.133) 1.451** (0.028) 

Tem Fundo Mun. Assistência Social 0.862 (0.315) 1.355 (0.053) 1.881 (0.669) 1.439 (0.551) 1.227 (0.551) 

Tem Conselho Mun. Assistência Social 0.557 (0.457) 0.466 (0.035) 1.274 (0.892) 0.352 (0.258) 2.108 (2.268) 

Tem Fundo Mun. Assistência Social como 

unidade orçamentária 

-- -- 0.777 (0.187) 1.084 (0.228) 0.758 (0.159) -- -- 

Tem Secretaria exclusiva para a área 1.14 (0.106) 1.201 (0.118) 1.025 (0.009) 1.184 (0.112) 0.960 (0.108) 

Recebe recursos de cofinanciamento 1.161 (0.274) 1.343 (0.351) 1.271 (0.295) 0.990 (0.238) 1.010 (0.299) 

Índice Gestão Descentralizada do SUAS 0.907 (0.185) 0.892 (0.188) 0.904 (0.615) 1.254 (0.258) 1.338 (0.329) 

Número de Servidores da Secretaria 0.999 (0.000) 1.000** (0.000) 1.003*** (0.000) 1.001** (0.000) 0.999 (0.000) 

No Servidores com nível médio e superior 1.042*** (0.013) 1.046*** (0.000) 1.043*** (0.014) 1.038*** (0.011) 1.005 (0.008) 

Comando exclusivo do Fundo Mun. 

Assistência Social pelo órgão gestor 

0.751** (0.069) 0.887 (0.082) 0.977*** (0.088) 0.955 (0.086) 1.128 (0324) 

Renda per capita 1.000** (0.000) -- -- 1.000** (0.000) 1.000 (0.000) 1.000 (0.171) 

Índice de Gini 2010 0.293** (0,182) 0.175*** (0.107) 0.347 (0.199) 0.488 (0.304) -- -- 

Número servidores*Servidores nível 

médio e superior 

0.999** (0.000) 0.999** (0.000) 0.999** (0.000) 0.999** (0.000) -- -- 

Renda per capita ao quadrado -- -- -- -- -- -- -- -- 0.999 (0.000) 

Escolaridade Secretário (nível médio) -- -- -- -- -- -- -- -- 1.022 (0.328) 

Escolaridade Secretário (nível superior) -- -- -- -- -- -- -- -- 1.121 (0.326) 

Escolaridade Secretário (pós-graduação) -- -- -- -- -- -- -- -- 1.235 (0.367) 

Gestão do SUAS -- -- -- -- -- -- -- -- 2.363*** (0.237) 

Pseudo R2 0.011  0.010  0.007  0.016  0.030  

Observações 

Teste chi2 da razão de verossimilhança 

3075 

45.40*** 

 3075 

38.24*** 

 3075 

28.46*** 

 3075 

66.03*** 

 3075 

96.48** 

 

Fonte: Elaboração própria. Significante ao nível de 99% (***) e 95 (**). 

Nota: As regressões consideraram apenas as SMASs com ao menos um servidor informado no Censo Suas 2014 com escolaridade média ou superior em 2014 e aquelas que 

atingiram o índice mínimo acima de 0,2 no IGD-SUAS para serem aptas receber valores de repasse (N=3075). Em todos os modelos realizaram-se os testes da razão da 

verossimilhança (modelos aninhados testados um contra o outro para avaliar se o qui-quadrado é significante, o que se ocorre afirma que o modelo atual não pode ter o 

número de variáveis independentes reduzido, dado um nível de significância específico, nesse caso de 5%). A adequação dos modelos foi avaliada com o linktest para 

verificar erros de especificação, o estat gof e o fitstat. A colinearidade das variáveis independentes foi testada, considerando o valor limite de 10 em todos os modelos. 
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 Em relação ao IGDSUAS, a intenção é avaliar se gerou impacto na consecução das 

metas para a dimensão da gestão do Pacto de Aprimoramento. Adicionalmente, testa-se se 

exigências de capacidade estatal inseridas no SUAS, cuja cobertura quantitativa já é 

expressiva, ajudam a explicar os avanços qualitativos previstos pelo Pacto até 2017. Como se 

observa, a variável "Número de Servidores" é a que mais explica o fato de as SMASs 

organizarem sua gestão interna. Esta variável amplia a probabilidade de incrementar a 

subdivisão de unidades internas, em linha com as metas do Pacto. Trata-se de uma variável 

mais relevante do que a disponibilidade de recursos financeiros e orçamentários, embora ela 

não seja importante para explicar o fortalecimento da legislação local do SUAS.  

 Para a legislação local, importa a existência do PMAS: 45% mais de chances se 

comparado a casos onde não há. Esta é a única situação em que uma das exigências centrais 

da NOB 2005 apresenta significância estatística para uma meta do Pacto de Aprimoramento. 

Quanto mais planejada a política em nível municipal, maior a possibilidade de 

institucionalizá-la. Por outro lado, a probabilidade de existir legislação local do SUAS 

aumenta por um fator de 2,34 se há a gestão do SUAS. Assim, quanto mais planejada a 

política, e quanto mais estruturada a sua gestão, maior a possibilidade de institucionalizá-la. 

 A gestão do SUAS tem uma chance de mais 4% (RC=1,04) de ocorrer quando há 

servidores mais escolarizados, e da interação entre essa variável e o número de servidores 

(uma combinação de quantidade e qualidade de pessoas). Resultados similares são explicados 

por essas variáveis para organizar a gestão financeira, do trabalho e da vigilância sócio-

assistencial (RC=1,04). Os recursos financeiros não geram impactos organizacionais na 

gestão. O comando sobre a gestão do FMAS diminui em 25% a probabilidade de organizar a 

gestão do SUAS, o que não deixa de ser contra-intuitivo. Este se mostrou um aspecto mais 

importante do que a existência do Fundo como unidade orçamentária, pois implica controlar a 

execução dos recursos. Como deter o comando sobre recursos é essencial para promulgar 

políticas, talvez isso ajude a explicar que essa área busque mais autonomia funcional frente à 

gestão do SUAS. Mas essa hipótese não será discutida nessa pesquisa. 

 O IGDSUAS não é relevante na organização das quatro áreas de gestão (SUAS, 

vigilância, trabalho e finanças) e tampouco na produção da legislação local do SUAS. Da 

mesma forma, não o são os três aspectos centrais que a NOB 2005 define para a adesão 

municipal ao SUAS (PMAS, FMAS e o CMAS), exceto na variável legislação. Os pilares 

básicos do Sistema não têm sido indutores da modernização das capacidades estatais nas 

SMASs. Em nível local, esse processo depende de fatores cuja influência federativa é 
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pequena (como ampliar o número de servidores e elevar sua escolaridade). Por isso 

argumentou-se que se o SUAS foi exitoso em fazer avançar a quantidade de SMASs que 

possuem PMAS, FMAS, CMAS e comando exclusivo, a tradução qualitativa para novos 

patamares organizativos previstos até 2017 irá testar sua capacidade de estimular de fato esses 

avanços na gestão local. Será preciso avaliar se a permissão para que até 60% dos valores 

repassados fundo a fundo seja utilizada no pagamento de servidores nas equipes de referência, 

conforme a Lei 12.435/2011, atenderá as demandas combinadas por mais recursos financeiros 

e servidores, visto que são dois fatores chave para ampliar as capacidades estatais locais. 

 A terceira meta do Pacto visa ampliar em 60% os profissionais de nível médio e 

superior e será analisada considerando os resultados da regressão na tabela 4.16.  

Tabela  4.16 - Resultados da regressão múltipla para a meta do Pacto de Aprimoramento de ampliar número de 

servidores com escolaridade média e superior como variável dependente (intervalo de confiança de 95%) 

 Número servidores com nível médio e 

superior 

Variáveis independentes Coeficiente P > | t | 

Renda per capita .0004014 0.317 

Secretaria exclusiva para a área -.1567746 0.564 

Tem Fundo Municipal de Assistência Social .1115879 0.799 

Tem Plano Municipal de Assistência Social -.1748142 0.467 

Tem Conselho Municipal de Assistência Social -.0757075 0.862 

Índice de Gestão Descentralizada do SUAS (IGD-SUAS) .2626207 0.493 

Número de Servidores .028348       0.002*** 

Recebe recursos de cofinanciamento .1954849 0.627 

Plano de Cargos Carreira e Salários .6010844     0.024** 

Vínculo como celetista*Plano de Cargos Carreira e Salários .0069144 0.096 

Comando estratégico das áreas de gestão* .8403849      0.014** 

Renda per capita*Número de Servidores -.0000134        0.003*** 

Índice de Gini 2010 -.3443507 0.850 

Órgão gestor comanda Fundo Municipal de Assistência Social -.03263686 0.109 

Vínculo de trabalho como servidor estatutário -.012969 0.210 

Fonte: Elaboração própria. Significante ao nível de 99% (***) e ao nível de 95 (**). N =2664.  

Nota: As variáveis com asteriscos são interações ("Comando estratégico das áreas de gestão"= Secretaria 

Exclusiva*Gestão (Trabalho*Gestão Suas*Gestão Vigilância*Gestão Finanças). Ainda que o R2 não seja 

elevado (0.0808), optou-se por apresentar os resultados, pois foram testadas todas as variáveis organizacionais 

do Censo Suas 2014 e na Munic 2013. Além disso, as variáveis testadas estão relacionadas à discussão teórica. 

Possivelmente há outras variáveis que não são de cunho organizacional,  não disponíveis nas bases de dados, 
mas que poderiam ampliar o alcance explicativo da variação da variável dependente (por exemplo, existência de 

força de trabalho escolarizada no município/região ou disponibilidade de universidades na região). Foram 

realizados testes omitindo os valores extremos das variáveis quantitativas sem que os valores dos preditores 

fossem alterados, bem como o VIF ficou abaixo de 10, o que indica não haver colinearidade entre as variáveis 

independentes. Para corrigir a heteroscedasticidade foi utilizado o modelo dos erros robustos. Mesmo com as 

variáveis "população com mais de 18 anos e ensino médio completo" e "taxa de população ocupada com mais de 

18 anos e com nível superior" nos municípios, ambas do banco de dados PNUD, o modelo não ampliou seu R2. 

 Dos fatores associados a essa meta, o número de servidores é o mais relevante: sua 

maior quantidade está associada com mais escolaridade. Esta variável acompanha o 

crescimento dos intervalos populacionais municipais e serve para avaliar sua distribuição 
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regional. Se for considerado que 45% dos municípios não possuem nenhum servidor de nível 

médio ou com formação universitária, essa meta do Pacto pode ampliar as assimetrias 

regionais e entre municípios. Portanto, o SUAS como um sistema que pactua 

cooperativamente suas ações deverá confrontar sua lógica de indução e repasse de recursos 

com o desafio de atuar diante de um problema que pode ampliar as desigualdades federativas. 

O número de servidores também é importante em interação com a existência de recursos 

financeiros, pois servidores mais qualificados recebem salários maiores.  

 Outro fator que incide sobre o número de servidores com escolaridade mais elevada é 

a existência de Planos de Cargos Carreira e Salários (PCCS) (total ou parcial, específico ou 

geral na Prefeitura). Faz sentido pensar que a perspectiva de construir carreira e incrementar 

vencimentos seja atraente para servidores mais escolarizados. Mas como apenas 10% dos 

governos locais têm PCCS, este será um desafio complexo, sobretudo na gestão do trabalho e 

na gestão financeira: técnico (elaborar propostas adequadas de Planos), político (negociar com 

os servidores) e econômico-financeiro (custos atuais e sua futura sustentabilidade).  

 Sendo essa uma variável associada ao número de servidores mais escolarizados, a 

realidade até o momento não autoriza conclusões otimistas para 2017. Esta será outra área 

onde as normativas e as induções do SUAS serão tensionadas pelos menores avanços até 

agora alcançados na gestão de pessoas. A variável que associa número de servidores e 

disponibilidade de recursos orçamentários é outra forma de avaliar a questão da assimetria 

federativa, pois sua existência tende a seguir o porte populacional dos municípios. Como os 

maiores tendem a ser mais autônomos pelos recursos financeiros que manejam, e menos 

dependentes politicamente das definições do SUAS, será preciso avaliar como o Sistema 

poderá pactuar e implementar medidas de cunho redistributivo na Federação. A visão 

cooperativa, nacionalmente articulada, mas descentralizada nas bases de sua organização, terá 

que se defrontar com essa questão. A depender das evidências sobre a realização de concursos 

públicos nos municípios e da existência de PCCS, na meta da desprecarização do trabalho, 

nos termos formulados, não há condições objetivas de ser respondida apenas por esses entes.  

 A ampliação do número de servidores mais escolarizados também está associada com 

a interação entre o comando exclusivo e a subdivisão interna de suas principais áreas de 

gestão. Isso indica que onde a Secretaria não divide atribuições e/ou não tem poder decisório 

sobre a área, há uma menor complexidade organizativa. Do contrário, administrar com mais 

autonomia as politicas, desde que acompanhada da qualificação da estrutura interna, tende a 

demandar servidores mais escolarizados. Aqui também será preciso avaliar se os instrumentos 

existentes, como por exemplo o CapacitaSuas, serão capazes de habilitar os gestores para 
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assumirem essas áreas. Como a realização de concursos públicos não tem se mostrado 

significativa para recrutar servidores mais preparados, ao menos até 2014, a principal maneira 

de ampliar a escolaridade reside naqueles que já atuam nas Secretarias. Mas como essa não 

pode ser uma resposta que dependa apenas do esforço individual dos servidores, os avanços 

para ampliar a capacidade estatal seguem sendo um enorme desafio para o SUAS. 

 O IGDSUAS não possui nenhuma capacidade explicativa sobre essa meta. Os três 

pilares do SUAS (PMAS, FMAS e CMAS) não tem nenhuma incidência sobre o número de 

servidores mais escolarizados. Sobretudo, nos dois primeiros, poderia esperar-se que tivessem 

mais conexão com a definição de rumos das Secretarias, bem como indicassem caminhos para 

gerenciar seus recursos, pois não parece razoável dispor de planejamento e instâncias de 

gestão financeira descoladas da qualidade dos servidores. No entanto, os resultados parecem 

indicar que há pouca integração entre planos, orçamento e o "capital intelectual", o que é mais 

um desafio para o SUAS equacionar em relação às capacidades estatais das SMASs. 

 

4.5.2 O IGD-M e o desenvolvimento gerencial das Secretarias Municipais 

 

 O IGD-M é um repasse de recursos que apoia a gestão do PBF com base nos 

resultados alcançados, especialmente no Fator 1, e que demanda mais qualidade gerencial. Os 

valores repassados são considerados pagamentos de serviços pelo trabalho realizado nos 

municípios que aderem ao programa e, na prática, materializam uma contratualização 

federativa baseada em resultados. Os municípios podem utilizar os recursos na gestão de 

condicionalidades e benefícios, acompanhamento das famílias beneficiárias, cadastramento e 

atualização do CadÚnico, implementação de programas complementares, fiscalização do PBF 

e do CadÚnico e suporte ao controle social do PBF (BICHIR, 2011).  

 A gestão local autonomamente define o uso de recursos no PMAS a ser aprovado no 

CMAS, pois entende-se que a gestão é descentralizada e os entes locais são mais habilitados 

para adotar essas definições. Por outro lado, para a SENARC/MDS, o Termo de Adesão 

acaba criando mecanismos formais para controle de qualidade, monitoramento do plano 

municipal e apoio à melhoria da gestão do PBF ao identificar problemas e sugerir ações 

corretivas em nível local (LÍCIO, 2012). 

 Do ponto de vista das capacidades técnico-administrativas, o PBF é uma iniciativa 

inovadora e bem-sucedida se comparada aos arranjos político-institucionais que marcaram a 

política social brasileira entre 1930 e 1988. Utiliza e aperfeiçoa um cadastro nacional de 

cidadãos vulneráveis, adota mecanismos de gestão descentralizada e intersetoriais, vale-se de 
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mecanismos de pactuação federativa entre gestores, emprega estratégias de incentivos e 

recompensa do desempenho administrativo, prevê condicionalidades para induzir 

comportamentos e estimula sua integração com outras políticas sociais (COUTINHO, 2013). 

 Conforme Lindert, Hobbs e Brière (2007), como o IGD-M induz a adesão de 

municípios autônomos, o federalismo demanda arranjos de gestão para implementar o PBF 

vinculado a padrões mínimos de qualidade (performance-based incentives). Ao mesmo 

tempo, regulamenta uma relação entre o agente e o principal em um contexto descentralizado 

de execução (carrot style). Mas é preciso avaliar o impacto dessa ferramenta na qualidade de 

implementação do PBF e seu êxito em encorajar lagging municipalities em investir no reforço 

de suas capacidades estatais. Assim, de um lado, para Lício (2012), os repasses são 

condicionados à eficiência da gestão local do programa e acabam sendo um mecanismo de 

regulação da implementação nessa esfera. Por outro lado, há que se avaliar se o MDS é capaz 

apoiar a modernização da gestão municipal em áreas como, por exemplo, sistemas 

informatizados que são fundamentais para as relações federativas do programa. 

 Nesse sentido, o problema das capacidades institucionais locais não é resolvido 

simplesmente com repasse de recursos financeiros, pois essas dependem também de 

treinamento dos recursos humanos disponíveis e envolvem decisões técnicas, administrativas 

e políticas estreitamente articuladas tanto em nível municipal como na arena federativa. A 

própria evolução do programa demanda capacidades institucionais locais nada triviais, pois há 

desafios políticos, técnicos, logísticos, de recursos humanos e financeiros. Mas pouco tem 

sido feito pelo governo federal para fortalecer essas capacidades institucionais locais, 

sobretudo para integrar a política de transferência de renda e os serviços socioassistenciais 

(BICHIR, 2011, p. 245-246). A SENARC também reforça que a gestão do PBF e do 

CadÚnico seja intersetorial no que se refere à Assistência Social, Saúde e Educação, e nesse 

contexto a qualidade e atualização dos cadastros segue sendo um desafio para a gestão local. 

 Faz-se necessário avançar a integração com os serviços socioassistenciais nos 

municípios, pois como o PBF tem prestado pouca atenção à política de assistência esta falha 

precisa ser superada (entrevistas 16 e 19). Em termos dessa formalização como uma demanda 

comum às Secretarias, o primeiro esforço de alinhamento ocorreu, em 2009, com o Protocolo 

de Gestão Integrada dos Serviços, Benefícios e Transferência de Renda.  

 Em 2010, o IGD-M incorporou mais um incentivo à melhoria da sua gestão com a 

Portaria 754, sem prejuízo da transferência mensal garantida em lei, visando repassar valores 

adicionais: a) 3% para acompanhar as famílias beneficiárias em situação de descumprimento 

de condicionalidades, mas que estejam em processo de acompanhamento; b) 3% quando o 
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município atender, nos prazos estipulados, as demandas de apuração de irregularidades na 

execução do PBF; c) 2% quando o município tiver 100% dos dados atualizados há menos de 

um ano e registrados em sistema informatizado do MDS; e d) 2% quando o município 

apresentar ao menos 96% de cartões entregues na data de apuração do IGD-M. A Munic 

IBGE 2013 investigou a forma de utilização dos valores recebidos do IGDM e as três 

principais finalidades foram: 47,8% na contratação de pessoal temporário como 

entrevistadores para cadastrar famílias e digitadores no CadÚnico; 52,5% para estruturar 

sistemas de informação e 80,2% para adquirir equipamentos (computadores e móveis).  

 Mas, para avaliar se a utilização do IGD-M como incentivo inserido na lógica 

sistêmica do SUAS amplia a probabilidade de qualificar a gestão do PBF, foram 

desenvolvidos cinco modelos de regressão logística. Estes modelos testam as mesmas 

variáveis independentes que avaliaram o IGDSUAS, acrescidas das quatro dimensões de 

gestão do SUAS para verificar a intersetorialidade com o PBF (SUAS, vigilância social, 

finanças e trabalho). As variáveis dependentes estão no cabeçalho das colunas da tabela 4.17. 

 O primeiro modelo avaliou se os recursos do IGDM são relevantes para implantar 

sistemas de informação para a gestão do CadÚnico. Pode-se ver que o número de servidores e 

sua interação com aqueles com mais escolaridade são variáveis importantes, embora não 

aumentem a probabilidade de o PBF implantar esse suporte à gestão (RC=0). A 

disponibilidade de recursos financeiros é outro fator chave, o que pode indicar que apenas os 

recursos do IGDM não têm sido suficientes para essa finalidade. Realidade similar ocorre na 

utilização do CadÚnico para diagnóstico territorial. A área de transferência de renda depende 

mais da disponibilidade de servidores do que de orçamento, possivelmente porque o IGDM 

integra o FMAS no repasse fundo a fundo e pode ser utilizado para pagamento de salários. 

 O PMAS é um fator relevante, embora com sinais trocados. Na comparação com 

situações onde não existe, o PMAS reduz em 77% a chance de uso do CadÚnico para definir 

públicos-alvo do PBF. Todavia, amplia em 43% a possibilidade de o CadÚnico ser utilizado 

para diagnóstico territorial. O PMAS aponta metas, o que inclui serviços, benefícios e ações 

de transferência de renda. Este é um aspecto importante, pois está em linha com os esforços 

de intersetorialidade entre o SUAS e o PBF para reforçar as capacidades estatais, como 

previsto no Protocolo de Gestão Integrada dos Serviços, Benefícios e Transferência de Renda. 

 Nessa linha, avaliou-se a relação do PBF com as quatro áreas de gestão do SUAS. 

Este parece ser um processo em curso, pois: a) a gestão financeira amplia em 25% a chance 

de o PBF utilizar sistemas de informação na gestão do CadÚnico; b) a gestão da transferência 

de renda amplia em 35% a chance de ocorrer se interage com a gestão do SUAS e cresce em 
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Tabela 4.17 - Resultados das regressões logísticas para avaliar o efeito do IGD-M na gestão do Programa Bolsa Família - ano de 2014 (Intervalo de confiança de 95%) 

 Sistema de informação 

para gestão do PBF 

Gestão do Cadastro 

Único 

Uso CadÚnico para 

definir públicos PBF 

Gestão de ações de 

transferência de renda 

Uso do CadÚnico para 

diagnóstico territorial 

Variáveis independentes Razão de 

chance 

Erro 

padrão 

Razão de 

chance 

Erro 

padrão 

Razão de 

chance 

Erro 

padrão 

Razão de 

chance 

Erro 

padrão 

Razão de 

chance 

Erro 

padrão 

Tem Plano Mun. Assistência Social 6.084 (7.643) -- -- 0.235** (0.169) 0.998 (0.151) 1.433** (0.218) 

Tem Fundo Mun. Assistência Social 3.098 (3.614) -- -- 2.364 (1.789) 0.8342 (0.341) 1.977 (0.806) 

Tem Conselho Mun. Assistência Social -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Tem FMAS como unidade orçamentária -- -- -- -- 0.765 (0.522) 1.266 (0.283) 1.289 (0.291) 

Tem Secretaria exclusiva para a área 1.145 (0.120) -- -- 1.051 (0.261) 1.128 (0.110) 0.894 (0.091) 

Recebe recursos de cofinanciamento -- -- -- -- 0.588 (0.431) 1.343 (0.328) 2.123*** (0.521) 

Índice de Gestão Descentralizada (IGDM) 1.711 (0.977) 0.115 (0.509) 0.139 (0.211) 0.618 (0.035) 0.387 (0.229) 

Número de servidores da Secretaria 1.001** (0.000) 0.998 (0.001) -- -- 1.003*** (0.000) 1.001*** (0.000) 

No. servidores com nível médio e superior 0.994 (0.022) -- -- 0.994 (0.034) 0.998 (0.009) 0.989 (0.008) 

Renda per capita 0.999*** (0.000) 0.983** (0.005) 0.998 (0.000) -- -- 0.999** (0.000) 

Índice de Gini 2010 21.141*** (14,32) 0.000 0.003 0.004*** (0.007) 0.782 (0.483) 1.351 (0.916) 

Número servidores*Servidores nível 

médio e superior 

0.999** (0.000) 1.000 0.758 -- -- -- -- -- -- 

Renda per capita ao quadrado -- -- 1.000 (0.000) -- -- -- -- -- -- 

Secretaria Exclusiva para a área*Número 

Servidores com nível médio e superior 

1.031 (0.026) -- -- -- -- -- -- -- -- 

Tem PMAS* Tem FMAS 0.178 (0.226) -- -- -- -- -- -- -- -- 

Gestão do Cadastro Único 

Gestão do SUAS 

Gestão Vigilância Social 

Gestão Financeira 

Gestão do Trabalho 

Gestão SUAS*Gestão Vigilância Social 

Pseudo R2 

Observações 

Teste chi2 da razão de verossimilhança 

1.033 

-- 

1.172 

1.250** 

-- 

-- 

0.024 

2696 

90.48*** 

(0.699) 

-- 

(0.099) 

(0,109) 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

0.634 

4.239 

0.086 

2826 

14.38** 

-- 

-- 

-- 

-- 

(0.640) 

3.701 

 

-- 

1.222 

0.754 

1.171 

1.171 

-- 

0.029 

2753 

26,49** 

-- 

(0.031) 

(0.201) 

(0.281) 

(0.325-

-- 

-- 

1.355*** 

1.063*** 

2.020*** 

1.017 

-- 

0.049 

2821 

190.41*** 

-- 

(0.134) 

(0.111) 

(0.188) 

(0.109) 

-- 

-- 

0.931 

1.237** 

1.024 

0.994 

-- 

0.014 

2765 

49.29*** 

-- 

(0.088) 

(0.013) 

(0.097) 

(0.112) 

-- 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. Significante ao nível de 99% (***) e 95 (**).   

Nota: As fontes das variáveis são as mesmas dos modelos para o caso do IGDSUAS, exceto o IGD-M que foi obtido junto à SENARC/MDS. As regressões consideraram 

apenas as SMAs com ao menos um servidor informado no Censo Suas 2014 com escolaridade média ou superior e aquelas que atingiram o índice mínimo de 0,55 no IGD-M . 

As mesmas considerações metodológicas dos modelos para o caso do IGDSUAS aplicam-se para os modelos testados com o IGD-M.  
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em um fator de 2 para cada unidade de aumento na gestão financeira; c) a probabilidade de 

utilização do CadÚnico no diagnóstico territorial cresce em 23% se integrada à vigilância 

socioassistencial, que é uma área de planejamento. 

 O cofinanciamento influi no diagnóstico territorial (ações nessa área ampliam-se em 

um fator de 2,1 para cada unidade de aumento nos recursos recebidos). Isto pode indicar que, 

quando se realizam análises de demandas territoriais, a utilização de valores repassados pelo 

SUAS venha contribuindo para reduzir ações isoladas do PBF. Esta é a ação mais integrada 

com a gestão do SUAS, seguida da transferência de renda. Mas nem todas as quatro áreas 

interagem com o PBF (gestão do trabalho, por exemplo), nem é homogênea a relação delas 

com o PBF, o que talvez indique que esse processo esteja iniciando. Se a intersetorialidade é 

um objetivo do MDS para a gestão das SMASs, para que ele se concretize, a qualificação 

organizacional (as áreas de trabalho, vigilância, finanças e SUAS) e o PMAS parecem ser 

indispensáveis para avançar a trilha da integração política e organizacional.  

 Todavia, como ocorre com o SUAS, também os três eixos básicos do Sistema (PMAS, 

FMAS e CMAS) ainda têm pouca incidência sobre o conjunto das ações implementadas na 

gestão do PBF. Mesmo assim parecem mais importantes para induzir capacidades estatais, 

considerando-se que o PMAS é um instrumento mais relevante na gestão do PBF 

comparativamente ao SUAS. Nesse sentido, buscar uma maior proximidade entre as duas 

áreas - transferência de renda e serviços/benefícios assistenciais - segue sendo um desafio 

para fortalecer as capacidades estatais das SMASs. Por outro lado, o IGD-M não se mostrou 

um instrumento capaz de incidir de forma relevante em nenhuma das cinco áreas analisadas. 

Mesmo sendo um complemento financeiro importante, seu efeito isolado não explica os 

resultados alcançados na gestão do PBF e nas demais iniciativas de suporte. 

 O PBF foi criado em 2004, apesar de ações de transferência de renda existirem, no 

Brasil, desde a segunda metade da década de 1990. Sem dúvida que seus mecanismos de 

indução financeira, como o IGD-M, têm influído na adesão expressiva dos municípios que 

assumem sua execução e gestão descentralizada. Mas, a exemplo, do SUAS, esse mecanismo 

de indução e repasse de recursos não explica o desenvolvimento de capacidades estatais nas 

ações de transferência de renda. Boa parte das respostas a essa questão está em demandas do 

SUAS como o PMAS, repasses de cofinanciamento e organização dos órgãos internos das 

SMASs que estimulam a gestão intersetorial com o PBF.  

 Em termos do seu legado, dada sua trajetória mais recente de organização 

institucional, ao mesmo tempo em que há o desafio da sua autonomia ou integração com os 

serviços e benefícios assistenciais, ocorreram avanços. Nesse sentido, os efeitos de feedback 
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que o PBF têm gerado nos municípios são mais promissores do que aqueles oriundos das 

áreas clássicas do SUAS, pois tem estimulado a intersetorialidade, em linha com as normas do 

Sistema.  A cobertura quantitativa dos municípios que aderiram ao PBF parece ter gerado esse 

aprendizado, pois sua criação se deu distante da trajetória de carência gerencial e da herança 

de baixa capacidade estatal que historicamente caracterizou a assistência social. 

 

4.6 Evolução da política pública de educação no Brasil 

  

 A ação do Estado brasileiro nessa área data do período imperial demandando a 

obrigatoriedade da educação primária e a divisão de responsabilidades entre o governo 

nacional e as províncias, em relação a oferta das redes de ensino. Essas normas foram 

mantidas na Constituição de 1891 (DRAIBE, 1989). Para Abrucio (2010), o modelo imperial 

inaugurou uma duplicidade de redes que, ao longo do tempo, resultou na falta de articulação e 

coordenação num ambiente de grande desigualdade no plano subnacional. A Primeira 

República reproduziu essa divisão de competências ao conferir maior autonomia aos governos 

estaduais, no bojo do federalismo estadualista que então vigorava.  

 Até 1930, faltavam capacidades políticas, técnicas e financeiras para a União definir 

as bases de uma política nacional. Centralização doutrinária-pedagógica, unificação 

organizacional e institucionalização foram tarefas encetadas quando iniciou o governo 

Vargas, pois estava na agenda a "questão nacional da educação". Este processo viabilizou que 

fossem unificados os sistemas de ensino e fortaleceu a União em relação aos conteúdos 

sociais oriundos de várias plataformas de educação pública. Contra a dualidade de redes, entre 

1930 e 1945, houve um movimento, no interior do governo federal, de elaboração de códigos 

e "leis orgânicas" para criar diretrizes e estrutura organizativa em escala nacional (DRAIBE, 

1989, p. 121). O governo federal assumiu, de forma centralizada, a regulação da educação em 

nível nacional, mas sem que houvesse mecanismos de indução às redes educacionais que 

eram organizadas majoritariamente em nível estadual. 

 Segundo Draibe (1989), essa centralização nacional teve alguns momentos 

importantes: a) a criação do Ministério da Educação Básica e da Saúde Pública (1930); b) a 

criação do Conselho Nacional de Educação; c) durante o Estado Novo, e no decorrer de 1946, 

das leis orgânicas do ensino, o que estava em linha com a Carta de 1934 que afirmava ser 

papel da União fixar o plano nacional de educação para coordenar a execução da política em 

todo país; d) a constituição de 1946 fixou competência para a União definir as bases e 

diretrizes da educação que, após acirrados debates, foi aprovada como lei em 1961; e) em 
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1953, a educação e cultura passaram a se organizar em um ministério próprio; f) a criação do 

Conselho Federal de Educação em 1961. Desse modo, afirma Draibe (1989, p. 122): "com a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases e a criação do Conselho Federal da Educação, 

completou-se a centralização dos dispositivos básicos de controle estatal sobre a educação". 

Este processo teve dois efeitos relevantes: a) assegurou os instrumentos e a forma como 

ocorreu a descentralização administrativa e as competências dos entes federativos; b) passou a 

demandar uma organização cada vez mais complexa do Ministério responsável pela área. 

 Com essas questões institucionais equacionadas, ocorreu a ampliação da oferta de 

ensino nas redes pública e privada, que requereu, no nível estadual, mas também municipal, 

órgãos gestores da educação com mais capacidades organizacionais, a partir da década de 

1950. Mas esse processo de centralização da regulação da área não foi acompanhado de 

nenhum mecanismo de indução financeira, como será o caso após 1988 com as novas formas 

legais que ampliaram esse tipo de vinculação entre a União e os governos subnacionais. As 

redes estaduais de ensino seguiram sendo os grandes provedores da educação pública, de 

modo que o aparato de "controle estatal sobre a educação" não significou condução e 

execução centralizada dessa política pública pela União. 

 O regime militar, nos seus primeiros anos, implementou a LDB e criou uma fonte 

extra de financiamento (o salário-educação, em 1964). Em 1971, com a lei 5692, a educação 

primária e secundária foram alteradas com a expansão da educação básica de quatro para oito 

anos, cuja obrigatoriedade e gratuidade foram reafirmadas. Buscou-se introduzir, nos dois 

níveis, uma orientação profissionalizante, que foi suprimida em 1982. Para enfrentar as altas 

taxas de analfabetismo foi criado, em 1970, o MOBRAL, extinto na década de 1980 

(DRAIBE, 1994). Estas mudanças introduzidas no período do regime militar alteraram os 

marcos regulatórios anteriores e esse processo teve impacto nas capacidades estatais dos 

governos locais por duas razões: a) a ampliação da obrigatoriedade do ensino público passou 

a exigir mais recursos técnicos, gerenciais e administrativos nas Secretarias Municipais de 

Educação; b) com o MOBRAL, o regime militar buscava "pular" as redes estaduais de ensino 

para atuar diretamente no âmbito municipal, exigindo mais estrutura organizacional local. 

 Draibe (1994, p. 281) ainda afirma que o "poder central reservava-se o direito de 

imprimir uniformidade a todo o sistema, subtraindo aos estados e municípios a autonomia 

para traçar políticas educacionais mais adequadas às suas realidades e necessidades". Todavia, 

não era possível implantar a política de educação sem promover o desenvolvimento de 

capacidades estatais nos municípios. Por exemplo, intensificou-se nesse período a existência 

das áreas de planejamento pedagógico nas Secretarias municipais. A centralização da política, 
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de forma não intencional, deixou como um legado importante para o período posterior a 1988 

a existência de órgãos gestores municipais com certa capacidade institucional. 

 Para Abrucio (2010, p. 56), a forte centralização decisória, marcada por um estilo 

tecnocrático-autoritário, foi o padrão geral que deu suporte para uma grande expansão e 

diversificação das ações governamentais, prioritariamente executadas segundo os preceitos de 

desconcentração administrativa do Decreto-lei nº 200: centralização da formulação e 

execução descentralizada com redução da autonomia subnacional.  Para tanto, criaram-se 

tributos e/ou fundos públicos para financiar as iniciativas, indução ou auxílio técnico da 

União junto aos entes, bem como reforçou-se o aparato burocrático federal para planejar e 

controlar tal processo. Por meio desses instrumentos, a União buscou uniformizar a 

implementação das políticas por toda a federação. 

 A nova dinâmica federativa afetou a educação, mas é preciso distinguir também o que 

há de específico nessa política. A União ampliou seu poder de normatização para além do que 

a LDB havia definido antes da ditadura militar. Na educação básica aumentaram os recursos 

federais, como exemplifica a criação do FNDE, em 1968, e os tributos e transferências 

obrigatórias destinadas aos entes. O conjunto de programas e o maior intervencionismo da 

União tiveram dois resultados: uma nova combinação entre nacionalização da política e 

descentralização tutelada da execução, além de uma maior complexificação do funcionamento 

do setor. Esse novo contexto inevitavelmente afetou as  relações intergovernamentais, pois 

criou novos pontos de contato entre os entes federativos (ABRUCIO, 2010, p. 57).  

 A combinação da nacionalização da educação, da intervenção centralizadora do 

regime militar, sobretudo na normatização, e a sua execução no plano subnacional são três 

fatores que ampliaram as exigências institucionais e gerenciais sobre essa política pública. O 

reforço das capacidades estatais municipais se tornou inexorável e passou a ser um 

componente chave na trajetória da educação. A forma de atuação do regime militar junto aos 

governos locais, seja diretamente com o MOBRAL ou por meio da normatização 

centralizadora e tecnocrática, mostra as dificuldades da coordenação federativa em políticas 

públicas organizadas em redes de ensino separadas em cada nível de governo. A busca da 

uniformização desejada pelo regime militar não deixou de ser um expediente para lidar com 

as heterogeneidades da Federação. Ao mesmo tempo, exacerbaram-se essas desigualdades 

diante das exigências para governos subnacionais desprovidos de condições para atender as 

regulações decididas sem mediação intergovernamental.  

 Este problema federativo, de forma um tanto paradoxal, foi mais fácil de encontrar um 

solução institucional no caso da assistência social, apesar do seu legado de maior fragilidade 
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em termos de capacidades administrativas. A alternativa da LOAS foi o primeiro passo para 

gerar um processo crescente de contratualização e pactuação federativa, como já foi discutido 

nas seções anteriores. Como previamente a 1988 cabia à União uma parcela significativa de 

responsabilidade pela execução municipal dessa política por meio da LBA, ainda que de 

forma centralizada, havia alguma coordenação federativa. Na educação, por sua vez, a 

intervenção do governo federal era mais forte na regulação, e o alcance da coordenação 

federativa tinha mais limites diante da maior autonomia das redes de ensino que eram 

essencialmente estaduais. De maneira geral, essa trajetória alterou-se muito pouco após 1988. 

 Este foi, em linhas gerais, o legado da educação que, ao final do regime militar e com 

a Constituição de 1988, passou a fortalecer uma lógica mais descentralizada, municipalista e 

com controle social. Aliás, essa foi a tônica de outras políticas de welfare state, como foi o 

caso da saúde e da assistência social. No entanto, a ancoragem administrativa dessa política 

nos municípios havia, em grande medida, ocorrido sob os auspícios da lógica centralista que 

prevaleceu até 1985, e que contou com o apoio mais expressivo dos governos estaduais. A 

maneira como a educação se organizou até esse período teve efeitos sobre como as Secretarias 

municipais assumiram suas atribuições, mas também no desenvolvimento posterior de suas 

capacidades institucionais, pois o período anterior: 

 

[...] significou também uma etapa de fortalecimento de experiências e iniciativas 

locais, estaduais e municipais, principalmente de redesenho do ensino de primeiro 

grau que, mesmo não tendo logrado alterar o perfil do sistema, foi importante para a 
ampliação e diversificação das competências administrativas e gerenciais - se quiser, 

o fortalecimento das capacidades administrativas - tanto das escolas quanto das 

administrações municipais (DRAIBE, 1999, p. 51). 

  

 Assim, a politica de educação, após 1988, dispôs de condições organizacionais 

minimamente existentes para implantar a concepção descentralizadora que ampliou as 

competências municipais. Em termos de pactuação federativa, a nova CF (artigo 211), resume 

este modelo em três medidas
101

. Inicialmente, a divisão de competências mais descentralizada 

que conferiu um peso importante aos municípios. Em segundo lugar, foram adotados 

instrumentos para evitar uma descentralização centrífuga que garantiram bases financeiras 

para a sua implantação
102

. Neste sentido, foi importante a noção de competência comum, 

                                                        
              101 A parte do texto que segue sobre as bases normativas e legais da política educacional baseia-se em 

Abrucio e Grin (2015).  

              102 O artigo da Constituição que garante tais bases financeiras é o 212, segundo o qual caberia à União 

aplicar percentual mínimo de 18% em educação, ao passo que estados e municípios teriam de gastar ao menos 

25% de suas receitas (ABRUCIO, 2010). O PAR, discutido a seguir, foi concebido como apoio suplementar e 

não é contabilizado nessas despesas obrigatórias. 
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segundo a qual um nível de governo atua prioritariamente sobre um ciclo, mas outro também 

poderá fazê-lo, evitando, em tese, o vácuo no acesso aos bens públicos. Por fim, a União 

produz normas nacionais, ao que se soma sua função redistributiva e supletiva, visando 

assegurar a equalização das oportunidades educacionais e um padrão mínimo de qualidade de 

ensino mediante assistência técnica e financeira aos entes subnacionais.   

A lógica do artigo 211 completa-se com a proposta do regime de cooperação, cujo 

objetivo seria articular os entes federativos nas ações educacionais. Dada a existência de redes 

duais, particularmente no ensino fundamental, de competências comuns e de ações supletivas 

da União, seria necessária essa cooperação para evitar choques ou ações descoordenadas que 

viessem a afetar a qualidade da política. Esboça-se assim o federalismo cooperativo na área 

educacional, reforçado pela LDB como um parâmetro nacional que foi aprovado em 1996
103

. 

Outra linha de ação para melhorar a coordenação federativa foram as Emendas 

Constitucionais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF), ainda no governo Fernando Henrique, e no governo 

Lula, do Fundo de Manutenção dos Profissionais da Educação (FUNDEB). O FUNDEF foi 

um primeiro esforço bem-sucedido para combinar descentralização na gestão e execução com 

coordenação federativa. Ambas as medidas visavam tornar mais justas a distribuição de 

recursos financeiros entre os entes federativos, fazendo com que o dinheiro seguisse as 

matrículas. Ademais, elas procuraram induzir os governos locais a melhorar as condições de 

profissionalização no setor educacional e criaram mecanismos de convergência federativa em 

torno de objetivos nacionais a serem atingidos.  

 Conforme Abrucio (2010), mesmo que a passagem do FUNDEF para o FUNDEB 

tenha ampliado a negociação intergovernamental com a participação de atores como a 

UNDIME (União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação) e o CONSED (Conselho 

Nacional de Secretários Estaduais de Educação), não institucionalizaram-se fóruns federativos 

alinhados com um modelo mais cooperativo. A falta dessas arenas limita o controle federativo 

do processo decisório, reduz o equilíbrio intergovernamental, pois as definições podem ser 

adotadas sem essa mediação, e diminui a accountability pela ausência de instituições formais 

no processo de deliberação.  

 O CONSED e a UNDIME constituem arenas de articulação federativa horizontal, 

semelhantes aos que existem na Saúde e na Assistência Social. Mas na educação essas duas 

                                                        
              103 Conforme  a LDB (art. 8°), União, Estados e municípios organizarão, em regime de cooperação, os 

respectivos sistemas de ensino. Cabe à  União a coordenação da política nacional, articulando os diferentes 

níveis e sistemas e exercendo a função normativa, redistributiva e supletiva. 
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arenas intergovernamentais não estão integradas a um sistema nacional e nem possuem 

representação em comissões de negociação vertical institucionalizada, como as CIBs e as 

CITs. Apesar da carência de estruturas formais de pactuação federativa existem arranjos, 

ainda que com menos autoridade vinculante, como ocorre nas outras duas políticas públicas. 

 Em linha com o artigo 211 e a busca por um regime de cooperação federativamente 

mais estruturado foi aprovada, em novembro de 2009, a EC 59 que criou o Sistema Nacional 

de Educação. Mas, a despeito da nova legislação, este modelo ainda não foi exitoso. Os 

principais empecilhos  são: a) dificuldade de se criar um efetivo Regime de Cooperação entre 

estados e municípios, cujas redes de escolas operam de forma pouco integrada e com 

autonomia; b) ausência de fóruns federativos, especialmente no plano vertical, para mediar os 

interesses dos três níveis de governo; c) a União teria que usar mais instrumentos indutores e 

recursos para padronizar comportamentos e buscar resultados de feição nacional. 

 Para Abrucio e Segatto (2014), uma das ideias-força do Sistema Nacional de 

Educação, a coordenação nacional que fortaleça a política e a sua execução descentralizada,  

pode ser resgatada do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova lançado em 1932. Após 

1988, esta concepção foi um avanço incorporado na implementação da política educacional, 

em linha com a descentralização de outras políticas públicas no Brasil. Mas, se essa é uma 

condição necessária para qualificar as relações entres os entes, padece ao menos de uma 

limitação federativa e um obstáculo gerencial e administrativo nos entes subnacionais.  

 A limitação reside em um desenho pouco alinhado com as exigências do federalismo 

democrático brasileiro atual, que vem se alinhando em torno de fóruns de cooperação entre os 

entes para decidir ações de alcance intergovernamental. Como foi visto no caso da assistência 

social, essas arenas buscam pactuar consensos federativos em torno do planejamento e da 

gestão da política. No caso da educação, atualmente, os acordos intergovernamentais são 

realizados de maneira informal e fragmentada com os representantes da UNDIME e do 

CONSED. Inexiste uma institucionalidade que opere de forma autônoma frente ao governo 

federal e que fortaleça a cooperação federativa em bases mais democráticas e articuladas.  

 O obstáculo, segundo os autores, é que as propostas inseridas no Manifesto apenas 

seriam factíveis se existissem capacidades estatais nos governos subnacionais, pois:  

 

é preciso, do ponto de vista federativo, aumentar a capacidade institucional dos 

estados e, principalmente, dos municípios. É um aspecto que não deve ser só um 

componente da ação da União, mas também dos governos estaduais, uma vez que 

não será possível, de Brasília, coordenar e induzir todo o processo de construção de 

capacidades institucionais. Tal processo deve ocorrer concomitantemente à 

democratização das relações intergovernamentais e à maior responsabilização dos 

entes (ABRUCIO e SEGATTO, 2014, p. 56). 
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 Em síntese, o legado prévio a 1988 foi marcado pela carência de bases administrativas 

nos governos subnacionais, ainda que em maior escala nas redes municipais, pois os estados 

eram comparativamente mais estruturados. Nesse sentido, em função da ação normativa e 

reguladora da União, havia uma menor fragmentação institucional quando comparada com a 

assistência social. Por essa via da regulação federativa e as novas fontes de financiamento, a 

União buscou definir os parâmetros básicos para a execução desconcentrada dessa politica 

junto aos entes subnacionais. No entanto, dada a existência de redes de ensino autônomas nos 

estados e municípios, não se constituiu nenhum processo de coordenação federativa, ainda 

que esse fosse centralizado e sem pactuação, como foi o caso da assistência social
104

. Por 

outro lado, essa herança organizativa, sobretudo no ensino fundamental, foi um componente 

estratégico para o novo modelo de execução política em bases menos concentradoras, pois as 

atribuições dos entes subnacionais já haviam se ampliado na oferta dos serviços.  

 Ademais, desde a década de 1930, a educação veio fortalecendo seus instrumentos de 

regulação e financiamento em bases nacionais, a despeito da persistência da dualidade de 

redes e da dificuldade de gerar mais cooperação intergovernamental. Nesse sentido, uma das 

questões que a CF de 1988 ratificou foi a busca por mais coordenação federativa, para o que 

as capacidades estatais não poderiam ser desconsideradas como elementos relevantes de 

ancoragem institucional para a sua implementação em nível subnacional. Na próxima seção se 

discute como o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) buscou ser o instrumento para 

responder às prescrições constitucionais que cabem à União no tocante a prestar assessoria 

técnica e financeira aos entes subnacionais e implantar o regime de cooperação federativa. 

 

4.7 O PAR e a sua proposta da cooperação federativa junto aos governos locais 

 

 Na década de 1990, uma das novidades na política educacional foi o processo de 

municipalização, visto que a trajetória até então fora marcada por uma maior atuação dos 

estados. Na assistência social, em alguma medida, essa já era a realidade, ainda que por meio 

de práticas conhecidas como o "primeiro damismo". A ênfase aqui é destacar que, a despeito 

da predominância de práticas clientelistas e de a área não ser concebida sob a ótica de um 

direito social, tratava-se de uma ação que estava na alçada dos governos municipais. Esta não 

                                                        
104

 Como essa trajetória de autonomia das redes municipais se aprofundou após 1988, a ausência de articulação 

entre esses e os Estados faz mais diferença na educação do que na assistência social, onde as CIBs cumprem essa 

função de mediação federativa em um sistema nacional que se organiza nos três níveis governamentais. 
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era a realidade predominante na política da educação, pois os estados também atuavam com 

protagonismo na sua oferta e, no regime militar, também a União com o MOBRAL.  

 Conforme Segatto (2015), até 1995, a política se caracterizava pela busca da 

universalização e da descentralização, mas também pela falta de coordenação federal e 

duplicidade de redes de ensino. Essa forma de organização das redes, do ponto de vista 

federativo, teve dois efeitos: gerou uma cobertura desigual no território nacional e dificultou a 

coordenação federativa, pois foi sedimentando uma cultura de autonomia dos entes, sobretudo 

dos estados. Esta trajetória prévia cobrou seu preço após 1988 e ampliou os desafios da 

coordenação federativa com a municipalização intensificada na década de 1990. "No caso da 

educação e, principalmente, do ensino fundamental, mais autonomia tem significado reforço 

das ações isoladas e isso torna a Federação brasileira mais frágil na busca de seus objetivos 

centrais" (SEGATTO, 2015, p. 164). 

 A nova realidade da educação criada a partir dos anos 90 trouxe mais um problema 

para os desafios da coordenação federativa, nesse caso a sua municipalização, sobretudo do 

ensino fundamental I. Este foi um processo conduzido em nível estadual, pois essa era a 

esfera que respondia por boa parte dessas redes até então, razão pela qual, de forma geral, 

possuía um maior legado de capacidades estatais comparativamente aos municípios. Ainda 

assim, as secretarias municipais já eram mais equipadas que suas congêneres na assistência 

social. Nesse sentido, um dos desafios surgidos a partir do final da década de 1990 foi como 

realizar a coordenação federativa diante de uma municipalização que resultou, sobretudo, da 

descentralização dos estados para os governos locais. As iniciativas propostas pelo governo 

federal, já na gestão Lula, surgiram na esteira dessa nova realidade sobre a forma de oferta da 

educação básica, em especial o nível fundamental, nos entes municipais. Criou-se um vácuo 

de cooperação federativa nesse processo de descentralização dos estados para os municípios 

que o MEC buscou ocupar.  

 Em abril de 2007, o MEC lançou o PDE com o objetivo de melhorar a qualidade da 

educação básica no Brasil, unificando vários programas já em curso no âmbito do Ministério. 

Por meio do Decreto 6.094/2007, o governo federal instituiu o Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação (PMCTE) como carro chefe do PDE. Esta seria a forma efetiva de 

implementar o regime de cooperação com os municípios e os estados, mediante programas e 

ações de assistência técnica e financeira e com a participação e mobilização das famílias e da 

sociedade em prol da educação básica. 

 A participação dos entes no PDE seria materializada por meio do termo de adesão 

voluntária que formalizava sua responsabilidade para implantar as 28 diretrizes do 
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"Compromisso", tendo por referência o desempenho do IDEB para aferir esses resultados. 

Ainda no ano de 2007, a totalidade dos municípios e estados aderiu ao PDE. Segundo Camini 

(2010a, p. 356), o "Compromisso" se constituiu no "eixo articulador estratégico de 

descentralização do PDE e a execução dos seus programas e ações através da elaboração do 

Plano de Ações Articuladas (PAR) nos estados e municípios".  

 As adesões ao Compromisso passaram a ser a base do apoio suplementar e voluntário 

da União às redes públicas de educação básica municipal e estadual. Este suporte seria 

operacionalizado mediante a elaboração do PAR, que tornou-se o conjunto articulado de 

ações, apoiado técnica e/ou financeiramente pelo MEC, visando o cumprimento das metas do 

Compromisso e a observância das suas diretrizes. Para receber essa assistência, os municípios 

deveriam elaborar o seu Plano, que constituiu a base para todos os termos de convênio ou de 

cooperação com o MEC. Em face da inexistência de um sistema nacional de política da 

educação, a adesão voluntária ao PDE, respeitada a autonomia municipal, gerou uma indução 

que condicionava a obtenção de recursos. Ademais, as bases legais e conceituais que 

pautaram o PDE, o Compromisso e o PAR residem na forma como a política de educação se 

organizou em termos constitucionais e legais após 1988.  

No entanto, o PDE e o PAR padeceram de construção cooperativa em âmbito 

federativo, pois foram elaborados por técnicos do FNDE e consultores contratados, ainda que 

tenham sido apresentados para a UNDIME e o CONSED. Assim se inseriu o PDE:  

 

com a intenção de efetivar o regime de cooperação como um imperativo inexorável. 

Regime de cooperação significa compartilhar competências políticas, técnicas e 

financeiras para a execução de programas de manutenção e desenvolvimento da 

educação, de forma a concertar a atuação dos entes federados sem ferir-lhes a 

autonomia (MEC, 2007a, p. 9).  

  

 Para garantir que essa concepção fosse mantida, o "Compromisso" agregou: 

 

ingredientes novos ao regime de cooperação, de forma a garantir a sustentabilidade 

das ações que o compõem. Convênios unidimensionais e efêmeros dão lugar aos 

planos de ações articuladas (PAR), de caráter plurianual, construídos com a 

participação dos gestores e educadores locais, baseados em diagnóstico de caráter 

participativo, elaborados a partir da utilização do Instrumento de Avaliação de 

Campo, que permite a análise compartilhada do sistema educacional em quatro 

dimensões: gestão educacional, formação de professores e dos profissionais de 

serviço e apoio escolar, práticas pedagógicas e avaliação e infraestrutura física e 
recursos pedagógicos. O PAR é, portanto, multidimensional e sua temporalidade o 

protege daquilo que tem sido o maior impeditivo do desenvolvimento do regime de 

cooperação: a descontinuidade das ações [...]. (MEC, 2007a, p. 23). 
  

 Esta é a concepção que, ao integrar PDE, "Compromisso" e PAR, transformou esse 
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último no "instrumento de aplicação prática"
105

 para implantar projetos de melhoria na 

qualidade da educação básica e na modernização gerencial das Secretarias Municipais de 

Educação. Portanto, para os fins dessa pesquisa, o PAR será o objeto de análise para avaliar 

seus efeitos no desenvolvimento das capacidades estatais nos órgãos gestores da educação. 

 

4.8 Desenho institucional e o formato de implementação do PAR 

 

 Afora o Decreto 6.094/2007, a legislação de apoio constituiu-se por meio de 

resoluções do FNDE (29/2007, 47/2007, 46/2008, 23/2011) que, até 2012, definiram as regras 

para formalizar as transferências voluntárias. Comparado ao SUAS trata-se não apenas de um 

suporte institucional mais simples, mas sobretudo mais frágil por ser organizado por meio de 

decretos e resoluções não pactuadas com os entes federativos. Como já foi discutido no 

capítulo 3, para os municípios, convênios são difíceis de executar, pois as exigências de 

regularidade legal junto a União são complexas. Geralmente os municípios costumam 

apresentar pendências, apesar da exigência de 1% de contrapartida, no caso do PAR, ser 

ínfima. Também seria considerada a capacidade operacional dos entes, qualidade dos projetos 

e metas para melhorar o IDEB, em uma combinação de exigências legais e administrativas 

que demandavam dos municípios a superação de suas carências técnicas e organizativas.  

 A legislação foi alterada em 2012 com a Lei 12.695 (o PAR deixou de ser regulado 

por Decreto) e a Resolução FNDE 21/2013. Pelas novas regras, a União, por meio do MEC, 

ficou autorizada a transferir recursos aos entes federativos para prestar apoio financeiro à 

execução das ações do PAR, sem que houvesse necessidade de convênio, ajuste, acordo ou 

contrato. A exigência a ser verificada pelo FNDE foi a assinatura e o cumprimento do termo 

de compromisso exigido para formalizar a adesão do município ao programa.  

 O repasse de recursos ficou condicionado à identificação e delimitação das ações a 

serem financiadas, metas quantitativas, cronograma físico-financeiro e previsão de conclusão 

ou fases programadas. Após cinco anos, as exigências legais e gerenciais foram abrandadas, 

pois estas dificultavam  a formalização de convênios para os municípios obterem recursos
106

.  

Mas, mesmo com essas mudanças, não se gerou um mecanismo estável e contínuo de 

                                                        
              105  Quando o PDE e o PAR foram criados não eram claras suas finalidades de governança na gestão 

local. Por exemplo, instrumentos utilizados no PAR já existiam antes de sua formulação e o mesmo foi 

inicialmente apropriado pelo PDE meio ao acaso e sem uma ideia muito definida de sua utilização. Devo a esse 
entrevistado essa observação (entrevista 15). 

              106 O Relatório de Gestão do FNDE (2011c) afirma que nesse ano houve 547 convênios no âmbito do 

PAR (cresceu 650% em relação a 2009, sobretudo em municípios carentes do Norte e Nordeste). Mas isso 

representou cerca de 10% do total de municípios do país, o que mostra os limites desse tipo de repasse de verbas. 
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transferência, pois dependia de o município propor seu Plano, da análise técnica do MEC e da 

disponibilidade orçamentária. Essa é outra diferença frente ao SUAS, que possui bases 

estáveis de cofinanciamento dos três entes federativos. 

 Conforme o FNDE (resposta obtida via SIC, 06/11/2015), elegeu-se o Termo de 

Compromisso como instrumento para agilizar o repasse de recursos, pois: a) seus 

procedimentos são realizados por um sistema informatizado; b)  amplia a transparência e o 

controle social com o acesso de toda prefeitura e do conselho de educação; c) sistema digital 

economiza recursos físicos e financeiros e; d) desburocratização dos trâmites via sistema. 

Mas, conforme Grodzins (1984), em políticas públicas de alcance federativo, é importante 

avaliar se as "permissões" de ordem legal de adesão são acompanhadas de assistência técnica.   

 Pressman (1975) e Elazar (1965) seguem essa linha: avaliar a legislação de uma 

política e suas regras de financiamento ajuda a compreender as formas de indução 

intergovernamental, condições de acesso e níveis de discrição dos entes. No caso do PAR, o 

estímulo do MEC para os governos locais obterem recursos foi pouco apoiado por ações de 

desenvolvimento gerencial, como se discute a seguir. As novas regras da  lei do PAR, em 

2012, enfatizaram o acesso às verbas federais, ainda que nos anos anteriores a eficiência da 

gestão local não tenha melhorado (entrevista 15). 

 Em termos do formato operativo do PAR, o apoio do MEC aos entes subnacionais foi 

organizado em quatro eixos estruturadores: gestão educacional, formação de professores e 

profissionais de serviços e apoio escolar, recursos pedagógicos e infraestrutura física. Essa 

política foi conduzida pela Secretaria de Educação Básica pois, dentre suas atribuições, está o 

fortalecimento da gestão, o controle social e a cooperação federativa e intersetorial entre os 

sistemas de ensino
107

. Cabia à sua Diretoria de Apoio à Gestão Educacional incentivar o 

fortalecimento institucional e a modernização das estruturas das Secretarias de Educação.  

 O PAR reconstituiu a relação do FNDE com os municípios, sobretudo os menores. Por 

exemplo, em 2007 existiam 1242 localidades com IDEB abaixo da média nacional, sendo 

80% no Norte e Nordeste. Estas, na maioria, nunca haviam recebido recursos de transferência 

                                                        
              107 Outra ação implantada para apoiar a gestão, em 2005, foi o Programa de Fortalecimento Institucional 

das Secretarias Municipais de Educação do Semi-Árido (PRO-FORTI) para municípios de pequeno porte, com 

até 10.000 alunos matriculados na sua rede municipal. As ações financiadas pelo MEC cobrem cerca de 15,5% 

da população do país com baixo IDH. Esse programa não será avaliado, pois englobou uma região mais limitada, 

afora seu desenho mais focado em capacitação e assessoria temporária (MEC, 2006). Dados do IDEB 

demonstravam que 71% dos municípios prioritários (com IDEB inferior a 2,8) encontravam-se nos estados 
atendidos e que 50% do total dos prioritários pertencem à região semi-árida. Até 2007 foram capacitados 1072 

técnicos em 67 municípios. Na avaliação da primeira edição, em 2007, várias secretarias relataram um paradoxo: 

o programa incentivou a modernização da gestão, mas como essas atividades tomam tempo elas esbarraram nos 

limites organizacionais, carência de recursos humanos e tecnologia (MEC/SEB/Relatório de Gestão, 2008b). 
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voluntária e não tinham acesso formal para tal junto ao MEC. Este foi um dos fatores que 

originou o PAR, visando repassar valores e apoio técnico para as áreas mais frágeis, 

considerando o diagnóstico das demandas municipais (entrevista 13).  

 Mas, além das condicionalidades de adesão para obter esses recursos, a continuidade 

na sua transferência passou a ser vinculada à capacidade dos municípios em alcançar as metas 

intermediárias do IDEB a cada dois anos, o que transformou este no indicador central da 

cooperação federativa (ADRIÃO e GARCIA, 2008). Essas avaliações instituíram uma nova 

forma de relação intergovernamental na política de educação, com base em induções que 

condicionavam os repasses financeiros ao desempenho do IDEB e aos resultados alcançados 

nas metas propostas no PAR (FARENZENA, 2010; JESUS, 2012). Para essa pesquisa 

interessa analisar o eixo da gestão educacional e seus impactos na organização das Secretarias 

Municipais de Educação
108

, em linha com a classificação do IPEA (2007) (tabela 4.18). 

Tabela 4.18 - Classificação das diretrizes que integram o Compromisso Todos pela Educação 

Categoria Número de diretrizes 

Resultados 2 

Condições de acesso e permanência 7 

Ampliação da escolaridade 2 

Formação, valorização e avaliação dos profissionais da educação 4 

Divulgação dos resultados 1 

Planejamento e gestão 8 

Integração da política educacional 1 

Integração escola-comunidade 2 

Monitoramento do compromisso 1 

Fonte: Disoc/IPEA (2007). 

 Agregando-se as categorias resultado, divulgação de resultados e monitoramento do 

compromisso, que também são de cunho gerencial, há 13 as diretrizes com esse foco 

direcionado para as Secretarias de Educação e escolas. O decreto 6.094/2007 ainda enfatizou 

que o MEC realizaria oficinas de capacitação para gestão de resultados para instituir uma 

metodologia de acompanhamento adequada aos objetivos e para avaliar a efetividade dos 

planos de ação. Estas são referências chave para avaliar se o PAR contribuiu para modernizar 

a gestão das Secretarias de Educação nos seus dois ciclos (2007-2010 e 2011-2014). 

                                                        
              108 Das 28 diretrizes do Compromisso, quatro relacionam-se à gestão das Secretarias: XX) acompanhar 

e avaliar, com participação da comunidade e do Conselho de Educação, as políticas públicas na área de educação 

e garantir condições institucionais de continuidade das ações e preservando a memória daquelas realizadas; XXI) 

zelar pela transparência da gestão pública na área da educação, garantindo o funcionamento efetivo, autônomo e 
articulado dos conselhos de controle social; XXIII) elaborar plano de educação e instalar Conselho de Educação, 

quando inexistentes; XXVIII) organizar um comitê local do Compromisso com representantes das associações 

de empresários, trabalhadores, sociedade civil, Ministério Público, Conselho Tutelar e dirigentes do sistema 

educacional público encarregado da mobilização da sociedade e do acompanhamento da evolução do IDEB. 
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4.9 O processo de elaboração do PAR pelas Secretarias Municipais de Educação 

 

 As diretrizes do "Compromisso" compreendiam exigências de complexa integração: 

obter qualidade na educação com foco no IDEB, mobilizar da sociedade, accountability dos 

dirigentes municipais e implementar o regime de cooperação (BRASIL, 2007). Para 

responder de forma combinada a essas questões, a equipe local deveria: a) realizar uma 

diagnóstico da realidade educacional, considerando as quatro dimensões do PAR; b) pautar-se 

no planejamento estratégico da Secretaria de Educação (e/ou do governo local), o que foi um 

pré-requisito pouco crível, mesmo porque o PAR deveria culminar nesse processo; c) elaborar 

um planejamento plurianual e multidimensional de quatro anos em substituição aos convênios 

unidimensionais, fragmentados e efêmeros e aos Planos de Trabalho Anuais junto ao MEC 

(MEC 2007a), geralmente firmados por municípios mais capacitados tecnicamente. Para 

tanto, a elaboração do PAR deveria adotar o fluxo apresentado no quadro 4.1. 

Quadro 4.1 - Etapas para a elaboração do PAR 

1. Adesão do ente federado ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e envio de 

informações prévias para o MEC sobre a realidade local (as chamadas questões pontuais). 

2. Composição da equipe técnica local e do Comitê Local do "Compromisso". 

3. Análise das informações pré-qualificadas e disponibilizadas pelo MEC/INEP: dados gerais do 

municipais, demográficos e educacionais. 

4. Realização do diagnóstico local a partir da análise do instrumento composto pelas dimensões, áreas e 

indicadores109, considerando um "pré-diagnóstico" enviado pelo MEC e o suporte de consultoria 

enviada pelo Ministério, em conjunto com o Comitê Local do "Compromisso". 

5. Preenchimento do SIMEC, pontuando indicadores e priorizando aqueles com as avaliações mais 

baixas, com acompanhamento de assessoria técnica contratada pelo MEC. 

6. Elaboração do PAR, em conjunto com o Comitê Local do "Compromisso,  com foco na melhoria dos 

indicadores com baixa pontuação ao eleger ações e subações disponibilizadas no  Sistema Integrado 

de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC) com seus cronogramas, metas e responsáveis. 

7. Submissão do PAR, por meio do SIMEC, para o MEC. 

8. Análise do PAR pelo Comitê Estratégico do MEC que define, monitora e revisa suas ações110. 

9. Não sendo necessários ajustes, procedia-se a assinatura do Termo de Cooperação com o MEC, cuja 

base é o PAR para os próximos quatro anos e referência para solicitar assistência técnica e financeira. 

Fonte:  Adaptado pelo autor de Junqueira (2011). 

  O PAR deveria resultar da construção participativa dos dirigentes municipais de 

Educação, comunidade escolar (professores, supervisores e demais servidores), Conselhos 

Escolares e o Conselho Municipal de Educação. Para o diagnóstico da situação educacional, a 

equipe local pontuava os indicadores propostos no instrumento de campo em quatro níveis 

(MEC, 2008a; 2008c; 2011a; 2011b)
111

. Cada ação no SIMEC possuía subações que, pela 

                                                        
              109 O diagnóstico baseia-se nas quatro dimensões que são divididas em áreas, e essas em indicadores, 

cuja pontuação aponta as ações e subações previamente definidas para solucionar os problemas (MEC, 2008a).  

              
110

 O CONSED e a UNDIME só tiveram sua participação formalizada nesse fórum em 2012. 

                111 Nível 4 (situação positiva e sem necessidade de ações imediatas), Nível 3 (situação satisfatória: mais 
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visão do MEC, melhorariam a situação do indicador. O diagnóstico pré-definido com 

alternativas de resposta e quantitativos padrão eram registrados no sistema, como mostra a 

tabela 4.19. Como pré-requisito, as equipes locais deveriam conhecer as subações e selecionar 

as mais adequadas para obter o resultado esperado. 

 A elaboração do plano resultaria da pontuação realizada no diagnóstico, pois conforme 

o nível escolhido o SIMEC indicava as ações e subações passíveis de seleção. O Guia Prático 

de Ações (MEC, 2008b; 2011b; 2011d) informava os períodos de execução e os limites 

quantitativos do atendimento pelo MEC. Na prática, o que deveria resultar no planejamento 

estratégico da educação municipal, a rigor, já estava pré-concebido. Finalizada essa 

programação e modelação, pois de fato não se tratou de um planejamento, ela era submetida à 

avaliação e aprovação técnica e financeira do MEC e FNDE.  

 O Plano daí resultante embasava o Termo de Cooperação com o MEC, com recursos 

financeiros transferidos para as ações pactuadas, no cronograma estabelecido e direcionados 

para a evolução do IDEB. Os planos de trabalho deviam propor instrumentos de 

acompanhamento e avaliação de resultados. Ao menos na sua concepção teórica, o PAR, em 

linha com Agranoff (2001), buscava construir habilidades intergovernamentais para superar 

barreiras como: complexidade da candidatura, custos de informação das políticas (programas 

pré-definidos no SIMEC facilitavam conhecer as ofertas do MEC) e exigia capacidades 

mínimas para elaborar o diagnóstico e o plano de ações com o manuseio do sistema.  

 Como concebido, esse processo pouco estimulou a preocupação com o planejamento, 

ainda que esse tenha sido um efeito decorrente do diagnóstico e da identificação de problemas 

que demandavam uma resposta sistêmica das SMEs. Por exemplo, no preenchimento do 

SIMEC, caso inexistissem os Conselhos de Escola, o órgão gestor era questionado, o que 

acabava por gerar uma reflexão sobre as causas dessa situação (entrevista 14).  

 O PAR aproximou os pequenos municípios do MEC e colaborou com o seu 

planejamento. Qualificou-se a "cultura do registro" e foram desenvolvidas orientações para as 

SMEs evitarem descontinuidades administrativas, pois o PAR é plurianual. Como o foco era 

gerar uma análise conectada com as ações para melhorar o IDEB, a presença do MEC criou 

uma relação educativa com as equipes municipais de planejamento  (OLIVEIRA, SCAFF, e 

SENNA, 2012; FONSECA e ALBURQUERQUE, 2012). Ademais, a exigência de um 

diagnóstico e a definição de prioridades já foi uma mudança significativa nos "hábitos" das

                                                                                                                                                                             
aspectos positivos que negativos, pois o município desenvolve, parcialmente, ações que favorecem o 

desempenho do indicador), Nível 2 (situação insuficiente: mais aspectos negativos do que positivos, o que indica 

a necessidade de ações imediatas) e Nível 1 (situação crítica: não existem aspectos positivos). Apenas os níveis 1 

e 2  poderiam contar com o apoio técnico e/ou financeiro do MEC (MEC,  2008c; 2011). 
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Tabela 4.19 - Ações de apoio à gestão das Secretarias inseridas no Plano de Ação Articuladas com suas possibilidades pré-definidas de apoio do MEC (continua) 

Ciclo 2007-2010 

Dimensão Gestão Educacional 

Área: 1. Gestão Democrática: Articulação e Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino 

Indicador: 6. Existência e avaliação do PME com base no Plano Nacional de Educação Indicador: 1. Existência e funcionamento de Conselhos Escolares (CE) 

Execução MEC: Implantar planejamento estratégico na 

SME e  capacitação para Elaboração, Implantação e 

Avaliação dos Planos Estaduais e Municipais de Educação. 

Execução: Município. Execução MEC: Qualificar os técnicos da secretaria 

municipal de educação para criação CME 

Execução: Município  

Área: 5. Gestão de finanças 

Indicador: 1. Cumprimento do dispositivo constitucional de vinculação dos recursos da educação 

Execução MEC: Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação Execução MEC: Município 

Dimensão Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos 

Área: 2. Integração e expansão do uso de tecnologias da informação e 

comunicação na educação pública 

Área: 2. Integração e expansão do uso de tecnologias da informação e comunicação 

na educação pública 

Indicador: 1. Existência de computadores ligados à internet e utilização de recursos de 

Informática para atualização de conteúdos e realização de pesquisas 

Indicador: 2. Existência de recursos audiovisuais 

Execução MEC: Qualificar a equipe da SME para 

aplicar questionário do Proinfo. 

Execução: Município 

(levantar situação escolar). 

Execução MEC: qualificar SME para aplicar e 

analisar Levantamento da Situação Escolar e 

desenvolver planos para conservar escolas. 

Execução: Município (levantar 

situação escolar). 

Ciclo 2011-2014 

Dimensão Gestão Educacional 

Área: 1. Gestão democrática: articulação e desenvolvimento dos sistemas de ensino 

Indicador: 1. Existência, acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de 

Educação (PME) desenvolvido com base no Plano Nacional de Educação (PNE) 

Indicador: 2. Existência, composição, competência e atuação do Conselho Municipal de 

Educação (CME) 

Execução: Município Execução MEC: Qualificar os técnicos da secretaria 

municipal de educação para acompanhar o CME 

Execução: Município (documenta e 

mobilização) 

Indicador: 3. Existência e funcionamento de conselhos escolares (CE) Indicador: 7. Existência e atuação do Comitê Local do Compromisso 

Execução MEC: Qualificar os técnicos da secretaria 

municipal de educação para a criação do CME 

Execução: Município Execução: Município 

Área: 2. Gestão de pessoas 

Indicador: 1. Quadro de servidores da secretaria municipal de educação (SME) 

Execução: Município (levantamento de servidores e plano de formação) 

Área: 3. Conhecimento e utilização de informação 

Indicador: 1. Existência de um sistema informatizado de gestão escolar que integre a 

rede municipal de ensino 

Indicador: 2. Conhecimento da situação das escolas da rede 

Execução: Município (diagnóstico e implantação de sistema) Execução: Município (monitoramento do PAR por meio do SIMEC e qualificar equipe 

para realizar Levantamento da Situação Escolar) 
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Tabela 4.19 - Ações de apoio à gestão das Secretarias inseridas no Plano de Ação Articuladas com suas possibilidades pré-definidas de apoio do MEC (conclusão) 

Ciclo 2011-2014 

Dimensão Gestão Educacional 

Área: 4. Gestão de Finanças 

Indicador: 1. Existência de equipe gestora capacitada para o gerenciamento dos 

recursos para a Educação e utilização do Sistema de Informações sobre Orçamentos 

Públicos em Educação (SIOPE) 

Indicador: 3. Aplicação dos recursos de redistribuição e complementação do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB) 

Execução MEC: Programa de Apoio aos Dirigentes 

Municipais de Educação 

Execução: Município  Execução: Município 

Área: 5. Comunicação e interação com a sociedade 

Indicador: 1. Divulgação e análise dos resultados das avaliações oficiais do MEC  

Execução: Município  

Dimensão Formação de professores e de profissionais de serviço e apoio escolar. 

Área: 5. Formação de profissionais da Educação e outros representantes da comunidade escolar. 

Indicador: 4. Participação dos profissionais de serviço e apoio escolar e de outros 

representantes da comunidade escolar em programas de formação específica 

 

Execução: FNDE - Programa Nacional de Formação Continuada a Distância nas 

Ações do FNDE - Formação pela Escola - Módulo Tutoria 

 

Dimensão Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos 

Área: 1. Instalações físicas da secretaria municipal de educação. Área: 1. Instalações físicas da secretaria municipal de educação. 

Indicador: 1. Condições da infraestrutura física existente da secretaria municipal de 

educação 

Indicador: 2. Condições de mobiliário e equipamentos da secretaria municipal de educação 

Execução: Programa de Modernização Administrativa e 

Financeira dos Sistemas de Ensino Públicos do BNDES 

(financiamento)  

Execução: município Execução:  Programa de 

Modernização Administrativa e 

Financeira dos Sistemas de Ensino 

Públicos/BNDES (financiamento) 

Execução: assistência 

técnica do MEC          

(Bolsa Família-

Sistema Presença) 

Execução: município 

Fonte: Guia Prático de Ações (MEC, 2008c) e Plano de Ações Articuladas - Guia Prático de Ações para municípios (MEC, 2011d).  
Nota: Do primeiro para o segundo ciclo ampliou-se de cinco (9,6% dos 52 indicadores) para 13 os indicadores (15,9% dos 82 indicadores) com impacto na gestão das Secretarias de 

Educação, mas também reduziu-se o apoio do MEC. Entre 2007-2010, o MEC participava de todas as iniciativas nesse campo, mas de 2011-2014 passou a apoiar cinco iniciativas 

(38,4%). Essa redução ocorreu inclusive em atividades que já contavam com suporte técnico (elaboração do PME e Levantamento da Situação Escolar). A complexificação das áreas 

e indicadores na gestão foi seguida por uma redução da assessoria do MEC, ainda que no discurso essa questão fosse enfatizada como condição necessária para as Secretarias de 

Educação executarem o PAR e atingir os resultados previstos. Mesmo que no leque de ações pré-definidas a escolha das Secretarias fosse voluntária, no primeiro ciclo, os Relatórios 

de Gestão do MEC e do FNDE não apresentam evidências de assistência técnica nas áreas mencionadas. No ciclo 2011-2014 há algumas referências: a) Pradime, com os limites que 

se discute adiante; b) Sistema Presença, citado apenas no Relatório de 2014, mas sem menção de capacitações; c) Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais de 

Educação não especifica quem foi atendido nas Secretarias; d) ProInfo, com foco nos Laboratórios de Informática e Núcleos de Tecnologias Educacionais das escolas. Quanto a 

capacitação em gestão para resultados, mencionada no Decreto 6.094/2007, ela não foi implantada. Em síntese, o apoio do PAR para modernizar a gestão das Secretarias foi quase 

inexistente, pois as ações acima direcionaram-se majoritariamente para as escolas como atividade-fim ou foram delegadas para serem executadas pelos municípios. 
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Secretarias (entrevista 12)
 112

. No conjunto, esses não deixaram de ser avanços na direção de 

institucionalizar práticas de gestão ainda que, como será visto, o PAR não tenha produzido 

impacto nas capacidades estatais das Secretarias Municipais de Educação. 

 Mas, após a coleta de dados utilizando o SIMEC, as demandas locais eram enviadas 

ao MEC que as sistematizava sem debate com os municípios. Quando as propostas chegavam 

ao FNDE eram "enxugadas" e, em quase todos os casos, não era seguido o que fora pactuado 

pelos consultores e técnicos do MEC nos municípios. Era desse modo que uma política 

centralizada na sua formulação e deliberação convivia com a descentralização de recursos. 

Nesse processo, o FNDE fortaleceu-se, pois recebeu várias políticas transferidas da Secretaria 

de Educação Básica (SEB), além de responder pelos convênios e a liberação de recursos. Os 

convênios foram o principal instrumento de controle do PAR, pois o FNDE não dispunha de 

capacidade técnica para acompanhá-lo localmente e sua experiência era mais voltada para 

gerir recursos financeiros (entrevista 15). 

 Passada a análise técnica, o município assinava o Termo de Cooperação com o MEC 

do qual constavam os programas aprovados e o detalhamento do tipo de apoio que seria 

recebido. Esta poderia ser: a) assistência técnica com a disponibilização de recursos materiais 

e capacitação; b) assistência financeira do MEC com a transferência voluntária de recursos; c) 

implantação pelo município, quando esse assumia responsabilidades sem o apoio do 

Ministério. Fechando o ciclo, a execução passava ser acompanhada e controlada pelo Comitê 

Local do "Compromisso" formado por representantes do poder público e da sociedade. A 

premissa da responsabilização era que divulgar informações seria um instrumento de controle 

e um indutor de mudanças gerenciais. 

 No MEC não se instalou um processo de acompanhamento e apoio municipal para 

implantar o PAR, e nos municípios o aprendizado que houve foi em lidar com o SIMEC para 

prestar contas dos recursos recebidos. Ainda que esse processo tenha induzido o 

desenvolvimento gerencial, seu foco era preencher as planilhas do sistema, receber a 

transferência de valores e buscar atingir a meta quantitativa do IDEB. Criou-se, dessa forma, 

a ilusão de que as Secretarias se organizaram, já que estavam recebendo recursos. Ademais, 

                                                        
              112  Nessa linha foi a publicação "Memorial da Gestão da Educação Municipal: construindo uma 

transição republicana no Brasil" - Pradime/MEC (2008d), em parceria com a UNDIME. Este documento reforça 

a necessidade do fortalecimento institucional das Secretarias, da sistematização do planejamento e do registro de 

informações como premissas centrais para os processos de transição de governo. Mas, para Freitas (2009, p.177-

178), "o impacto [...] não foi tão grande quanto o antecipado. A cultura democrática de apoiar o desempenho do 

gestor seguinte ainda não foi amplamente absorvida no campo político brasileiro. Continuaram a acontecer, em 

2008, casos de Dirigentes Municipais que destruíram os arquivos e bases de dados existentes nas Secretarias 

Municipais de Educação, evitando que seu sucessor, às vezes de outro partido político, já encontrasse uma base 

de dados para iniciar uma nova proposta educacional ou mesmo dar continuidade a já existente". 
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se conceitos como resultado, meta e indicadores eram pouco claros mesmo dentro do MEC, 

que dirá nos municípios, mesmo porque a gestão do PAR ficou restrita a um grupo pequeno 

de técnicos e não se propagou nas demais áreas internas.  

 O PAR se transformou em um bom instrumento de gestão para municípios com 

capacidade técnica instalada, mas foi incapaz de desenvolver a dimensão gerencial em 

localidades menos qualificadas  (entrevista 15). Mesmo que o legado de capacidades estatais 

das Secretarias de Educação seja maior que na Assistência Social, há limites para conceber 

um modelo de planejamento que não leve em conta as assimetrias existentes entre as 

municipalidades, o que foi influenciado pela forma como o MEC instituiu o PAR. 

 Este foi um processo regulado e condicionado pelo MEC, ainda que apresentado como 

forma de implantar o regime de cooperação, pois foi elaborado com ações pré-definidas 

(MENDES e GEMAQUE, 2013)
113

. No melhor estilo do gargabe can foram propostas 

soluções em busca de problemas, o que fragilizou a construção de análises baseadas na 

realidade local. Estabeleceu-se uma hierarquia entre os entes: o nível central definiu metas 

para os governos subnacionais, desconcentrou ações, mas manteve o controle de recursos 

financeiros ao direcionar os gastos, mediante a evolução do IDEB, e prover as formas de 

assistência local (AURELIANO e QUEIROZ, 2013; JESUS, 2012; FARENZENA, 2010).  

 Com a uniformização na construção do diagnóstico, o MEC, na prática, passou a 

decidir o que era relevante no apoio técnico e financeiro para os municípios. Para o IPEA 

(2011, p. 140), embora contemplasse um componente participativo, o PAR não reverteu o 

caráter “de cima pra baixo” da política educacional. Uma das razões que explica essa 

característica do PAR é a ausência de fóruns de coordenação federativa, a exemplo do SUAS. 

Portanto, ainda que o PAR tenha reduzido o clientelismo no repasse de verbas ao definir 

critérios transparentes e universais para as transferências voluntárias, inexistiu um modelo 

sistêmico similar ao SUAS. Nesse formato, os repasses ocorrem na modalidade fundo a fundo 

e são estáveis, apoia-se a autonomia da gestão descentralizada em nível subnacional, mas 

coordenada nacionalmente, as definições são adotadas em fóruns de cooperação federativa e 

há mecanismos de indução para estimular as adesões dos entes. 

 Para Draibe (1999, p. 45), historicamente as transferências federais negociadas do 

                                                        
              113  Não serão avaliadas as capacidades de gestão do MEC em relação ao PAR. Mas é importante 

considerar, segundo Sousa (2011), que os programas do MEC e do FNDE não dispunham de estrutura para 

atender todo país. Sua formulação ficou restrita a poucos dirigentes do MEC e não envolveu todos os seus 

órgãos. Mas com o PAR, o MEC passou a dispor de um cronograma e uma radiografia das demandas de 

assistência técnica aos municípios. Sousa (2009) ainda argumenta que se existisse alteração do período de 

execução de uma subação no SIMEC, que representava uma aprovação do MEC por meio da Comissão Técnica 

do PAR a uma demanda apresentada pelo município, esta ainda dependia do planejamento de cada setor-fim do 

MEC. Assim, o MEC também condicionou o ritmo de execução das ações, além da sua indução financeira.  



 239 

MEC para os governos subnacionais realizavam-se especialmente por meio de convênios. 

Nessa sistemática, o Ministério detém amplo poder sobre os entes, sobretudo aqueles de 

menor expressão econômica, pois pode decidir sobre montantes e prazos. No caso do PAR, 

ainda que o FNDE fosse o gestor dos recursos, como a transferência não se constituiu na 

modalidade fundo a fundo, a contratualização federativa tornou-se mais fraca e instável, pois 

ficou dependente da disponibilidade de recursos federais. Este legado de relações 

intergovernamentais, que não opera por meio da lógica sistêmica, e tende a ser menos 

cooperativo no seu funcionamento, não foi alterado pelo PAR. A discricionariedade do MEC, 

associada à definição prévia de soluções contidas no PAR, ao fim e ao cabo, não deixou de 

influenciar na autonomia federativa dos municípios. 

 De forma geral, esse processo ocorreu de forma centralizada e ignorou as realidades 

municipais em favor da prioridade de preencher os instrumentos do SIMEC, pois "eu estou 

ofertando um cardápio de ações, já que eu disponho de recursos" (entrevista 15), no melhor 

estilo "nós dispomos, vocês propõem" (PRESSMAN, 1975). Por meio de parâmetros 

nacionalmente definidos, os municípios tiveram que adaptar-se às prioridades do MEC. Como 

o PDE buscava resultados rápidos que representassem melhora na qualidade da educação 

básica, a ênfase no IDEB se transformou em objetivo quase exclusivo, o que também reduziu 

a possibilidade de o PAR ser um processo de planejamento e desenvolvimento gerencial mais 

bem elaborado (entrevista 15).  Em termos do federalismo cooperativo, ao mesmo tempo em 

que o discurso do PAR defendia a autonomia municipal como base do regime de cooperação, 

esta se tornou reduzida pelos critérios a serem obedecidos, pois o MEC: 

 

[...] formula a política a ser assumida e implementada em cooperação com as demais 

instâncias, propondo inclusive a forma de organização (equipe local, comitê de 

acompanhamento), apresentando através do instrumento do PAR um rol de ações e 
subações que podem ser escolhidas para execução, contando, para isso, com oferta 

de assistência técnica e financeira da União (CAMINI, 2010b, p. 6) 

  

 Mas, para Camini (2010b), mesmo com essa centralização houve avanços nas relações 

intergovernamentais, pois criaram-se novas condições de acesso direto aos programas a 

garantia  de assistência técnica e financeira. Assim, cooperação federativa e centralização nem 

sempre são situações que se opõem, mas ao se combinarem de forma mais hierarquizada 

podem secundarizar a autonomia dos governos subnacionais. Não por acaso, para Wright 

(1988), burocracias federais são redes quase hierárquicas de relações de autoridade que, por 

meio de agenda setting, definição de regras vinculantes e poder de enforcement  associado ao 

risco de não obediência de normas, podem constranger as escolhas dos entes locais quando 
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esse buscam acessar recursos. Como a prioridade do PAR foi o IDEB, no momento em que as 

SMEs realizaram seus diagnósticos e planos de ação gerou-se uma indução que secundarizou 

temas como a modernização da gestão.  

 A "fraternidade intergovernamental" inserida no PAR resultou em baixa integração 

entre as áreas finalísticas e gerenciais nas SMEs, como será visto. Nos termos de Agranoff 

(2007), no binômio "autonomia política/dependência de políticas", o peso recaiu sobre a 

última, pois para obterem recursos os municípios aderiram a um formato de trabalho que 

conferiu pouca relevância à modernização gerencial. E essa é uma falha, pois o PAR foi 

proposto como meio para implantar o regime de cooperação e se constituir no planejamento 

plurianual das SMEs, o que se fragiliza sem desenvolver suas capacidades estatais. 

 As substantive policy lines (Grodzins, 1984) definiram essa forma de implementação 

e, na dimensão da gestão educacional, sobretudo nos indicadores e ações relacionadas à 

modernização das Secretarias, houve uma desconexão com as prioridades definidas para as 

áreas finalísticas orientadas pelo desempenho do IDEB. Por tal razão, Wright (1988) 

argumenta acerca da importância de se avaliar os conteúdos dos programas de ajuda federal 

para compreender como serão administrados, pois essa é uma condição que influi sobre seus 

resultados. No caso do PAR, o suporte do MEC para desenvolver capacidades estatais nas 

Secretarias foi muito residual, pois sua forma de indução não priorizou essa área
114

.  

 Outro ponto frágil foi o prazo reduzido de três dias para elaborar o PAR, baseado no 

pressuposto irreal que já existia um planejamento em nível municipal e que os participantes 

detinham conhecimento prévio da sua proposta. Conforme Sousa (2009; 2011), o tempo 

disponibilizado era basicamente para preencher o SIMEC, embora mesmo uma equipe bem 

inteirada dos dados não tivesse como elaborar um PAR qualificado. Desse modo, o 

Instrumento de Campo (MEC, 2008c; 2011a), que era o guia para elaborar o PAR, fez desse 

um planejamento normativo, burocrático, centralizado e apoiado em uma pseudoparticipação 

(SOUSA, 2011; ADRIÃO e GARCIA, 2008). Para Ceapg (2012), em muitos municípios, o 

PAR não foi sequer considerado um instrumento de gestão, pois foi visto como mais uma 

"obrigação" oriunda do MEC, apesar de suas induções financeiras e da assistência técnica.  

 Em linha com Agranoff (2001), o PAR aproximou-se de uma "administração 

burocrática diretiva" com supervisão e controle centralizados. Assim, mesmo que a adesão 

dos municípios fosse voluntária, a possibilidade de isso não ocorrer inviabilizava o acesso aos 

recursos de transferências por meio de convênios. Com efeito, a tomada de decisão dessa 

                                                        
114 O registro de informações no SIMEC levou as SMEs a se organizarem melhor, pois sabiam que poderiam 

deixar de receber recursos, o que era sua prioridade (entrevista 12). Mas essa lógica da indução é insuficiente 

para modernizar a gestão, que não se resume a administrar um plano por meio de um sistema informatizado. 
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política foi pouco partilhada federativamente e pouco alinhada ao modelo de sobreposição de 

atribuições, nos termos de Wright (1988), pois não houve uma construção pactuada de ações 

entre os entes sobre prioridades, em especial no campo da gestão. 

 Em 2007, antes do início do PAR, 31% dos municípios possuíam seus Planos de 

Educação (Munic IBGE, 2006), de modo que a premissa da existência prévia de um 

planejamento estratégico não estava dada. Aqueles que possuíam o PME subiu para 56% em 

2009 e para 60,8% em 2011, o que coincidiu com o primeiro ciclo do PAR (dados da Munic 

IBGE nesses dois anos), apesar da fraca assessoria do MEC
115

. Se o PME era de fato uma 

prioridade, mais que uma exigência legal, esse deveria ser o foco do MEC
116

. Mas este apoio 

foi realizado precariamente pelo Programa de Acompanhamento e Avaliação do PNE e 

Planos Decenais da SEB (Sousa, 2009), apesar de ambos constarem no Guia de Ações do 

PAR para esse fim
117

. A criação da SEB, em 2006, extinguiu o Departamento de Articulação 

com os Sistemas de Ensino (DASE) e a Coordenação de Articulação com Sistemas de Ensino 

(CAFISE) que acompanhavam o PNE juntamente com a UNDIME e as universidades. Esse 

monitoramento fragilizou-se, pois o PNE acabou resumido a uma ação/indicador de uma 

dimensão da gestão educacional, o que se materializou com o IDEB (entrevista 15). 

 Contudo, como apenas os municípios que elaboraram o PAR estavam habilitados a 

receber a assistência técnica e financeira, ele não deixou de ser um indutor que, indiretamente, 

também serviu como instrumento de planejamento. Mas, paradoxalmente, se a participação da 

União foi apresentada como uma necessidade gerencial para estabelecer políticas públicas, 

por meio do PAR não foi ofertado o apoio para modernizar a gestão das Secretarias. Elaborar 

o PME é apenas uma fase de um complexo processo de gestão, para o que a modernização 

                                                        
              115 Em 2014 houve uma queda para 43,6% dos municípios (Munic IBGE), pois muitos aguardavam a 

sanção presidencial do PNE 2014-2024, o que ocorreu em junho desse ano. O Relatório de Gestão 2014 do MEC 

afirma que a assistência técnica foi ampliada com 242 Avaliadores Educacionais que assistiram 3.879 

municípios em consultas pela internet e 1957 de forma presencial. Para os entes elaborarem seus PMEs 

alinhados às metas nacionais, o MEC constituiu um fórum com o CONSED e a UNDIME e criou uma Rede de 

Assistência Técnica para orientar suas Comissões Coordenadoras. Não há avaliação sistematizada, mas parece 

que esse processo foi mais eficaz que apoio prestado no primeiro ciclo do PAR. 

              116 Mesmo que o MEC não comparasse os dois processos, para fins práticos conferiu prioridade para o 

PAR: "O PDE, nesse sentido, pretende ser mais do que a tradução instrumental do Plano Nacional de Educação 

(PNE), o qual, em certa medida, apresenta um bom diagnóstico dos problemas educacionais, mas deixa em 

aberto a questão das ações a serem tomadas para a melhoria da qualidade da educação. É bem verdade [...] que o 
PDE também pode ser apresentado como plano executivo, como conjunto de programas que visam dar 

consequência às metas quantitativas estabelecidas naquele diploma legal [...]" (MEC, 2007a, p. 6). 

              117 O MEC reconheceu o problema: "No período 2008-2009, as metas foram alcançadas parcialmente; 

esse desempenho pode ser explicado, em parte, pela complexidade da organização logística em face da limitada 

capacidade instalada, sobretudo em relação ao déficit de recursos humanos lotados na coordenação nacional, 

para executar simultaneamente inúmeras ações de abrangência nacional, que exigem a mobilização de efetivo 

importante de participantes" (SEB/Relatório de Gestão, 2010, p. 42). Estes Relatórios mostram números 

pequenos na assessoria aos PMEs: 2007 (331 participantes, incluída a sociedade civil, na região Nordeste em 

função de seus índices ruins no IDEB e mais 200 assessorias à distancia), 2009 (901 técnicos, incluindo os 

Estados) e 2010 (705 participantes municipais e estaduais). Nos Relatórios de 2011 a 2014 não há informações. 
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institucional, técnica e administrativa das Secretarias é essencial. Nesse sentido, o PAR não 

foi efetivo para suprir essa lacuna de desenvolvimento gerencial, apesar de metas nessa 

direção (OLIVEIRA et al, 2013). O que houve foi uma desconcentração de encargos sobre a 

gestão local regulada pelo MEC, razão pela qual: 

 

O caráter indutivo das recentes políticas tem relação com as transformações do 

papel do Estado em sua função de regulação, na qual formatos pré-concebidos de 
planejamento ocupam o espaço deixado pelas dificuldades operacionais devido à 

falta do domínio técnico necessário para se propor e sistematizar, em um plano, as 

ações motivadas pelos interesses e pelas demandas locais (CUNHA, COSTA e 

ARAÚJO, 2012, p. 103). 

 

 

 O vazio gerencial que o PAR preencheu decorreu dessa incapacidade das SMEs; mas 

ao mesmo tempo, contraditoriamente, sem priorizá-lo, já que o IDEB se transformou no meio 

central para avaliar seu êxito. Para Krawczyk (2008, p. 6), o PAR adjudicou ao governo 

federal o papel regulador por meio de assistência técnica e financeira, de instrumentos de 

avaliação e de implementação de políticas. Esta configuração institucional restringiu o regime 

de cooperação a praticamente um "contrato de adesão", embora facilitasse o acesso a 

recursos, sobretudo para os entes que, devido a sua reduzida capacidade de gestão e de 

captação de recursos, teriam pouco sucesso nessa ação (IPEA, 2011, p. 140). Por tal razão, 

para Agranoff (1994), regulações são questões essenciais em relações intergovernamentais, 

mas não podem ser desconsideradas as capacidades dos entes que executam esses mandatos.  

 O MEC passou a atuar de forma mais incisiva na indução e na definição de 

mecanismos de controle (Termo de Compromisso, IDEB e SIMEC). Esses instrumentos 

geraram novas conexões entre avaliação, gestão e financiamento com base em resultados a 

serem alcançados. Mas o PAR não se constituiu como uma arena de pactuação entre os entes, 

visando definir o intercâmbio de recursos e suas regras de funcionamento, pois o controle dos 

meios para sua implementação e a autoridade sobre a sua gestão foram centralizados no MEC. 

Após a discussão da arquitetura institucional do PAR, a seção seguinte analisa seus efeitos na 

gestão local, considerando que a ênfase no repasse de recursos financeiros e na avaliação do 

IDEB secundarizou a questão das capacidades estatais. 

 

4.10 Limites do PAR para modificar a realidade gerencial das Secretarias de Educação 

 

 Com os novos termos de cooperação propostos buscava-se romper seu caráter 

episódico e caracterizado por convênios sem continuidade, o que era considerado essencial 



 243 

para desenvolver a gestão, o monitoramento e a avaliação do PAR. Por essa razão, os 

municípios desenvolviam planos para períodos de quatro anos. No entanto, havia um 

paradoxo inserido no modelo do PAR que seguia reproduzindo a visão do MEC sobre os 

governos locais. Para Adrião e Garcia (2008), a União não confiava na capacidade dos 

municípios em lidar com demandas educativas que ampliaram suas atribuições, mas ao 

mesmo tempo induzia a sua responsabilização pelo sucesso das metas e a ampliação dos seus 

encargos de planejamento, controle e administração.  

 Nesta linha, um dos efeitos gerados pelo PAR foi o desencontro entre a priorização 

conferida pelos municípios para obterem recursos financeiros, as cobranças do MEC para que 

esses atingissem as metas do IDEB e a pouca relevância atribuída para  a gestão das SMEs. 

Para Agranoff (1994), uma policy dimension inserida na relações intergovernamentais deve 

considerar o que é decidido, o que é atendido e quais são os efeitos produzidos. No caso do 

PAR, sua forma de implementação acabou gerando um gap entre suas metas finalísticas 

(resultados educacionais vs. estímulos financeiros) e as de ações de modernização gerencial. 

A ênfase na indução financeira e no repasse de recursos ajuda a explicar os limites do PAR 

em promover as capacidades estatais nas Secretarias de Educação.  

 Muitas Secretarias, especialmente aquelas sem bagagem na gestão educacional, foram 

pressionadas a promover mudanças que acabaram gerando mais atividades administrativas 

com dificuldades de serem assumidas (KRAWCZYK, 2008, p. 12). Isso porque o PAR 

introduziu conceitos e instrumentos de gestão (diagnóstico, metas, planos, indicadores e 

resultados para "modelar" a gestão) que tiveram uma duvidosa absorção pelas equipes 

municipais. Gestores locais passaram a ser administradores de desempenho associado a 

incentivos materiais para modernizar um sistema tido como burocrático nas Secretarias 

(SOUSA, 2009). Mas houve pouca ou inexistente assistência técnica do MEC, após a fase do 

diagnóstico e elaboração do Plano, para qualificar a gestão (ADRIÃO e GARCIA, 2008).  

 As Secretarias deveriam implantar uma gestão participativa, baseada em diagnóstico 

de problemas e planejamento de ações. Mas pesquisas realizadas em estados do Nordeste 

(Alagoas e Maranhão), Sul (Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e Sudeste (Espírito Santo, 

Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo) e Centro-Oeste (Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul), na ausência de uma avaliação nacional pelo MEC, representam uma variedade de 

situações que evidenciam um conjunto comum de problemas mostrados na tabela 4.20, em 

linha com o que Pressman (1975) chama de "capacidade de absorção" dos governos locais. Os 

municípios necessitavam de habilidades para desenvolver o planejamento e implantá-lo, mas 

a partilha da política (Grodzins, 1984) não apreendeu toda complexidade da sua gestão. Por 
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fim, a avaliação para monitorar o PAR com a assessoria do MEC, para além dos resultados do 

IDEB, embora previsto no Decreto 6.094/2007, não ocorreu.  

Tabela 4.20 - Principais obstáculos à modernização administrativas das Secretarias Municipais de Educação118 

Tema Obstáculo 

 

P
la

n
ej

am
en

to
 

Inexistência de planejamento de longo prazo como orientador de metas e objetivos gerou 

"planos de gaveta" pouco amparados em diagnóstico da realidade municipal. 

Planejamento introduziu instrumentos de forma acrítica e gerou poucos estímulos para 

modernizar as práticas gerenciais ao exigir a quantificação de um rol pré-definido de ações. 

Planejamento pré-concebido de soluções exigia adequação das Secretarias a ele, e não o 

contrário, o que fragilizou a construção de diagnósticos específicos na realidade local e reduziu 

a autonomia das equipes locais e sua mobilização para definir ações. 

Planejamento inadequado e pouca assistência técnica do MEC para atender demandas dos 

municípios, embora o PAR fosse o parâmetro para as Secretarias definirem suas prioridades. 

Não priorização de ações justificadas pelo tempo reduzido e premência de respostas, poucas 

informações disponíveis para sua execução ou desinteresse de participação dos envolvidos. 

Elaboração de planos pouco conectados com a realidade e com pouca articulação interna entre 

suas ações não gerou um planejamento que fosse, de fato, multidimensional e integrado. 

Ações a cargo de poucos técnicos das SMEs que assumiram a responsabilidade por tarefas que 

deveriam ser realizadas coletivamente, mas não o foram por serem consideradas 

eminentemente técnicas. 

Diagnósticos subdimensionados em suas pontuações como forma de ampliar os recursos a 

serem obtidos do MEC geraram planos de ação distantes da realidade (gamesmanship). 

 

G
es

tã
o
 

g
o

v
er

n
am

en
ta

l 

Dificuldade de executar os planos vinculados à dimensão da gestão, pois a maioria das ações se 

encontrava no estágio de não iniciada ou não concluída. 

Dificuldade de o Comitê Local do PAR acompanhar e monitorar sua implementação. 

Desarticulação intragovernamental com outros órgãos municipais e nas próprias Secretarias. 

Descontinuidade administrativa, sobretudo com a mudança de governos e suas equipes. 

Introdução de mecanismos de monitoramento de planos de ação, responsabilização gerencial e 

foco em resultados distantes da realidade das Secretarias. 

 

E
st

ru
tu

ra
 

o
rg

an
iz

ac
io

n
al

 Desconhecimento e/ou falta de informação sobre procedimentos para executar as ações 

justificada pela falta de assessoria do MEC, ainda que essa não fosse necessária. 

Carências de ordem técnica e organizacional, falta de conhecimento em gestão e sobreposição 

de demandas existentes com as exigências para monitorar o PAR. 

Restrições de infraestrutura física que limitaram criar e monitorar novas iniciativas e 

disponibilizar um adequado aparato administrativo de suporte ao planejamento. 

 

C
ar

ên
ci

a 

té
cn

ic
a 

 

Precária capacitação realizada pelo MEC para os técnicos das Secretarias e integrantes do 

Comitê Local do PAR. 

Pouco entendimento sobre a lógica de funcionamento do PAR resultou em planejamentos sem 

suficiente institucionalização e com um número mais reduzido de ações e subações. 

Fonte:  elaboração própria com base em Camini (2009), Farenzena, Schuch e Mosna (2011), Farenzena et al. 

(2012), Batista el (2012), Fonseca e Albuquerque (2012), Cunha, Costa e Araújo (2012), Oliveira, Scaff e Senna 

(2012), Souza, Alcântara e Vasconcelos (2014). 

 Conforme Camini (2009), planejamento e gestão deveriam aliar-se à capacitação das 

equipes dirigentes, o que pode ser avaliado pelos resultados do Programa de Apoio aos 

Dirigentes Municipais de Educação (PRADIME). Para o MEC, essa seria uma forma de 

fortalecer a gestão e a cooperação federativa. Pela Munic IBGE, até 2014, 1457 gestores 

                                                        
118 Na análise do PAR, um limite para a não execução das ações foi o seu não atendimento pelo MEC, pois 

conforme Farenzena et al (2012) e Camini (2009), o Ministério não planejou bem como atender as demandas 

municipais.  
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foram certificados. Caso considerado, o que não ocorreu, que cada município tivesse 

capacitado ao menos um dirigente, 26,2% das SMEs seriam cobertas
119

. No Relatório de 

Gestão do MEC (2011) há o registro de 738 alunos titulados (matriculados ou remanescentes). 

Em 2012, na modalidade EAD, foram ofertadas 1650 vagas para 11 estados, realizadas 1857 

inscrições e certificados 373 cursistas. Nesse ano ainda houve 1645 matriculados e 623 

dirigentes titulados. Assim, se a capacitação gerencial era chave para implantar o PAR, a 

depender do desempenho do PRADIME, não há evidências nessa direção
120

. 

 Para Mendes e Gemaque (2011), um dos principais pressupostos do PAR era a 

responsabilização quase exclusiva do gestor local pelo sucesso/fracasso das metas, cabendo  

ao MEC a fiscalização. O legado da área conta, pois a existência de redes duais e a maior 

autonomia na gestão municipal historicamente ampliaram as atribuições das Secretarias de 

Educação, o que se refletiu em mais capacidade estatal.  Mas no PAR, com a ênfase em obter 

recursos financeiros, a qualificação gerencial das SMEs não se transformou em prioridade. 

Assim, a trajetória pregressa da área se deparou com seus próprios limites de evolução na 

ausência de recursos e induções mais orientadas para a sua modernização gerencial.  

 Pelo que se depreende das pesquisas resumidas na tabela 4.20, as maiores dificuldades 

estavam no planejamento e na gestão, essenciais para elaborar, monitorar e avaliar a 

implantação do PAR e seus resultados. A supervisão e o controle do MEC pouco 

contribuíram para o desenvolvimento gerencial das Secretarias, pois esse não é um efeito 

direto da lógica de prestar contas (Agranoff, 2001) e da responsabilização por resultados. Por 

isso, para Agranoff (2007), conhecer os "instrumentos" que materializam relações 

intergovernamentais ajuda a decifrar como os entes subnacionais os apropriam e o tipo de 

retroalimentação que geram.  

 Pelo Decreto 6.094/2007, o MEC prestaria assistência técnica para a implantação dos 

planos municipais de educação e monitoraria as ações pactuadas por meio de relatórios e 

visitas técnicas.  Cada convenente divulgaria localmente a evolução dos dados educacionais e 

o MEC sistematizaria a maneira de apresentá-los. Contudo, esse processo pouco contribuiu 

                                                        
              119 O PRADIME retomou a experiência do PRASEM (1997 a 2000) que fora inserido no Fundescola para 

modernizar a gestão escolar, mas não atuava nas SMEs, como ocorreu no PAR. Em 1997, o PRASEM foi 
oferecido para estados do Norte e Nordestes e posteriormente para todo o país. A nova denominação ressalta a 

figura do dirigente municipal de educação, em linha com a visão da UNDIME. Para Freitas (2009), com o 

PRASEM, a capacitação dos Secretários de Educação, embora tenha sido importante e atingido seus objetivos, 

não foi efetiva. Foi um programa pontual e sem avaliação em todos os municípios, em parte devido a novidade 

das políticas e da legislação educacional proposta, bem como pela alta rotatividade desse público ao sabor de 

mudanças partidárias e governamentais. Também houve resistências das Secretarias em participar. O PRADIME 

foi concebido com uma metodologia similar para atender a todos os municípios, mas enquanto o primeiro 

buscou apoiar a implantação da LDB/1996, o segundo foi estruturado para apoiar o PNE 2001.  

              120  Muitas Secretarias municipais possuem suas próprias ofertas de capacitação, específicas ou em 

parceria com o governo estadual, o que pode ter reduzido o interesse e a frequência aos cursos do PRADIME. 
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para gerar efeitos de feedback que qualificassem a gestão das Secretarias. E isso foi um efeito 

da lógica da indução no PAR que não fez desse programa um "local viável" (Pressman, 1975) 

para estimular o desenvolvimento das capacidades estatais. 

  Conforme o Manual Técnico-Operacional para o monitoramento do PAR (2009, p. 3-

4), "essa atividade deveria contribuir para a obtenção dos resultados visados no 

desenvolvimento de cada subação do PAR, subsidiando o MEC e os dirigentes municipais 

nos processos que perfazem o ciclo da gestão na educação”. Mas processos dessa natureza 

requerem capacidades técnicas, organizacionais e administrativas indispensáveis para 

acompanhar a execução das ações, avaliar entraves e indicar a adoção de medidas corretivas. 

O PAR não considerou capacidades técnica, humana e organizacional necessárias, tais como 

equipamentos, pessoas com preparação adequada, reformulação organizacional e treinamento, 

para implantar as ações sugeridas (SANTANA e ADRIÃO, 2012).  

 Assim, a participação e o compromisso das equipes locais e das Secretarias na 

implementação do PAR dependeu mais das competências em gestão dos dirigentes 

municipais e dos seus legados institucionais. Com efeito, mecanismos de indução financeira 

não significaram mudanças no modelo de gestão para lidar com 28 diretrizes do 

"Compromisso" em órgãos com pouca experiência de planejamento. Com referência à 

capacidade técnica para executar as ações, grande parte delas ficou sob a responsabilidade de 

secretários da educação e até dos prefeitos, o que sugere centralização na figura dos dirigentes 

locais e/ou reduzida capacidade técnica das Secretarias (SANTANA  e ADRIÃO, 2012). 

 Não há como afirmar que o PAR modernizou a gestão municipal, ainda que tenha 

induzido mudanças nessa área. Tampouco sua implantação serviu para suprir a carência de 

assistência pelo MEC. Para Camini (2009), a gestão intergovernamental do MEC, com 

equipes envolvidas, seria essencial para manter processos de formação, acompanhamento e 

incentivo, visando implementar essa política. Esse foi e segue sendo um grande desafio para 

implementar as ações planejadas no âmbito desse programa, caso seja um objetivo do MEC 

combinar indução financeira com o desenvolvimento de capacidades institucionais locais. 

 Como foi modelado, o PAR gerou pouca margem de inovação municipal, em especial 

onde havia menor capacidade de investimento. Isto porque o MEC, ao formular e implantar o 

PAR, definiu inclusive sua forma de organização (equipe local e Comitê Gestor). A 

autonomia dos entes federativos ficou condicionada pelo acesso a recursos para o 

financiamento das ações (CAMINI, 2009; FARENZENA, 2010). Claro, o enforcement 

inserido nas regras do programa é um fator nada desprezível. Ainda assim, o tripé 

financiamento, avaliação e gestão foi frágil, sobretudo nesse último aspecto, considerando as 
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dificuldades das Secretarias nessa área. Mais recursos, pressão institucional e 

responsabilização administrativa e social para produzir resultados, mas sem o devido suporte 

gerencial, são termos de um complexa engenharia institucional que não encontra respostas 

apenas na indução financeira e no repasse de recursos.  

 Argumentam Krane e Leach (2007) que em arenas de políticas intergovernamentais é 

preciso considerar o escopo de atividades (no PAR, suas dimensões, áreas, indicadores e 

ações/subações) e seu formato (no PAR, regras de adesão e financiamento) para avaliar como 

e se organizam-se de maneira cooperativa. Essa avaliação, para Wright (1975), deve 

considerar as escolhas das ações e mecanismos de indução como variáveis que dependem das 

ideias que alimentam uma política pública. Dessa forma pode-se ter indicações de como as 

relações intergovernamentais são constituídas em torno de seus outputs (programas). No caso 

do PAR, essa é uma questão importante, pois as "saídas" priorizadas no pacote das soluções 

que foram formatadas não conseguiram alinhar ações voltadas para as atividades-fim (foco no 

IDEB)  com o suporte às atividades-meio (capacidades estatais nas Secretarias). Esta falha 

sequencial na implementação ajuda a compreender o descolamento entre a expansão de 

responsabilidades em políticas fins e a reduzida modernização gerencial que foi alcançada. 

 Nesse quesito, assessoria técnica e capacitação são condições necessárias à superação 

das dificuldades encontradas na execução das ações planejadas, e deveriam ocupar um lugar 

destacado no PAR, mas esta não foi a realidade. O distanciamento e a falta de orientações 

sistemáticas do MEC foram fatores que, desde o seu primeiro ciclo, os gestores apontaram 

como limites para a sua execução (CAMINI, 2009). Mas não houve esse apoio, pois na 

dimensão da Gestão Educacional a responsabilidade das subações foi predominantemente 

local. Houve rigidez e padronização da oferta de cooperação, haja vista que para atender a um 

mesmo indicador em localidades muito distintas, o MEC indicava as mesmas ações, 

independentemente das limitações que o município manifestasse (SANTANA e ADRIÃO, 

2012). Assim, o efeito prático foi o PAR pouco ter alterado o status quo administrativo e 

gerencial das SMEs, como será visto.  

 Conforme Wright (1988), capacidades estatais podem ser variáveis dependentes de 

descentralização/desconcentração nas relações intergovernamentais. Não menos importante é 

a posição de Agranoff (1994):  esse é um link causal para estreitar os vínculos de cooperação 

no federalismo. No entanto, a falta de alinhamento nesse processo pode gerar uma falha 

sequencial, tal como ocorreu com o PAR. Este programa, em face dos objetivos nacionais que 

priorizou, pouco ajudou a gerar esses nexos intergovernamentais para ampliar a qualidade da 

gestão local. A resposta obtida junto ao FNDE (06/11/2015, p. 1) ilustra esse vácuo de ação: 
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[...] o PAR é um mecanismo de cooperação entre o governo federal e os entes. Desse 

modo, não é obrigatório o preenchimento e a execução das subações que são de 
responsabilidade dos próprio ente, tais como implementação de planos de carreiras, 

capacitações e formações próprias etc. Estes tipos de subação não são fiscalizadas 

ou monitoradas pelo FNDE/MEC [...]. Frisamos que isso se deve pela autonomia 

dos entes federativos, que possuem capacidade de auto-organização, autogoverno, 

autoadministração e autolegislação.  

  

 Para o FNDE, as dificuldades para implementar o PAR foram: má gestão da 

informação e dos recursos públicos transferidos, má prestação de contas e baixa capacidade 

técnica das equipes locais (resposta FNDE, 06/11/2015, p. 4). Portanto, um "sistema 

complexo como o PAR", segundo a própria conceituação do FNDE, não poderia assumir 

como premissa que a autonomia federativa dos municípios fosse condição suficiente para 

estimular sua modernização gerencial. Em outros termos: é incoerente propor um regime de 

cooperação para as atividades fins da educação básica e justificar que o desenvolvimento de 

capacidades estatais das Secretarias é uma tarefa que não requer apoio do governo federal.  

 Em linha com esse argumento, na modernização gerencial o MEC tinha menos 

governabilidade do que na avaliação do IDEB e no controle do uso dos recursos transferidos 

(entrevista 13). Os municípios deveriam assumir o PAR como seus e, nesse sentido, o MEC 

intervinha pouco, pois esse processo estava muito baseado na consciência do gestor local 

(entrevista 14). Estas podem ser condições necessárias, mas foram insuficientes para o PAR 

contribuir na modernização gerencial. Essa é uma constatação que mostra dois efeitos 

combinados: a) caso houvesse um Sistema nacional articulado, as possibilidades de 

enforcement do MEC seriam maiores; b) legados prévios da política de educação, como é esse 

de maior autonomia municipal, não significam a existência de capacidades estatais adequadas 

para responder aos avanços propostos pelo programa. 

 Ademais, não fiscalizar as ações consideradas exclusivas dos entes contribuiu para 

induzir uma lógica de buscar recursos financeiros e foco no IDEB, sem que a gestão das 

Secretarias, que o FNDE vê como frágeis, fossem inseridas na agenda da cooperação 

federativa. Em situações de carência técnica e organizacional, o que não é obrigatório 

geralmente não é priorizado ou é simplesmente ignorado, até por não ser monitorado como 

requisito para a obtenção de verbas, essa sim assumida como meta central ou quase exclusiva. 

 O primeiro exemplo nessa direção é o resultado do Levantamento da Situação Escolar 

que, até 2012, era exigido para os municípios receberem apoio do MEC
121

 e uma atribuição 

exclusiva dessa esfera de governo. Ainda assim, as respostas para essa exigência do PAR 

                                                        
              121 A Resolução FNDE 11/2012 revogou essa exigência visando simplificar a transferência de recursos. 
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cobriram, em 2012, cinco anos após o seu início, apenas 19,5% dos municípios, sendo que 

41,4% não haviam sequer iniciado esse diagnóstico (FNDE, 2015). As regiões Norte e 

Nordeste concentraram 60% do total que finalizou essa tarefa, o que é explicável pela maior 

carência e dependência financeira vs. a obrigatoriedade dessa ação. Mas se numa atividade 

exigida para obter recursos esse foi o resultado, não havia como esperar que nas demais 

isentas de fiscalização do MEC/FNDE os números fossem mais alvissareiros. Com efeito, não 

sendo a gestão local monitorada, inexistiam estímulos para a sua modernização. 

 O segundo exemplo é a gestão financeira dos recursos da área realizada pelas próprias 

Secretarias, o que ainda não é a realidade na maioria dos municípios. Muitos dirigentes 

municipais não possuem equipes que os auxiliem nessa área e desconhecem que essa é uma 

prerrogativa sua. Para Camini (2009), essa limitação evidenciava-se quando eram solicitadas 

informações sobre questões referentes a dimensão de gestão da educação, as quais precediam 

o momento de diagnóstico. Quase sempre os Secretários desconheciam o orçamento que era 

gerido e/ou controlado pelos prefeitos, tesoureiros, secretários de finanças e/ou contadores 

contratados
122

. E não havia no PAR nenhuma exigência ou indução para que a gestão 

financeira fosse assumida pelas SMEs, o que também influenciou para que essa realidade 

fosse pouco alterada, como se observa na tabela 4.21. 

Tabela 4.21 - Municípios, total e com responsável pela gestão dos recursos da educação no município, segundo 
as grandes regiões e classes de tamanho da população 

Total (em mil 

habitantes) 

Com responsável pela gestão dos recursos de educação no municípios 

Municípios Gabinete do Prefeito Órgão gestor da educação Outra estrutura 

Brasil 5570 1945 2717 849 

Até 50000 1243 508 568 159 

De 5000 a 10000 1216 498 511 197 

De 10000 a 20000 1383 509 634 220 

De 20000 a 50000 1080 337 563 165 

De 50000 a 10000 348 65 217 60 

De 100000 a 500000 261 28 191 42 

+ 500000 39 - 33 6 

Fonte: Munic IBGE (2014).  

Nota: Desse total, 59 municípios não souberam informar essa responsabilidade. 

 A gestão do gabinete do Prefeito apresenta porcentuais elevados em todas as regiões e 

intervalos populacionais (média nacional de 35%). Em 48,8% dos municípios, a SME é o 

órgão gestor dos recursos. No Norte e no Nordeste, respectivamente 42% e 40% dos 

municípios têm Secretarias gestoras e, contrariamente ao esperado, 45,5% no Sudeste, 

                                                        
              122 Segundo a avaliação do PROFORTI, "no que diz respeito à gestão financeira, trata-se de uma das 

áreas mais desafiadoras, pois, no geral, as secretarias não participam desse processo. A gestão financeira dos 

25% das receitas públicas vinculadas à educação, pelas Secretarias Municipais, simboliza um passo firme na 

direção da autonomia. Lamentavelmente quem vem fazendo essa gestão são os órgãos fazendários e 

administrativos das Prefeituras, que contratam contadores externos para essas operações” (MEC, 2008b, p. 65). 

Essa situação existia antes do PAR (2007) e persistiu após a sua implantação no ano de 2014. 
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considerando ser essa uma região com mais recursos financeiros e organizacionais
123

. Os 

melhores índices estão na região Sul com 65% (MUNIC IBGE, 2014). Quanto ao FME, 

embora não exista a série das Munics anteriores ou posteriores a 2011, ano em que essa era a 

realidade de 41,6% das municípios, supõe-se que a situação seja similar em termos da gestão 

exclusiva pelas Secretarias. 

  Para ampliar a análise sobre a ação do PAR e seus efeitos na promoção das 

capacidades estatais das SMEs foi desenvolvido o modelo de regressão logística abaixo.  

Pr (Y-1|B=P) (Tem PME, Comando exclusivo da política e comando do FME como variáveis 

dependentes). 

log [P/(1-P)] = ßo+ ß1 (PAR) + ß2 (Secretaria exclusiva) + ß3 (Tem PME) + ß4 (Pradime) + ß5 (Tem 

CME) + ß6 (Comando exclusivo FME) + ß7 (Escolaridade gestor - nível superiror) + ß8 

(Escolaridade Gestor - pós-graduação)+  ß9 (Índice de Gini) + ß10 (Renda per capita)  + ß11 (Índice 

de Gini) + €i 

Nota explicativa: As variáveis ß2 (Secretaria exclusiva), ß3 (Tem PME)  e ß6 (Comando exclusivo FME) foram 

obviamente desconsideradas como variáveis independentes nas regressões em que foram testadas como variáveis 

dependentes. No modelo que testou a variável ß6 (Comando exclusivo FME) foi necessário inserir "renda per 

capita ao quadrado" para validá-lo estatisticamente. O mesmo ocorreu com o modelo que testou ß2 (Secretaria 

exclusiva) que incluiu a variável "Tem FME". De forma similar às explicações sobre as fontes das variáveis na 
tabela 4.14:  Índice de Gini e Renda per capita (PNUD 2010), Implantação do PAR (MEC) e demais variáveis 

(edições da pesquisa Munic IBGE dos anos 2001 e 2012). As descrições das variáveis são as mesmas da tabela 

4.14, razão pela qual não se torna necessário reapresentá-las. A mesma explicação vale para as informações que 

constam da tabela 4.24 mais adiante. 

 Em relação ao comando exclusivo dos recursos financeiros, como a Munic IBGE não 

possui a série histórica dessa informação, utilizou-se como proxy o porcentual de municípios 

em que a educação é gerida por uma secretaria exclusiva de educação. A escolha deveu-se a 

associação entre comando exclusivo e gestão própria de recursos, como mostra a regressão 

logística. Em 2006, uma área própria para a educação era a realidade de 26,3% dos 

municípios, porcentual que subiu para 59,2% em 2014 (aumento de 2,26 vezes) (Munic IBGE 

2006 e 2014). Ainda que seja um aumento significativo em um período de oito anos, mais de 

40% dos municípios ainda não possui gestão própria dos recursos da educação
124

.  

 Pode-se ver nos dois ciclos do PAR que o controle próprio dos recursos não pode ser 

tributado a essa variável, pois depende de outros fatores organizacionais, sobretudo o 

comando exclusivo da área. Este fator ampliou essa possibilidade em 24% no ano de 2014 e 

26% no ano de 2011, se comparado com onde essa não é a realidade.  O segundo aspecto é o 

valor de orçamento disponível, pois sua ampliação (renda per capita ao quadrado) influi na 

                                                        
              123 Pela LDB, repasses financeiros devem ser feitos para o órgão responsável pela gestão educacional. 
              124 Segundo Munic IBGE (2014), entre 2009 e 2014, caiu de 48,2% para 41,7% os municípios com 

FME. Nesses, as SMEs geriam os recursos em 55% dos casos e o gabinete do Prefeito controlava em 32,8%.   
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Tabela 4.22 - Resultados das regressões logísticas para avaliar o efeito do PAR sobre a gestão das Secretarias Municipais de Educação - primeiro ciclo (2007-2010) e segundo 

ciclo (2011-2014) do PAR (Intervalo de confiança de 95%) 

 Tem Plano Municipal de Educação Secretaria Exclusiva Possui comando do Fundo Municipal de 

Educação 

Variáveis independentes 2011 2014 2011 2014 2011 2014 

 Razão de 

chance 

Erro 

padrão 

Razão de 

chance 

Erro 

padrão 

Razão de 

chance 

Erro 

padrão 

Razão de 

chance 

Erro 

padrão 

Razão de 

chance 

Erro 

padrão 

Razão de 

chance 

Erro 

padrão 

Implantação do PAR 0.938 (0.890) 1.831 (2.263) 0.253 (0.284) 0.697 (0.857) 1.066 (1.195) 2.738 (3.453) 

Secretaria exclusiva 1.179*** (0.066) 1.247*** (0.096) -- -- -- -- 1.267*** (0.083) 1.241*** (0.098) 

Tem Plano Municipal de Educação -- -- -- -- 1.176*** (0.066) 1.246*** (0.096) 1.706*** (0.119) 1.143 (0.088) 

Capacitação do Pradime -- -- 1.150 (0.086) -- -- -- -- -- -- 0.971 (0.073) 

Tem Conselho Municipal de 

Educação 

1.924*** (0.148) 2.138*** (0.271) 0.968 (0.074) 1.259** (0.147) 1.314*** (0.126) 0.623*** 0.000 

Comando exclusivo - Fundo 

Municipal de Educação 

1.695*** (0.118) 1.150 (0.088) 1.325*** (0.113) 1.236*** (0.095) -- -- -- -- 

Escolaridade do Gestor (nível 

superior) 

0.943 (0.143) 0.7836 (0.294) 1.527*** (0.228) -- -- 0.866 (0.149) 1.113 (0.424) 

Escolaridade do Gestor (pós-

graduação) 

1.056 (0.158) 0.900 (0.334) 1.424** (0.209) -- -- 0.877 (0.149) 1.137 (0.424) 

Índice de Gini 2010 0.684*** (0.030) 1.338*** (0.082) 14.82*** (6.283) 95.91*** (57.71) 6.071*** (3.346) 15.51*** (9.995) 

Renda per capita 1.000 (0.000) 1.000*** (0.000)   0.999*** (0.000) 0.998*** (0.000) 1.003*** (0.000) 

Renda per capita ao quadrado   -- -- -- -- -- -- 1.000** (0.000) 0.999*** (0.000) 

Tem Fundo Municipal de Educação -- -- -- -- 0.991 (0.072) -- -- -- -- -- -- 

Pseudo R2 0.027  0.032  0.011  0.023  0.029  0.044  

Observações 

Teste chi2 da razão de 

verossimilhança 

5528 

201.6*** 

 3029 

135.9*** 

 5528 

82.64*** 

 3029 

94.87*** 

 5528 

175.5*** 

 3029 

185.7*** 

 

Fonte: elaborado pelo autor. Significante ao nível de 99% (***) e 95 (**).  

Nota: Em todos os modelos realizaram-se os testes da razão da verossimilhança (modelos aninhados testados um contra o outro para avaliar se o qui-quadrado é significante, o 

que se ocorre afirma que o modelo atual não pode ter o número de variáveis independentes reduzido, dado um nível de significância específico). A adequação dos modelos foi 

avaliada com o linktest para verificar erros de especificação, o estat gof e o fistat. Para o ano 2014, apenas 3029 municípios possuem informações sobre o PRADIME na 

Munic IBGE indicando se o município participou de atividades desse programa. Em 2011 não há informação sobre o PRADIME na Munic IBGE. Assumiu-se que a adesão ao 

PAR serve como informação acerca da implantação do mesmo, pois a assinatura do Termo de Compromisso Todos pela Educação exigia que a elaboração desse Plano fosse 
sua primeira iniciativa. Mas como a única informação disponível é a adesão da totalidade dos municípios, essa foi utilizada para a elaboração dos modelos de regressão 

logística. Como a pesquisa Munic não ocorreu em 2010 com informações sobre educação, foi utilizado o ano de 2011 como referência para analisar seu primeiro ciclo. 
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na existência de comando exclusivo do FME. Afora esses dois fatores organizacionais, 

mecanismos de controle social, como é o CME, aumentam a probabilidade de as SMEs 

gerirem seus recursos autonomamente, pelo menos em 2011. Quanto mais efetiva a ação do 

CME, maior a chance de os recursos não serem administrados por outro setor ou pelo 

Prefeito. A redução dessa associação, em 2014, possivelmente se explica pelo fato de, em 

muitos municípios, os CMEs assumirem funções executivas das SMEs, como é a gestão do 

FME. Em relação ao controle do FME, o PME foi relevante apenas no primeiro ciclo do PAR. 

 Como visto, ao longo de oito anos, o PAR não teve nenhuma incidência em promover 

capacidades estatais nas Secretarias municipais, considerando as variáveis acima analisadas, 

em termos de gestão dos seus recursos financeiros. Essa situação evidencia a permanência de 

gestões tradicionais e centralizadas no Prefeito. Ademais, está em linha com a discussão 

realizada anteriormente, já que o PAR não esteve voltado para modernizar a gestão, pois 

priorizou as ações de cunho finalístico focados na melhoria do IDEB. O PRADIME tampouco 

teve importância nessa evolução de capacidades estatais, embora apenas para o segundo ciclo. 

 Em relação a elaboração do PME, em 2006, essa era a realidade de 31% dos 

municípios e em 2014 esse porcentual cresceu para 44% (Munic IBGE, 2014). O comando 

exclusivo da área amplia a chance de sua ocorrência (17% em 2011 e 24% em 2014). O papel 

do CME também está associado à existência do PME nos dois períodos. O orçamento 

disponível mostrou-se relevante apenas no segundo ciclo: faz sentido que onde haja mais 

recursos seja possível planejar melhor uma politica pública. Contudo, para 2011, esse 

raciocínio não é válido, pois recursos existentes não se associaram ao PME diretamente, mas 

sim pela via do comando exclusivo do FME (essa variável ampliou em 69% vezes a chance 

de elaboração do PME na comparação com municípios onde essa não era a realidade). O PAR 

novamente não explica a constituição dos PMEs, o que também ocorreu com o PRADIME, 

pois mesmo tendo realizado capacitações com os gestores não influiu na produção dos PMEs.  

 Quanto ao comando exclusivo da área, os avanços seguem apresentados na tabela 

4.23. Em 2006, um ano antes do PAR, essa era a realidade de pouco mais de 25% dos 

municípios e em oito anos houve um incremento de 225% nesse processo. Conforme os 

resultados da regressão, a evolução no comando da área explica-se pela gestão exclusiva dos 

recursos financeiros (onde há ampliou sua chance em 23% em 2014 e em 32% em 2011) e 

pela existência do PME (26% de chance a mais em 2014 e de 17% em 2011). Assim, o salto 

de 64% (2006-2009) no número de Secretarias que assumiram o comando exclusivo e de 13% 

(2011-2014) não é explicável pelo PAR. 
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Tabela 4.23 - Porcentual de municípios com Secretaria Municipal exclusiva para Educação 

Intervalo populacional 2006 (%) 2009 (%) 2011 (%) 2014 (%) 

Total 26,3 43,1 52 59 

Até 5000 16,3 28,6 38,3 44,5 

De 5001 a 10000 habitantes 17,1 34,1 43,7 52,1 

De 10001 a 20000 habitantes 23,6 42,8 51,8 58,9 

De 20001 a 50000 habitantes 36,4 53,7 65,7 69,6 

De 50001 a 100000 habitantes 52,8 70,6 74,4 81,3 

De 100001 a 50000 habitantes 65 79,4 82,4 87 

Mais de 500000 habitantes 66,7 87,5 89,5 94,5 

Fonte: MUNIC IBGE (2006, 2009, 2011 e 2014).  

 O orçamento disponível para a área também é uma variável relevante em relação ao 

comando exclusivo: mais recursos incrementam a possibilidade de a área ser administrada 

com gestão específica. O PAR não teve nenhuma relevância como fator associado ao avanço 

desse tópico básico de capacidade estatal, que é o controle gerencial sobre a política
125

.  

 Uma forma de avaliar se o comando exclusivo veio acompanhado da complexificação 

de suas unidades internas, a exemplo da meta 18 do Pacto de Aprimoramento do SUAS, é por 

meio do proxy "criação dos sistemas municipais de ensino". Conforme a Munic IBGE 2009, a 

institucionalização de sistemas municipais impõe uma estrutura mais permanente, pois, após a 

sua criação, é preciso consolidá-lo com competência técnica, esforço político e investimento 

financeiro. A ampliação e a qualificação de pessoal técnico, dos recursos e estruturas de apoio 

e acompanhamento são exigências decorrentes desse processo. Segundo dados da Munic 

IBGE 2009, 42,7% dos municípios declararam possuir sistemas próprios de ensino em 2006 e 

o porcentual chegou a 52,1% em 2009 (aumento de 22,0%). As Munics IBGE de 2011 e 2014 

não trazem essa informação. Mas tendo esse proxy como referência, já em 2009, as SMEs 

possuíam uma gestão mais complexa, em termos de suas divisões administrativas, do que suas 

congêneres da Assistência Social no ano de 2014. 

  No tocante à gestão de pessoas das SMEs foram dois os problemas identificados: 

inexistência de incentivos às carreiras das equipes administrativas e gestores que não criaram 

condições para os técnicos participarem de capacitações, inclusive as ofertadas pelo MEC 

(CEAPG, 2012). Apresenta-se essa questão, mesmo não sendo possível afirmar que seja um 

fator que incida sobre o desempenho do PRADIME, pois serve como indicação das 

dificuldades para modernizar a gestão da SMEs. Embora seja uma conclusão de um estudo de 

16 casos de gestão municipal, a pesquisa do CEAPG está em linha com as inferências aqui 

realizadas: o PAR não logrou êxito em modificar a realidade gerencial das SMEs. 

                                                        
              125 Excluiu-se o  PRADIME, pois não foi possível gerar um modelo adequado de estimação com essa 

variável, de modo que não há como avaliar sua influência.   
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 Para complementar a discussão acima, buscou-se avaliar o efeito sistêmico das 

variáveis PME, FME e CME sobre a promoção de capacidades estatais das SMEs, conforme a 

tabela 4.24. Elaborou-se esse modelo para fins de comparação com a política de assistência 

social, controlado pelos mesmos preditores, pois, como esperado, os resultados das variáveis 

independentes pouco se alteram em relação às regressões antes apresentadas. O importante 

dos resultados abaixo é que o efeito sistêmico das variáveis PME, FME e CME, em 2014, é 

consistente, pois interagem e influenciam-se mutuamente. Na política de educação, essas 

variáveis assumem um papel explicativo importante em relação ao desenvolvimento de 

capacidades estatais das Secretarias, ainda que sua existência e/ou funcionamento não seja 

resultado da institucionalização de um sistema nacional de política pública. Voltaremos a esse 

tema nas conclusões do capítulo quando será analisada, de forma comparada, o efeito dessas 

variáveis na assistência social e na educação. 

Tabela 4.24 - Resultados das regressões logísticas para avaliar o efeito sistêmico do PME, Comando exclusivo 

do FME e Comando exclusivo da área - ano de 2014 (Intervalo de confiança de 95%) 

 Tem Plano Municipal de 

Educação 

Secretaria Exclusiva Possui comando do 

Fundo Municipal de 

Educação 

Variáveis independentes Razão de 

chance 

Erro 

padrão 

Razão de 

chance 

Erro 

padrão 

Razão de 

chance 

Erro 

padrão 

Tem Secretaria exclusiva 1.249*** (0.096) -- -- 1.261*** (0.098) 

Tem PME -- -- 1.248*** (0.096) 1.143 (0.087) 

Tem CME 2.150*** (0.272) 1.259*** (0.148) 0.622*** (0.072) 

Comando exclusivo FME 1.152 (0.088) 1.236*** 0.006*** -- -- 

Escolaridade do Gestor (nível 

superior) 

0.795 (0.299) 1.092 (0.411) 1.108 (0.422) 

Escolaridade do Gestor (pós-

graduação) 

0.915 (0.340) 1.024 (0.038) 1.133 (0.427) 

Índice de Gini 2010 0.136*** (0.083) 97.436*** 60.673 15.261***  (9.832) 

Renda per capita 1.000*** (0.000) 0.999*** 0.000 1.003***  (0.000) 

Renda per capita ao quadrado 

Pseudo R2 

Observações  

Teste chi2 da razão de 

verossimilhança 

-- 

0.031 

3029 

132.1*** 

-- 

 

 

-- 

0.223 

3029 

95.32*** 

-- 0.999*** 

0.044 

3029 

184.9* 

 (0.000) 

Elaboração própria. Significante ao nível de 99% (***) e 95 (**).   

Nota: As mesmas considerações metodológicas dos modelos para os casos anteriores são aplicadas aqui. 

 Mas o enforcement e risco de não obediência inseridos nas orientações legais e 

normativas que embasam a política de educação são distintos da assistência social em relação 

a esses três instrumentos. Ainda que o PNE, disciplinado pela EC 59/2009 e pela lei 

13.005/2014, determine que os municípios elaborarem seus PMES, tal iniciativa não está 

associada com a adesão a um sistema articulado de política e apoiada por induções 

financeiras, na linha da NOB 2005. Os CMEs não são legalmente exigidos, o que reduz os 

estímulos para criá-los e ajuda a explicar seu menor número em comparação com a assistência 
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social onde esse é um requisito para aderir ao SUAS. Essa legislação sobre os CMEs inexiste, 

sobretudo, porque não há fóruns federativos inseridos em um sistema articulado de políticas 

para pactuar essa regra. Por fim, na gestão financeira, mesmo que a LDB determine o lócus 

do órgão gestor da educação como responsável pelos seus recursos, não cobra, como fazem as 

Normas do SUAS, que ele seja instituído. Trata-se de dois desenhos diferentes de política 

pública que se refletem distintamente nos tipos de  arranjos institucionais nos municípios
126

. 

 

4.11 Notas finais 

 

 A análise comparada entre as políticas de educação e assistência social mostrou que 

seus desenhos institucionais e formas de implementação fazem a diferença nos resultados que 

foram alcançados no desenvolvimento das capacidades estatais municipais. Mas não basta 

apenas avaliar a relação entre as ações executadas e seus efeitos sem considerar os legados 

prévios das duas políticas. É nessa intersecção entre a existência de um sistema nacional de 

políticas públicas e a trajetória de desenvolvimento institucional das duas áreas que se pode 

avaliar os avanços na modernização gerencial das Secretarias municipais. Com base nessas 

questões, as primeiras notas finais são de ordem teórica, considerando as possibilidades que 

sistemas articulados de políticas possuem frente a outros modelos de cooperação federativa.  

 Sistemas de políticas são arranjos políticos e institucionais para responder ao dilema 

do federalismo que, conforme Pierson (1995), diante da divisão de poderes entre os entes, faz 

com que suas iniciativas sejam altamente interdependentes, ao mesmo tempo em que são, de 

forma frequente, apenas modestamente coordenadas. Por meio de sistemas de políticas é 

viável que autonomia e interdependência não sejam rotas conflitantes no jogo político da 

cooperação intergovernamental. Esse tipo de articulação federativa se apoia no papel 

regulamentador, condutor, coordenador e financiador da União, mas combina-se com a 

descentralização e a discricionariedade em nível local (ABRUCIO, 2010; FRANZESE e 

ABRUCIO, 2013). Este tipo de cooperação federativa é capaz de gerar um  sentido nacional 

de coordenação política que pode minimizar as dificuldades indicadas por Pierson. Isto não é 

pouco em um sistema político em que os entes podem optar por não participar das iniciativas 

federais, caso desejem exercer sua autonomia política, administrativa e jurídica. 

 Por outro lado, a ausência de sistemas de políticas articulados em torno de normas 

comuns e objetivos alinhados nacionalmente pode apresentar mais dificuldades de 

                                                        
126

 A LDB exige (art. 14) a implantação de Conselhos Escolares. Quanto aos Fundos, não se trata aqui da 

exigência legal para o FUNDEB para que seja criado um Fundo público nos municípios.  
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coordenação para a partilha de funções (GRODZINS, 1984). Diante da inexistência de arenas 

institucionalizadas, os custos da coordenação intergovernamental podem ser maiores e os 

resultados mais incertos, inclusive porque, na falta de regras sistêmicas, podem existir mais 

incentivos à ação autônoma dos governos locais. 

 No entanto, sistemas de políticas têm seus próprios limites, pois ainda que induções 

sirvam para ampliar adesões voluntárias dos entes subnacionais, as exigências que colocam 

podem não ter condições de serem respondidas igualmente por todos. Sistemas de políticas, 

para operarem de forma articulada, precisam reduzir as desigualdades de capacidades estatais 

entre os entes. Esta é uma exigência que extrapola o binômio coordenação central com 

descentralização e autonomia local, pois é necessário considerar a capacidade instalada nos 

governos locais, já que a gestão intergovernamental das políticas pactuadas requer 

relacionamentos entre as burocracias nacionais e subnacionais. 

 Por sua vez, a ausência de sistemas articulados de políticas públicas pode fazer com 

que a promoção das capacidades estatais dependa mais de iniciativas e dos legados locais 

nessa área. Situações como essa podem ampliar as desigualdades federativas, pois se os 

incentivos à modernização dependem mais das localidades, e menos de serem uma exigência 

sistêmica, a disparidade de capacidades entre governos locais é uma possibilidade nada 

desprezível. Em termos da cooperação federativa, uma realidade como essa não é alvissareira. 

 Nesse caso, um desafio fundamental que os sistemas de políticas devem enfrentar é o 

tratamento conferido para lidar com as heterogeneidades federativas, de modo que todos os 

entes tenham como responder às exigências das regras pactuadas. Se alguns governos locais 

têm mais dificuldades de se ajustarem ao processo de induções e sanções, esse pode ser um 

efeito indesejado de um modelo que busca ser solidário, mas cujas normas podem ser 

desigualmente apropriadas pelos entes. Esta é uma questão menos desenvolvida na literatura, 

pois a ênfase reside mais no desenho dos sistemas e no estímulo às adesões como condição 

para a implementação de políticas pactuadas. 

 Um caminho metodológico para abordar os efeitos de um desenho de politica sobre a 

gestão subnacional é analisá-lo como um processo sincrônico (alinha esferas de governo em 

torno de interesses comuns) e diacrônico (constrangido pelo seu legado). A institucionalidade 

criada por formatos de cooperação como sistemas de políticas precisa avaliar quais são as 

linhas substantivas das políticas aí inseridas, se as rotas de cooperação são viáveis e os 

porquês das escolhas desse desenho institucional (PRESSMAN, 1975, KRANE e LEACH, 

2007; GRODZINS, 1984). Mas a história e o legado de cada área influem (Pierson, 1995; 

2004), pois podem limitar ou expandir as condições para o desenvolvimento institucional dos 
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governos locais. Nesse sentido, a capacidade explicativa dos sistemas de políticas precisa ser 

matizada, pois a variável da própria trajetória da política, independentemente do tipo de 

arranjo institucional sistêmico, também influi no desenvolvimento da cooperação federativa. 

 O conceito de policy feedback Pierson (1993) torna-se um complemento importante 

para conectar a análise sincrônica de sistemas de políticas com a avaliação diacrônica das 

trajetórias de políticas. Tais sistemas e os efeitos de retroalimentação decorrentes dos legados 

de uma política podem ajudar a entender como, onde e quando esses pontos de intersecção 

mostram mais probabilidade de encontrar-se. O desenvolvimento de capacidades estatais é 

uma área em que a conexão sincrônica e diacrônica é mais evidente, pois demandas oriundas 

da pactuação sistêmica requerem condições de implementação em nível subnacional que 

podem ou não existir, a depender de como a área evoluiu em sua história.  

 Se procede o argumento de March e Olsen (1983) que estruturas de governo e o 

comportamento das suas instituições não podem ser separados da dinâmica das relações 

intergovernamentais, a partilha de políticas federais depende das capacidades estatais 

subnacionais. Essa é uma condição necessária para a cooperação intergovernamental que 

cobra o fortalecimento burocrático-administrativo dos governos subnacionais, pois o impacto 

dessa reorganização reverbera no interior da dinâmica federativa (AGRANOFF, 1994).  Um 

exemplo de como o relacionamento entre burocracias pode gerar exigências de 

desenvolvimento institucional em torno da cooperação intergovernamental é o federalismo de 

cercados (WRIGHT, 1988). Este modelo baseia-se nas relações verticais entre especialistas 

do nível central e dos governos locais, que é ainda mais comum em sistemas de políticas com 

objetivos nacionalmente pactuados
127

. Portanto, a correspondência entre capacidades 

instaladas nas burocracias centrais e subnacionais é vital nesse modelo de cooperação. 

 As respostas para as questões acima dependem do tipo de arranjo institucional de cada 

política pública. Em princípio, quanto mais organizadas forem as políticas em torno de um 

modelo articulado com regras nacionalmente pactuadas, maior a probabilidade de que a 

sincronização de suas induções tensione a dimensão diacrônica, sobretudo se houver um 

legado de desigualdades federativas nas estruturas de governos subnacionais. Por sua vez, 

quanto menos institucionalizada for uma politica em termos sistêmicos, menor a chance de 

sincronizar os entes para melhorarem suas capacidades para responder às  prioridades 

nacionalmente definidas. Maior será o peso da dimensão diacrônica e cresce a possibilidade 

                                                        
              127  O federalismo picke fence pode fragmentar a gestão local, pois vários "cercados" não 

necessariamente geram como síntese a integração.  Este é um aspecto importante, pois a literatura tem priorizado 

a análise das políticas de forma setorial, mas não seus efeitos transversais ou na circunscrição municipal. 
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que desigualdades de capacidades entre os entes tenham menos condições de serem 

enfrentadas, pois a sua a autonomia local será mais proeminente que a cooperação federativa. 

 Diferentes legados geram variações nos desenhos institucionais de políticas públicas e, 

por essa razão, importa descobrir os mecanismos explicativos que permitem compreender 

como ocorre a reprodução ou a mudança desses padrões. Por essa razão, em linha com Wright 

(1975), importa identificar a inclinação normativa das políticas públicas, pois elas influem nos 

desenhos e sistema de escolhas institucionais. Estes são inputs necessários que indicam como 

as relações intergovernamentais podem ser estruturadas em torno de outputs (políticas e 

programas) que definem suas regras e normas de funcionamento.  

 No caso dos sistemas de políticas, trata-se de vias institucionalizadas para gerar 

convergência federativa, de modo que a definição de objetivos não seja uma decisão 

proveniente do nível central e sem pactuação entre os entes. Esta é uma definição normativa 

que define as "entradas" e "saídas" que são esperadas como condição necessária para a sua 

adesão. Todavia, em termos de capacidades estatais, os sistemas de políticas precisam 

incorporar a dimensão dos outcomes (resultados) que, por sua vez, também dependem dos 

legados e da trajetória de cada área. Este é um desafio teórico e analítico que precisa ser 

aprofundado, pois demanda aproximar sistemas como instituições e os legados como história. 

 O quanto esse processo de definição de um modelo institucional de política pública 

alinha exigências de adesão subnacional com a sua trajetória tem nas capacidades estatais um 

ponto de conexão essencial. Governos que dispõem de mais recursos organizacionais tendem 

a reduzir o hiato entre as exigências de adesão a uma política e as demandas de sua execução. 

Quanto mais sua trajetória indicar a existência desses  atributos de gestão e administração, 

mais exitosa deverá ser essa adesão à política federal. Em síntese,  a combinação do desenho 

institucional da política, sua trajetória prévia e capacidades estatais dos entes subnacionais 

pode embasar um esquema explicativo para avaliar como as dimensões sincrônica e 

diacrônica de uma politica pública se organizam no processo da cooperação federativa. 

 Em termos empíricos, e tendo por referência a hipótese apresentada nesse capítulo, foi 

visto que na assistência social a existência de um sistema nacional de políticas estimulou a 

adesão dos governos locais ao SUAS. Os mecanismos de indução e recursos do SUAS não 

apenas potencializaram dispositivos já existentes desde a LOAS promulgada em 1993, como 

ampliaram seu poder de enforcement e dos riscos associados à sua não obediência. Ademais, a 

definição de regras estáveis de financiamento e a possibilidade de habilitação em níveis 

progressivos de gestão pactuados em fóruns federativos induzem a perspectiva de avanços 

institucionais. Não seria possível explicar a expansão de PMASs, FMASs, CMASs e a 
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ampliação do comando exclusivo apenas como um esforço individual de 5570 municípios, 

sem que houvesse alguma coordenação federativa. Os resultados são consequências de um 

sistema que define pré-requisitos mínimos de capacidade estatal para os municípios serem 

agraciados com apoio financeiro e técnico do MDS. Como foi visto, os efeitos de feedback 

nas municipalidades fizeram-se notar pelo aumento nos indicadores dessas variáveis. 

 A evolução gerencial alcançada na gestão municipal, em termos dos parâmetros 

exigidos pelo SUAS, mostra que se trata de um caso de sucesso quando são verificados os 

números atingidos até 2014. O sistema nacional de políticas, com suas regras, mecanismos 

que induziram escolhas de adesão municipal e estímulos financeiros, foi capaz de incentivar a 

institucionalização de recursos básicos de capacidade de estatal. Estes não deixam de ser 

avanços na direção de criar uma maior organização municipal da política. Contudo, o próprio 

MDS reconhece que o atendimento a requisitos considerados mais "cartoriais" não permitem 

uma avaliação mais clara de seu impacto sobre a gestão das SMASs.  

 A expansão quantitativa das capacidades institucionais que foi estimulada pelas regras 

do SUAS, para seguir avançando qualitativamente, tem se deparado com obstáculos técnicos, 

organizacionais e carência de capital intelectual. A discussão realizada nesse capítulo mostrou 

algumas dessas barreiras, bem como os desafios para caminhar em direção às metas do Pacto 

de Aprimoramento. Essa dissonância pode ser explicada pela trajetória prévia que antecedeu a 

implantação do sistema nacional, pois as carências de capacidade institucional não foram 

poucas até que a inflexão criada pela LOAS gradualmente possibilitasse o início dessa 

reversão. Mas as conquistas quanto à modernização da gestão municipal, frente ao quadro 

anterior de fragilidade institucional e organizativa, não seriam possíveis sem a existência de 

um arranjo articulado em torno de um sistema nacional de política pública. Por essa razão, os 

resultados alcançados nos 11 anos de existência do SUAS são significativos. 

 Contudo, o sistema está sendo testado e seguirá sendo tensionado para responder a 

metas mais complexas de qualificação da gestão no plano local, conforme mostraram as 

análises das regressões logísticas. Nesse caso, a efetividade do SUAS para induzir e sustentar 

avanços nas capacidades estatais municipais não dependerá apenas das três exigências 

formais de adesão ao Sistema e do comando exclusivo. Essas continuam sendo condições 

necessárias para atender as premissas do SUAS e para evidenciar capacidades organizativas 

básicas. Mas esses requerimentos têm se mostrado condições insuficientes para garantir saltos 

qualitativos, tal como aqueles previstos para o período plurianual até 2017. Tampouco o 

cofinanciamento, essencial para a estabilidade e continuidade do Sistema, se mostrou capaz 

de influenciar os avanços almejados. O SUAS, portanto, caminhou bastante, mas encontrou-
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se com seu legado prévio ao avaliar suas metas presentes e futuras de desenvolvimento 

institucional, ao menos em relação a modernização da gestão local. 

 O efeito de feedback e o legado da assistência inclusive é diferenciado entre a área de 

serviços e benefícios assistenciais e as ações de transferência condicionada de renda. A 

primeira é muito mais constrangida pelos limites que traz de sua história pregressa; a segunda, 

nascida com mais autonomia diante dessas influências, apresenta outra lógica de evolução. 

Nesse sentido, sua capacidade de diálogo com o SUAS, a fim de reforçar as capacidades  

gerenciais do PBF, é mais significativa, inclusive sua integração com as áreas básicas de 

gestão do Sistema. Portanto, os ritmos e formas de desenvolvimento institucional no interior 

do SUAS também obedecem a lógicas diversas, pois histórias distintas fazem a diferença. 

Trata-se de um processo em que as velocidades de mudança institucional  das duas áreas têm 

sido distintas, menos pelas características das relações intergovernamentais e mais pelos 

efeitos das suas dinâmicas evolutivas. Com efeito, a relação entre o preço do legado e a lógica 

da mudança institucional se combina de forma diferenciada nessas duas áreas. 

 No caso da educação, a inexistência de um sistema nacional de política e a ausência de 

mecanismos mais articulados de incentivos financeiros e institucionais têm cobrado seu preço 

na organização de alguns instrumentos básicos de gestão. A implantação do PME, FME e 

CME, ainda que alinhados a diretrizes nacionais como a LDB e o PNE, não gerou o mesmo 

nível de resposta que houve na assistência social. Este é um aspecto importante, pois a 

educação é uma área cuja trajetória foi marcada por uma maior exigência e existência de 

capacidades estatais municipais desde a década de 1950. Mas, diante da heterogeneidade 

federativa, essa não foi uma realidade para todos os municípios. Ainda assim, poderia esperar-

se que o maior legado organizativo dessa política em nível local viesse a ser acompanhado de 

uma expansão quantitativa mais rápida e mais expressiva na qualificação da gestão municipal.  

 Na educação, a discussão mostrou que a instalação desses três instrumentos e do 

comando exclusivo (das Secretarias e do Fundo) não  foi uma tradução de um sistema que 

pactue regras e normas de maneira federativa ou mesmo a existência de estímulos financeiros 

alinhados a adesão a um formato institucional organizado em níveis gerenciais de habilitação.  

Como lembra Abrucio (2010), não se trata nem de superestimar as capacidades de resposta de 

sistemas de políticas, nem de mimetizar os modelos existentes para políticas que não 

adotaram esse modelo institucional. No entanto, quando se verifica que a educação possui 

uma história caracterizada por um amadurecimento maior que assistência social, mas suas 

respostas organizativas têm uma menor cobertura nacional, assume destaque como variável 

explicativa a existência de um sistema nacional de política pública. E essa é uma questão que 
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torna ainda mais relevante os resultados alcançados na assistência social quando se coteja a 

criação do SUAS há 11 anos com a sua história de maior fragilidade gerencial na assistência. 

 Por outro lado, a qualidade organizativa dos mecanismos básicos de gestão (PME, 

FME e comando exclusivo) apresentou um impacto mais efetivo na área da educação. Ainda 

que sua cobertura territorial seja menor que na assistência, foi visto que sua influência mútua 

é maior, o que pode ser respondido pela sua história de um nível maior de maturidade 

institucional, conforme pôde ser visto nas regressões logísticas. Onde existentes essas 

condições, seu efeito sobre as capacidades estatais municipais é mais representativo. Assim, o 

legado de maior desenvolvimento institucional, quando se encontra com as demandas de 

fortalecimento gerencial, tende a ser uma variável com um maior peso explicativo. Claro que 

existem mecanismos de coordenação intergovernamental relevantes nessa área, mas como 

eles não geram estímulos ou cobranças/penalidades, como ocorre com o SUAS, o legado 

anterior e as maiores capacidades explicam melhor seus avanços na gestão municipal. 

 Em relação aos efeitos gerados pelas inovações gerenciais (IGDSUAS e IGD-M na 

assistência e PAR na educação) acompanhadas de estímulos financeiros, foi visto que não 

podem ser considerados fatores explicativos na evolução das capacidades estatais municipais. 

Isso não é o mesmo que afirmar sua irrelevância, mas sim que induziram mais a ganhos de 

eficiência ou eficácia, o que não é pouco considerando as exigências para modernizar as 

administrações municipais, embora não tenham contribuído para ampliar sua efetividade 

gerencial. Podem ser considerados mecanismos complementares às demais regras de indução, 

como o cofinanciamento no caso do SUAS ou aos recursos constitucionais assegurados para a 

educação, mas não são variáveis explicativas dos avanços em capacidades estatais. 

 Uma última questão diz respeito a existência do SUAS para gerar mecanismos de 

enforcement pactuados nacionalmente e direcionados para modernizar a gestão municipal por 

meio de metas e instrumentos necessários para apoiar a busca desses objetivos. No caso da 

educação, metas nacionais têm sido mais frouxamente organizadas em termos de suporte 

institucionalizado do MEC para qualificar as SMEs em termos de capacidade gerencial. Até o 

momento, esse órgãos vêm respondendo a esses desafios de forma mais reativa, ao passo que 

na assistência social esse processo é bem mais articulado nacionalmente em torno do SUAS.  

 A análise comparada evidenciou que a variação dos resultados das políticas se explica 

por uma combinação entre a existência de um sistema nacional articulado e seus legados 

prévios. Não combinar essas duas questões dificulta compreender os avanços e impasses que 

estão colocados para essas políticas promoverem capacidades estatais locais. Importa tanto a 

trajetória como o desenho institucional para explicar como políticas públicas podem 
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incentivar a modernização municipal. Considerando a experiência do SUAS, a coordenação 

federativa mostrou-se essencial para alinhar esse entes em torno da mesma agenda de 

modernização institucional. Contudo, os progressos almejados em complexificação gerencial 

(medido pela presença de áreas especializadas), de maior qualidade de capital humano 

(servidores mais escolarizados) e normatização institucional (legislação local do SUAS), são 

pontos de inflexão que esse modelo cooperativo será desafiado a responder. 

 E esta é uma questão estratégica em um sistema que foi organizado para ser 

implantado em bases federativas solidárias, pois as desigualdades de capacidade financeira, 

intelectual e institucional, quando confrontadas com a trajetória local dessa política, deverão 

pressionar o SUAS e a União em torno de uma visão mais redistributiva. Até onde tais 

exigências serão capazes de se acomodar no interior do SUAS segue sendo um tema em 

aberto. Por exemplo, se a oferta de profissionais mais escolarizados é sensível ao porte 

municipal e ao desenvolvimento regional, quais as condições que o SUAS dispõe para que a 

meta 17 do "Pacto" não amplie ainda mais as assimetrias de capacidades estatais? 

 Em resumo, considerando as duas áreas, e testando os mecanismos explicativos 

relacionados a esse processo, pode-se dizer que sistemas nacionais de políticas pública fazem 

a diferença. Mas é preciso matizar o argumento, pois a trajetória da política também é uma 

variável explicativa relevante. Por essa razão, as induções e recursos institucionais do SUAS 

não explicam as variações de desenvolvimento entre suas políticas internas, nem são 

suficientes para garantir a evolução continuada na gestão das SMASs. 

 Mas, diante dos avanços gerados nas capacidades estatais das SMASs desde 2005, o 

SUAS é uma forma de cooperação relevante para modernizar a gestão local. Mesmo com 

limites, sistemas de políticas dispõem de meios que induzem a convergência federativa em 

tornos de objetivos pactuados que, no caso do SUAS, incluem a qualificação gerencial das 

SMASs. Como esse formato é organizado em bases mais estáveis nas suas regras e fontes de 

financiamento, pode apoiar os governos locais de maneira mais sustentável. E, em função 

dessa maior chance de suporte continuado, podem gradativamente criar dispositivos que 

ampliem a adesão dos entes, mas também busquem minimizar as desigualdades federativas 

geradas por diferentes legados em suas capacidades estatais.  

 Mas, a despeito dos limites que existem no sistemas de políticas, a outra rota analisada 

na educação fica desprovida das possibilidades que a cooperação federativa do SUAS 

apresenta. Considerando as exigências advindas da descentralização iniciada após 1988,  

sistemas articulados de políticas mostram-se um caminho mais viável, pois conseguem alinhar 

a cooperação federativa com o desenvolvimento das capacidades estatais municipais.  



 263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 -  A DIMENSÃO DA COOPERAÇÃO POR MEIO DE 

PROGRAMAS FEDERAIS PARA PROMOVER CAPACIDADES 

ESTATAIS MUNICIPAIS: OS CASOS DO PMAT E DO PNAFM 
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Introdução 

 

 Este capítulo analisa como programas federais buscaram estimular o desenvolvimento 

institucional dos municípios. Os dois programas selecionados para avaliar seu funcionamento 

e resultados foram o PMAT e o PNAFM. O primeiro é administrado pelo BNDES e foi criado 

em 1997, o segundo foi gerido pelo MF, operado pela CEF e existiu, com duas das três fases 

previstas, de 2002 a 2012. A comparação será realizada em dois programas assemelhados em 

seus objetivos, no mesmo período de análise (2000-2012), apesar de haver diferenças em suas 

regras operacionais. 

 Estes não são os únicos programas federais com essa finalidade
128

, mas o que justifica 

sua escolha deve-se aos seguintes aspectos: são os mais longevos, o que ajuda a gerar uma 

série histórica para a análise, não são apenas ações de capacitação, mas sim iniciativas que 

intervêm visando modificar a gestão local, possuem abrangência nacional, o que permite 

realizar avaliações comparativas de várias ordens, e possuem os maiores aportes de recursos 

financeiros federais, o que os distingue de outras ações nesse campo. 

 Os dois programas surgiram durante a gestão FHC (PMAT no primeiro governo e o 

PNAFM no segundo). Ambos foram continuados nos mandatos Lula I e Lula II com poucas 

mudanças. No caso do PMAT, criou-se uma modalidade para municípios com até 50 mil 

habitantes. O PNAFM teve algumas alterações de escopo na sua segunda fase iniciada em 

2008, mas até esse período prevaleceram, na essência, os acordos firmados pelo governo FHC 

com o BID em 1999. No primeiro termo de Dilma Rousseff, o PMAT teve um desempenho 

pífio de novos contratos, apesar de altos volumes de investimentos concentrados em poucos 

municípios, e a Fase II do PNAFM realizou todas as suas 22 contratações. Ainda que o 

                                                        
              128 Identificaram-se os seguintes  programas com os seus anos de criação: a) MPOG (Programa de 

Certificação Digital (2008); Projeto de Certificação Cadastral (revisão da planta genérica de valores para cobrar 

o IPTU) (2008); Sistema de Convênios (SICONV) (2008); Escola Virtual da Secretaria de Orçamento Federal 

(criada em 2008); Programa de apoio à elaboração e implementação dos PPAs municipais (2013) e Cidades 
Digitais (2012); b) Ministério das Cidades (Programa Nacional de Capacitação das Cidades (Capacidades/gestão 

de projetos urbanos) (2003); c) Ministério da Fazenda, em parceria com o PNAFM (ESAF - Gestão 
Orçamentária, Financeira e Contratações Públicas para Municípios) (não identificada data de criação); d) 
Controladoria Geral da União (Programa de Fortalecimento da Gestão Pública) (2006); e) Ministério da 

Previdência Social (Sistema Previdenciário de Gestão RPPS/ SIPREV) (2012); f) CEF (Programa Portal de 

Compras - Outros compradores) (2007) e Sistema de Coleta de Dados Contábeis dos Entes da Federação (2012). 

No MPOG ainda há quatro programas de modernização municipal: a) Programa de Reforço da Capacidade 

Institucional em Municípios Selecionados para a Redução da Pobreza - Brasil Municípios (municípios 

selecionadas do Norte e Nordeste com apoio do BID); b) PRODEV (foco em gestão por resultados para 

municípios acima de 150 mil habitantes, criado em 2007, o que inviabiliza sua análise para toda Federação; c) 
Brasil Municípios Reforço da Capacidade Institucional em Municípios Selecionados para a Redução da Pobreza; 

d) o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÜBLICA) (2005) teve pouco resultados 

na gestão municipal, pois seu foco foi o nível federal, segundo a análise de GRIN (2015). 
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ímpeto inicial, no contexto da implantação da LRF, tenha se perdido, sobretudo após Lula I, o 

objetivo dos programas seguiu sendo modernizar a gestão fiscal e tributária dos municípios. 

 Há poucos estudos sobre esses dois programas, apesar da longa existência de ambos. 

Uma consulta no Portal de Periódicos da CAPES encontra três referencias para o PNAFM e 

três para o PMAT, sendo duas delas em um artigo do autor dessa Tese que analisa ambos 

(GRIN, 2014). Para o PMAT, foram encontradas duas dissertações: Bast (2015) e Barbosa 

Filho (2013), mais focadas em analisar a performance do programa em gerar receita própria 

municipal, mas sem analisar sua inserção na cooperação federativa. Portanto, essa pesquisa 

aborda um campo de estudos ainda pouco explorado em termos de impacto federativo. Um 

exemplo nessa linha de gerar informações inexistentes sobre esses programas é um survey 

inédito que foi realizado com os municípios para apoiar a discussão desse capítulo.  

 A hipótese a ser discutida é: programas federais para promover capacidades estatais 

municipais concebidos e implantados sem cooperação intergovernamental são ineficientes em 

termos de adesão local e inefetivos quanto ao seu impacto na gestão local. As principais 

variáveis independentes a serem testadas são o PMAT e o PNAFM. As  variáveis dependentes 

relacionam-se com as finalidades centrais de ambos programas, como também alinham-se 

com o que a literatura de capacidades estatais chama de "competências centrais", conforme 

discutido no capítulo 1. 

 O mecanismo explicativo da hipótese são as síndromes do super-homem e da violeta 

murcha, em linha com as proposições de Downs (1967). Em toda a existência dos dois 

programas, a convivência contraditória e não coincidente das visões dos gestores federais e 

dos municípios foi um aspecto que desencadeou os resultados pouco alentadores de 

participação e de efetividade, como será discutido. Em outras palavras, com referência a 

Pressman (1975), a forma como os feds conceberam e implantaram essas duas iniciativas não 

teve a mesma acolhida junto aos municípios. Esta dissonância federativa acabou incentivando 

uma adesão assimétrica que favoreceu os maiores municípios. Busca-se assim avaliar como 

ocorreu a falha sequencial entre a concepção e a implementação desses dois programas como 

indutores de capacidade estatal nos municípios. 

 A maneira de avaliar as possibilidades de um formato mais cooperativo de relações 

intergovernamentais para promover capacidades estatais nos entes subnacionais será o recurso 

a um contrafactual. Trata-se do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do 

Planejamento dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal (PNAGE), implementado de 2006 

a 2013 pelo Ministério do Planejamento.  Será visto que esse programa enfrentou de forma 

distinta os problemas das visões discordantes entre a esfera federal e os estados, o que reduziu 
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a incidência do desencontro entre as duas síndromes acima referenciadas. 

 O capítulo está dividido da seguinte forma. Inicialmente apresenta-se a trajetória dos 

dois programas e sua inserção como suporte para implantar a LRF e modernizar a gestão 

municipal. A próxima seção analisa como ocorreu a adesão municipal, visando destacar a 

assimetria de acesso e as causas centrais do desempenho alcançado. A terceira seção mostra 

como houve divergências, em ambos os programas, entre os gestores federais e os municípios. 

A quarta parte analisa os resultados alcançados quanto à eficiência, eficácia e, sobretudo, a 

efetividade para gerar capacidades estatais nos municípios. A quinta seção discute o 

contrafactual e suas características, visando avaliar as possibilidades de adaptação para 

programas voltados à gestão municipal. Na conclusão são discutidos os efeitos combinados 

do PMAT e do PNFAM em termos de cooperação intergovernamental e efetividade de 

resultados nos municípios, à luz da literatura apresentada no capítulo 1.  

 

5.1 O Programa de Modernização das Administrações Tributárias (PMAT)  

 

 O surgimento do PMAT remete ao Programa de Estabilização Fiscal em 1998, cuja 

meta era obter o equilíbrio macroeconômico das contas públicas nacionais, além de já conter 

o caráter estrutural  da LRF aprovada no ano 2000. O BNDES foi um dos órgãos que apoiou o 

MPOG na elaboração da LRF, visando reduzir os déficits, propor regras para restringir gastos, 

melhorar os níveis de endividamento e controlar as despesas com pessoal por sua alta 

representatividade no gasto público (GUARNERI, 2002). Nesse processo ainda inseriam-se as 

alterações provocadas pelo Plano Real na gestão financeira dos governos subnacionais 

(AFFONSO, 2000). À busca da estabilidade fiscal associou-se a modernização da gestão 

pública que também vinha assumindo relevância na agenda das três esferas de governo. 

 Como desdobramento da LRF, o governo federal avaliou ser necessário modernizar a 

gestão fiscal, tributária e administrativa dos municípios, pois os governos estaduais já haviam 

encaminhados seus ajustes fiscais. Coube ao BNDES atuar como fomentador e indutor de 

projetos e formulador de orientações para os municípios ajustarem-se à nova realidade legal e 

fiscal. Em 2000, o BNDES firmou uma cooperação técnica com a União, por intermédio do 

MPOG e da Escola Nacional de Administração Pública, para prestar apoio técnico e 

financeiro aos governos subnacionais na implementação da LRF. 

Compreendia-se que cumprir a LRF era central para modernizar a gestão municipal 

(GUEDES, 2001; CORRÊA, 2009). Nessa linha foi lançado, em maio de 2000, o “Simples 

Municipal”: “um conjunto de ações voltadas especialmente para Prefeituras de pequeno porte 
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e do interior, visando facilitar a administração das suas contas e assegurar a implantação de 

um novo regime fiscal responsável”.  O “Simples Municipal” foi publicado nos “Cadernos 

IBAM” e patrocinado pelo BNDES
129

 para auxiliar a “gestão eficiente e responsável da coisa 

pública, meta perfeitamente alcançável por todos os governos locais, e que contribui para a 

Reforma do Estado” (GUEDES, 2001, p. 9). A CEF e o BB também participaram divulgando 

um software para as prefeituras organizarem os relatórios exigidos pela LRF
130

. 

 A partir de maio de 2000, já com a LRF em vigor, o PMAT passou a ser estimulado 

como forma de apoiar financeiramente as Prefeituras a cumprirem a lei. Este Programa foi 

criado pelo BNDES, em agosto de 1997, com base no PNAFE
131

. Até maio de 1999, o PMAT 

voltou-se à modernização da administração tributária, financeira e patrimonial. 

Posteriormente, ampliou suas ações fiscais, ganhos de eficiência administrativa e melhoria na 

qualidade do gasto público para a educação, saúde e assistência social. Seu nome foi alterado 

para Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais 

Básicos (BNDES, 2009).  Considerou-se a responsabilidade fiscal como base para se obter 

uma administração eficiente e uma cidade melhor (GUEDES, 2001). Por isso, uma das 

diretrizes do Plano Estratégico do BNDES era apoiar a modernização da gestão 

governamental, notadamente municipal (GUARNERI, 2002). Mas como o Banco não possui 

capilaridade, desde o ano 2000, o BB passou a ser a principal porta de entrada, sobretudo para 

os pequenos municípios e projetos abaixo de R$ 6 milhões (valores de 2012)
132

.
 
 

Em 2008 foi criado o PMAT Especial para municípios com até 50 mil habitantes, com 

apoio da CEF e do BB. Essa nova modalidade somou-se ao PMAT Tradicional, mas com 

algumas diferenças apresentadas na tabela 5.1. Em 2010, duas novas modalidades 

substituíram as anteriores: PMAT Automático
133

 (projetos até R$ 10 milhões para cidades 

                                                        
              129 Coordenado pelo MPOG e BNDES com a participação da sociedade civil: "Manual de Orientação 

para o Crescimento da Receita Própria Municipal (EAESP/FGV)); "125 Dicas – Ideias para a Ação Municipal" 
(POLIS); “Guia de Orientação para as Prefeituras” (Amir Khair), “Manual Básico do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo”; “Manual de Procedimentos para a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado 

do Rio Grande do Sul”; “A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Previdência dos Servidores Públicos Municipais” 

(Marcelo Estevão de Moraes), “As Transgressões à Lei de Responsabilidade Fiscal e Correspondentes Punições 

Fiscais e Penais”, (Amir Khair) e “Proposta de Padronização de Relatório de Gestão Fiscal” (Instituto Ruy 

Barbosa). Exceto a publicação do POLIS, o restante voltava-se para a LRF e a gestão fiscal, o que fez do PMAT 

a ação mais proeminente do “Simples Municipal” (GUEDES, 2001). 

              
130

 Pela LRF, a União deveria prestar apoio técnico e cooperação financeira (aqui o financiamento do 

BNDES e CEF) para modernizar a administração tributária, financeira, patrimonial e previdenciária municipal. 

              131  Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Estados Brasileiros, 

executado de 1996 a 2002 pelo Ministério da Fazenda com apoio do BID. 

              132 Em 2002, dos municípios atendidos pelo BB, 50% tinha menos de 20 mil habitantes e o BB não se 
relacionava com os maiores de 100 mil habitantes que respondiam por 74% da ação direta do BNDES. Em 2009, 

firmaram-se parcerias: CEF, Agência de Fomento CAIXA-RS e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. 
              

133
 Foi criado o subprograma Máquinas e Equipamentos, que não será discutido, pois será analisado o 

PMAT Automático Investimentos e o PMAT Direto. As regras não se alteraram, sendo o apoio de 90% nas 
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com até 150 mil habitantes e operado por agentes financeiros credenciados) e PMAT Finem: 

a) cidades com mais de 150 mil habitantes e financiamento até R$ 1 milhão ou aquelas com 

até 150 mil habitantes e financiamento acima de R$ 10 milhões, sendo ambas conduzidas por 

agentes financeiros; b) operações diretas com o BNDES superiores a R$ 10 milhões.  

Tabela  5.1 - Principais condições PMAT Tradicional e PMAT Especial 

 PMAT PMAT Especial 

Prazo de carência 2 anos  2 anos 
Prazo de amortização  6 anos   2 anos 

Prazo Total 8 anos  4 anos 

Apresentação do projeto Normal Simplificada 

Valor máximo financiável R$ 60 milhões RS 720 mil 

Participação máxima Até 90% ou 100% 100% 

Escopo Abrangente Definido (cinco focos) 

População do município Sem limites Até 50 mil habitantes 

Fonte: Guia PMAT(2009).  

Nota (1): Quanto às condições de pagamento, nas operações diretas, o BNDES cobrava 1,2% anual, 1% de taxa 

de risco de crédito e custo financeiro da Taxa de Juros de Longo Prazo. Nas operações indiretas era acrescida a 

remuneração do operador financeiro. No PMAT Tradicional valia o limite de R$ 36,00 por habitante e para 

municípios com até 50 mil habitantes que contratassem essa modalidade o valor máximo era de R$ 1,8 milhão. 
Nota (2): Os cinco focos do PMAT Especial eram: administração tributária, integração de informações, 

atendimento ao cidadão, gestão de contratos e gestão de compras.  

Visando atender a diversidade de municípios em termos de porte, o PMAT 

Automático alterou a forma de financiamento (valores R$ 36,00 per capita com teto de R$ 60 

milhões para limites populacionais). Avaliou-se que a modalidade automática agilizaria a 

contratação ao simplificar, padronizar e limitar as ações financiáveis a um rol de pré-definido. 

Julgava-se que haveriam facilidades pela proximidade entre a instituição financeira 

responsável pela operação e o município. Até agosto de 2014, o orçamento anual do PMAT 

Automático foi de R$ 200 milhões. Atualmente, o único limite é a capacidade de pagamento 

até o teto de 7% da receita líquida real (Resolução 43/2001 do Senado Federal). 

Em 2013, uma última mudança na formatação do programa criou as operações 

indiretas automáticas (financiamentos abaixo de R$ 20 milhões com o suporte do agente 

financeiro) e operações diretas (financiamentos acima de R$ 20 milhões com a intervenção do 

BNDES). Foi retirado o limite de 150 mil habitantes para o PMAT Automático e o orçamento 

das operações indiretas subiu para R$ 1 bilhão, sendo 50% para investimentos. Sua vigência 

foi prorrogada para agosto de 2018. Desde 2014, o programa passou a tratar de forma 

diferenciada os municípios do G-100. Estes podem ampliar o prazo do financiamento de oito 

para 10 anos e contratar de forma direta com o BNDES com taxas de juros menores e maior 

flexibilização nos porcentuais dos itens financiáveis. Em termos federativos, essa inflexão 

                                                                                                                                                                             
operações não automáticas indiretas e diretas e 100% nas operações automáticas. Nessa modalidade, além das 

cinco ações financiadas pelo PMAT Especial, foram incluídas a gestão de pessoal e o projeto Cidades Digitais. 
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gerou uma nova postura do Banco ao ampliar a assistência para os municípios por meio da 

FNP, embora ainda haja poucos elementos para avaliar o resultado desse arranjo cooperativo. 

 

5.1.1 Estrutura, funcionamento e objetivos do programa 

 

 Embora o PMAT apoiasse a geração de capacidade do governo municipal (Guarneri, 

2002, p. 19), seu foco sempre foi a administração tributária, pois o aumento da receita própria 

foi assumido como o marco zero da modernização da gestão. O motivo é que os municípios 

não podiam mais se financiar apenas com as receitas dos impostos federais, e menos ainda  

por endividamentos impedidos pela LRF (AFONSO e ARAÚJO, 2001) Quanto melhor o 

município cobrasse imposto, ampliasse suas receitas próprias e zelasse pelos seus recursos, 

melhor seria seu espaço na Federação. Deveriam ampliar sua capacidade de gasto próprio 

para também contribuírem com a redução do déficit público nacional. Por essa razão, seu foco 

inicial foi a questão tributária "para fazer maldades" (metáfora para aumentar impostos como 

o IPTU - observação do autor). E se era para fazer "maldades" tinha que estimular, pois 

quanto pior fosse a situação do município mais ele precisava do PMAT (entrevista 1). 

 Dessa forma se ampliaria a autonomia política local restringida pela baixa capacidade 

de gerar receita tributária (SOUZA e BLUMM, 1999). Em linha com o BNDES (2009), o 

principal objetivo do PMAT era apoiar o aumento da autonomia administrativa e financeira e 

melhorar sua eficiência fiscal para incentivar a qualidade dos serviços públicos e o 

desenvolvimento local sustentado. Sendo os municípios o lugar dos cidadãos, melhorar a 

gestão era considerada condição necessária para promover o bem-estar (GUARNERI, 2002; 

BNDES, 2009). Nesse sentido, o Banco considerava-se uma instituição estratégica na política 

econômica, mas também central para reformular o Estado em todos os níveis da Federação. 

Nessa linha, o PMAT era “um instrumento de política pública voltado para o aumento da 

capacidade de governo em diferentes áreas da gestão local” (GUARNERI, 2002, p. 19).  

 O PMAT apoiava projetos de melhoria da eficiência, qualidade e transparência da 

gestão pública, modernização da administração tributária e qualificação do gasto público. Mas 

seu objetivo mais expressivo era "aumentar a autonomia administrativa e financeira por meio 

de receitas próprias e gerar menor dependência de recursos de terceiros". Conforme a CEF 

(2011), aumentar receitas próprias  (arrecadar mais), otimizar a aplicação de recursos (gastar 

bem) e reduzir os custos (economicidade). Em suma, buscava-se um planejamento mais 

organizado do gasto público e uma gestão municipal mais eficiente. Desde 1998, houve 

poucas alterações, pois fortalecer as capacidades financeira, normativa, tecnológica, 
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institucional, gerencial e de recursos humanos seguiram sendo eixos centrais (tabela 5.2).  

Ampliar a arrecadação tributária era considerada a medida chave de sucesso na 

modernização (com os dados disponíveis até 2002, essa foi a prioridade de 77% dos projetos). 

A fiscalização também era importante para incentivar o contribuinte a pagar seus tributos. 

Também via-se a gestão de pessoas como essencial, o que pedia "mudanças de patamar 

cultural no ambiente interno" por meio de plano de carreiras e valorização profissional. 

Tabela 5.2 - Áreas e ações passíveis de apoio pelo PMAT 

Áreas da administração Ações 

Administração Geral 

 

Licitações e compras, gestão de contratos, controle de 

processos, desenho organizacional e gestão energética. 

Administração Tributária Arrecadação, dívida ativa, cobrança administrativa e 

judicial, fiscalização, estudos econômicos e tributários 

e central de atendimento ao contribuinte e empresas. 

Administração Financeira e Patrimonial 

 

Orçamento, gestão patrimonial, execução financeira, 

contabilidade e dívida pública, cadastro único de 

contribuintes, auditoria e controle interno. 

Gestão, planejamento e legislação 

 

Planos Diretores, relações institucionais, Código 

Municipal Tributário, revisão da Planta Genérica de 

Valores e legislação administrativa. 

Tecnologia da informação Desenvolvimento, aquisição de softwares e sistemas. 

Gestão de recursos humanos 

 

Informatização dos processos relativos a recursos 

humanos e capacitação de servidores. 

Administração de órgãos e unidades prestadoras de 

serviços  (como saúde, educação e assistência social) 

Organização e gerência, sistemas, protocolos e 

tecnologia da informação e controle de processos. 

Fonte: BNDES (2010a). 

Para acessar o programa, os municípios deveriam atender às seguintes exigências: 

Quadro 5.1 - Fluxo de contratação da linha de crédito com o BNDES ou agente financeiro credenciado 

1. Carta consulta demonstrando interesse pelo projeto à instituição credenciada ou diretamente ao BNDES 

contendo diagnóstico, informação básica do município, objetivos e ações do projeto (gerais e em cada área). 

2. Análise da operação pelo agente financeiro (apenas para as operações indiretas).  

3. Encaminhamento do projeto para análise de habilitação e homologação do BNDES. 

4. Assinatura com o município do Pedido de Verificação de Limites e Condições (Portaria STN 3/2010). 

5. Análise do  BNDES da documentação do MIP/STN e encaminhamento para avaliação de mérito junto a 

STN, conforme a LRF e Resoluções 40/2001 e 43/2001 do Senado Federal 

6. Prefeito (a) assina declaração que bens adquiridos serão destinados apenas aos objetivos do programa. 

7. Na mesma declaração, deveria constar quais serão as áreas de investimento do programa. 

8. Promulgação e publicação de lei municipal autorizando a contratação, inclusive com a garantia das cotas-

partes do FPM e/ou receitas do ICMS ou ICMS – Exportação. 

9. Análise do BNDES para a aprovação e contratação do projeto. 

10. Celebração do contrato com o BNDES ou instituição financeira formalizando o acesso ao crédito. 

11. Inclusão na Lei Orçamentária e PPA municipal do investimento a ser realizado pelo programa. 

Fonte: BNDES (2009, 2010a, 2011, 2013).  

Nota: Na carta consulta devia ser apresentada a composição do Nemat (depois Gemat), que era o grupo 
responsável pela interlocução com o BNDES e gestão do projeto na cidade134.  

                                                        
              

134
 No ato de adesão o município devia formalizar. por meio de Decreto, o Grupo Especial de Trabalho 

de Modernização da Gestão Pública (GEMAT), vinculado ao Prefeito ou Secretário responsável pelo programa. 
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5.2 O desenho legal e normativo do PMAT e seus efeitos no acesso pelos municípios 

 

 Esta seção apresenta e discute a performance do PMAT, considerando o número de 

contratos e sua distribuição em termos de porte de município e distribuição regional. Desse 

modo busca-se uma primeira aproximação entre suas finalidades e metas com os resultados da 

cooperação federativa, sobretudo para analisar a desigualdade de acesso municipal.   

 Desde 1998 foram contratadas 366 operações em 338 municípios, pois  alguns tiveram 

mais de um projeto (tabela 5.3), o que representa 6,07% dos 5570 municípios. A distribuição 

dos contratos mostra que a região Sudeste reteve 45,6% e o Sul 32,3%, totalizando em ambas 

77,9% dos acessos. O Nordeste teve 12,3% de financiamentos atendidos, o Centro-Oeste 

6,51% e o Norte 3,25%. Até 2013, ano das últimas contratações, a assimetria de acesso em 

favor do Sul e Sudeste, que em termos relativos possuem municípios com um nível maior de 

capacidade estatal, foi muito significativa. 

Tabela 5.3 - Contratos por região, porte populacional e porcentual de financiamento do BNDES (continua) 

 

                                                                                                                                                                             
Neste Grupo, pelo menos 40% dos membros deviam ser servidores públicos efetivos. Cabia-lhe coordenar a 

realização do diagnóstico dos problemas e prioridades e elaborar e implantar o projeto (BNDES, 2013).  

 

Região Porte populacional 

(mil/habitantes) 

%  

financiado 

Região Porte populacional 

(mil/habitantes) 
%  

financiado 
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Ceará (capital + 19 cidades) 
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Mato Grosso (17 cidades) 

Até 20: duas cidades 

De 20 a 50: sete cidades 

De 50 a 100: nove cidades 
De 100 a 500: uma cidade 

+ de 500: Fortaleza 

Total 

0,04 

0,30 

0,67 
0,28 

0,46 

1,75 

Até 20: sete cidades 

De 20 a 50: seis cidades 

De 50 a 100: duas cidades 
De 100 a 500: uma cidade 

 

Total 

0,16 

0,31 

0,19 
0,24 

 

0,83 

Bahia (sete cidades) Mato Grosso do Sul (capital + uma cidade 

Até 20: uma cidade 

De 20 a 50: uma cidade 

De 50 a 100: uma cidade 

De 100 a 500: quatro 

Total 

0,02 

0,37 

0,07 

0,71 

1,17 

+ de 500: Campo Grande 

De 50 a 100: uma cidade  

Total 

0,11 

0,14 

0,25 

Goiás (três cidades) 

Paraíba (capital e uma cidade) Até 20: duas cidades 

De 50 a 100: uma cidade 

Total 

0,04 

0,07 

0,11 

De 100 a 500: uma cidade 

De 100 a 500: João Pessoa 

 
 

Total 

0,12 

0,77 

 

 

0,89 
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Rondônia (capital + três cidades) 

De 20 a 50: uma cidade 

De 50 a 100: duas cidades 

De 100 a 500: Porto Velho 

Total 

0,03 

0,21 

1,17 

1,41 

Piauí (capital + três cidades) Acre (capital e uma cidade)  
Até 20: duas cidades 

De 100 a 500: 

+ de 500: Teresina 

Total 

0,03 

0,19 

0,29 

0,51 

De 50 a 100: uma cidade 

De 100 a 500: Rio Branco 

 

Total 

0,12 

3.58 

 

3,70 
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Tabela 5.3 - Contratos por região, porte populacional e porcentual de financiamento do BNDES (conclusão) 

Região Porte populacional 

(mil/habitantes) 
%  

financiado 
Região Porte populacional 

(mil/habitantes) 
%  

financiado 

Fonte: elaboração própria base em BNDES 2015 (pedido de informação n. 99903000073201580).  

Nota: Os portes populacionais dos municípios consideraram o ano da contratação do programa e basearam-se na 

contagem do IBGE enviada para o TCU em cada um desses anos. 

 Considerando o porte e a concentração regional dos municípios que o contrataram, 

Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo responderam por 28,3% do total investido e as 17 

capitais - 5% das 338 cidades - captaram 39,7% desse conjunto. A apropriação desigual dos 

valores por esses governos locais está de acordo com Wright (1988): as "melhores" cidades 

aderiram por dominarem mais capacidades administrativas e fatores políticos estratégicos. Se 
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Pernambuco (capital e + seis cidades) 
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e 
(1

1
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) 

 

Pará (duas cidades + capital) 

De 50 a 100: uma cidade 

De 100 a 500: cinco cidades 

+ de 500: Recife 

Total 

0,05 

0,9 

0,52 

1,47 

De 100 a 500: duas cidades 

+ de 500: Belém 

 

Total 

0,53 

1,53 

 

2,06 

Maranhão (capital + uma cidade) Amazonas (capital) 

De 50 a 100: uma cidade 

Mais de 500: São Luís 

Total 

0,31 

0,43 

0,78 

+ de 500: Manaus (capital) 

 

Total 

4,33 

 

4,33 
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Minas Gerais (capital + 26 cidades) Tocantins (capital) 

Até 20: quatro cidades 
20 a 50: três cidades 

50 a 100: 12 cidades 

100 a 500: seis cidades 

+ de 500: uma cidade + Belo 

Horizonte 

 

 

 

Total 

0,09 
0,17 

1,06 

2,22 

11,3 

 

 

 

 

14,8 

De 100 a 500: Palmas 

Total 

0,25 

0,25 
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0
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Paraná (capital + 36 cidades) 

Até 20: 13 cidades 

De 20 a 50: cinco 

De 50 a 100: oito cidades 

De 100 a 500: 10 cidades  

+ de 500: Curitiba 

Total 

0,19 

0,21 

0,67 

2,81 

0,94 

4,82 

Rio de Janeiro (capital + 11 cidades) Santa Catarina (44 cidades + capital) 

De 20 a 50: duas cidades 

de 50 a 100: uma cidade 

100 a 500: seis cidades 

+ de 500: Rio de Janeiro + 

duas cidades 

Total 

0,09 

0,09 

3,51 

10 

 

13,8 

Até 20: 20 cidades 

De 20 a 50: 10 cidades 

De 50 a 100: seis cidades 

De 100 a 500: nove cidades 

+ Florianópolis 

Total 

0,32 

0,44 

0,53 

3,50 

 

4,79 
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Espírito Santo (capital + oito cidades) 
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Rio Grande do Sul (27 cidades) 

De 50 a 100: duas cidades 

De 100 a 500: Vitória + seis 

cidades 

Total 

0,23 

3,67 

 

3,90 

Até 20: quatro cidades 

De 20 a 50: seis cidades 

De 50 a 100: sete cidades  

De 100 a 500: dez cidades 

Total 

0,05 

0,30 

0,69 

5,24 

6,27 

São Paulo (105 cidades + capital)  

Até 20: 16 cidades 

De 20 a 50: 29 cidades 

De 50 a 100: 26 cidades 

De 100 a 500: 30 cidades 

+ de 500: cinco cidades + São 

Paulo 

Total 

0,50 

1,33 

2,48 

13,9 

18,5 

 

36,7 
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não houve uma "cartelização e monopólio de acesso" (Elazar, 1994), na prática, ocorreu uma 

seleção que acabou favorecendo localidades previamente mais qualificadas. Uma das causas 

dessa assimetria de acesso em favor dos maiores municípios é a adesão voluntária como o 

jogo cooperativo disponível: optam pela candidatura aqueles mais bem "preparados". 

 Os municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste cobriram 15,63% do 

montante geral de R$ 1.176.609.786,00 financiado pelo BNDES, afora as contrapartidas 

locais, enquanto as regiões Sul e Sudeste contrataram 84,4% desse valor. Em termos de porte 

populacional, os municípios com até 50 mil habitantes responderam por 42,6% dos contratos 

(144 operações), embora representem apenas 4,68% (R$ 55.075.733,00) dos valores totais 

financiados. Portanto, os municípios acima de 50 mil habitantes, que são 11% do total no 

Brasil, apropriaram-se de 95,3% das disponibilidades financeiras do PMAT. Mas mesmo 

entre os pequenos municípios há concentração regional: 81,2% no Sul e Sudeste, sobretudo 

nos estados de São Paulo (31,3%), Santa Catarina (20,8%) e Paraná (12,5%). Como lembra 

Pressman (1975): gastar recursos não é uma boa medida para avaliar programas federais. 

 Outra forma de avaliar a concentração dos recursos são os 23 municípios (capitais e 

aqueles acima de 150 mil habitantes) que captaram 46,3% do total. Se a esses forem 

adicionados os valores de São Paulo capital,  a soma chega a 55,2%. Assim, 24 municípios 

financiaram mais de 50% de todos os valores contratados, mas lembrando que se tratam de 

localidades que, comparativamente às menores, possuem mais capacidades estatais
135

. Como 

o programa existe desde 1998, e sua distribuição regional apresenta os resultados acima, fica 

difícil não considerar, como argumenta Wright (1974), que os proponentes do programa 

influíram na modelagem da cooperação intergovernamental. Isso ocorreu "porque na 

realidade é assim, [...] quantos projetos você queira contratar você pode, desde que você tenha 

capacidade pra pagar" (entrevista 4). O efeito prático dessa possibilidade está expresso nos 

números e na distribuição territorial que, como pode ser vista na figura 5.1, é mais 

concentrada nas regiões Sul e Sudeste. 

 Mesmo as alternativas para simplificar o acesso diante do reconhecimento do baixo 

número de adesões, como foi o PMAT Especial, não lograram êxito, pois apenas oito 

municípios aderiram a essa modalidade até 2011. Este é um exemplo de como o mecanismo 

da síndrome do super-homem operou: as redefinições normativas do programa ocorreram de 

forma centralizada e somente pela burocracia técnica do BNDES. A resposta dos municípios 

                                                        
              135 Municípios com mais de um contrato: Belo Horizonte e Rio de Janeiro (quatro vezes), Sorocaba (três 

vezes) (SP), Belém (PA), Caxias do Sul, Pelotas e São Leopoldo (RS), Florianópolis e Itajaí (SC), Foz do Iguaçu 

(PR), e Ipatinga, Diadema, Jacareí, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Salto, São Bernardo do Campo, São José do Rio 

Preto, Santos, Vila Velha e Vitória (ES), Manaus (AM), Rio Branco (AC) (duas vezes). 
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não poderia ser mais evidente em termos da síndrome da violeta murcha como expressão das 

visões contrastantes e dissonantes entre o doador federal e os destinatários municipais. 

Figura 5.1 - Malha nacional de atendimento do PMAT 

 

Fonte: BNDES (2010b).  

Nota: Referente às 338 operações contratadas de 1997-2009. 

 O otimismo do programa como instrumento de política para modernizar a gestão 

estatal foi pouco efetivo em termos de cooperação federativa. Tanto na adesão como na 

distribuição regional e financeira houve um baixo compartilhamento intergovernamental. A 

policy interaction (Agranoff, 2007) foi pouco efetiva, pois as jurisdições locais não se 

alinharam de forma equitativa dentro das estipulações legais e regulatórias.  

 Para avaliar o PMAT e sua inserção nas relações intergovernamentais, foi organizada 

uma pesquisa junto a todos os 5570 municípios. Esse levantamento contou com o apoio da 

ABM, CNM e FNP (sugestões das questões a serem perguntadas, avaliação crítica do 

questionário, carta de apresentação explicando as finalidades do estudo e, sobretudo, o acesso 

aos municípios por meio do mailing list que remeteu um link para que o formulário fosse 

acessado pela internet). Essa foi a forma encontrada para viabilizar o acesso organizado por 

meio do software Survey Monkey. 

 A pesquisa foi aplicada durante 45 dias entre outubro e dezembro de 2015 e teve 328 

municípios que responderam ao questionário sobre o PMAT (adiante se apresentam os dados 

do PNAFM, pois os municípios avaliaram os dois programas). Neste período, esse 

pesquisador e a CNM sanaram as dúvidas dos municípios sobre como responder as questões e 
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acessar o software. Concluída a coleta de dados, o próprio software disponibiliza uma 

planilha Excel, gráficos e tabelas que são a base das informações aqui apresentadas. 

 Como em várias questões houve respostas pouco representativas, foi necessário adotar 

uma linha de corte para apresentá-las. Nesse caso, adotou-se a "regra de ouro" mais usual em 

estudos na área das ciências humanas: respostas com margem de erro superior a 10% e com 

menos de 90% de nível de confiança foram ignoradas. Esta é a razão que explica o pouco 

aproveitamento de todo o questionário (ver apêndice), pois esse tipo de pesquisa pela internet 

possui como um de seus limites a dificuldade de controlar o preenchimento completo dos 

formulários. Portanto, foi necessário descartar muitas respostas que não possuem 

representatividade amostral. 

 Como instrumento de relações intergovernamentais, o PMAT é conhecido por 53% 

(174) dos municípios
136

 (78% dessas com mais de 50 mil habitantes), mesmo considerando 

que o programa existe desde 1997.
 
Portanto, a cooperação intergovernamental em torno do 

PMAT ainda convive com um desconhecimento de quase metade dos municípios, sobretudo 

os menores. Este é mais um fator que incide sobre a assimetria de acesso em favor daquelas 

localidades mais robustas em termos de capacidades institucionais e, geralmente, mais 

informadas e com acesso maior a esse tipo de programa. 

  Quanto às normas operacionais, o programa exige uma ampla documentação que 

envolve certidões negativas de débito com relação a tributos federais, dívida ativa da União e 

Certificados de Regularidade Previdenciária e do FGTS. Qualquer apontamento que houver 

no CAUC/STN, como foi visto no capítulo 3, inviabiliza o financiamento. Esta é a realidade 

da maioria dos municípios e um dos fatores que também contribuiu para restringir a procura 

pelo PMAT, sobretudo dos menores.  

 O município deve estar adimplente junto ao Sistema Financeiro Nacional para o 

MF/STN autorizar a operação de crédito, sendo essa uma condição necessária para a análise 

dos limites que podem ser comprometidos
137

. Deve ser comprovado que o beneficiário está 

em dia com a entrega da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Há a necessidade de 

apresentar-se as seguintes certidões: Negativa de Débito junto a Secretaria da Receita Federal, 

Tribunal de Justiça do Estado (adimplência no pagamento de precatórios), Tribunal Regional 

Federal, Tribunal Regional do Trabalho e parecer jurídico municipal sobre o cumprimento das 

                                                        
              136 Pelo Censo de 2010, 89% dos municípios têm até 50 mil habitantes (linha de corte do PMAT 
Especial), na pesquisa esses são 86,7%. Nessa questão, a amostra tem 94% de confiança e margem de erro 5%. 

              137  Os artigos 32 e 33 da LRF exigem a avaliação da situação do ente junto ao CADIP (Sistema de 

Registro de Operações de Crédito com o Setor Público). Enquanto o BNDES avalia a proposta e o cronograma 

de pagamento, a STN verifica a capacidade de endividamento, considerando todos os compromissos municipais. 



 276 

exigências do MIP/STN (STN, 2011)
 138

. 

Passada essa etapa preliminar, o município deve indicar os bens oferecidos em 

garantia como reserva de pagamento. Em geral, essa exigência recai sobre as cotas-parte do 

FPM e/ou receitas provenientes do ICMS ou ICMS-Exportação. Estas devem apresentar sua 

projeção e grau de comprometimento para evidenciar a possibilidade de serem retidas no caso 

de inadimplência. O município deve apresentar também um quadro demonstrativo das 

dívidas, com destaque para aquelas que exigirem como garantia as mesmas receitas aceitas 

pelo BNDES. Tais contingenciamentos ainda devem incorporar a previsão de impacto no 

gasto público como decorrência da implantação do programa e a expectativa de aumento na 

arrecadação própria. No município, deve-se verificar se a Lei Orgânica prevê a contratação de 

operações de crédito para que o Prefeito possa aprovar uma lei autorizativa na Câmara de 

Vereadores com essa finalidade (GRIN, 2014).  

Este conjunto de requerimentos influiu nas adesões ao PMAT, pois conforme 

Pressman (1975), programas federais costumam ser constrangidos pela legislação e 

procedimentos burocráticos, o que tende a torná-los mais inflexíveis. Ademais, o fluxo de 

análise era demorado, sobretudo para os menores municípios que acessavam por meio da 

agência local do BB que foi o único mandatário
139

 junto ao BNDES até 2008. Em segundo 

lugar, as demandas iniciais já promoviam um ajuste nas contas municipais ao exigir a 

condição de adimplência junto ao governo federal. Em terceiro lugar, o município devia 

apresentar garantias que podiam comprometer suas transferências futuras de FPM, sem a 

certeza de que teria resultados na redução da despesa e na ampliação de receitas próprias. Por 

fim, havia a necessidade de negociação na arena legislativa local. Estas demandas são ainda 

piores para os municípios menores e mais dependentes de recursos do FPM, além de serem 

aqueles com mais dificuldades de atenderem os pleitos da STN para obterem o financiamento.  

Estas demandas, ao fim e ao cabo, acabaram incidindo para que boa parte da adesão 

ocorresse em capitais e municípios de maior porte. Estes costumam ter relação direta com o 

                                                        
              138 As demais normas para a contratação de financiamento com o setor público seguidas  pelo PMAT e 

PNAFM são: 1) LRF; 2) Resolução nº 40/2001, e respectivas alterações, do Senado Federal (dispõem sobre os 

limites para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária dos entes federativos, em 

atendimento ao artigo 52 da CF); 3) Resolução nº 43/2001, e respectivas alterações, do Senado Federal (dispõe 

sobre as operações de crédito interno e externo dos entes federativos, inclusive concessão de garantias, seus 

limites e condições de autorização); 4) Resolução CMN nº 2.827/01, e respectivas alterações, que dispõe sobre 

as regras de contingenciamento de crédito ao setor público; 5) Portaria nº 396/09, da STN, alterada pela Portaria 

STN nº 138/2010 e Portaria STN nº 323/2010, que versa sobre os pedidos de contratação de operações de crédito 
dos governos subnacionais e seus órgãos vinculados (fundos, autarquias, fundações etc.). 
              139 O mandatário, diferente do operador financeiro credenciado, que o próprio BB passou a ser após 

2008, não assumia risco pela operação de crédito que seguia com o BNDES, pois apenas lidava com as 

atividades operacionais. O BB foi escolhido, pois, em 2002, a CEF já estava operando o PNAFM. 
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BNDES e uma situação fiscal com maior capacidade de arrecadação, além de serem menos 

dependentes das transferências do FPM (GRIN, 2014). Nesse sentido, o "risco de não 

obediência" (Wright, 1988) em relação aos regulamentos gerou um trade-off  entre aderir/não 

aderir que acabou penalizando especialmente os menores municípios. 

 Afora as exigências legais, aquelas de ordem técnica requeriam capacidade para 

realizar o diagnóstico da gestão municipal e a elaboração de um planejamento detalhado já na 

consulta prévia
140

. A adesão devia conter: análise identificando os problemas da gestão por 

setor (tributário, orçamentário, geral, patrimonial, financeiro, por exemplo). O município 

precisava descrever como estavam suas atividades administrativas, o recolhimento de 

impostos, a elaboração e a execução do orçamento, o controle financeiro e patrimonial, a 

gestão de recursos humanos, gestão de energia, da informática etc. (BNDES, 2009; 2011). O 

objetivo era descrever as deficiências, os riscos, os pontos fortes e as oportunidades de 

melhorias que podiam ser geradas. Os dados orçamentários e financeiros deviam ser anexados 

para avaliar a capacidade de gestão do município e sua adequação às normas da LRF. 

 O município devia apresentar um projeto de modernização que permitisse identificar, 

analisar e acompanhar as ações com suas metas físicas e financeiras, já que por meio dessas 

buscaria ampliar a sua arrecadação ou reduzir o custo unitário na prestação dos serviços. 

Ainda nessa proposta, etapa central do pedido de financiamento, era preciso descrever como 

as metas seriam implementadas, principalmente em termos financeiros e de cronograma.  

 O projeto ainda precisava ser dividido em setores administrativos com suas ações 

relacionadas, principais atividades a serem realizadas, os responsáveis pela execução, os 

custos estimados e os prazos de conclusão. Na mesma proposta um quadro de usos e fontes 

deveria listar os itens necessários com seu cronograma de aquisição/licitações e a 

programação de desembolso. Por fim, explicitar que as atividades propostas não implicariam 

redução de pessoal (BNDES, 2009; 2011). Este era o mesmo procedimento para todas as 

operações do Banco que, por serem muito onerosas, acabavam sendo mais compensadoras 

para os maiores municípios (entrevista 1).  

Dentre as exigências também estava apresentar o impacto do projeto na arrecadação 

própria, com seus indicadores de avaliação, memória de cálculo e as premissas utilizadas para 

elaborar a projeção de tributos como o IPTU e o ISS. Era necessário indicar os valores 

referentes a receita própria (sem as transferências) e a receita total (com as transferências) 

                                                        
              140 Embora essa fosse uma exigência do PMAT Tradicional (municípios acima de 50 mil habitantes), 

em termos legais, as mesmas condições se aplicavam ao PMAT Especial. Nessa modalidade, a solicitação do 

financiamento era realizada por meio de um formulário simplificado, mas que igualmente demandava definir 

porcentuais de investimento nas cinco categorias básicas e apresentar a descrição e objetivos centrais do projeto. 
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para ser avaliado o grau de dependência dos repasses intergovernamentais. Isso devia-se à 

prioridade atribuída para o aumento da receita como marco zero da modernização da gestão 

municipal, além de ser condição obrigatória para apoiar outras ações governamentais 

(GUARNERI, 2002). Na previsão orçamentária, uma condição prévia para utilizar cada 

parcela de recursos era comprovar sua inclusão na LOA e no PPA (BNDES, 2011). 

Respondidas essas exigências, o município estava apto a contratar o programa e 

solicitar a primeira parcela de desembolso junto ao BNDES (de forma direta ou por meio do 

mandatário credenciado). Dado que transcorria um tempo entre a tramitação do projeto e essa 

solicitação, uma nova apresentação da legalidade das certidões e situação de adimplência 

junto ao governo federal e sistema financeiro nacional normalmente se fazia necessária. Nos 

pedidos subsequentes era preciso reapresentar a CND e CRP previdenciária e uma declaração 

do município de que efetuou as notificações das liberações anteriores a todos os partidos 

políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais locais. 

Além das exigências legais, financeiras e administrativas, os municípios precisavam 

considerar os tempos do processo de contratação. A tramitação da análise documental se 

dividia em: a) análise da liberação do recurso pelo BNDES e permissão prévia (cerca de 180 

dias); b) análise da situação fiscal do município em que a STN avaliava se as exigências do 

MIP foram atendidas e a capacidade de pagamento. Esta fase podia alterar os valores 

inicialmente solicitados e, por conseguinte, o escopo do projeto devia ser refeito. Se não 

existissem mudanças nos valores, essa instância levava de oito meses a um ano para concluir 

sua análise. Após a aprovação da STN, novamente o município precisava reformular 

documentos, pois as certidões geralmente estavam invalidadas, e esperar aproximadamente 90 

dias para formalizar a contratação e solicitar a liberação da primeira parcela.  

Todo este processo, em decorrência da quantidade de demandas, em média, não se 

concluía em menos de dois anos. Apenas como referência, nas 366 operações contratadas de 

1998 a 2013, foi de 11,6 meses a diferença entre a data da autorização e a sua contratação 

efetiva. Tanto na modalidade direta (BNDES) como na indireta (agente financeiro), o tempo 

aproximado de análise era de seis meses. O projeto devia ser enquadrado na área de 

planejamento, recebia uma análise operacional para avaliar se atendia as diretrizes do BNDES 

e se havia capacidade de pagamento, antes de chegar nos colegiados da diretoria para realizar 

a avaliação final (entrevista 11). Esta forma de atuação alinha-se com a concepção de 

subgovernments de Wright (1988), pois mesmo que as decisões sejam técnicas elas geram 

efeitos intergovernamentais. Também alongava prazos a exigência do TCU para que a análise 

prévia dos projetos verificasse se os seus custos estavam nos limites de mercado. 
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Diante dessa complexa e demorada tramitação, o cálculo dos municípios sobre custos 

e benefícios influiu para uma postura de autonomia mais defensiva, conforme o 

comportamento calculativo (WRIGHT, 1988). O trade-off estava entre o risco de perda de 

receitas garantidas como o FPM e a aposta em gerar resultados por meio do PMAT.  Essa é 

mais uma forma de ver o mecanismo das duas síndromes em funcionamento: para os feds os 

municípios são cautelosos e tímidos, ao passo que em nível local, a visão os gestores federais 

aparece como imprudente, pois requerem garantias que podem comprometer suas receitas. 

Os números acima demostrados em termos de distribuição regional das adesões e 

apropriação financeira municipal reforçam esse argumento. Isso porque as localidades com 

mais capacidades estatais, além de menos dependentes das receitas do FPM (possuem um 

porcentual maior de receitas próprias e repasse da quota-parte do ICMS mais generosos, por 

exemplo) geralmente atendem aos preceitos legais de forma mais ampla. Por seu turno, 

aquelas menos qualificadas na sua gestão fiscal estavam impedidas de contratar o programa, 

caso existissem pendências identificadas pelos órgãos federais.  

Conforme Agranoff (2007), houve uma distância entre o formato do programa, 

alinhado à legislação sobre o crédito público no Brasil, e as dificuldades de adesão local, o 

que influiu na sua apropriação federativa desigual. Há uma "neurose" para empréstimos 

públicos, ainda que a Resolução  2.827 (artigo 9) do CMN descontigencie os valores do 

PMAT o que, em tese, deveria facilitar o acesso a essa linha de crédito (entrevista 11). Mas, 

na prática, sobram poucos municípios em condições de acessar esse programa, pois o rito 

legal elimina boa parte da clientela potencial, sobretudo os entes de menor porte. 

Esta complexa apresentação da candidatura (para Pressman (1975), "as amarras") era 

conhecida pelo próprio BNDES quando realizou uma avaliação do programa: 

 

Cumpre esclarecer que esse processo de avaliação evidenciou fatores críticos na 

implementação das ações de modernização, como a existência de um arcabouço 

regularizador complexo e dinâmico em relação ao endividamento do setor público 

que dificulta, e por vezes impede, a concessão do crédito. Adicionalmente, a 

concepção e a execução de um projeto com esse grau de complexidade nas 

transformações configuram-se um desafio, por vezes insuperável, para alguns 

municípios. Isso se deve, em geral, ao quadro de deterioração no qual se encontra 

grande parte das administrações públicas municipais que apresentam, dentre outros 

aspectos: os instrumentos normativos ausentes ou desatualizados, o 
desaparelhamento da fiscalização, a baixa qualificação e desmotivação dos recursos 

humanos, a falta de recursos de informática e de comunicação, a desatualização dos 

cadastros mobiliário e imobiliário, a burocratização e lentidão dos processos 

internos e a má qualidade do atendimento ao cidadão (GUARNERI, 2002, p. 34). 
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Em outro momento, em uma publicação avaliando os esforços do BNDES para apoiar 

a modernização da gestão pública, constatou-se que: 

 

A baixa efetividade de vários programas existentes nas distintas esferas do poder 

público deriva, em larga medida, da debilitação da capacidade de planejamento e das 

fragilidades dos sistemas de gestão e dos modos de governança. Estados e municípios 

necessitam, além de melhorar a capacidade de arrecadação, aprimorar a qualidade de 

seus gastos e da oferta de seus serviços, em particular dos serviços sociais básicos 

(saúde, segurança, educação e assistência social, entre outros). O BNDES pode 

assumir a responsabilidade de contribuir gradativamente, e em acordo com as 
especificidades locais, para a melhoria da qualidade de gestão nas áreas sociais dos 

governos estaduais e municipais. Mais especificamente, o espaço de atuação do 

Banco pode se concentrar no reforço da função de planejamento, no uso intenso de 

tecnologia para ganhar produtividade e na capacitação de mão de obra para as funções 

públicas [...]. Na medida em que, apesar da evidente e premente necessidade, os 

agentes públicos revelam dificuldades para formatar projetos de modernização de 

gestão, caberia ao Banco aprimorar a sua gestão interna de conhecimento e construir 

mecanismos de desenvolvimento institucional e de incentivo à estruturação da 

demanda nessa área (REIFF e HENRIQUES, 2010, p. 367). 

 

 Um dos principais entraves residiu na dificuldade de os municípios elaborarem 

projetos para o BNDES, mesmo com as medidas simplificadoras como o PMAT Especial (de 

2008 a 2011) e o PMAT Automático (de 2011 a 2014). Nesse sentido, as exigências de 

diagnóstico e planejamento que deviam constar da carta consulta, com seu detalhado grau de 

informação sobre previsão de ampliação de receitas próprias, cronograma de aquisições e 

avaliação administrativa, deveriam ser parte da solução. Se a análise do Banco coincide com 

as dificuldades de os municípios atenderem aos requisitos legais, gerenciais, administrativos e 

financeiros não deixou de ser um contrassenso manter a entrega de um amplo planejamento 

prévio que, a rigor, deveria ser um resultado do programa e não um pré-requisito de acesso. 

 Para Pressman (1975), a carência de “capacidade de absorção” dos governos 

subnacionais é um sério obstáculo para receberem apoio federal. Segundo Peterson (1995), 

esse seria um dos preços a pagar pelo federalismo para os governos locais melhorarem a 

prestação de serviços, o que requer capacidades de planejamento e qualidade de recursos 

humanos. Pelo que foi visto, as regras do PMAT não se alinharam com essa perspectiva. 

Portanto, não importa apenas o conteúdo dos programas de apoio, mas também suas regras de 

acesso e a forma como essas são definidas, pois isso ajuda a compreender como esses são 

administrados, como franqueiam adesões e como influem nos resultados que geram. No caso 

do PMAT houve pouca pactuação federativa sobre o seu formato, pois prevaleceu a "lógica 

do super-homem" e a busca do controle em torno das regras legais e administrativas, sendo 

que essas últimas estavam na alçada do BNDES que tinha autonomia para gerenciá-las. 
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 Diante desse desenho institucional do programa, considerando a combinação das 

exigências acima discutidas com o fato de as candidaturas serem voluntárias, gerou-se um 

resultado cujas induções favoreceram os maiores municípios como os principais beneficiários. 

Já os menores, em grande medida dependentes do FPM, como foi visto no capítulo 3, 

premidos entre essa situação e uma duvidosa promessa de ampliar sua autonomia financeira, 

parecem ter escolhido a primeira opção. Em termos da cooperação federativa para promover 

capacidades estatais, esse não é um resultado alentador, ao menos em termos da assimetria de 

acesso em favor das localidades mais afluentes com suas melhores condições de pagamento e 

qualidade gerencial. 

 

5.3 O otimismo do PMAT e a realidade das adesões municipais: as visões contrastantes 

dos gestores federais e dos governos municipais 

 

 Esta seção coteja a visão dos gestores vinculados ao PMAT no BNDES e CEF com a 

posição das associações nacionais de representação do municipalismo (ABM, CNM e FNP). 

A compreensão dos proponentes do programa baseava-se na possibilidade desse ser uma 

iniciativa que permitisse aos governos locais encaminhar soluções para seus problemas fiscais 

e administrativos, como pode ser lido em documentos oficiais: 

 

A grande aceitação desse programa vem demonstrando o compromisso dos 

governos municipais com a modernização da gestão nas áreas tributária, financeira, 

administrativa e nos setores sociais básicos (GUARNERI, 2002, p. 2). 

Tais projetos visam à modernização da administração tributária e melhoria da 

qualidade do gasto público, proporcionando aos municípios uma gestão eficiente 
de recursos, em especial, por meio do aumento das receitas e da redução do  
custo unitário dos serviços em administração geral, saúde e educação (BNDES, 

2013, p. 6). 

[O] PMAT destina-se à modernização da administração tributária e à melhoria da 

qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local 

sustentado, visando proporcionar aos municípios brasileiros possibilidades de atuar 

na obtenção de mais recursos estáveis e não inflacionários, e na melhoria da 

qualidade e redução do custo praticado na prestação de serviços nas áreas de 

administração geral, assistência a crianças e jovens, saúde, educação e de geração de 

oportunidades de trabalho e renda (BNDES, 2009, p. 5). 

 

 O desempenho do programa, até 2013, mostrou uma realidade menos otimista, pois o 

seu alcance federativo, distribuição regional e concentração de recursos não indicam que essa 

visão do BNDES tenha coincidido com a realidade. Entre a imagem do programa como 

instrumento capaz de modernizar a gestão pública municipal e o quadro das contratações 

residem muitas “expectativas não cumpridas”. Sobretudo, essa é a avaliação dos governos 
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locais que são os potenciais destinatários, pois, dadas as condições de acesso, prevaleceu a 

visão da distância entre a promessa e a performance da ajuda federal. O give and take 

(Pressman, 1975) e o intercâmbio entre o doador e donatário não se desenvolveram conforme 

a narrativa oficial, embora a posição dos feds não coincida com os municípios sobre a 

caracterização do problema, como se vê a seguir. 

 Pela ótica dos doadores federais, a razão central do problema do acesso municipal era 

a sua falta de conhecimento instalado, em especial para elaborar projetos. Estas carências 

dificultavam atender as demandas da contratação (documentos, diagnóstico e projeto). Assim, 

é parcialmente verdadeiro que as exigências da STN atrasavam o processo, pois as demandas 

formais são iguais em todas operações de crédito público (entrevistas 7 e 11).  

 Mas, de fato, a STN é um órgão "travado que não se abre para quaisquer linhas de 

relacionamento". No entanto, a proposta dependia apenas de qualidade técnica nos municípios 

que, de forma geral, tinham carência para tratar com a parte operacional das contratações. Por 

tal razão, o desafio local foi menos o alcance a recursos, pois esses estavam disponíveis, mas 

sua baixa qualidade gerencial para conceber propostas (entrevistas 7 e 11). Nessa ótica, não 

havia problema de assimetria de acesso, mas de competência administrativa nos municípios.  

 Todavia, para os municípios, a dificuldade para contratar era um problema chave em 

decorrência dos exageros impostos pela "tecnocracia". Como falta uma instância federativa 

para lidar com o diálogo fiscal, os municípios são tratados pelo Tesouro Nacional com a 

rigidez da Lei. A quantidade de demandas para ter autorizada uma operação de crédito é 

insana e insustentável, pois o MIP/STN apresenta exigências sem o menor cabimento em 

termos práticos. O MIP é manual de instrução para que não se consiga emprestar (entrevista 

9). Novamente, as posições sobre o MIP/STN não coincidem, pois para a entrevista 11, o 

manual padronizou documentos necessários para verificar se o município atende a LRF.  

 De todo modo, os prefeitos reclamavam muito da complexidade que envolvia toda 

tramitação relativa ao PMAT, pois relatavam ser muito custoso qualquer tipo de contato ou 

suporte (entrevista 6). De forma oposta, para os gestores federais, há uma simplicidade nos 

processos do BNDES que não justifica a falta de propostas dos municípios. Por exemplo, um 

município quer trocar 100 computadores e pode pagar os valores obtidos em seis anos com 

mais dois de carência. Então, ele pode fazer isso com o PMAT Automático, máquinas e 

equipamentos. Por que ele não faz? Não precisa? Se o PMAT permite, por que os municípios 

não o utilizam para trocar seu parque de computadores e seus servidores? E nesse caso nem é 

necessário elaborar projeto, pois basta preencher uma folha! O que ocorre é que eles preferem 

as verbas não reembolsáveis como as emendas parlamentares (entrevista 11). 
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 Em termos de acesso, para os municípios, o PMAT ainda padeceu de um baixo 

conhecimento, o que reduziu sua demanda (entrevista 7). A rigor, houve muita dificuldade de 

sensibilização para o programa, sobretudo pelo seu grande desconhecimento, apesar dos 

esforços de divulgação pela internet (entrevista 9).  De forma oposta, para os gestores 

federais, com os vários congressos e seminários que os municípios participam, 

desconhecimento não é mais desculpa para não tomar o financiamento,  mas sim falta de 

interesse mesmo, associado à falta de condições financeiras e organizativas (entrevista 11), 

embora o survey mostre que quase 50% dos municípios o desconhece.  

 Para os municípios, foi difícil ajustar o programa à realidade local. Mesmo 

concordando com o argumento da carência de qualificação gerencial, para alavancar o 

programa, o problema esteve na inexistência de um sistema público para os municípios 

receberem apoio, caso desejassem elaborar seus projetos do PMAT. Ainda que o programa 

tenha ampliado seu espectro, era necessário planejar formas federais de assistência técnica 

para os municípios terem mais chances de acessar seus recursos (entrevista 7).  

 Alguns municípios precisam de busca ativa, embora o Governo Federal não 

compreenda, pois baseia-se no seguinte jargão: “se não tem projeto, não tem dinheiro, precisa 

fazer o projeto e vir pedir, se não pedir não vai ter”. Mas enquanto esta postura não mudar, 

será inviável mudar a gestão de muitos municípios. Será preciso chegar em alguns e falar: 

“prefeito, PMAT é isso, o senhor vai conseguir pagar, para o pré-projeto nós vamos 

disponibilizar para o senhor alguns técnicos que vão ficar aqui para ajudar" (entrevista 9). 

Distinta é a visão dos gestores federais, pois o PMAT Automático permitiu alcançar um 

número maior de municípios com operações de menor porte e padronizadas ao se apoiar em 

ações pré-definidas. As regras foram simplificadas, o que tornou todo processo mais fácil para 

ser apresentado e acompanhado (entrevista 11). 

 Para os gestores federais, com relação ao receio de comprometer as receitas 

municipais, o que se vê é "o pessoal pedindo pra melhorar em relação ao FPM.  A visão local 

não é de “eu quero crédito”, mas é de “eu quero dinheiro de graça””. Como os menores 

resistem mais em cobrar impostos, costumam optar pela busca de "dinheiro de graça" do 

governo federal. Não apenas tentam fugir de contrapartidas requeridas em financiamentos, 

mas também das dificuldades para cumprirem as exigências do CAUC/STN. Demandam, por 

exemplo, que o Ministério da Cidades realize repasses não reembolsáveis, sem a necessidade  

de pagamentos ou que exijam executar "maldades" julgadas impopulares, tal como cobrar 

impostos. Falta uma cultura da busca de financiamento, embora com um PMAT bem 

executado os impostos gerados poderiam facilmente pagar o investimento em dois anos de 
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arrecadação (entrevistas 4 e 11). 

 Mesmo onde há acordo entre feds e locals quanto a um problema, a análise sobre ele 

difere, como é o caso da exigência para apresentar um projeto para análise técnica do 

BNDES. Para os gestores federais, elaborar um projeto é uma tarefa onerosa que requer 

profissionais especializados. Esta não é a realidade das prefeituras pequenas, mas sim a 

situação daquelas acima de 100 mil  habitantes (entrevista 11). Para os municípios, diante 

dessa limitação, é insuficiente divulgar que os prazos de pagamento são longos, o período de 

carência é bom e que se o município elaborar o projeto e entregá-lo obterá o financiamento. 

De todo modo requer-se capacidade própria e disponibilidade de  técnicos para esta tarefa, o 

que raramente é atendido, menos pela falta de profissionais preparados, mas mais por sua 

indisponibilidade para essa atividade. Ademais, contratar exige licitação e inserir o projeto no 

orçamento do município (entrevista 9). 

 Quanto à forma como órgãos como o CAUC se relacionam com os municípios, as 

posições também divergem. Conforme os gestores federais, a legislação brasileira sobre 

operações de crédito público é complexa e demanda trabalho para atender sua regras. Mas um 

prefeito não pode dizer que desconhece apontamentos sobre a situação de seu município. Isto 

é falacioso, pois basta ele inserir o CNPJ do município  no site do CAUC que essa informação 

é imediatamente obtida. Para os municípios, deveria ser facilitado o acesso às suas 

informações cadastrais, pois muitas vezes os apontamentos são arbitrários, embora sejam 

meras questões burocráticas. Não há avisos: “olha, caso tal documento não for entregue até tal 

data...”. Outra coisa é descobrir o que é, o que acarreta sabe-se lá quantos dias para consertar, 

além de nesse ínterim vencerem outras certidões (entrevista 9). 

 Como pode ser visto, as posições dos gestores do PMAT e as representações dos 

municípios são muito contrastantes. Conforme Grodzins (1984), conflitos que podem surgir 

em torno das regras não colocam em xeque o consenso sobre a necessidade dos programas. O 

que costuma ocorrer são diferenças sobre detalhes de administração ou do nível de benefícios 

que eles deveriam oferecer. A forma como um programa é apresentado pode induzir uma 

compreensão de mais vantagens ou desvantagens pelos potenciais beneficiários, a depender 

da imagem criada a partir de suas regras, exigências e meios de acesso.  

 Derthick (1972) aborda essa situação argumentando que os policy makers federais 

tendem a julgar que possuem o dever de propor oportunidades e expressar objetivos de 

alcance intergovernamental. Creem que é seu dever mostrar a outras esferas de governo o que 

deve ser feito por meio da estratégia da "demonstração", que consiste em propor um modelo 
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de projeto a ser levado adiante de forma geral. Embora os efeitos tangíveis sejam restritos a 

algumas localidades,  acredita-se que ele pode ser benéfico de maneira mais ampla. 

 O caso do PMAT corrobora os comentários acima e não deixa de ser mais um efeito 

da síndrome do super-homem em oposição à síndrome da violeta murcha. Em termos da 

cooperação intergovernamental essa realidade é agravada, pois o campo diferencial de jogo 

revelou poucos pontos de aderência, sem falar na inexistência de um fórum federativo, que 

poderia ser o CAF, para realizar essa mediação entre os feds e os locals. Para os primeiros, os 

governos locais são constraint-seekers para justificar barreiras e repassar a responsabilidade 

ao BNDES e STN pela não adesão ao PMAT. Já os municípios julgam que o PMAT pouco 

compreende sua particularidade e complexidade. Em termos de efeitos práticos, essa 

dissonância contribuiu para gerar uma assimetria de acesso e de captação de recursos que foi 

aproveitada pelos maiores municípios. Com esse formato, regras de indução e desacordos 

sobre seu funcionamento, tornou-se difícil que, em termos federativos, esse programa se 

transformasse em uma via para os municípios incrementarem suas capacidades estatais.  

 

5.4 Avaliação dos resultados do PMAT na gestão municipal  

 

 Em termos de avaliação, como o PMAT não possuía metas definidas e os relatórios de 

sistematização de resultados gerais inexistem, seu acompanhamento foi realizado pelo 

BNDES em cada projeto e sem uma visão sistêmica. Ainda que o contrato com os municípios 

definisse que deviam prestar contas trimestrais ou a cada período de liberação de verba 

através do Relatório de Acompanhamento (RAC), não há uma consolidação das informações 

do período de 1998 a 2014, o que é uma lacuna vital na avaliação do programa. Assim, o que 

segue, considerando a análise da eficiência e eficácia do programa, é a apresentação de alguns 

indicadores que buscam captar resultados nessas duas dimensões. 

 No que tange à eficiência pode-se verificar a evolução do número de projetos 

contratados de 1998 a 2013. Durante os governos FHC, até 2002, foram aprovadas 42,7% das 

operações (média de 31,2 projetos por ano). Nos dois mandatos de Lula, até 2010, ocorreram 

51,2% das aprovações (média de 23,9 projetos por ano) e no primeiro período Dilma 

Rousseff, até 2014, 5,9% (média 4,5 projetos por ano). Quanto ao desembolso dos projetos, 

37,6% do total ocorreu até o final do segundo termo de FHC; 33,4% nos governos Lula e 

28,6% na gestão Dilma. A adesão, nos cinco primeiros anos, no contexto inicial de 

implantação da LRF, foi muito superior ao período posterior, assim como a participação 

relativa no tocante aos valores autorizados, como segue na tabela 5.4.  
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Tabela 5.4 -  Evolução do número de projetos e seus valores de contrato (1998-2013) 

 Ano Número de projetos 

(R$ milhões) 

Valor contratado (R$ 

milhões) 

Valor médio (R$ 

milhões) 

FHC I 

 

FHC II 

 

 

Lula I 

 

 

 

 

Lula II 

 

 

Dilma Rousseff 

 

1998 2 21.645.790 10.822.895 

1999 4 24.139.470 6.034.868 

2000 22 106.498.819 4.840.856 

2001 3 9.537.717 3.179.239 

2002 63 209.777.260 3.332.798 

2003 56 64.297.835 1.148.818 

2004 109 165.357.526 1.517.041 

2005 13 12.616.534 1.844.934 

2006 19 27.190.966 1.431.103 

2007 25 60.979.577 2.439.183 

2008 14 14.088.541 1.006.324 

2009 6 42.854.211 7.142.368 

2010 7 39.428.834 5.632.691 

2011 5 69.809.580 13.961.191 

2012 12 154.965.885 13.747.157 

2013 5 156.971.870 31.394.374 

 Total 366 1.176.609.786 3.223.588 

Fonte: Elaboração própria com base em BNDES 2015 (Pedido de informação n. 99903000073201580).  

Nota: Valores não corrigidos, pois o importante para a análise das relações intergovernamentais são as 

proporções de volume físico e financeiro contratados por período de governo. 

 Nos dois governos Lula ocorreu uma inflexão em favor das menores cidades até 50 

mil habitantes (60% do total de contratos entre 2003 e 2010), o que influiu em um 

desembolso médio menor. A gestão Dilma Rousseff foi a mais desigual (nenhum município 

menor de 50 mil habitantes aprovou projetos) e 19 apropriaram valores expressivos (Belo 

Horizonte, como exemplo extremo, obteve mais R$ 90 milhões em seu quarto financiamento). 

Outro dado relevante: dos 28 municípios que contrataram mais de uma vez, todos acima de 

150 mil habitantes, 50% concentraram-se nesse governo, o que parece se alinhar à tendência 

de priorizar aqueles com mais capacidade para a execução financeira do projeto. 

 Em relação a eficácia do programa, as informações que seguem foram obtidas no 

survey com os municípios. Basicamente referem-se a duas questões: possibilidade da 

candidatura e áreas de prioridade do programa. A primeira ajuda a avaliar o que Wright 

(1988) chama de interesse em função da necessidade percebida. O segundo tópico está mais 

relacionado ao que Burgess (1975) chama de policy analysis e o conteúdo das ações que 

combina sua percepção em função da possibilidade de uso vs. necessidade de implantação.  

 Pode-se ver que há uma demanda reprimida significativa que não foi atendida pelo 

programa (tabela 5.5). Em linha com Wright (1988, p. 237), "tanto a medida das necessidades 

dos candidatos ou destinatários e de sua capacidade administrativa mostram sistemática 

associação com a alocação de ajuda". Mas a questão é saber se essas duas condições 
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caminham juntas, pois, de forma geral, quanto mais necessitados, menos capacidade estatal 

possuem os governos locais. Nesse caso, pela pesquisa, dos municípios interessados, 73,5% 

possuíam até 50 mil habitantes. Mas a demanda potencial não coincidiu com a realidade das 

contratações e, por esse quesito, o grau de eficácia do programa foi muito baixo para apoiar a 

promoção de capacidades estatais nas menores localidades. 

Tabela 5.5 - Interesse do municípios em contratar o PMAT 

Caso ainda não tenha apresentado uma proposta de submissão do PMAT, o município tem interesse? 

Opções de resposta %  Contagem 

Sim 83,0 73 

Não 17,0 15 

Total                                                                                                                 100 88 

Fonte: Pesquisa realizada junto aos municípios brasileiros (outubro-dezembro de 2015).  

Nota: Margem de erro de 9% e nível de confiança de 90%. N=88 respondentes. 

 Em relação aos municípios que já apresentaram propostas para o PMAT, a taxa de 

sucesso foi de 32,6% (de cada 3 um foi bem-sucedido, considerando que dos respondentes 14 

contrataram o programa), como pode ser visto na tabela 5.6. 

Tabela 5.6 - Apresentação de proposta para obter o PMAT 

O município já apresentou uma solicitação para obter o financiamento do PMAT? 

Opções de resposta Porcentual Contagem 

Sim 37,4 43 

Não 62,6 72 

Total                                                                                                                 100 115 

Fonte: Pesquisa realizada junto aos municípios brasileiros (outubro-dezembro de 2015).  
Nota: Margem de erro de 8% e nível de confiança de 90%. N=115 respondentes. 

 Também por esse aspecto a eficácia na gestão do programa não foi alentadora. Em 

linha com Pressman (1975, p. 120-125), há nesse indicador muito de “expectativas não 

cumpridas” junto aos potenciais destinatários do programa, o que reforça a visão, entre esses, 

da distância entre a promessa e a performance da ajuda federal. 

 Quanto às razões que conduzem ao não interesse, essas são similares àquelas 

levantadas por Kane (1984) em sua pesquisa com municípios americanos, conforme a tabela 

5.7. Este estudo avaliou se os requerimentos inseridos na gestão de programas federais de 

grants and funds alinhavam-se à realidade das capacidades administrativas dos municípios. A 

pesquisa de Kane (1984) mostrou que a maior parte dos administradores municipais foi 

contrária à adesão aos programas por conta das características de suas regras de acesso. No 

caso do PMAT, essa foi a razão central alegada por 34,6% dos respondentes. Se a essa forem 
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associadas às alternativas afins (rigidez das normas, receio de perder o FPM e condições de 

pagamento desfavoráveis), tem-se mais de 81% de respostas abordando dificuldades sobre as 

normas do programa. Sem falar dos 24,7% que, por recearem não gerar resultados, parecem 

adotar uma postura defensiva e os 21% que reclamam da demora na tramitação dos projetos. 

Tabela 5.7 - Razões da falta de interesse do municípios em contratar o PMAT 

Caso ainda não tenha apresentado uma proposta de submissão do PMAT, porque o município não 

tem interesse? 

Opções de resposta % respostas Contagem 

Regras e normas do projeto são muito difíceis para a cidade cumprir 34,6 28 

Falta pessoal qualificado no governo para elaborar um bom projeto 29,6 24 

A cidade não pode contratar um projeto caro sem saber se dará retorno 24,7 20 

O BB/CEF/BNDES demoram para dar retorno aos municípios 21,0 17 

As condições de pagamento do financiamento não são favoráveis 18,5 15 

O programa é muito rígido nas suas regras de utilização 13,6 11 

Há receio de ficar com sua quota-parte do FPM retida se não tiver 

como pagar o financiamento 
13,6 11 

O município deve para o governo federal e não pode receber verbas  6,2 5 

Não há condições de aproveitar/adaptar suas ações na realidade local 3,7 3 

Fonte: Pesquisa junto aos municípios (outubro-dezembro de 2015). N=81 respondentes.  

Nota: A soma das respostas ultrapassa a 100%, pois a questão foi de múltipla escolha. Margem de erro de 9% e 

nível de confiança de 90%. 

 Há uma avaliação dos custos do programa serem elevados (lembrando que para 

municípios até 150 mil habitantes o BNDES financia 100% do valor do projeto). Ainda que 

seja correto argumentar que com as taxas de juros baixas (TJLP sempre é menor que aquelas 

praticadas no mercado) não tenha sido um limitador de acesso (entrevista 1), a percepção de 

24,7% dos municípios é diferente. E esse é um problema de desconhecimento e do campo 

diferencial de jogo  (Wright, 1988) entre o BNDES e os municípios. Ainda que objetivamente 

as condições do programa possam ser acessíveis, sua imagem junto aos município está em 

linha com o mecanismo explicativo da hipótese. A visão otimista do "super-homem", que 

julga ser o PMAT um meio barato de financiamento, está em desacordo com as localidades 

"violeta murcha", pois essas veem nessas regras um obstáculo e receiam perder sua receita 

estável do FPM. Conforme esses indicadores, não se pode dizer que o programa foi eficaz. 

 Em favor da eficácia conta a coincidência entre a opinião dos municípios sobre as 

áreas prioritárias e aquelas que o próprio BNDES incentiva, com foco na questão tributária 

como a predominante, conforme apresentado na tabela 5.8. Se aos 8% de respostas nessa 

questão forem acrescidos os 55% sobre a revisão da Planta Genérica de Valores e os 52% 

sobre a revisão da legislação municipal sobre IPTU e ISS, vê-se a relevância que a ampliação 
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das receitas próprias conseguiu ser uma "marca" e foco do programa. Da mesma forma, a área 

de tecnologia da informação também foi relevante (entrevista 11). Os municípios opinaram de 

forma similar à visão que o BNDES tem do PMAT em termos de suas prioridades, de acordo 

com a visão de seus gestores que argumentam ter sido eficaz a comunicação do programa 

junto ao público dos gestores municipais. 

Tabela 5.8 - Áreas consideradas prioritárias pelos municípios no investimento do PMAT 

Opções de resposta Primeira Segunda  Terceira Contagem 

Ampliação na arrecadação das receitas municipais de 

IPTU e ISS, taxas e contribuições 
59 15 9 83 

Melhoria na infraestrutura física e operacional da 

Prefeitura municipal 
39 24 9 72 

Modernização a área de tecnologia da informação 

(computadores, softwares etc.) 
44 20 8 

72 

 

Eficiência da gestão municipal 45 12 8 65 

Melhoria nos sistemas de gestão (orçamento, compras, 

recursos humanos, patrimônio, saúde, educação etc.) 
39 18 8 65 

Capacitação dos recursos humanos 31 19 11 61 

Redução das despesas municipais 34 15 8 57 

Aquisição de equipamentos como veículos e bens 

móveis operacionais 
23 13 19 55 

Implantação de sistemas georeferenciados para revisão 

da Planta Genérica de Valores 
25 20 10 55 

Revisão e atualização da legislação municipal sobre 

tributos como IPTU e ISS 
27 19 6 52 

Ampliação da capacidade de investimento municipal 25 18 6 49 

Não sabe identificar nenhuma área 5 2 8 15 

Fonte: Pesquisa junto aos municípios (outubro-dezembro de 2015). N=113 respondentes.  
Nota: A soma das respostas ultrapassa a 100%, pois as respostas foram múltiplas. Margem de erro de 8% e nível 

de confiança de 90%. 

 Em relação a efetividade do PMAT nas administrações municipais, o BNDES propõe 

alguns indicadores de avaliação que seguem apresentados na figura 5.2. 

Figura 5.2 - Indicadores de resultado para avaliar o impacto do PMAT 

 
Fonte: Circular n.031/2013-BNDES 

          Nessa pesquisa adotou-se o seguinte procedimento para avaliar o impacto do programa: 
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a) foi tomado o ano de 1999 como T0 (antes da entrada no programa) para comparar com 

2012 como um T1 (após o efeito do programa). O período escolhido elimina seis municípios 

que contrataram o programa em 1998 e 1999, pois o cálculo de todas as variáveis 

independentes se tornaria muito difícil, dada a inexistência de informações sobre elas nesses 

anos. Como será avaliado o efeito médio do programa, esse corte não gera prejuízos à análise. 

        Será utilizada uma regressão de diferenças em diferenças (DD) que unificou receitas do 

IPTU, ISS e outras formas de ingresso em "arrecadação própria" para avaliar o impacto sobre 

o aumento das receitas próprias gerado pelo PMAT. A outra variável dependente a ser 

analisada é o gasto com pessoal ativo sobre o total da despesa corrente. Ambas são 

apresentadas pelo BNDES (2002) como medidas vitais para qualificar a gestão municipal: 

mais receitas locais podem ampliar a autonomia municipal e despesas de pessoal por serem 

altamente representativas no orçamento público.  

          Estas variáveis servirão de base para avaliar se o PMAT gerou capacidades estatais nos 

municípios. O grau de despesa de pessoal é a razão entre despesas com pessoal ativo/despesas 

correntes
141

 e o esforço de arrecadação local a razão entre receita municipal própria
142

/receita 

corrente realizada
143

. O grau de execução orçamentária (razão entre receita corrente/despesa 

corrente) não será discutido, pois os resultados não foram estatisticamente significantes. As 

variáveis dependentes foram calculadas com base nos dados FINBRA/STN para 1999 e 2012. 

            Será utilizada uma regressão de diferenças em diferenças (DD) para avaliar o 

desempenho médio do programa. Esse procedimento consiste em comparar, através do tempo, 

o mesmo grupo de municípios, sendo que alguns foram expostos ao programa e outros não. 

Excetuada essa diferença, as mesmas variáveis de controle se aplicam para ambos os grupos, 

de modo que pode-se comparar participantes e não-participantes do PMAT em dois períodos 

de tempo (antes e após o efeito do programa). A essência desse modelo, conforme Angrist e 

Pischcke (2008, p. 175-182), consiste em subtrair duas diferenças (grupo de tratamento e 

grupo de controle; antes e depois do programa). Inserem-se nesse modelo duas variáveis 

dummy (=1) para os participantes e (=1) para o período posterior ao tratamento.  

          O principal resultado que se busca é o efeito do tratamento no tempo que se obtém 

gerando uma interação das duas variáveis dummy (tratamento* tempo). Para Angrist e 

Pischcke (2008), este é um modelo saturado, pois a função da média condicional da variável 

                                                        
              141 Segundo IPEA Data, destina-se ao registro do valor das operações para manutenção e funcionamento 

de serviços públicos, bem como as relacionadas com obras de manutenção de bens móveis e imóveis, pagamento 
de pessoal, aquisição de material de consumo, pagamento de serviços e operação de equipamentos públicos.  

              142 Segundo IPEA Data, é o somatório do IPTU, ISS e outros taxas e cobranças municipais. 
              

143
 Segundo IPEA Data, engloba as receitas tributária, contribuição, patrimonial, industrial, 

agropecuária,  serviços, transferências correntes e demais receitas correntes.  
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de interesse pode assumir quatro parâmetros e seus vínculos na equação de regressão podem 

ser expressos da seguinte forma, onde Xi é um vetor de covariáveis: 

A = E [Y] | t=2001, d=controle] = ßo + X ßxi + €i 

B = E [Y] | t=2012, d=controle] = ßo + ßt + X ßxi + €i 

C = E [Y] | t=2001, d=tratados] = ßo + ßd + X ßxi + €i 

D = E [Y] | t=2012, d=tratados] = ßo + ßd + ßt + ßdt + X ßxi + €i 

          Desse modo, temos que ∆Yo = B-A = ßt e ∆Y1 = D-C = ßt+ ßdt; de forma que o 

resultado que se busca seja  ∆Y1 - ∆Yo = ßdt, que é o efeito do tratamento do programa no 

tempo sobre o grupo de tratados. O esquema teórico abaixo, conforme Ramos (2009), 

apresenta de outra forma a variável de interesse buscada. Seja Y = ßo + ß1 + ß2 + ß3, em que: 

Y = escore nos indicadores de receita própria, execução orçamentária e despesa de pessoal 

ß1 = ano posterior ao programa (=1); 

ß2= participou do programa (=1); 

ß3 = interação ano*participou  

          Este modelo pode ser compreendido como mostra a tabela 5.9. 

Tabela 5.9 - Esquema teórico da técnica da diferença em diferenças 

 Participante Não Participante Diferença 

Antes ßo+ ß2 ßo ß2 

Depois ßo+ ß1 +ß2+ ß3 ßo+ ß1 ß2+ ß3 

Diferenças ß1 + ß3 ß1 ß3 

Fonte: Ramos (2009) 

          A equação da regressão DD para obter esses resultados será: ∆Y= ßo + dßd +tßt +dtßdt 

+ Xßxi + €i. Para Angrist e Pischcke (2008), o pressuposto chave é que o comportamento das 

variáveis de interesses seria o mesmo para todos os municípios na ausência do tratamento. 

Este induz a um desvio na trajetória e, embora o grupo de tratamento possa diferir do 

controle, essa diferença seria explicada pelas características dos municípios que jogam o 

papel de efeitos inobserváveis nos dois períodos e operam como efeito fixo. Portanto, o 

modelo de diferenças busca capturar, comparando médias antes/depois e controle/tratamento, 

qual seria o comportamento do contrafactual (municípios tratados caso não ingressassem no 

PMAT) e do grupo de controle, supondo que seriam os mesmos. Assim, testa-se essa hipótese 

nula contra a hipótese alternativa que o PMAT, na média, alterou a trajetória dos municípios 

entre 1999 e 2012. Na tabela 5.10 estão as covariáveis que serão utilizadas para controlar os 

dois grupos com base em características observáveis que influem nas variáveis de interesse. 
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Tabela 5.10 - Variáveis independentes utilizadas na construção do banco de dados 

Variáveis Descrições Período Fonte 

Receita Orçamentária =(-) deduções receita corrente (+) receita de capital. 1999 e 2012 STN/FINBRA 

IDHM Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 1999 e 2010 PNUD 

Renda até 1 S.Mínimo População que recebe até 1 salário mínimo 1999 e 2010 PNUD 

Escolaridade superior População com ensino universitário 1999 e 2010 PNUD e INEP 

Formalização Grau de formalização do emprego 1999 e 2010 PNUD 

Índice de Gini Grau de desigualdade social 1999 e 2010 PNUD 

Pobres População pobre 1999 e 2010 PNUD 

Desocupação Taxa de desocupados com mais de 18 anos 1999 e 2010 PNUD 

Servidores públicos Taxa de servidores públicos por 1000 habitantes 1999 e 2010 PNUD 

Veículos Frota municipal de veículos 1999 e 2012 DENATRAN 

PIB Municipal Produto Interno Bruto dos municípios 1999 e 2012 IBGE 

População População dos municípios 1999 e 2010 IBGE 

População rural População rural dos municípios 1999 e 2012 IBGE 

Valor programa Valor investido (financiamento + município) 1999 e 2012 Minist. Fazenda 

Participante Dummy 1, se participou, 0 se não participou 1999 e 2012 Minist. Fazenda 

Tempo Dummy 1, para depois (2012) e 0 para antes (1999) 1999 e 2012 Minist. Fazenda 

Tempo*Participante Interação das variáveis PNAFM e Tempo  Elaborada 

Fonte: elaboração própria. 

Nota: As variáveis do PNUD que possuem informações para o ano 2000 foram ajustadas ao dividir-se suas 

médias para todos os 27 estados entre 1999 e 2000, multiplicando os parâmetros pelos valores de todos os 

municípios em 2000. Essas médias foram baseadas na Síntese de Indicadores Sociais e PNAD/IBGE (1999 e 

2001). Para o IDHM utilizou-se a base do PNUD/Fundação João Pinheiro (índices estaduais para 1999 e 2000), 

sendo o valor dessa divisão para cada Estado utilizado para multiplicar os valores do IDHM em 2000. Na frota 

de veículos, como apenas em 2001 ela passa ser organizada por municípios, dividiu-se a média estadual de 1999 

pela de 2001 e o valor encontrado por 2 para se aproximar ao de 1999, multiplicando-se os parâmetros pelos 

valores de frota em 2001 para obter-se o valor. A população rural para 1999 foi calculada conforme sua 

participação na população total em 2000. A população ocupada com ensino universitário foi ajustada com base 

no Censo Universitário (INEP), comparando o porcentual de graduados para cada Estado em 1999 e 2000. 

 O modelo da regressão de diferenças em diferenças será: 

Y = ßo+ ß1 (Receita Orçamentária) + ß2 (IDHM) + ß3 (Renda 1 SM) + ß4 (Escolaridade superior) + 

ß5 (Grau de formalização) + ß6 (Índice de Gini) + ß7 (% Pobres) + ß8 (Desocupação)+  ß9 (Taxa de 

Servidores Públicos) + ß10 (Frota de veículos)  + ß11 (Pib per capita) + ß12 (população) + ß13 

(população rural) + ß14 (valor do programa) + ß15 (Participante) + ß16 (Tempo) + ß17 

(Participante* Tempo) + €i 

 O PMAT não possui relatórios de avaliação consolidados, embora proponha 

indicadores para verificar seu impacto. Para essa Tese foi encontrada uma única pesquisa 

realizada pelo BNDES, embora muito geral e sem apresentação de metodologia. Trata-se de 

uma avaliação comparando um grupo de controle (municípios vizinhos aos que contrataram o 

PMAT) com o grupo de tratamento (municípios que o implantaram). A premissa foi que a 

vizinhança influi na trajetória do IPTU, embora não seja muito clara a base dessa associação. 

Para esse estudo (Leal e Guimarães, 2010), o PMAT apresentou limitações em apoiar os 

menores municípios, pois: a) o aumento do IPTU se reduz bastante conforme diminui o porte 

municipal; b) os maiores municípios tiveram mais resultados; c) o programa é mais eficiente 
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em municípios com receita orçamentária superior a R$ 25.287 milhões (valores atualizados 

em 2009), embora mais de 70% dos contratos não se encaixassem nesse perfil. 

Para avaliar o impacto do programa seguem os resultados das regressões DD que 

serão apresentados de três formas: comparação geral, municípios entre 10 e 50 mil habitantes 

(os menores que esse intervalo populacional prejudicam a comparação) e aqueles com mais 

de 50 mil. Verificou-se que o efeito médio do programa não se altera para as localidades 

acima de 50 mil, e por isso essa foi a linha de corte adotada para o grupo de controle.  

 Foram excluídos da base de dados os municípios emancipados (o criado e o de 

origem) em 2001 e 2005, pois, do contrário, seriam comparadas unidades de análise distintas 

em 1999 e 2012. Houve 12 municípios que contrataram o PMAT e mudaram de intervalo 

populacional nesse período, passando a ter mais de 50 mil habitantes. Optou-se por manter 

esses no grupo original como forma de avaliar sua performance antes e depois. Nas tabelas 

com os resultados das regressões DD apresentam-se apenas os parâmetros de interesse, pois 

os valores das covariáveis de controle estão no apêndice que apresenta os modelos completos. 

Inicia-se com as tabelas 5.11 a 5.16 apresentado os indicadores de despesa com pessoal. 

Tabela 5.11 - Resultados das regressão sobre despesa com pessoal ativo/despesa total (comparação geral) 

     Número de obs .= 7344 

     F (15, 7326) =. 

     P>F =. 

     R-quadrado = 0.5072 

     Raiz MSE = .07628 

Teste Coeficiente Erro-padrão t |P>|t| |95% intervalo confiança| 

Tempo .1531502 .0029482 51.95 0.000 .1473708             .15989296 

Participante .007144 .0050242 1.42 0.155 -.0027049            .0169929 

Tempo*Particip. -.0099068 .0066408 -1.49 0.136 -.0229248           .00311111 

Fonte: elaboração própria.  

Nota: Cálculos com base em STN/FINBRA 2001 e 2012. N= 3445 municípios no grupo de controle antes e 

depois e 277 municípios no grupo de tratamento antes e depois. Todos os modelos, para corrigir a 

heteroscedasticidade, utilizaram o procedimentos dos erros robustos, razão pela qual não se apresentam os 
valores das somas dos quadrados e dos mínimos quadrados. 

Tabela 5.12 - Resultados estimados das diferenças em diferenças despesa com pessoal ativo/despesa total 

(comparação geral) 

 Participante Não Participante Diferença 

Antes 0,487 0,387 0,10 

Depois 0,54 0,542 0,002 

Diferenças 0,053 0,155 0,098 

Fonte: elaboração própria. 

Nota: Cálculos com base em STN/FINBRA 2001 e 2012. N= 3445 municípios no grupo de controle antes e 

depois e 277 municípios no grupo de tratamento antes e depois. 

           Como pode ser visto, nem o ingresso no PMAT, nem o seu efeito no tempo são 

estatisticamente significantes. Apenas a trajetória dos municípios é relevante, considerando 

suas características próprias e assumindo-se que as influências externas, na média, afetam a 
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todos do mesmo modo. A despesa com pessoal, considerada uma variável chave no contexto 

que gerou a LRF, foi incrementada nos dois grupos de municípios, ainda que menor para os 

participantes do programa. Em resumo, houve um crescimento de 0,098 na despesa de pessoal 

e não há evidências que o PMAT tenha produzido efeitos no tempo para reduzi-lo.  

Tabela 5.13 - Resultados das regressão sobre despesa pessoal ativo/despesa total (cidades de 10 a 50 mil hab.) 

     Número de obs. = 3000 

     F (16, 2982) = . 

     P>F = . 

     R-quadrado = 0.4902 

     Raiz MSE = .07775 

Teste Coeficiente Erro-padrão t |P>|t| |95% intervalo confiança| 

Tempo .1631318 .0052424 31.12 0.000 .1528527              .1734109 

Participante .009243 .0073339 1.26 0.208 -.0051378             .0236225 

Tempo*Particip. -0198323 .0144779 -1.37 0.171 -.04822                 .0008554 

Fonte: elaboração própria.  

Nota: Cálculos com base em STN/FINBRA 2001 e 2012. N= 1359 municípios no grupo de controle antes e  

N=1421 depois e 110 municípios no grupo de tratamento antes e depois. 

 Tabela 5.14 - Resultados estimados das diferenças em diferenças sobre despesa pessoal ativo/despesa total 

(cidades de 10 a 50 mil hab.) 

 Participante Não Participante Diferença 

Antes 0,411 0,397 0,014 

Depois 0,54 0,549 0,009 

Diferenças 0,129 0,152 0,023 

Fonte: elaboração própria.   

Nota: Cálculos com base em STN/FINBRA 2001 e 2012. N= 1359 municípios no grupo de controle antes e  
N=1421 depois e 110 municípios no grupo de tratamento antes e depois. 

          As mesmas considerações acima aplicam-se para os intervalos populacional de mais de 

50 mil habitantes. A tendência geral se mantém, pois os participantes tiveram um aumento 

menor nas despesas com pessoal ativo, embora o PMAT não possa ser associado com esse 

resultado. Em ambos os grupos de municípios, as alterações no comportamento dessa variável 

mostram seu crescimento no período analisado, o que contribui para o argumento que o 

programa não teve impacto nesse indicador. 

Tabela 5.15 - Resultados das regressão sobre despesa pessoal ativo/despesa total (cidades acima de 50 mil hab.) 

     Número de obs.=830 

     F (15, 812) = . 

     P>F = . 
     R-quadrado = 0.4930 

     Raiz MSE = .07725 

Teste Coeficiente Erro-padrão t |P>|t| |95% intervalo confiança| 

Tempo .1508361 .0107127 14.08 0.000 .1298083            .171864 

Participante -.0103838 .0092292 -1.13 0.261  -.0284997            .0077321 

Tempo*Particip. .001174 .0113718 0.10 0.918  -.0211476             0234956 

Fonte: elaboração própria.   
Nota: cálculos com base em STN/FINBRA 2001 e 2012. N= 249 municípios no grupo de controle antes e N=285 

depois e 148 municípios no grupo de tratamento antes e depois. 
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Tabela 5.16 - Resultados estimados das diferenças em diferenças sobre despesa pessoal ativo/despesa total 

(cidades acima de 50 mil hab.) 

 Participante Não Participante Diferença 

Antes 0,395 0,412 0,017 

Depois 0,542 0,558 0,016 

Diferenças 0,147 0,146 0,001 

Fonte: elaboração própria.   

Nota: Cálculos com base em STN/FINBRA 2001 e 2012. N= 249 municípios no grupo de controle antes e 

N=285 depois e 148 municípios no grupo de tratamento antes e depois. 

          Abaixo seguem os resultados sobre o efeito do PMAT na arrecadação própria. 

Tabela 5.17 - Resultados das regressão sobre grau de arrecadação própria (comparação geral) 

     Número de obs. = 7344 

     F (15, 7327) = .  

     P>F=0.0000 

     R-quadrado=0.4357 

     Raiz MSE=.05016 

Teste Coeficiente Erro-padrão t |P>|t| |95% intervalo confiança| 

Tempo .-0264197 .0021644 -12,21 0.000 -.0306626           -.0221767 

Participante .0431514 .0052254 8.26 0.000 -.0329081            .0533497 

Tempo*Particip. .0055807 .0062492 0.89 0.372 -.0066695              .017831 

Fonte: elaboração própria.   

Nota: Cálculos com base em STN/FINBRA 2001 e 2012. N= 3672 municípios no grupo de controle antes e 

depois e 277 municípios no grupo de tratamento antes e depois. 

 

Tabela 5.18 - Resultados estimados das diferenças em diferenças sobre o grau de arrecadação própria 
(comparação geral) 

 Participante Não Participante Diferença 

Antes 0,15 0,050 0,10 

Depois 0,154 0,064 0,09 

Diferenças 0,004 0,014 0,01 

Fonte: elaboração própria.   

Nota: Cálculos com base em STN/FINBRA 2001 e 2012. N= 3672 municípios no grupo de controle antes e 

depois e 277 municípios no grupo de tratamento antes e depois. 

            Os resultados do PMAT na arrecadação própria são robustos para os participantes, mas 

ao longo do tempo o programa não manteve seus efeitos positivos, pois essa variável não se 

mostrou estatisticamente significante. A evolução dos municípios parece que capta melhor 

esses resultados, pois a diferença média dos participantes antes e depois é muito pequena.  

            É possível que, no grupo de tratamento, o programa tenha gerado um "efeito de 

arranque" que não se sustentou ao longo do tempo. Ademais, a diferença da diferença mostra 

que esse valor é pequeno entre os dois grupos antes e depois, o que também reforça o 

argumento do empuxo inicial que se perdeu, ainda que nos dois grupos a distância em termos 

de arrecadação própria seja elevada. O fato é que essa diferença não pode ser tributada como 

efeito do PMAT. 
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           Diferente da pesquisa realizada pelo BNDES, os resultados do PMAT na arrecadação 

própria são estatisticamente relevantes para faixa de municípios participantes entre 10 e 50 

mil habitantes (tabelas 5.19 e 5.20). Naqueles com população acima desse contingente o 

programa não gerou resultados nesse indicador, de modo que a performance geral pode ser 

considerada como um efeito dos avanços obtidos nesse segmento populacional.  

Tabela 5.19 - Resultados das regressão sobre grau de arrecadação própria (municípios de 10 a 50 mil habitantes) 

     Número de obs.=3000 
     F (16, 2983) = 168.17 

     P>F = 0.0000 

     R-quadrado=0.4174 

     Raiz MSE=.04688 

Teste Coeficiente Erro-padrão t |P>|t| |95% intervalo confiança| 

Tempo -.0266604 .0032543 -8.19 0.000  -.0.33045          -.0.202831 

Participante .0238835 .0077148 3.10 0.002 .0087566           . 03090104 

Tempo*Particip. -.0214668 .0120417 -1.78 0.075 -.0450776              .002144 

Fonte: elaboração própria.   

Nota: Cálculos com base em STN/FINBRA 2001 e 2012. N= 1359 municípios no grupo de controle antes e  

N=1421 depois e 110 municípios no grupo de tratamento antes e depois. 

 
Tabela 5.20 - Resultados estimados das diferenças em diferenças sobre o grau de arrecadação própria 
(municípios de 10 a 50 mil habitantes) 

 Participante Não Participante Diferença 

Antes 0,119 0,057 0,062 

Depois 0,122 0,07 0,052 

Diferenças 0,003 0,013 0,01 

Fonte: elaboração própria.   

Nota: Cálculos com base em STN/FINBRA 2001 e 2012. N= 1359 municípios no grupo de controle antes e  

N=1421 depois e 110 municípios no grupo de tratamento antes e depois. 

            Esta são informações importantes, pois, conforme a discussão realizada, apesar das 

duas síndromes (super-homem e violeta murcha) operarem no sentido de restringir o acesso 

dos municípios, maior em termos absolutos e relativos naqueles com menos de 50 mil 

habitantes, ainda assim houve avanços para aqueles dessa faixa populacional que contrataram 

esse programa
144

.  

           Se o PMAT ajustasse suas ações à "capacidade de absorção" dos municípios, a 

depender dos resultados aqui mostrados, os benefícios para o público das menores localidades 

poderiam ser ampliados. Em termos da cooperação federativa essa é uma consideração 

relevante, em linha com a hipótese apresentada sobre a efetividade dos programas e sua 

associação com arranjos intergovernamentais que busquem aumentar a participação dos 

governos locais. 

                                                        
              

144
 Ainda que por outro caminho metodológico e outra técnica estatística, as conclusões dessa pesquisa, 

coincidem com as de Bast (2015) sobre a ausência de efeito do PMAT no incremento das receitas próprias. 
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Tabela 5.21 - Resultados das regressão sobre grau de arrecadação própria (municípios acima de 50 mil hab.) 

     Número de obs. = 830 

     F (14.813) = . 

     P>F = .  

     R-quadrado=0.4606 

     Raiz MSE=.06622 

Teste Coeficiente Erro-padrão t |P>|t| |95% intervalo confiança| 

Tempo -.0298256 .0092217 -3.23 0.001 -.0479268            -.0117244 

Participante .0083262 .0080378 1.04 0.301 -.0074511              .0241036 

Tempo*Particip. .0057293 .010076 0.57 0.567 -.0139145              .025373 

Fonte: elaboração própria.   

Nota: Cálculos com base em STN/FINBRA 2001 e 2012. N= 249 municípios no grupo de controle antes e 

N=285 depois e 148 municípios no grupo de tratamento antes e depois. 

 

Tabela 5.22 - Resultados estimados das diferenças em diferenças sobre grau de esforço de arrecadação própria  

(municípios acima de 50 mil hab.) 

 Participante Não Participante Diferença 

Antes 0,188 0,050 0,138 

Depois 0,188 0,064 0,124 

Diferenças 0,00 0,014 0,014 

Fonte: elaboração própria.   
Nota: Cálculos com base em STN/FINBRA 2001 e 2012. N= 249 municípios no grupo de controle antes e 

N=285 depois e 148 municípios no grupo de tratamento antes e depois. 

          Ao menos analisando a ampliação da arrecadação própria e gastos com pessoal ativo 

sobre a despesa total, o desempenho do PMAT ao longo de 13 anos foi tímido para gerar os 

program management e resource management que Burgess (1975) sugere. Tendo o PNAGE 

como contrafactual, como será visto, e considerando os resultados de ampliação da receita nos 

menores municípios, há evidências que ajudam a confirmar a hipótese proposta para a 

discussão desse capítulo. Mesmo diante das limitações e dificuldades de contratação, 

atestadas tanto pelas associações de municípios como pelos gestores do programa, foi 

possível gerar pequenos avanços nas menores localidades.  

          Assim, a existência de uma arena federativa e de cooperação intergovernamental em 

torno do PMAT, que tivesse por finalidade pactuar os seus termos de acesso e implantação 

poderia, como ocorreu com o PNAGE, ampliar as candidaturas municipais e, ao fim e ao 

cabo, estimular a qualificação de suas capacidades estatais. O que se constata é que programas 

federais para promover a modernização da gestão municipal, mas carentes de instrumentos de 

cooperação intergovernamental, tendem a apresentar baixa performance tanto em termos de 

adesão como de impacto, em linha com o argumento apresentado nesse capítulo. 
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5.5 O Programa Nacional de Apoio à Gestão Administração Fiscal dos Municípios 

Brasileiros 

 

 A partir de 1994, o equilíbrio fiscal tornou-se peça chave da política macroeconômica 

nacional. No estados, o ajuste fiscal que foi promovido como efeito da "Era do Real" teve 

início em 1995. Uma das bases desse processo foi a modernização da gestão tributária e 

financeira (MF, 2004). Para MF (2008a), a política fiscal é condicionada pela organização 

federativa e a CF estabelece competências para cada nível de governo em matéria tributária e 

de gasto público. Considerava-se importante coordenar ações junto às três esferas de governo. 

Como após 1994 a estabilidade da economia passou a depender do equilíbrio das contas 

públicas, para alcançar esse resultado avaliou-se necessário implantar instrumentos de política 

fiscal também nos municípios. Nessa direção, o PNAFM surgiu com a finalidade de melhorar 

a administração tributária e financeira dos municípios (MF, 2007). 

 Para o MF (2004, p. 11), com as responsabilidades assumidas pelos municípios após a 

descentralização encetada após 1988, tornou-se necessária a transferência de suporte 

gerencial, pois esses entes careciam de capacidade institucional para exercerem sua 

autonomia constitucional. Os governos locais necessitavam ser mais eficientes em seus 

orçamentos fiscais, organizar suas máquinas administrativas, aperfeiçoar o controle fiscal e 

aumentar a capacidade de arrecadação tributária. O PNAFM foi instituído para melhorar a 

eficiência administrativa e fortalecer a gestão fiscal municipal (CARTILHA PNAFM, s/d). 

Ademais, instituir um modelo de gestão por resultados,  política de recursos humanos e 

planejamento do orçamento com participação social (MF, 2006b). 

 Nesse contexto, a União solicitou apoio ao BID para promover a modernização da 

gestão administrativa e fiscal municipal, visando gerar "equilíbrio fiscal auto-sustentável em 

suas três esferas de poder". As negociações tiveram inicío em 1998 e no ano seguinte 

realizou-se um diagnóstico da gestão fiscal em 50 municípios. O estudo, realizado pelo BID e 

MF, embasou a formulação do programa ao identificar deficiências no manejo da receita, do 

gasto público, baixos níveis de arrecadação própria, ausência de códigos tributários, cadastros 

atualizados de contribuintes e baixa capacidade para elaborar orçamentos e controles na 

administração financeira (MF, 2004, p. 10). 

 Em 1999 houve a autorização do Senado Federal para a contratação da operação de 

crédito junto ao BID para financiar o programa (Resolução n. 64/1999), em sequência à 

aprovação do Regulamento Operativo do Programa (ROP) (Portaria MF n. 07/999). Em 2000, 
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com a aprovação da LRF, postergou-se a formalização do programa (MF, 2006a). Em maio 

de 2001 foi contraído o empréstimo do governo brasileiro junto ao BID e o Senado Federal 

aprovou a Resolução n. 43/2001 que trata da concessão de crédito no setor público e define 

restrições para contratação de dívidas subnacionais
145

 (MF, 2007a; 2008a). O  Senado Federal  

regulamentou as operações de crédito do programa (Resolução n. 17/2001) e o PNAFM 

iniciou suas atividades em maio de 2002. 

 

5.5.1 Estrutura, funcionamento e objetivos do programa 

  

 O PNAFM visava apoiar a União na busca da estabilidade macroeconômica por meio 

do equilíbrio fiscal auto-sustentável, ampliação da receita própria e qualificação do gasto 

público (MF, 2006b). Sua implementação voltava-se a fortalecer o pacto federativo 

constitucional ao estimular a modernização da gestão administrativa e fiscal dos municípios 

(MF, 2005, p. 4). Conforme o MF (2007c), essa meta era a base para as melhorias que os 

municípios deveriam empreender ao longo de sua existência, de acordo com a visão teórica 

que há capacidades centrais básicas necessárias para o desenvolvimento institucional. 

 O PNAFM se propôs a desenvolver capacidades de governança em um contexto de 

descentralização. Este processo, aliado à ampliação da receita total obtida e o incremento em 

receitas próprias de 196% entre 1988 e 2000, indicava que havia um potencial tributário não 

explorado (AFONSO  e ARAÚJO, 2001). Para tanto, era necessário investir na modernização 

da gestão fiscal e administrativa dos municípios. Incentivar as localidades a criarem 

condições para obter maior autonomia no financiamento do gasto público, desempenharem 

melhor suas funções sociais e cumprirem os mandamentos da LRF. Avaliava-se que, 

contrariamente à tese da "preguiça fiscal", os municípios podiam ser estimulados a ampliar 

suas receitas próprias. O efeito seria aumentar a capacidade de implantar uma administração 

financeiramente sustentável e com melhor qualidade dos serviços públicos. 

 O programa também era visto como meio de atender a LRF (art. 64) e minimizar as 

disparidades técnicas e operacionais existentes entre as administrações fiscais municipais 

(MF, 2006a). Com a evolução institucional expressa nas exigências do Estatuto das Cidades e 

a cobrança da sociedade por melhores políticas públicas, os municípios também foram 

pressionados a modernizar sua gestão. Para tanto, o PNAFM visava recuperar a capacidade de 

investimento e a autonomia financeira local que, em última análise, contribuiria para 

                                                        
              145 Desde 1946 cabe ao Senado Federal legislar sobre operações de crédito dos entes federativos.  
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fortalecer a própria Federação  (MF, 2007b). 

 Em tese, o PNAFM podia receber candidaturas de qualquer município. Avaliava-se 

que a maior demanda viria daqueles com até 50 mil habitantes. Estimou-se entre US$ 2,8 e 

3,6 bilhões os valores necessários para todos os municípios desenvolverem um programa de 

modernização administrativa (MF, 2004, p. 22). Este processo seria implantado em três etapas 

com suas respectivas metas, conforme o quadro 5.2. A projeção de seu orçamento nas três 

fases era de US$ 2,2 bilhões: 50% financiado pelo BID e 50% de contrapartida (2% da União 

e 48% das prefeituras). Segundo MF (2006a), esse montante seria suficiente para modernizar 

a gestão administrativa e fiscal em 3.854 governos locais (69,3% do total em 2004). 

 Em função da diversidade dos níveis de capacidade gerencial e variação da demanda 

de serviços definiram-se dois tipos de projetos  - simplificado e ampliado - , subdivididos em 

18 grupos populacionais. As faixas 1 a 5 (até 50 mil habitantes só contratavam a versão 

simplificada). As faixas 10 a 18 (mais de 150 mil habitantes, apenas a modalidade ampliada). 

As faixas 6 a 9 (população entre 50.000 e 150.000 habitantes) podiam  implementar um ou 

outro, conforme suas necessidades,  mas mediante aprovação do MF. Os projetos ampliados 

variavam de R$ 1,9 milhão a R$ 53 milhões e os simplificados ficavam no intervalo de R$ 

200 mil a R$ 379 mil. Nos documentos do programa justificou-se esse desenho baseado no 

porte populacional, localização e nível de desenvolvimento local para assegurar uma 

distribuição equitativa entre os diversos tamanhos e tipos de municípios.  

Quadro 5.2 - Projeções de resultados e metas de municípios atendidos nas três fases do PNAFM 

FASE 1 (2002 até 31/12/2008): 703 projetos simplificados, 22 projetos ampliados e 49 na faixa intermediária de 

população entre 50 e 150 mil habitantes. Total de 774 projetos. 

FASE 2 (2009 até 31/12/2013): 1440 projetos simplificados, 39 projetos ampliados e 101 na faixa de população 

entre 50 e 150 mil habitantes. Total de 1580 projetos. 

FASE 3 (a iniciar em 2014): 1369 projetos simplificados, 36 projetos ampliados e 96 na faixa intermediária de 

50 a 150 mil habitantes. Total de 1501 projetos. 

Total de projetos simplificados: 3512 cidades. 

Total de projetos ampliados: 97 cidades. 

Total de projetos em cidades entre 50 e 150 mil habitantes: 245 cidades. 

Fonte: adaptado pelo autor de Ministério da Fazenda (2004).  

Nota: Na Fase 1, nos documentos oficiais, as duas últimas categorias tiveram suas metas unificadas, razão pela 

qual é mais comum encontrar o número de 71 municípios. 

 A primeira fase recebeu um aporte de US$ 300 milhões, encerrou as contratações em 

junho de 2008 e estendeu a execução até o final de 2012. A fase II iniciou em 2010, contratou 

até 2012 e prorrogou sua execução até o final de 2015. Do montante previsto de US$ 900 

milhões, reduziu o valor à metade e está executando a primeira parcela de US$ 166 milhões 

com 10% de contrapartida local. A fase III segue em tratativas junto ao BID.  

 A versão simplificada foi desenvolvida a partir de duas deficiências básicas que o BID 
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e o MF verificaram nos pequenos e médios municípios: a) ausência de automatização nos 

processos operacionais, deficiência nos sistemas de controle e carência na geração de 

informação gerencial e para a sociedade; b) baixo nível de capacitação dos administradores 

que gerava grande deficiência na utilização de instrumentos de gestão e técnicas de atenção à 

população. Como resposta, a inversão básica deveria centrar-se em tecnologia de informação 

e recursos humanos. Desta análise desenvolveu-se o chamado "Kit-Solução" e os programas 

de capacitação para esse grupo de municípios. Esta ferramenta deveria ser utilizada em grande 

escala para poder atender o maior número de entes no menor tempo possível (MF, 2004).  

 Os projetos simplificados consistiam basicamente na aquisição do Conjunto de 

Sistemas Aplicativos (CSA) pré-qualificados pelo BID e MF. Esta solução integrada abrangia 

oito sistemas: gestão municipal tributária, financeira, atendimento e ouvidoria, recursos 

humanos, compras e patrimônio, protocolo, legislação e informações gerenciais. Foi 

concebido como solução padronizada e de baixo custo. Uma das reclamações dos municípios 

era a obrigatoriedade de comprar o CSA que consumia quase todo o valor do projeto, o que 

gerava poucas sobras para investir em outras ações (MF, 2004).  

 Os projetos ampliados podiam elaborar propostas em cinco áreas e 24 componentes: 

modernização administrativa (legislação, ordenamento institucional, recursos humanos, 

planejamento, gestão urbana e participação social), serviços gerais (atendimento ao cidadão 

licitações, compras etc.), modernização fiscal (cadastro, arrecadação, cobrança, contencioso 

administrativo, fiscalização, dívida ativa, dívida pública, estudos econômico-fiscais, 

orçamento, contabilidade, auditoria e gestão de convênios), tecnologia da informação (gestão, 

equipamentos, sistemas), coordenação do projeto (manutenção da UEM e gestão do projeto) e 

administração integrada ao controle espacial (geoprocessamento e dados referenciados).  

  A estrutura do programa pode ser vista na figura 5.3. A Unidade de Coordenação de 

Programas (UCP)
146

 da Secretária Executiva/Diretoria de Gestão Estratégica do MF era o 

órgão executor e a CEF o agente financeiro e co-executor. Os municípios, ao assinarem o 

termo de adesão, deviam formalizar a Unidade Executora Municipal (UEM)
147

. Estas 

                                                        
              146  Apoiava os municípios na elaboração, análise, coordenação e execução dos projetos ampliados, 

certificava sua elegibilidade, supervisionava os contratos com o agente financeiro; coordenava, com a CEF e o 

BID, a programação de desembolso, prestação de contas e apresentação de relatórios financeiros; fomentava a 

integração dos projetos em nível municipal e nacional; coordenava a aprovação, execução e avaliação dos 

projetos (missões de acompanhamento), organizava relatórios de progresso, pré-qualificava fornecedores de 

sistemas aplicativos para projetos simplificados (o Kit Solução), avaliava os projetos ampliados ou 

supervisionava a avaliação quando executada pela CEF e coordenava com o BID as atividades de elaboração, 
execução e revisão de projetos. Atualmente possui 16 servidores e 10 técnicos atendem os municípios. 

              147 Ao menos 2/3 de seus integrantes deveriam ser servidores permanentes e com dedicação integral. 

Esta mudança foi introduzida no Regulamento Operacional, em 2007, pois até então exigia-se que todos fossem 

funcionários públicos estáveis. Devia ter um coordenador geral, um coordenador técnico, um coordenador 
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elaboravam os projetos, coordenavam e supervisionavam a execução e administravam a 

aplicação dos recursos financeiros. Agências implementadoras, como a ESAF, apoiavam a 

capacitação dos servidores municipais. Após 2008, a UCP assumiu a função de coordenação e 

supervisão, passando as tarefas operacionais à CEF, sobretudo por sua capilaridade 

territorial
148

. Os municípios eram os submutuários e executores por meio das Secretarias 

municipais, especialmente as de Finanças, de Planejamento e de Administração.  

Figura  5.3 - O modelo organizativo do PNAFM 

 
Fonte: apresentação PNAFM/BID (1999). 

 Para acessar o programa, os municípios deveriam atender as seguintes exigências:  

Quadro 5.3 - Procedimentos prévios ao contrato de sub-empréstimo com a CEF como agente financeiro 

1. Assinar Termo de Adesão ao Programa. 

2. Criar a Unidade de Execução Municipal. 
3. Alocar no orçamento municipal os recursos do projeto. 

4. Atender as condições da Resolução nº 43/01 e Resolução 02/2002, do Senado Federal, apresentando a 

documentação exigida e enviada à análise e autorização da STN para realizar a operação de crédito. 

5. Ter apropriado no orçamento municipal o sub-empréstimo e dispor de recursos necessários para o 

financiamento complementar do projeto e pagamento de contrapartidas. 

6. Preencher e apresentar Questionário de Levantamento de Dados e o Programa automatizado de apoio à 

Elaboração de Projetos (PEP) disponibilizado no site do MF/UCP. 

7. Aprovação do projeto pela UCP (Projeto Ampliado) e aprovação de projeto na CEF  (Projeto Simplificado). 

8. Não possuir registros no CADIN (cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal). 

9. Estar em dia com a atualização e entrega de dados contábeis consolidados para a STN avaliar as contas locais. 

10. Obter autorização legislativa da Câmara de Vereadores para a tomada de sub-empréstimo. 

11. Abrir conta corrente na CEF específica para a movimentação dos recursos do projeto. 

Fonte: Cartilha PNAFM (s/d).  

                                                                                                                                                                             
administrativo-financeiro, um assistente de monitoramento, grupos gerenciais para implementar os projetos e um 

grupo estratégico que decidia sobre alocação de recursos e prioridades. 
              148 Cabia à CEF, nos projetos simplificados e sob coordenação do MF: apoio técnico na elaboração, 

documentação e avaliação dos projetos, orientar a aplicação das normas, receber termos adesão, auxiliar a UEM 

na operação inicial após a contratação, certificar elegibilidade, revisar projetos, formalizar contrato de sub-

empréstimo, executar/controlar os pagamentos a fornecedores e apoiar licitações e a prestações de contas. 

ESTRUTURA	DO	PNAFM	

BID 
Outorgante Empréstimo 

Programa Nacional 

ESAF e 
Associações 

MF/UCP 
Executor Nacional 

Município/UEM 
Executor dos Projetos 

Regulamento Operativo 
Projetos Simplificado e Ampliado 

CEF 
Ag. Financ.  

Executor Pags. 
Apoio Téc. 
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5.6 O desenho legal e normativo do PNAFM e seus efeitos no acesso pelos municípios 

 

 Esta seção apresenta e discute a performance do PNAFM, considerando o número de 

contratos e sua caracterização em termos de porte de município e localização regional. Busca-

se uma primeira aproximação entre suas finalidades e metas com os resultados da cooperação 

federativa que foi obtida nas Fase 1. Nessa etapa foram contratados 61 projetos ampliados que 

foram distribuídos conforme a tabela 5.23. 

Tabela 5.23 - Distribuição dos contratos ampliados por região, porte populacional e % de financiamento do BID 

Fonte: elaborado com base no Protocolo SIC 16853006290201599, de 10.09.2015 - Ministério da Fazenda. São 
60 municípios, pois Joinville contratou dois projetos. No cálculo considerou-se apenas a parcela financiada pelo 

BID, sem a contrapartida local, pois esse indicador avalia melhor a lógica de empréstimos aplicada no programa.  
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1,29 
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0,68 

Bahia (capital) Rio Grande do Sul (sete cidades) 
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De 50 a 100: duas cidades  

5,2 

0,71 

Ceará (capital e uma cidade) Santa Catarina (três cidades) 
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2,28 
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1,07 

3,27 
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Amazonas 

+ de 500: Natal 2,91 + de 500: Manaus (capital) 4,33 

Sergipe (capital e duas cidades) Amapá (capital e uma cidade) 

De 100 a 500: Aracaju  

De 50 a 100: uma cidade 

De 10 a 50: uma cidade 

2,35 

1.04 
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De 100 a 500: Macapá  
De 50 a 100: uma cidade 

1,28 
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Espírito Santo (uma cidade) Pará (uma cidade) 

De 100 a 500: uma cidade 0,69 De 50 a 100: uma cidade 0,38 

Rio de Janeiro (duas cidades) Roraima (capital) 

De 100 a 500: uma cidade 

+ de 500: uma cidade 

1,80 

2,22 

De 100 a 500: Boa Vista  1,26 

Minas Gerais (capital e seis cidades) Tocantins (capital) 

+ de 500: Belo Horizonte 

De 100 a 500: 04 cidades 

De 50 a 100: duas cidades 

4,23 

5,78 

0,86 

De 100 a 500: Palmas  1,58 

São Paulo (11 cidades)  

+ de 500: duas cidades 

De 100 a 500: seis cidades 

De 50 a 100: três cidades 

5,45 

6,76 

2,01 
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 A tabela permite várias inferências em termos da cobertura do programa, lembrando 

que a adesão dos municípios é voluntária. Inicialmente, a eficácia das metas: dos 71 projetos 

ampliados previstos concretizaram-se 84,5%, o que é um bom resultado. Mas o detalhamento 

desse número mostra uma realidade menos alvissareira. Em termos regionais, o Sudeste 

respondeu por 29,8% dos valores totais (22 municípios), o Nordeste por 32,7% (14 

municípios), Sul (seis municípios e 13,69% dos valores), Centro-Oeste (seis municípios e 

11,88% dos valores) e o Norte (seis municípios e 9,6% dos valores). Ainda que as regiões Sul 

e Sudeste, que em termos relativos possuem municípios mais capacitados, tenham recebido 

mais de 43% do total financiado, houve uma apropriação maior nas demais regiões. Mas em 

relação ao número de contratos, Sul e Sudeste tiveram 56,7% de municípios contemplados. 

 Observando o perfil dos municípios que contrataram o PNAFM, 15 capitais 

responderam por 45,8% dos valores totais, sobretudo na região Nordeste. Em princípio, essas 

localidades possuem mais capacidade de implementar ações de forma autônoma em 

comparação com as menores. Portanto, o critério de eficácia de execução financeira dos 

valores disponíveis para financiamentos esconde a realidade da apropriação regional desigual 

do programa. Em resumo, houve uma seleção adversa: municípios mais aquinhoados de 

recursos financeiros e estrutura administrativa foram os que preferencialmente contrataram, o 

que gerou uma assimetria de acesso, já que a adesão é voluntária.  

 Em termos da cooperação federativa, na modalidade ampliada, foram atendidos 1,27% 

dos 5570 municípios, sendo 25% capitais e os demais municípios eram polos regionais/de 

expressão econômica. Assim, entre a visão grandiosa e otimista que o programa propugnou 

em termos do pacto federativo, a considerar pela baixa adesão dos municípios, seu êxito na 

modernização da gestão local foi muito reduzido. Duas ordens de fatores podem ajudar a 

explicar esse desempenho. O primeiro é a desinformação sobre do programa: o survey 

constatou que apenas 20,8% dos municípios conhecem o PNAFM
149

 que, em termos relativos, 

é menor naqueles com até 50 mil habitantes. Como gerar cooperação federativa em torno de 

um programa que é desconhecido por quase 80% dos municípios? 

 Nesta realidade, as projeções otimistas e seus efeitos previstos no pacto federativo não 

tinham como serem atingidas. Após o final da fase 1 avaliou-se que nem todos municípios 

conheciam o programa. "A gente também não conseguia fazer propaganda para todo mundo 

porquê não [tinha] dinheiro [...]. A gente conseguia fazer a partir das divulgações oficiais e aí 

                                                        
              149 Dado o grande desconhecimento do PNAFM, as demais respostas não têm validade amostral. Nessa 

questão houve 154 respostas e apenas 32 conhecem o programa. A amostra é similar à distribuição populacional 

municipal: pelo Censo 2010, 89% tem até 50 mil habitantes (linha de corte dos projetos simplificados), na 

pesquisa esses são 83%. A amostra dessa resposta possui 95% de confiança e margem de erro de 8%.   
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a gente começou a ver que a abordagem dos municípios tinha que ser outra" (entrevista 3).  

 Mas o fator que parece explicar melhor essa assimetria de acessos são as regras do 

programa. As exigências legais e administrativas eram similares às do PMAT, além das 

exigências do MIP/STN (2011) como pareceres jurídicos (art. 32 da LRF) justificando a 

operação de crédito e esclarecendo a capacidade de pagamento para contrair a dívida. Para 

avaliar o impacto financeiro da operação de crédito deveria ser informado se o ente estava 

cumprindo os limites de endividamento nos termos da LRF e das Resoluções do Senado 

Federal. Quanto aos temas técnicos devia ser apresentada a relação custo-benefício, resultados 

previstos, descrição do projeto e as justificativas de sua relevância econômica e social.  

Ainda que essas exigências obedecessem a legislação nacional e devam ser cumpridas 

por todos municípios, essa não era e não é a realidade. Na prática, essas demandas iniciais já 

promoviam um ajuste nas contas públicas locais ao exigir a condição de adimplência junto ao 

governo federal. Ademais, com as garantias da cota-parte do FPM, que é a principal fonte de 

receita da maioria dos pequenos municípios, criou-se uma indução negativa e um 

comportamento defensivo. No lado oposto, como as capitais e cidades acima de 150 mil 

habitantes são menos dependentes desse recurso, comprometê-lo como garantia tem um 

impacto menor. Com essas exigências gerou-se uma situação paradoxal para os municípios 

menos capacitados: muito do que deveria resultar da implantação do programa em termos de 

modernização administrativa e fiscal tornou-se condição necessária de adesão (GRIN, 2014).  

A análise da situação fiscal e legal do município pela STN, se não era tida como um 

obstáculo, ao menos era considerado um desafio complexo de ser transposto
150

. O Relatório 

de Gestão da UCP (2010) é taxativo quanto a essa fase da contratação: pleitos de 

endividamento seguem para a STN e são autorizados, conforme as regras vigentes. No 

entanto, são essas normas a principal causa de insucesso em relação às expectativas de 

contratação de subempréstimos. A Resolução 43/2001 não deixa dúvidas (art. 23): pedidos de 

autorização para operações de crédito interno ou externo que envolvam aval ou garantia da 

União deverão conter: a) exposição de motivos do MF, da qual conste a classificação da 

situação financeira do pleiteante, em conformidade com a norma do STN que dispõe sobre a 

sua capacidade de pagamento; b) pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da 

STN e do MF, em conformidade com a lei que regula a matéria. O resultado prático: 

                                                        
              150 Pela LRF (art. 32), o MF avalia o cumprimento dos limites e condições à realização de operações de 

crédito dos entes subnacionais. Esta função cabia ao Banco Central, mas a Resolução nº 43/2001 do Senado 

Federal disciplinou que a STN passasse a aplicar as normas sobre o endividamento dos entes  (STN, 2006, p. 2). 

 

 



 306 

municípios menos qualificados na sua gestão fiscal não contrataram enquanto pendências 

identificadas pelos órgãos federais existissem, já aqueles mais bem aparelhados e legalmente 

enquadrados acessaram o crédito. O estrito cumprimento da Lei gerou essa assimetria na 

cooperação federativa em relação ao aproveitamento do programa. 

 Na modalidade simplificada, os valores investidos representaram 1,2% do total 

aplicado na versão ampliada o que, em termos de projetar esforços de cooperação 

intergovernamental, foi completamente desproporcional. Ainda que capitais e grandes 

municípios possuam demandas mais complexas, os que têm até 50 mil habitantes representam 

89% dos 5570 municípios brasileiros. Mas os Relatórios de Progresso justificavam que, na 

modalidade ampliada, as localidades atendidas compreenderam cerca de 13% da população 

brasileira e 17% do PIB. Todavia, as faixas 1 a 5 do PNFAM representavam 45,3% da 

população nacional (base 2010). Uma medida melhor para essa distribuição federativa seria a 

evolução da receita bruta municipal que, nessas cinco faixas, entre 1998-2007, cresceu para 

27,2% do total nacional (STN, 2008). Assim, 60 municípios enquadrados no grupo 

responsável por 73% dessa receita apropriaram 98,8% do total dos valores do programa na 

Fase 1. Portanto, nesse quesito da cooperação federativa para promover capacidades estatais 

municipais a inflexão do programa se deu em detrimento dos menores governos locais. 

 Nessa linha, já na fase 2, a capital São Paulo, que tem capacidade própria para ações 

de modernização, tomou os últimos R$ 25 milhões, mas desejava mais R$ 50 milhões, o que 

seria 1/6 de todo o orçamento (entrevista 5). Quanto à essa questão: 

 

A gente realmente pensou nas cidades pequenas, mas não foi atingido esse objetivo.   

[...]. [Concordamos] que os que mais precisaram quase não foram atendidos. Na fase 

1 a gente viu alguns, mas também vimos que os maiores foram melhor atendidos. 

[...] É aquela cultura dos vários Brasis dentro do Brasil [em relação] a capacidade do 

município. Querer pegar um município pequeno e fazer aquela engrenagem rodar 

não deu certo, como ocorreu na primeira fase, e  ai a gente foi para outro público 

[das capitais e grandes municípios] (entrevista 5). 

 

 Em termos de eficácia, a modalidade simplificada atingiu 3,56% de sua meta física, o 

que representou 0,5% do total das 4958 cidades com até 50 mil habitantes (base Censo IBGE 

2010). Esta realidade não passou despercebida da UCP/MF: 

 

Um dos grandes revezes do PNAFM diz respeito aos projetos nos municípios com 

população abaixo de 50 mil habitantes. Esses municípios [...] eram direcionados a 

adquirir o chamado Kit Solução [...]. Concluiu-se que esse modelo, imaginado como 

viabilizador de modernização administrativa nos municípios com população até 50 

mil habitantes, demonstrou-se absolutamente ineficaz. Foram pouquíssimas adesões 

num universo de mais de 5 mil municípios, e com projetos efetivamente executados, 

conforme monitoramento que é realizado pela Caixa Econômica Federal, o volume é 
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ínfimo. Nesse sentido, a UCP deliberou por retirar a obrigatoriedade de aquisição do 

Kit Solução, desde que os municípios, por meio de processo de acompanhamento 

contínuo, garantam a implementação de plataforma de processamento de dados 

integrada até a conclusão do respectivo projeto (MF, 2007c, p.41). 

  

 No entanto, a conclusão da inefetividade dessa modalidade foi seguida na Fase 2, que 

se discute adiante, do abandono desse público, o que reforçou ainda mais as assimetrias de 

acesso em detrimentos dos menores municípios. Na modalidade simplificada, a depender da 

distribuição regional dos contratos, sua adesão não foi a realidade para governos locais de 

estados menos desenvolvidos (4 contratos na Paraíba, 6 no Mato Grosso do Sul e 2 no Mato 

Grosso) e o restante disperso em MG, SC, SP, RS, PR e Goiás. 

 Com sua formatação baseada na adesão voluntária e contrapartidas de 50% do valor 

financiado, o que não é baixo, o programa acabou direcionando-se para um público mais 

seleto de municípios em termos de capacidades instaladas. Assim,  na Fase 1, não é possível 

afirmar que a cooperação federativa para desenvolver a gestão local tenha sido bem-sucedida. 

Com o número e perfil dos contratantes, o programa esteve longe de ser uma alternativa que 

pudesse apoiar o fortalecimento institucional dos municípios, ampliar sua autonomia 

financeira e qualificar o pacto federativo. Pelo contrário, com suas regras e forma de 

implementação gerou assimetria de acesso que, ao fim e ao cabo, filtrou as potenciais 

candidaturas. Os resultados do programa conduzem essa discussão para inferir que o PNFAM 

fase 1, assim como iniciativas similares em termos de suas normas e procedimentos, são 

formatos pouco viáveis para atingir o objetivo de promover capacidades estatais locais. 

 

5.7 O otimismo do PNFAM e a realidade das adesões municipais: as visões contrastantes 

dos gestores federais e dos governos municipais 

 

 Esta seção discute as leituras nem sempre coincidentes manifestadas pelos atores que 

gerenciaram o programa no governo federal e as representações municipais na ABM, CNM e 

FNP. A avaliações oficiais foram mais otimistas quanto às metas e resultados, conforme pode 

ser ilustrado por quatro passagens retiradas dos seus relatórios de acompanhamento:  

 

O conjunto todo (contratos firmados, em processamento e com adesão formalizada) 

supera o limite de US$ 300 milhões previstos para a primeira fase do Programa. 

Esse fato, aliado às demais ações em andamento, favorece a expectativa de breve 

atingimento do volume de sub-contratações previstas (Relatório de 

acompanhamento janeiro-junho, 2006, p. 29). 

O aperfeiçoamento da gestão administrativa e fiscal, em todo o País, é uma meta que 

o Ministério da Fazenda vem perseguindo com sucesso há mais de vinte anos e essa 

trajetória não pode ser abandonada (Relatório de gestão, 2006, p.21). 
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[em relação a 13 novos projetos ampliados] vale ressaltar a expressividade dos 

municípios, vários deles capitais de estados ou mesmo municípios polos regionais, 

que poderão influenciar suas adjacências (Relatório de gestão 2007, p. 36). 

A expectativa é de que, em curto prazo, as contratações de subempréstimo atinjam o 

valor da primeira etapa do Programa, o que permite antever um cenário de 

modernização e mudança dos modelos de gestão municipal, rumo a uma situação de 

desempenho fiscal autossustentável e de equilíbrio nas contas municipais (Relatório 

de acompanhamento janeiro-junho, 2006, p. 45). 

  

 Essas projeções realizadas pela UCP/MF foram respondidas de forma mais contida 

pelos municípios em termos de contratações, cujos números passaram longe das metas. A 

visão de sua propagação a partir de capitais e municípios polos igualmente se mostrou 

irrealista, assim como o cenário de equilíbrios nas contas municipais. O desenho inicial do 

programa propôs um objetivo elevado para atingir, em pouco tempo, mais de 3.700 

municípios
151

, o que logo se mostrou inviável. Acabou se definindo um público potencial de 

300 municípios médios e com alguma capacidade instalada para os projetos ampliados
152

. 

Avaliava-se que as maiores demandas seriam de projetos simplificados, mas os menores 

municípios foram os que menos aderiram (entrevista 3). Pelo diagnóstico do BID/MF, a 

aquisição do CSA foi uma "solução antes dos problemas", pois, de forma irrealista, julgou 

que os dilemas gerenciais desse público era uma situação conhecida e capaz de ser atendida. 

 Para os gestores federais, o modelo simplificado (conceder empréstimos para os 

municípios adquirirem o CSA) mostrou-se pouco aderente à realidade, pois as localidades 

geralmente não tinham capacidade tributária, eram muito dependentes financeiramente das 

transferências federais e possuíam significativas carências gerenciais (por exemplo, muitos 

prefeitos ainda usavam talão de cheques para realizar pagamentos e a contabilidade era 

terceirizada). Sendo esse o foco do programa, e diante dessa falta de capacidade local, como 

tornar esse sistema em um instrumento eficaz? E as pessoas para operá-lo? (entrevista 3).   

 Havia uma avaliação otimista que a CEF, por conta de sua capilaridade territorial, 

teria facilidade de vender o CSA, sobretudo para os pequenos municípios, mas muitos desses 

falavam “não quero saber disso não”. E a CEF muitas vezes não tinha capacidade de 

apresentar mais um produto. Em 2009, já na segunda fase, a UCP/MF concluiu:  “realmente 

                                                        
              151 Este número não coincide com as metas oficiais (Quadro 5.2), que será a referência para a análise. 

Manteve-se a informação do entrevistado, pois ela deve fazer referência aos 3512 de projetos simplificados 

previstos nas três fases do programa, mas principalmente porque expressa a visão otimista na sua concepção. 

              152 Segundo a CEF (2008), dos 293 Termos de Adesão firmados de 01/01/2005 até 2008, 80% dos 

municípios interessados tinham até 50 mil habitantes. Em termos de distribuição regional, 54,3% nas regiões 

Norte e Nordeste (Piauí e Sergipe com 28,5% do total de interessados). Este pode ser um indicativo que esse 
porte de município demonstrava interesse pelo programa, mas não efetivou a contratação em função das 

exigências, receio de comprometer recursos garantidos e pendências legais e fiscais (o que supera a taxa de 

desistência de cerca de 40% comentada na entrevista 3). Ainda assim, os municípios interessados totalizaram 

37,8% da meta prevista de 774 projetos ampliados e simplificados na Fase 1. 
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não dá para atender todo mundo”. No caso dos pequenos municípios, com R$ 400 mil, não 

seria possível modernizar sua gestão, pois após a compra do sistema seria necessária 

assistência e capacitação técnica, mas as empresas credenciadas não tinham como atender a 

demanda.  Em um país com mais de cinco mil municípios e distintos níveis de maturidade, a 

proposta de um programa "no atacado" não logrou êxito. Falar às cidades o que deveriam 

fazer misturou paternalismo e um padrão centralizado de "cima para baixo" (entrevista 3).  

 Esta avaliação é similar à realizada pelo municipalismo (entrevista 6): são muitos 

interlocutores e alguns se julgam melhores que os outros e, de seus gabinetes, acham que a 

forma que eles pensaram é a melhor, mas esquecem de combinar com quem vai executar. No 

PNAFM valeu a mesma regra de outros programas: ou você aceita como eu estou te propondo 

ou não tem acesso, na linha da visão dos feds que veem gestores subnacionais como 

middlemen (WRIGHT, 1988)
153

. De fato, o PNAFM foi criado sem nenhuma discussão 

federativa, além de ter sido implantado com uma reduzida cooperação intragovernamental. 

Apenas para exemplificar esse problema: só em 2008, sétimo ano de operação do programa e 

cinco anos após a instalação do CAF, o Relatório de Gestão da UCP menciona a presença 

dessa instância federativa no VIII Encontro Nacional do PNAFM.  

 Em relação ao desempenho, o programa foi moldando um avaliação que se opunha à 

expansão quantitativa baseada em uma visão standard dos municípios e em favor da ênfase na 

qualidade do atendimento. Com o CAS não se considerou a real necessidade dos municípios, 

o que não deu certo. Concluiu-se ser melhor reduzir a demanda do que tentar atender mais de 

3 mil municípios e não conseguir, sem contar a limitação de recursos (entrevista 5). Para a 

gestão do programa, e a efetividade dos projetos, seria melhor acompanhar mais de perto um 

número menor de locais. Para o municipalismo, o número de contratos mostra que o programa 

não foi direcionado para todos, o que requer avaliar seus objetivos: era para todo país ou 

apenas para as grandes cidades? Se era para esse público, o PNAFM cumpriu seus propósitos, 

mas se a meta era melhorar a gestão como um todo, deixou muito a desejar (entrevista 6).  

 A visão que passou a predominar foi que todos municípios precisavam modernizar-se, 

mas nem todos podiam fazê-lo por meio de programas como o PNAFM. Assim, a quantidade 

daqueles atendidos deixou de afligir o MF e o BID. Dentre as razões dessa inflexão estava a 

dependência significativa do FPM para um grande contingente de localidades que deveriam 

avaliar outros meios de captar recursos, pois existiam formas de viabilizar "dinheiro de 

                                                        
              153 O governo federal desconfia dos municípios como executores. Eles acreditam que os programas que 

eles fazem podem fortalecê-lo como executor, [gerando] sempre uma relação de subordinação, uma relação de 

dependência, uma relação de “vou dizer como é que é” [...] (entrevista 10). 
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graça". Mas se os municípios não sabiam captar esse tipo de recurso, porque "pegariam um 

dinheiro que vai comprometer sua receita futura?" (entrevista 3). Dentre as alternativas 

indicadas estavam os convênios que, como foi visto no capítulo 3, estão longe de ser uma 

saída viável, em especial para os menores municípios. Nesse sentido: 

 

[S]e eu [município] não sei pegar dinheiro de graça e prestar contas do dinheiro [...] 

eu não sei pegar um empréstimo onde eu vou ter que pagar [...]  Por que? Porque os 
pequenos municípios brasileiros não têm capacidade de se pagar com esse tipo de 

empréstimo. Se eu pego esse empréstimo para melhorar a arrecadação própria eu 

vou ter que cobrar do meu próprio munícipe. E qual é a capacidade da população em 

pagar isso? Então, é aquele negócio, a gente precisa ter nível de maturidade para 

pegar determinados instrumentos que estão disponíveis. E nível de maturidade é 

saber controlar, saber prestar contas, saber calcular retorno daquilo que você vai 

fazer. [...] E aí a gente corre o risco de sempre pensar “ah, a quantidade”, mas não é 

por aí. Tem que ver assim: eu preciso atender aos municípios, mas qual é a 

necessidade desses municípios? (entrevista 3). 

 

 

 Ainda que pouquíssimos municípios de menor porte tenham contratado o programa, a 

conclusão foi que a imensa maioria desses não possuía perfil e maturidade para esse tipo de 

compromisso. Assumir um projeto com essas características demandava cobranças, pois é 

preciso gerar resultados, o que fazia muitos prefeitos pensarem: “poxa, espera aí, por que eu 

vou me amarrar?” (entrevista 3). Por essa razão, o principal ator para fazer o programa 

funcionar é o prefeito municipal e sua disposição de melhorar a gestão, pois ainda há receio 

de aumentar a arrecadação tributária em função da oposição da sociedade, em especial nas 

menores municipalidades, em tributos como o IPTU (entrevista 5). 

 A visão do municipalismo é diferente: a CEF opera como agente financeiro e o nível 

de exigência sobre capacidade de pagamento municipal é o mesmo que se aplica às empresas 

privadas. "Este tipo de enquadramento, baseado em fórmulas de financiamento empresarial, 

elimina muitos municípios. Não cabem para os municípios, pois os métodos de arrecadação e 

capacidade de pagamento não se medem dessa maneira. [...]. Quando eu fui prefeito [Vargem 

Paulista/2005-2012], por exemplo, tive de convencer a Caixa do que era a capacidade de 

pagamento de um município" (entrevista 7). 

 Para os gestores federais, o governo, por meio do CAF e do Ministério das Cidades, 

mostra que existem outras fontes de recursos que as  localidades menores podem acessar, 

além de o representante municipal da CEF também apresentar outros programas
154

. Mas é 

preciso que a "outra ponta" (as cidades) veja que há "um leque de oportunidades [que] 90% 

dos prefeitos conhecem e [...] porque eles não correm atrás? [..] Não são três instâncias 

                                                        
              

154
 Nos municípios acima de 100 mil habitantes existe a figura do representante para avaliar problemas 

que existem entre o banco e a prefeitura, sendo o PNFAM uma de suas incumbências e opções que era sugerida. 
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diferentes? Quando interessa eu sou unidade federativa independente, mas quando não, eu 

quero usar você por que você é meu pai”. Em resumo, disposição e organização municipal são 

pré-requisitos que dependem dessa esfera de governo, pois as oportunidades existem. Mas, 

contrariamente a buscar caminhos, havia uma grita generalizada (entrevista 3). Por exemplo: 

 

[Os municípios] falam muito também do Manual de Instrução de Pleitos do Tesouro 

Nacional [..] para você pegar determinados financiamentos [..]. E para o Tesouro 
Nacional conceder essa autorização de endividamento, vai observar [..].os limites de 

endividamento [e] você precisa preencher uma série de requisitos. E eles falam que é 

difícil preencher. Ora, é difícil preencher por que eles não leem. Aí precisa do 

demonstrativo fiscal, precisa das certidões, isso dá trabalho? Dá trabalho. Isso é 

burocrático? Isso é burocrático. Mas tá na legislação. Pode desburocratizar? Aí já é 

uma questão dos prefeitos se unirem, as federações se unirem para tentar modificar 

isso na legislação. Coisas que a gente não vê. Eles reclamam, reclamam e reclamam, 

mas os principais representantes desses atores não estão preocupados. Eles vão falar 

assim: “olha, eu vou pedir para liberar [no congresso nacional] a questão de não 

verificar o limite de endividamento” (entrevista 3).  

  

 A avaliação do municipalismo sobre essa questão é distinta (entrevista 6): a STN é um 

gargalo que "trancava" para liberar as certidões necessárias para o município contratar a 

operação de crédito, pois demorava na análise da documentação. O tempo decorrido desde o 

início da demanda, em alguns casos, se defrontava com situações como final de mandatos ou 

mudanças de prioridade, conforme se alterava a situação fiscal municipal, o que requeria 

atualizar as comprovações legais requeridas. Havia um problema de fluxo operacional na 

STN. Além desse atraso, a reclamação sobre o "manancial de documentos que tinham que ser 

anexados ao pedido do recurso". Por fim:  

 

Tudo isso custa dinheiro e os municípios menores não tinham essa capacidade que 

possuíam os grandes. Eles contratavam consultorias para ajudá-los a elaborar essas 
coisas todas [...]. Ai se montava isso e se encaminhava ao banco, porém demorava 

um ano, dois anos, dois anos e meio para chegar uma resposta. [...]. Então, por mais 

técnica que seja a execução do programa [...], tem que ter um pouco de visão que 

precisa de um tempo razoável para que as coisas aconteçam (entrevista 6). 

  

 Para o municipalismo, sobre a atuação da STN na contratação do programa:  

 

[A] dificuldade de contratar existe do exagero de tecnocracia imposta pelo regime 
nacional. E aí os prefeitos foram muito claros: para consertar isso não existe esse 

discurso “ah, vamos sensibilizar o Tesouro para diminuir o número de demandas”. 

[...]. Enfim, não existe sensibilizar o Tesouro. O que existe é “como é que essas 

regras são construídas?” As regras do Tesouro, [que dizia-se que iriam] construir um 

“ritual” para as operações de crédito, [...] são construídas exclusivamente para o 

Tesouro, com assessoria dos órgãos controle (Ministério Público, Tribunal de 

Contas da União e dos Estados). Podem servir para os entes internacionais sobre 

como deve ser operada a contratação ou não. [...]. Então, um manual de instrução [o 

MIP - observação do autor] deste é um manual para não conseguir. E aí perde 

validade na documentação das prefeituras e tem que renovar tudo de novo. É uma 

dificuldade imensa. Olha, esse sistema foi construído de uma situação fiscal do país 
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que interessava não emprestar, não operar. Foi feito para não funcionar. Mesmo num 

momento de situação econômica mais favorável esse ritual não foi alterado, porque 

o Tesouro, mesmo no Governo Lula, não tinha capacidade de produção, pois era 

uma caixa hermética. ( entrevista 9). 

  

 A relação com a CEF também entra no rol de problemas, pois "tem gente que fala a 

"Caixa faz isso, a Caixa faz aquilo", e aí chega outro município e diz que a Caixa não faz 

nada daquilo. O problema não é da Caixa, o problema é do município, e aí na verdade a Caixa 

quer ajudar o município" (entrevista 5). Para o municipalismo havia um grave problema na 

CEF, pois como esse banco é o braço executor do governo da maioria dos convênios, sem que 

disponha de estrutura adequada para responder, há uma demanda absurda repassada para esse 

órgão atender. É por essa razão que havia problemas entre o município e a Caixa, sendo esse 

outro gargalo do programa, pois esse foi assumido como mais uma oferta de serviços, mas 

não como uma prioridade de sua ação (entrevista 6). 

 Em relação às garantias contratuais, as visões dos feds e do municipalismo novamente 

se opõem. Por que os municípios culpam o FPM? Por que não buscam reduzir a dependência 

do FPM para ampliar seus recursos próprios? Por que tem que estar sempre dependendo dos 

outros? (entrevista 3). Mas, para os locals, o FPM é o único recurso livre que o município 

dispõe e, diante de  qualquer ameaça de retenção, o prefeito pensa muito em aceitar oferecê-lo 

como garantia. Então, os prefeitos ponderam imensamente antes de assinar um contrato com 

essas regras, ainda que essa seja uma garantia do banco (entrevista 6).  

 Quanto às condições de pagamento
155

 as avaliações seguem distintas. Para os gestores 

federais, um projeto pode durar até cinco anos e amortizá-lo em 16 anos. Nada impede a 

prefeitura de quitá-lo antes, pois com prestações semestrais e juro anuais de 4,1% o custo é 

baixo (entrevista 3). Na visão dos municípios, o programa era "uma ameaça para o município 

porque ele era indexado em dólar" (entrevista 7). Similar é a posição de uma das entidades 

municipalistas: "a gente sempre discutiu isso aqui no âmbito da [entidade], pois se tratava de 

um dinheiro muito caro, já que é um dinheiro internacional do BID. Quando o dólar estava 

baixo valia a pena para o município, já quando o dólar sobe a taxa de juros fica muito alta". 

 Uma diferença final esteve na estrutura do programa e foi fonte de tensão entre o 

enquadramento dos municípios às regras de utilização dos recursos e a busca de autonomia 

dos prefeitos para atender suas prioridades. A aplicação dos recursos deveria ocorrer nas 

seguintes categorias de investimento: capacitação (10% a 30%), consultoria para projetos e 

desenvolvimento de sistemas informatizados (10% a 30%), aquisição e instalação de 

                                                        
              

155
 Quatro anos de carência para iniciar o pagamento, incluído o prazo de execução, 16 anos de anos de 

amortizações semestrais e saldo devedor atualizado pela variação cambial. 
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hardware (0% a 30%), equipamentos de apoio e comunicação e bens móveis (0% a 20%), 

infraestrutura como construção, reforma e adequação de ambientes físicos como, por 

exemplo, Praças de Atendimento ao Cidadão (0% a 20%) e implantação de programas de 

ajuste do efetivo de pessoal (0% a 15%). Ao final da Fase 1, capacitação consumiu 8,6%, 

consultoria 35,7%, equipamentos de informática 29,4%, infraestrutura 15,3%, apoio de 

comunicação 11,1% e ajuste de quadro de pessoal 0,0% (MF, 2012).   

 Os prefeitos preferiam investimentos "visíveis", pois recursos humanos respondeu por 

apenas 8,6% do total executado. "Os prefeitos gostam de recursos que vão diretamente para as 

obras, para a ação pública direta. Nesse caso, são recursos que vêm para qualificar a [...]  

capacidade de gestão [que] nem sempre entra na cabeça dos prefeitos" (entrevista 7). Não é 

diferente do que argumenta um gestor federal: os  prefeitos desejam recursos para obras e a 

UCP dizia: "Olha, então você está no programa errado, pois este é um programa de 

modernização e não para a construção" (entrevista 3). Essas diferenças obrigaram a UCP a um 

monitoramento constante para ajustar e controlar o perfil dos gastos das Prefeituras às regras e 

essas, por sua vez, buscavam ampliar sua autonomia na utilização dos recursos, em linha com 

a visão de Pressman (1975) sobre a relação entre o doador federal e o destinatário local. 

  Como se vê, as dissonâncias entre a visão que os gestores federais tinham dos 

municípios e do programa difere daquela manifestada pelos governos locais. Os feds não 

apenas centralizaram a forma como o programa foi constituído, mas também o controle de sua 

negociação e implementação normativa. Os municípios desejavam obter mais autonomia na 

contratação, obtenção dos recursos e meios de utilizá-los. Nesse processo truncado, as 

relações intergovernamentais em torno do PNAFM não conseguiram produzir acordos para 

gerar cooperação entre a União e os municípios. O vácuo causado por formas mínimas de 

pactuação foi aproveitado, sobretudo, pelas capitais e os maiores municípios. Sendo essa a 

realidade, e dada a assimetria de acesso que daí resultou, a promoção de capacidades estatais, 

em termos da cooperação federativa, não foi um produto resultante desse formato de 

programa. Ademais, a visão otimista do nível federal, com metas que se mostraram irreais, 

foram cautelosamente respondidas pela não adesão massiva em nível local, especialmente dos 

pequenos municípios. 

 

5.8 Avaliação dos resultados da Fase 1 do PNAFM na gestão municipal  

 

 A avaliação do programa pode ser realizada a partir de níveis distintos de análise, pois 

os resultados alcançados em cada uma delas não têm relação com as demais. A primeira 
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dimensão trata da eficiência do PNAFM e os avanços de capacidades estatais nos municípios 

que o contrataram, considerando seus objetivos alinhados nos cinco grupos e 24 componentes. 

Na Fase 2, os relatórios de acompanhamento não apresentam indicadores de eficiência. A 

segunda forma de avaliação trata da eficácia das ações diante de suas metas e, por fim, os 

indicadores de impacto e efetividade do programa. 

            Segundo o Relatório de Gestão da UCP (MF, 2008a), os indicadores de eficiência nas 

dimensões de modernização administrativa e fiscal para uma amostra de 34 municípios foram: 

cadastros informatizados (IPTU e ISS) (94% em ambos), informatização do sistema tributário 

(88%), informatização do sistema financeiro (91%), implantação de unidades de controle 

interno e auditoria (79%), implantação de serviços de atendimento ao cidadão (76%), 

implantação de ferramentas de gestão por resultados (50%) e despesas com pessoal nos 

limites da LRF (art. 19) e a dívida pública nos limites do seu artigo 30 (100%).  

            Uma avaliação mais correta seria comparar esse público com a média nacional, além 

de especificar os municípios da amostra, o que não ocorreu. Na ausência dessas informações, 

utilizou-se a Munic IBGE (2009): dos 5227 municípios que possuíam cadastro imobiliário, 

89,3% estavam informatizados e, no caso do ISS, essa era a realidade de 86%. Tendo esses 

dois indicadores para fins de comparação, o desempenho municipal com o programa supera a 

média, mas: a) em se tratando de um público majoritário de capitais e municípios polos, as 

condições prévias possivelmente já eram superiores na comparação com os menores; b) nesse 

sentido, as diferenças de 5% no IPTU e de 8% no ISS não parecem tão expressivas. Em 

termos da cooperação federativa para desenvolver capacidades estatais municipais, a questão 

é saber se investir em 61 cidades justificou o investimento realizado, quando a comparação 

com a média nacional, que envolve quase 5000 pequenas localidades, não foi tão distante.          

             A eficiência do PNAFM ainda pode ser avaliada pelas dificuldades na sua 

implementação (tabela 5.24), diante dos problemas decorrentes das suas regras, desenho de 

produtos, forma de relação entre órgãos federais e municípios, limites tecnológicos e de 

capacidade estatal. As razões apresentadas como empecilhos para o programa lograr êxito são 

outra face da moeda do desalinhamento entre as perspectivas otimistas dos feds e a realidade 

da gestão municipal.  

           Apesar desses obstáculos, ao final da Fase 1, a UCP/MF avaliou que houve avanços, 

conforme apresentado no quadro 5.4. Mas, como foi visto, a avaliação das três associações 

municipais não coincide com essa leitura otimista do desempenho do PNAFM. Não há 

indicativos que a ABM, a FNP e a CNM tenham concluído que o programa contribuiu para 

aprimorar a cooperação federativa. Novamente, essa visão positiva dos gestores federais é
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Tabela 5.24 - Principais empecilhos e dificuldades para a execução do PNAFM Fase I (2002-2012) nas administrações municipais que retardaram sua implantação 

Gerais Gerenciais 

Dificuldades para atender as exigências legais para a contratação do subempréstimo (ex.: 

adimplência junto à STN e INSS, conforme exigido na Resolução SF nº. 43, de 2001) e de 

obter "patrocínio" dos gestores municipais para executar o projeto. 

Indicadores de monitoramento e avaliação mais voltados para o Programa do que para 

os projetos, sendo mais úteis à UCP e para o BID do que para os municípios, pois não 

espelham a realidade local e não foram incorporados pelas equipes municipais. 

Exigências burocráticas das regras para liberar recursos e formalidades exigidas para a 

gestão do programa, aliado ao pouco domínio das normas do BID (fator crítico). 

Revisões do projeto original, que era necessária para adequá-lo às necessidades dos 

municípios, contribuíram para atrasar o início de sua execução. 

Quantitativo insuficiente de servidores da UCP praticamente idêntico com o do PNAFE. Tratamento genérico dos problemas municipais (sem atendimento personalizado). 

Fluxo irregular de liberação de formalidades legais pela STN para desembolsos. Falta de missões de acompanhamento e avaliação do PNAFM. 

Redução do prazo de tramitação e desburocratização dos processos de liberação de 

recursos e respectiva prestação de contas pelos municípios. 

Falta de uniformização nas orientações para executar o Programa, o que não foi 

suprido pelos Auditores da CGU pouco capacitados para acompanhar a sua execução. 

Baixo nível de conhecimento dos benefícios do projeto nas Secretarias municipais. Deficiências de comunicação que geravam desconhecimento de seus objetivos. 

Prazo de execução de 04 anos ("séria distorção do programa") impossibilitava implantá-lo 

e gerava prejuízo financeiro, pois o banco cobrava comissão sobre os recursos. 

Licitação internacional, pela política de aquisições do BID era exigida, por exemplo, 

para a aquisição de serviços e bens acima de US$ 350 mil, o retardava sua conclusão. 

Recursos Humanos Tecnológicas 

Ausência nas prefeituras de pequeno porte de pessoal habilitado à elaboração de projetos 

de elevado nível de sofisticação nos processos operacionais que eram exigidos. 

Sistemas deficientes ou inexistentes, principalmente devido à pouca integração e 

infraestrutura de equipamentos. 

Dimensionamento insuficiente de equipes e baixo comprometimento dos altos escalões de 

governo retirou apoio da UEM como unidade responsável pela implementação do projeto. 

Obrigatoriedade da aquisição do CSA pelos municípios com população menor que 50 

mil habitantes, pois muitos já dispunham de software idêntico no âmbito do programa. 

Falta de experiência em gerenciamento de projetos e UEMs sem dedicação exclusiva e 

com muita rotatividade, o que não gerou apropriação e acúmulo de conhecimento. 

Dificuldades dos municípios para lançamento (apuração regular dos créditos) e correta 

inscrição na dívida ativa devido às deficiências de seus cadastros. 

Alterações na Equipe da UEM contribuiu para atrasar a execução do Projeto. Ausência, nas menores cidades, de equipe de informática para desenvolver projetos. 

Falta de conhecimento adequado para a elaboração de licitações específicas do projeto. Carência de equipamentos e de processos de compras eletrônicas. 

Financeiras Políticas 

Obrigatoriedade de adquirir e manter CSA ("camisa de força") comprometeu 70% dos 

recursos do programa com a sua aquisição e inviabilizou a execução de outras ações. 

Mudança de orientação política nos ciclos eleitorais atrasou projetos, em 2004 e 2008, 

com a troca de Prefeitos, Secretários de Administração, Finanças e Planejamento. 

Risco cambial à tomada de empréstimo externo considerado como um empecilho. 
Desembolsos convertidos em valor equivalente a dólares americanos geravam um 

descasamento entre o valor contratado e sua evolução na execução dos projetos. 

Mudanças de prioridade no governo federal, sobretudo após 2003, com a criação do 
Ministério das Cidades e as novas demandas associadas Plano Diretor, Cadastro 

Multifinalitário e Planta de Valores Genéricos. 
Limites de empréstimo contribuíram para a perda de atratividade. Tomadores locais  de decisão desconheciam as regras do programa, o que se agravava 

quando novos prefeitos e gestores precisavam ser capacitados sobre as normas. 

Tempo elevado entre a entrada do pedido de desembolso na CEF e a liberação na conta do 

projeto atrasava os projetos  (em média de 75 dias até 2008 caiu para 30 dias em 2009, 

mas nesse ano já não era mais possível aderir à Fase 1 do programa). 

Necessidade de revisar os projetos para adequá-los à realidade dos problemas 

envolvendo UEMs gerava conflitos e impasses que retardavam sua execução. 

Adiantamento de recursos limitado ao montante de 10% dos valores contratados, 

combinado com a falta de regularidade das antecipações pela UCP e o tempo de 
tramitação das solicitações de desembolso, comprometeram a execução do projeto. 

 

Fonte: elaboração própria com base nos Relatórios de progresso do PNAFM (2004 a 2012) editados pela UCP/MF em cumprimento às exigências contratuais com o BID. 
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mais um aspecto das relações e efeitos desiguais que acabaram resultando no acesso das 

capitais e maiores municípios como o público-chave do PNAFM. 

Quadro 5.4 - Principais conclusões da Fase 1 e os aspectos positivos percebidos pelos municípios 

1. Cooperação e assistência técnica para aperfeiçoar a gestão administrativa, tributária, previdenciária e 
financeira dos municípios em cumprimento ao dispositivo da LRF (art. 64). 

2. Parcerias: disponibilização de ferramentas para os municípios em conjunto com Associações de Municípios 

e orientação da CGU sobre temas financeiros e aquisições/licitações. 

3. Execução do Programa: maior pró-atividade do MF/CEF na comunicação e integração com os municípios. 

4. Eficiência da gestão pública municipal: capacitação para organização administrativa e fiscal a ser 
desenvolvida com recursos próprios, incorporação de planejamento e cultura de modernização da gestão, 

intersetorialidade e acompanhamento de resultados. 

5. Melhora do desempenho tributário, financeiro, patrimonial e previdenciário que, na média, aumentou em 

30% a receita municipal sem que fosse necessária a elevação de impostos. 

6. Gestão de recursos humanos: valorização de servidores com capacitação e UEMs compostas basicamente 

por funcionários de carreira qualificados para a formular e coordenar projetos. 

Fonte: Relatório de Gestão da UCP (2008a). 

 Outra forma de analisar a performance é avaliar a eficácia do programa ao comparar 

suas metas e os resultados alcançados. Como os Relatórios de Progresso destacam, ter 100% 

de execução era a primeira medida de sucesso. Nessa linha, o Relatório de Gestão da UCP 

(2009b, p. 29) sugere quatro critérios de avaliação, conforme o quadro 5.5. 

Quadro 5.5 - Critérios de avaliação da primeira fase do programa (metas para os municípios participantes) 

Meta da 1a Fase Resultados da 1a Fase 

Participação dos municípios: pelo menos 800 que não 

participaram dessa etapa firmem o Termo de Adesão. 

297 Termos de Adesão (01/01/205 a 18/04/2008): 37% 

da meta considerada "substancialmente cumprida".  

Gestão fiscal (eficiência): ao menos 70% com sistemas 

de gestão das finanças públicas e cadastro municipal. 

Mais de 88% dos municípios implantaram sistemas:  

meta considerada cumprida. 

Gestão administrativa (transparência): ao menos 70% 

com informações do orçamento disponível ao público. 

Mais de 76% dos municípios implantaram sistemas: 

meta considerada cumprida. 

Responsabilidade Fiscal: ao menos 70% com 

incremento nos indicadores de gestão (déficit e dívida 

pública, arrecadação tributária, controle e auditoria). 

Mais de 70% dos municípios cumpriram com a meta, 

embora apenas 25% atingiram a meta de incremento 

da arrecadação tributária: meta considerada cumprida. 

Fonte: Relatório de Gestão da UCP/Ministério da Fazenda (2009b). 

            Desse ponto de vista, o programa apresenta uma seleção de resultados de duas 

dimensões que, no informe final de avaliação da primeira fase, foram apontados como 

indicadores de eficácia
156

. A primeira meta mostra o quão distante o programa esteve dos 

municípios e, como veremos, assim se manteve na Fase 2. Em termos de cooperação 

                                                        
              156 Para essa pesquisa não é relevante o indicador de execução financeira do programa no MF, pois não 

há relação com a unidade de análise que é a gestão municipal. Pelos critérios do BID é exigido ao menos 75% de 

comprometimento como critério de êxito. O PNAFM atingiu 76% utilizados em subempréstimos. Da mesma 

forma, o indicador desembolso de recursos (pelo menos 50% dos recursos desembolsados pelo BID): 40% foi 
realizado pelo banco e 46,6% pela STN, o que gerou status de "meta substancialmente cumprida". Tampouco 

interessa avaliar a eficácia da execução financeira e física do programa nos municípios, pois não indica os 

resultados obtidos em termos de melhoria de suas capacidades estatais, ainda que essas informações estejam 

apresentadas semestralmente, desde 2004, nos relatórios de progresso da UCP/MF. 
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intergovernamental, em quatro anos, obteve-se a adesão média anual de 74  (1,33% ano/base 

de 5564 municípios). Os demais indicadores são significativos, mas resta saber o perfil dos 

municípios que atingiram as metas, pois isso pode ter impactos federativos se qualificou ainda 

mais aqueles cujos perfis prévios já os colocavam em situação de vantagem frente aos demais. 

           Não é possível avaliar se houve um aprofundamento da assimetria federativa que 

melhorou ou não as capacidades estatais das better off cities. Uma pista dessa diferença de 

resultados por porte está no Relatório de Gestão da UCP (MF, 2008a, p. 38) sobre o 

desempenho tributário de 14 municípios. Dos 25% de governos locais que atingiram as metas 

de aumentar a arrecadação nos percentuais estabelecidos pelo PNAFM, 20% tinham entre 

50.000 e 200.000 habitantes e 35% acima de 200.000. Por este indicador, vê-se que houve 

uma apropriação desigual dos benefícios do programa, o que põe em dúvida a eficácia da 

meta para promover essas capacidades estatais por meio do suporte ofertado. 

            Em relação a Fase 2 foram mantidos os pilares básicos, o diagnóstico da fragilidade da 

gestão municipal e a insuficiência da sua qualificação técnica como um desafio a ser 

superado. O objetivo geral passou a ser manter a estabilidade social e macroeconômica, 

valendo-se dos "mais modernos conhecimentos e instrumentos de gestão, visando à eficiência, 

eficácia e efetividade da gestão administrativa e fiscal" (MF, 2013). Para tanto, obter 

equilíbrio fiscal, ampliar a receita própria e controlar a despesa pública seguiram sendo as 

bases para o crescimento econômico sustentável nos municípios.  

           Julgava-se que deveria ser ampliada a assistência técnica, em especial do MF, pois, 

conforme o Relatório de Gestão da UCP (2009b), uma das lições aprendidas foi a relevância 

desse Ministério como "promotor do desenvolvimento da gestão fiscal municipal". O 

programa continuava sendo considerado o principal "instrumento referencial para as ações do 

governo voltadas para o fortalecimento da gestão administrativa e fiscal". Assim, via-se com 

grande otimismo o fato de 22 municípios terem contratado o programa, já que representavam 

13,8% da população nacional e 23,9% do PIB. Estas municipalidades comprometeram 98,6% 

do total dos valores financiados, o que motivou o encerramento das contratações no ano de 

2012, embora existissem mais 80 cidades interessadas (entrevista 5).  

 Segundo o MF (2014), na Fase 2, os recursos seriam alocados em razão do grau de 

maturidade da gestão municipal. Prioritariamente em capitais, visando alinhar projetos 

nacionais integradores como Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração Digital. Em segundo plano 

estavam os projetos pilotos de municípios polos regionais
157

, buscando beneficiar localidades 

                                                        
              

157
 Os polos seriam bases de arranjos intermunicipais para a celebrar o contrato. Por meio desse modelo, 

o objetivo era incentivar consórcios públicos e alinhar o programa com os municípios nos Territórios da 
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médias (até 150 mil habitantes) e pequenas (até 50 mil habitantes). A estratégia não "foi a de 

incentivar maciçamente a elaboração de projetos e sim a de, eventualmente, orientar aqueles 

municípios que manifestaram interesse sobre o PNAFM" (MF, 2010).
158

.  

 A posição implícita em favor da qualidade na Fase 1 (leia-se maiores municípios e, em 

tese, mais capacitados) foi assumida explicitamente na nova etapa. Nesses termos, manter o 

discurso do programa como via para fortalecer o pacto federativo por meio da modernização 

da gestão municipal perdeu qualquer sentido. Na Fase 2, aprofundou-se ainda mais a 

assimetria de acesso em favor das capitais e dos grandes municípios, o que não deixou de ser 

um efeito das regras de adesão baseadas em candidaturas voluntárias. Estas mudanças 

ocorreram na gestão Lula II, apesar do discurso em favor do municipalismo e da cooperação 

federativa por meio do CAF. A tabela 5.25 mostra a distribuição regional das contratações. 

Tabela 5.25 - Distribuição dos contratos ampliados por região, porte populacional e % de financiamento do BID 

Fonte: elaboração própria com base no Protocolo SIC 16853006290201599, de 10.09.2015 - Min. da Fazenda. 

Nota: No cálculo considerou-se apenas parcela financiada pelo BID, sem a contrapartida local, pois esse 
indicador avalia melhor a lógica de empréstimos aplicada no programa.  

 Em relação a Fase 1: a) cresceu a participação do Sul e Sudeste (72,8%), regiões com 

cidades mais alinhadas à meta de atender prefeituras mais capacitadas; b) as capitais 

ampliaram sua participação para 70,2% do total financiado; c) três municípios contrataram 

pela segunda vez (Fortaleza (CE) e Jacareí e São Bernardo (SP) e consumiram 23% do total 

disponível (por que não atender outras cidades interessadas que não haviam acessado a Fase 

1?); d) a exceção ficou por conta de Santa Catarina e seus cinco municípios de até 50 mil 

                                                                                                                                                                             
Cidadania. Novamente foram propostos projetos pré-formatados, mas "flexíveis", incluindo produtos existentes 

no Portal do Software Brasileiro. Dois projetos pilotos deveriam ser executados (Ilhéus/Bahia e Mossoró/Rio 

Grande do Norte) (MF, 2014). De forma simples e direta: nada ocorreu para atender esse público de cidades.  
              158 Não deixa de ser um contrassenso que, em 2008, fosse projetado, para a 2a fase que, dos existentes 

304 Termos de Adesão, se alcançassem 800 municípios (DIGES/MF/8o Encontro PNAFM). (MF, 2008c). 
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habitantes avaliados "maduros" para executar o projeto. Em síntese: a Fase 2 aprofundou a 

concentração regional (municípios do Sul e Sudeste) e intra-regional ao priorizar as capitais e 

maiores governos locais. A meta de 1440 projetos simplificados prevista para essa fase foi 

abandonada. Nessa etapa, o atingimento de metas foi auferido pelo comprometimento 

financeiro, o que também influiu na assimetria de acesso em favor dos municípios vistos 

como mais aptos para gerir o programa e para responderem melhor às exigências prévias. 

 Concluídas as contratações das duas fases, houve 106 projetos referentes a 101 

governos locais (78 ampliados e 23 simplificados, o que representou 1,81% dos 5570 

municípios brasileiros/base 2010), sendo 61% nas regiões Sul e Sudeste e 39% nas regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Este é mais uma indicador da crescente inflexão do programa 

de atender os "mais capazes", pois as informações da gestão municipal disponíveis em fontes 

como a Munic/IBGE, IPEA/Data, Finbra/STN mostram que nas duas primeiras regiões a 

performance administrativa e financeira média supera especialmente o Norte e o Nordeste. 

          Outra forma de avaliar o programa (Fase I e Fase II), são seus indicadores de impacto 

que tiveram sua evolução semestral apresentada nos Relatórios de Progresso da UCP entre 

2002 e 2011 (no ano seguinte, último para concluir a execução da Fase 1, tais informações 

não foram divulgadas). Os Relatórios apresentam indicadores de impacto em áreas chave 

(receita própria, despesas e gestão de pessoas). Nessa pesquisa, serão utilizados três 

parâmetros para essa avaliação: taxa de execução orçamentária, taxa de despesa pessoal 

ativo/despesas correntes e taxa de arrecadação própria em 2001 e 2012
159

. 

          As informações apresentadas nos Relatórios de Progresso comparam médias dos 

indicadores entre governos locais participantes e o restante dos municípios. Nessa Tese foi 

adotado o ano de 2001, antes de o PNFAM iniciar, como T0 para comparar com 2012 (T1). 

Os demais procedimentos metodológicos são idênticos ao PMAT. Será avaliado apenas o 

PNAFM Ampliado (municípios com mais de 50 mil habitantes). O  grupo de tratamento é 

composto de 66 municípios para os quais há dados sobre suas finanças em 2001 e 2012. 

Brasília, que contratou a Fase 2, foi excluída, pois recebe transferências do FPM e FPE, o que 

a torna exposta a variáveis que os demais não possuem, o que prejudica a comparação.  

          O primeiro indicador a ser analisado é a despesa com pessoal, que consta dos Relatórios 

de Progresso até 2011 (figura 5.4). As tabelas 5.26 e 5.27 mostram os resultados nos 

municípios. 

                                                        
              159 As covariáveis são as mesmas utilizadas no caso PMAT, tendo por base o ano de 2000 e 2010, pois o 

banco de dados SEADE possui informações para esses anos. A frota de veículos (base Denatran 2001 e 2012), 

PIB Municipal (base IBGE 2001 e 2012) e população rural e total (Censo Populacional IBGE 2000 e 2010). 
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Figura 5.4 - Participação na despesa de pessoal ativo (despesa com pessoal ativo/despesa corrente realizada)  

 

Fonte: Relatório de Progresso UCP/MF (junho/dezembro de 2011) (MF, 2011b). 

 Pela informação apresentada no Relatório, os municípios do PNAFM não se 

distinguem muito da média nacional. Mas esse procedimento não define um T0 antes do 

inicio do PNAFM, e tampouco introduz um modelo de análise com covariáveis para controlar 

seu efeito, pois pode ser que outros aspectos sejam responsáveis pelos valores alcançados no 

quesito "despesa com pessoal ativo". Conforme a análise da regressão DD, entre 2001 e 2012, 

o programa não gerou resultados que possam ser tributados como efeito de sua ação. 

Tabela 5.26 - Resultados da regressão sobre a despesa de pessoal ativo/despesa total (municípios + 50 mil hab.) 

     Número de obs. = 1048 

     F (14, 1029) = .  

     P>F=0.000 

     R-quadrado = 0.5289 

     Raiz MSE = .07638 

Teste Coeficiente Erro-padrão t |P>|t| |95% intervalo confiança| 

Tempo .1730826 .0097775 17.70 0.000 .1538964              .1922687 

Participante .0062511 .0110189 0.57 0.571 -.15371                 .0278732 

Tempo*Particip. -.0105337 .0197474 -0.55 0.594 -.0493835             .0282162 

Fonte: elaboração própria. Nota: N=524 municípios, incluídos os 73 do grupo de tratamento. 

Tabela 5.27 - Resultado da regressão sobre despesa de pessoal ativo/despesa total (municípios + de 50 mil hab.) 

 Participante Não Participante Diferença 

Antes 0,41 0,40  0,01 

Depois 0,55 0,56  0,01 

Diferenças 0,14 0,16  0,02 

Fonte: elaboração própria. Nota:  Cálculos com base em STN/FINBRA 2001 e 2012. N=420 municípios antes e 

N=496 municípios depois no grupo de controle. O grupo de tratamento N=66 antes e depois. 

          No que tange à despesa com pessoal, características intrínsecas da gestão municipal 

foram as principais responsáveis pelos avanços nessa área que, como pode ser visto, foram 

muito pequenos tanto em termos gerais como na comparação dos dois grupos de municípios.  
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          Quanto ao aumento da receita própria, essa era a meta central do PNFAM como forma 

de expandir a autonomia municipal em relação às transferências federais. Ainda que frente à 

média nacional os resultados apresentados nos Relatórios de Progresso sejam significativos 

para o grupo de municípios que contratou o PNAFM, a regressão DD mostra que esse avanço 

não está associado ao programa. Uma evidência nessa linha é que os valores financiados não 

têm impacto estatístico. Na média, nem mesmo o ingresso no programa foi relevante. Além 

da evolução gerencial em âmbito municipal, o que explica o aumento da receita própria é o 

porte populacional, % de população rural, nível de desenvolvimento social (IDHM, índice de 

Gini e % da população que recebe até 1 SM) e a taxa de servidores públicos. 

Figura 5.5  - Esforço de arrecadação municipal (receita tributária própria realizada/receita corrente realizada)  

 

Fonte: Relatório de Progresso UCP/MF (junho/dezembro de 2011). (MF, 2011b). 

 

Tabela 5.28 - Resultados das regressão sobre grau de arrecadação própria (municípios acima de 50 mil hab.) 

     Número de obs.=1048 

     F (14, 1030) =80.75 

     P>F = . 

     R-quadrado  = 0.5404 

     Raiz MSE = .06005 

Teste Coeficiente Erro-padrão t |P>|t| |95% intervalo confiança| 

Tempo .-363589 .0084994 -4.28 0.000 .-053037              -.0196808 

Participante .- 0093051 .0080279 -1.16 0.247 -.025058              .0064478 

Tempo*Particip. .0189372 .0128993 1.47 0.142 -.0063748            .0442492 

Fonte: elaboração própria. 

Nota:  N=420 municípios antes e N=482 municípios depois no grupo de controle. O grupo de tratamento N=73. 

Tabela 5.29 - Resultados estimados das diferenças em diferenças sobre arrecadação própria municipal 

 Participante Não Participante Diferença 

Antes 0,161 0,131 0,03 

Depois 0,188 0,137 0,051 

Diferenças 0,027 0,006 0,021 

Fonte: elaboração própria.  

Nota: Cálculos com base em STN/FINBRA 2001 e 2012. N=420 municípios antes e N=496 municípios depois 

no grupo de controle. O grupo de tratamento N=66 antes e depois. 
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           O grau de execução orçamentária é outro indicador em que o resultado buscado (efeito 

do programa no tempo) igualmente não ocorreu, como o próprio Relatório de Progresso 

mostra. Essa situação poderia ser provocada por outras variáveis, além de o programa vir a ser 

também um fator estatisticamente significante, o que não ocorreu, como se vê abaixo. 

Figura 5.6  - Grau de esforço de arrecadação municipal (receita tributária própria/receita corrente ) 

 

Fonte: Relatório de Progresso UCP/MF (junho/dezembro de 2011). (MF, 2011b). 

 

Tabela 5.30 - Resultados das regressão sobre grau de execução orçamentária (municípios acima de 50 mil hab.) 

     Número de obs. = 1048 

     F  (15, 1030) = . 

     P>F = . 

     R-quadrado = 0.2209 

     Raiz MSE =.10296 

Teste Coeficiente Erro-padrão t |P>|t| |95% intervalo confiança| 

Tempo -.1234741 .0153681 -8.03 0.000 .-1536304          .-0933178 

Participante .- 0064531 .013713 -0.47 0.638 -.0333617            .0020556 

Tempo*Particip. .0102377 .0222485 0.46 0.646 -.0334199           .0538953 

Fonte: elaboração própria.  

Nota: N=524 municípios, incluídos os 73 do grupo de tratamento. 

 
Tabela 5.31 - Resultados estimados das diferenças em diferenças sobre o grau de execução orçamentária 

 Participante Não Participante Diferença 

Antes 1,14 1,14 0 

Depois 1,06 1,04 0,02 

Diferenças 0,08 0,1 0,02 

Fonte: elaboração própria.   

Nota: Cálculos com base em STN/FINBRA 2001 e 2012. N=420 municípios antes e N=496 municípios depois 

no grupo de controle. O grupo de tratamento N=66 antes e depois. 

            De forma geral, constata-se que o PNFAM não teve impacto na performance de 

nenhum dos três indicadores acima apresentados, pois seu comportamento, de 2001 a 2012, 

deveu-se a fatores próprios de cada município, afora o efeito de outras variáveis do modelo 

estatístico que estão no apêndice dessa Tese. 
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          Em se tratando de gerar capacidades estatais municipais, nos termos de Burgess (1975), 

no período analisado, o PNAFM não gerou nenhum impacto. O desencontro que houve entre 

suas metas grandiosas em termos de participação e a realidade de seus resultados,  no mínimo, 

mostra um desalinhamento entre a sua proposta e a efetividade alcançada na gestão municipal. 

Como esse foi um programa concebido de forma centralizada, e mesmo que tenha se 

direcionado para os maiores municípios, constata-se que a assimetria de acesso em favor 

desses não teve contrapartida na melhoria da sua gestão ao longo do tempo. Sob o ponto de 

vista das relações intergovernamentais, essa é uma má inferência, pois ajuda a reforçar o 

argumento apresentado nessa pesquisa: programas construídos sem alguma mediação 

federativa tendem a fracassar na sua implementação, seja na forma de os governos locais se 

candidatarem, seja na possibilidade de promoverem suas capacidades estatais.  

 O contrafactual do PNAGE reforça essa discussão, pois muito de seu êxito deveu-se à 

pactuação federativa como recurso de gestão intergovernamental. Ainda que em 2012 o 

PNAFM tenha criado uma rede dos governos locais que o contrataram, essa experiência foi 

limitada e não teve abrangência federativa
160

. Tendo o PNAGE como contrafactual para 

analisar a gestão intergovernamental do PNAFM e do PMAT será visto que, em ambos os 

casos, não ocorreu a implantação de instrumentos de cooperação federativa que contribuíssem 

para ampliar adesões e estimular a promoção de capacidades estatais nos municípios. 

 

5.9 O PNAGE como experiência de cooperação federativa para promover capacidades 

estatais em governos subnacionais 

 

 Este programa nasceu em 1998, mas o contrato entre o MPOG e o BID foi 

formalizado em maio de 2006. Com o aval do Conselho Nacional de Secretários de 

Administração (CONSAD) e do Fórum Nacional de Secretários de Planejamento (atual 

CONSEPLAN), o PNAGE iniciou suas atividades que se estenderam até dezembro de 2013. 

Contou com US$ 155 milhões, sendo US$ 93 milhões do empréstimo da União junto ao BID 

e US$ 62 milhões de contrapartida da União e dos Estados.  

 Conforme BID (2013, p. 6), o objetivo era melhorar a efetividade e a transparência 

institucional das administrações públicas estaduais por meio do fortalecimento da capacidade 

de gestão das Secretarias de Planejamento e/ou de Administração. Este programa buscou 

                                                        
              160 Trata-se da COGEP (Comissão da Gestão do PNAFM) que foi baseada na experiência da Comissão 

de Gestão Fazendária dos Estados (COGEF) no âmbito do Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos 

no Brasil (PROFISCO), que é também é uma iniciativa financiada pelo BID. 
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fortalecer os mecanismos de cooperação entre os estados e o governo federal e qualificar as 

relações intergovernamentais. O seu sétimo componente
161

 voltava-se a apoiar a cooperação 

em gestão e o compartilhamento de soluções para incrementar as capacidades estatais dos 

entes. A coordenação dessa ação era de responsabilidade do MPOG, pois existia uma visão de 

que a construção de uma agenda cooperativa de gestão pública só seria viável com a 

implantação nacional do programa, o que demandava a coordenação da União (entrevista 21). 

 Desde a organização do programa, os laços intergovernamentais entre a esfera federal 

(MPOG e CEF), BID e Estados (Secretarias de Administração e/ou Planejamento) e as 

instâncias de pactuação federativa (CONSAD e CONSEPLAN) foram sua marca central. 

Ainda em 2002 foi criado um grupo de trabalho, coordenado pelo MPOG, com a participação 

da CEF e dos Estados, visando preparar a sua implantação. Dessa discussão resultou a 

definição de uma metodologia de assistência técnica aos Estados.  

 Para Vasconcelos (2010) e Abrucio (2005), uma das inovações na gestão 

intergovernamental do programa, prévia à sua concepção e implantação, foi a realização de 

um diagnóstico das gestões estaduais. Neste estudo, os estados participaram desde o 

planejamento e a elaboração do modelo de pesquisa até a consolidação dos dados. Conforme 

Abrucio (2007), o programa se afastou da proposição de modelos fechados e evitou a lógica 

da “solução em busca de problemas”. Não houve imposições do MPOG, como havia sido o 

caso em programas anteriores gerenciados pelo MF. O diagnóstico já gerou uma integração e 

participação dos entes para avaliarem a sua realidade. O mesmo ocorreu com o desenho dos 

componentes do programa, apoiado na premissa de "quem sabe do problema local é a gestão 

estadual" (entrevista 20). 

 Com essa pesquisa fugiu-se da lógica centralizada de definição dos programas e sua 

tendência à síndrome otimista do super-homem, pois as propostas foram mais embasadas na 

realidade diagnosticada. Paradoxalmente, o BID era o mesmo ator à frente do PNFAM que 

timidamente incorporou mecanismos de cooperação intergovernamental apenas na Fase II, 

após 2008. Para Vasconcelos (2010, p. 6), desde as primeiras ações, o CONSAD e o 

CONSEPLAN foram atores chave na concepção e implementação do PNAGE. Os dois 

Conselhos tiveram um "forte poder de articulação federativa" e reforçaram a construção 

democratizada do programa em conjunto com 54 Secretarias Estaduais (nos 27 entes, as áreas 

                                                        
              161 Os demais eixos eram: a) fortalecimento da capacidade de planejamento e de gestão de políticas 
públicas; b) desenvolvimento de políticas e da capacidade de gestão de recursos humanos; c) modernização 

organizacional e de processos administrativos; d) fortalecimento de mecanismos de transparência administrativa 

e de comunicação; e) modernização da gestão da informação e integração dos sistemas de tecnologia de 

informação; f) desenvolvimento de uma cultura de promoção e implantação de mudança institucional. 
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de administração e planejamento). Estes fóruns foram determinantes no diálogo federativo e 

com o BID. Essa participação igualmente foi essencial para fortalecer o tema da gestão 

pública e a unidade de ação entre os Estados (entrevistas 20 e 21). 

 O PNAGE espelhou uma compreensão comum entre os estados e o governo federal e 

foi um avanço para modernizar a gestão pública estadual por meio da cooperação horizontal e 

o compartilhamento de soluções. Isso porque, mesmo sendo coordenado pela União, garantiu-

se a autonomia e interdependência dos entes (ABRUCIO, 2005). Um exemplo dessa postura 

foram os encontros trimestrais da coordenação do programa, pois os Estados participavam. 

Todavia, é importante considerar que: 

 

As formas de integração horizontal e vertical têm aumentado nos últimos anos, 

sobretudo com o trabalho realizado nos fóruns de secretários estaduais das diversas 

áreas e pelo Conselho Nacional de Secretários de Administração (Consad) e o 

Fórum dos Secretários Estaduais de Planejamento. Mas nos falta, ainda, o grau de 
articulação de outras federações, como a americana, a alemã e a australiana, em 

termos de cooperação horizontal e vertical (Burgess e Gagnon, 1993). O diagnóstico 

estabelece uma base técnica comum que dará maior sustentabilidade aos projetos de 

reformulação da gestão estadual, diminuindo as possibilidades de fracasso na 

implementação dos programas de reforma. Elemento extremamente importante, uma 

vez que há uma grande desigualdade socioeconômica regional no Brasil, e cujo 

resultado hipotético seria a existência de capacidades administrativas muito 

diferenciadas. Assim, um ator externo aos estados menos desenvolvidos pode atuar 

para ajudá-los (o governo federal) como acontece na maioria das federações, mas 

também a partir de acordos interestaduais, um modo muito comum nos países 

federativos que temem um peso maior da centralização contra a autonomia dos 
governos subnacionais — como ocorre nos EUA (Zimmerman, 1992). Destaca-se o 

avanço do Pnage, que registra ambas as formas de cooperação intergovernamental 

(ABRUCIO, 2007, p. 406). 

 

 Para Abrucio (2007), o PNAGE foi um exemplo de experiência bem-sucedida no 

campo da gestão pública, pois soube ajustar-se à heterogênea situação dos estados e reservar à 

União o papel de indução e coordenação. Sua concepção mostrou-se mais adequada para 

implementar ações administrativas na Federação, em nítido contraste com a nefasta tradição 

centralizadora do Estado brasileiro (ABRUCIO, 2005, p. 78). Em termos da cooperação 

horizontal, o programa incentivou a criação de redes cooperativas entre os estados, visando à 

transferência de “tecnologias de gestão” e "boas práticas". O CONSAD criou e participou de 

vários grupos de trabalho para desenhar políticas e soluções conjuntas, pois a regra passou a 

ser cooperar (construção conjunta) e compartilhar (dividir as ações implantadas em cada 

Estado com os demais) (entrevista 20).  

 Ainda que houvesse resistências em dividir soluções, importa destacar a implantação 

de um programa, baseado na cooperação federativa, para promover capacidades estatais dos 

entes subnacionais. Nessa linha, Guberman e Knopp (2009) mostram que 78,6% dos estados 
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viam no PNAGE um meio para fortalecer redes de informação, intercâmbio de experiências e 

soluções técnicas, cooperação e redes de governança. A pesquisa do BID junto aos Estados no 

seminário de encerramento do programa mostra resultados similares: para 72%, a cooperação 

horizontal foi parcialmente atingida e o intercâmbio de informações entre os estados foi uma 

constante. O Relatório Final do PNAGE ainda apresenta como indicador de êxito do 

fortalecimento institucional que houve 27 soluções de gestão compartilhadas entre os estados. 

 Dentre os fatores de sucesso do programa esteve o apoio dos dirigentes do CONSAD e 

CONSEPLAN e a presença constante de representantes governamentais e do BID em seus 

fóruns. Estes dois Conselhos chegaram a ser inseridos no desenho formal do Conselho 

Deliberativo do programa, ainda que esse tenha sido inoperante. Frise-se, nesse sentido, que o 

CONSAD foi mais importante para o PNAGE que o CONSEPLAN. De todo modo, o 

PNAGE propiciou a construção de um diálogo permanente entre os Estados e a União, o que 

favoreceu instituir uma Agenda Federativa de Gestão Pública (BID, 2013, p. 11). 

 A experiência federativa do PNAGE é uma referência para avaliar mudanças que 

poderiam ser implementadas na gestão e coordenação do PMAT e PNAFM. Por suposto, a 

questão é mais complexa para manejar a coordenação federativa, pois não existem fóruns 

setoriais para a gestão municipal similares ao CONFAZ, CONSAD e CONSEPLAN, além de 

esses entes serem muito superiores em número e heterogeneidade. O contrafactual do PNAGE 

diz respeito ao modelo de gestão intergovernamental e não à unidade de análise federativa, 

pois o que importa é a concepção de cooperação que foi implantada. Como discutido no 

capítulo 3, o CAF buscou se posicionar como instância para agregar esses interesses 

territoriais, mas não conseguiu legitimar-se como interlocutor federativo.  

 No caso do PNAFM, na ausência de um fórum de gestão intergovernamental para os 

municípios, por exemplo, o diagnóstico que o embasou foi centralizado, sem a participação 

dos municípios e resultou no Kit Solução. A lógica foi o Ministério da Fazenda decidir "o que 

era bom para as cidades" e com caráter de obrigatoriedade para contratar apenas as escolhas 

prévias, especialmente na modalidade simplificada (entrevista 20).  

 Mas, como foi visto, o comando exclusivo do MF/UCP não foi um aspecto positivo 

para o PNAFM. Um dos efeitos negativos foi o acesso díspar dos municípios, restando um 

desafio federativo não respondido: como atender as menores localidades? Por questões como 

essa, a descentralização federativa de um programa como o PNAGE serve de referência para 

promover as capacidades estatais municipais em bases mais participativas e cooperativas. 

Para resolver desafios como o questionamento acima, uma  alternativa para o PNAFM seria, a 

exemplo do PNAGE, rever o seu modelo de contratação e aperfeiçoar os mecanismos de 
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repasse de recursos, especialmente para os pequenos municípios. Na experiência do PNAGE,  

a doação por meio de convênio foi a forma de inserir os menores estados, mantendo-se o 

modelo de empréstimos para os maiores
162

. 

 No PMAT, essa visão de "soluções antes dos problemas", e baseada na síndrome do 

super-homem, foi a predominante. Por exemplo, quando perguntados sobre mudanças no 

programa, a exemplo da decisão sobre as opções de contratação na sua modalidade 

Automática, a resposta foi: pelo BNDES, tal como segue:  

 

Houve um grupo de estudos aqui. Várias áreas (estudos sociais, planejamento e 

operações indiretas) formaram uma equipe multidisciplinar que definiu as ações que 

seriam disponibilizadas para os municípios menores de uma forma automática. 

Dentro do objeto do PMAT de aumentar arrecadação existem ações que são 

praticamente dispensáveis, não dá para você fugir delas. Por exemplo, você ter uma 

planta do seu município onde você possa identificar os seus contribuintes. [...] E por 

ser uma ação que é básica, isso não tem como não fazer porque isso é a essência 

para você marcar onde estão os seus contribuintes (entrevista 11). 

 

 Menos que avaliar se de fato essas são ações indispensáveis, o que importa é constatar 

a ausência de discussão com os municípios como clientes potenciais. O argumento foi que, no 

que tange ao diálogo federativo, como o BNDES é uma instituição executora, sua presença 

em arranjos de cooperação federativa não é usual. Esta deveria ser uma posição do MF e 

MPOG como formuladores de políticas. Ademais, como o BNDES atende a várias prioridades 

do governo federal, a participação em fóruns federativos não seria adequada, pois poderia 

gerar demandas eventualmente contraditórias entre suas unidades (entrevista 11). 

 Contudo, chama atenção que, diante da constatação que o programa ainda não chegara 

efetivamente aos municípios médios e pequenos, visando aprimorá-lo, o BNDES foi escutar 

os agentes financeiros sobre o PMAT Automático. De forma especial, o Banco ouviu os 

associados da ABDE (Associação Brasileira de Instituições Financeiras de Desenvolvimento), 

o BB e a CEF (Jornal Valor Econômico, 20/08/2013). Ao que parece esse era o público 

                                                        
              162  Os recursos eram repassados aos Estados pela CEF por meio de Transferências Voluntárias da 

União. Este foi o meio para evitar constrangimentos legais para muitos Estados que não atendiam as exigências 

da STN para contratarem crédito público. A Lei 11.945/2009 permitiu o repasse de recursos para convenentes, 

mesmo que tivessem algum tipo de inadimplência apontada no CAUC. A verificação de adimplência quando ao 

pagamento de tributos federais, regularidade previdenciária e prestação de contas de outros convênios passou a 

ser exigida apenas na assinatura dos convênios, bem como seus aditivos, e na liberação da primeira parcela. Esta 

lei solucionou o problema crônico de inadimplência dos Estados junto ao CAUC e viabilizou o ingresso de 

todos. Conforme o diagnóstico de programas anteriores, como o PNAFE que antecedeu o PNAGE e só atendeu 

14 Secretarias da Fazenda e não alcançou efetiva cobertura nacional, buscou-se evitar que o problema da 

assimetria federativa de acesso se repetisse. A solução encontrada, para atender entes menores que tinham essas 
limitações, foi adotar a figura da doação por meio de convênio. Ainda assim houve dificuldades, pois a desigual 

a capacidade de resposta dos Estados para se ajustar à Lei implicou ritmos de execução diferenciados. 
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considerado prioritário para avaliar mudanças no formato do programa, ao invés das 

associações nacionais de representação dos municípios que não foram consultadas. 

 O modelo de gestão intergovernamental do PNAGE mostrou que programas federais 

voltados a promover as capacidades estatais de governos subnacionais podem estimular a 

participação em bases mais amplas. Claro que 27 Estados não são 5570 municípios, mas a 

literatura analisada e as entrevistas realizadas mostraram que a presença dos entes em todas as 

fases do PNAGE foi um indutor decisivo na sua adesão.  

 Nesse sentido, mesmo que o CAF tenha apresentado limitações para avançar em 

várias questões relativas a gestão municipal, tratava-se de um fórum federativo no qual o 

BNDES, BB e CEF, como agências de fomento, e a ABM, CNM e FNP, como representantes 

municipais, tinham assento ou participavam de GTs como foi o da assistência técnica 

municipal. O CAF poderia, a partir da compreensão comum sobre a necessidade de modificar 

a forma de operação do PMAT e do PNAFM, ser constituído como fórum, a exemplo do 

CONSAD e do CONSEPLAN, com representações da União e dos municípios. Mas, diante 

da sua falta de autoridade intragovernamental, seria preciso pactuar como essa arena atuaria. 

 A maneira como o PNAFM e o PMAT foram conduzidos mostra o predomínio da 

visão da pirâmide invertida (WRIGHT, 1988). A esfera federal e suas agências, como o 

BNDES e o MF/STN, consideravam suas posições amplas frente ao localismo estreito dos 

prefeitos. Esses gestores também eram vistos como pouco confiáveis em temas financeiros, de 

modo que regras de acesso ao crédito deveriam ser mais rígidas. Assim, o aprendizado 

federativo foi muito pequeno, mesmo que o PNAGE pudesse servir de referência para 

qualificar o debate federativo sobre a promoção das capacidades estatais nos municípios, 

inclusive flexibilizando as regras de acesso para atender localidades com problemas legais. 

Conforme Agranoff (2001) e Agranoff  e McGuire (2001; 2004), não se constituíram 

“avenidas para significativas interações” na cooperação federativa cujos “ajustamentos 

mútuos” poderiam influir na performance dos programas e no aumento das adesões locais.  

 Segundo Agranoff e Radin (2014, p. 13), se demandas legais e formais dos programas 

federais são argumentos para desenhos mais hierárquicos podem não surgir métodos 

apropriados de planejar arenas com mais possibilidade de barganha. E essa realidade costuma 

gerar "pontos de rangido" que decorrem do controle hierárquico em programas concebidos 

sem consulta prévia (Derthick (1972), centralizados e pouco alinhados aos interesses locais. 

Esses são aspectos que influem na assimilação dessas iniciativas e dificultam ações mais 

cooperativas. Se o "dar e receber" é uma estratégia de implantação, uma variável importante é 

o grau em que a barganha se apresenta em mão dupla, pois vínculos contratuais diferem de 
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lógicas baseadas em comandos centralizados. No PMAT e no PNAFM, a visão dos feds 

predominou e alimentou a convivência contraditória das síndromes do super-homem e da 

violeta murcha. Os efeitos desse modelo foram notórios na performance dos dois programas. 

 

5.10 Notas finais 

 

 Na gestão de programas federais, o desenho das suas regras de acesso é uma questão 

essencial, sobretudo para saber como foram elaboradas e quais os atores políticos que as 

produzem. Nesse sentido, a discricionariedade das burocracias e o lócus institucional que 

ocupam são elementos essenciais (PRESSMAN, 1975; WRIGHT e STENBERG, 2007). Estes 

aspectos podem influir para que as ações promovidas por esses atores sejam concebidas de 

forma mais centralizada e com apelos "tecnocráticos" ou organizem-se com o incentivo ao 

diálogo federativo e uma menor ênfase na rigidez de normas legais e administrativas. É nesse 

sentido que a existência de policy-making systems ou subgovernments (Wright, 1988) assume 

relevância, pois os proponentes da política podem adquirir substancial influência em moldar o 

caráter da cooperação intergovernamental. Estes atores são agências públicas que constituem 

um campo de interesses e combinam razoável autonomia funcional com uma grande 

capacidade de enforcement para moldar regras de suas políticas e programas.  

 Mas este "Estado especializado e profissional" (Wright, 1974), ainda que apoiado nos 

pressupostos da neutralidade técnica das burocracias públicas, influencia a dinâmica 

federativa. A definição de regras de acesso e do funcionamento de programas pode 

desconsiderar desigualdades entre os entes que, mesmo de forma não intencional, podem 

induzir e/ou favorecer seu cumprimento pelos “mais aptos”. Como a realidade das relações 

intergovernamentais costuma não ser homogênea, normas existentes em programas podem 

implicar distintos padrões de vínculos e produzir diferentes impactos nas localidades 

(WRIGHT, 1988, p. 228). Mesmo que o federalismo cooperativo opere partilhando 

programas, a barganha sobre suas regras pode gerar incentivos à "cartelização e monopólio de 

acesso" (ELAZAR, 1994). Essa possibilidade aumenta em políticas onde o acesso é 

voluntário e a avaliação de seus custos e benefícios pode dificultar adesões locais e resultar 

em perdas para a cooperação intergovernamental. Com efeito, "diretrizes administrativas 

podem apresentar aos participantes oportunidades bem como problemas" (WRIGHT, 1988). 

 Por questões como essa, o resultado da cooperação federativa pode ser oposto do que 

propugna sua visão mais benigna, pois pode incentivar ações mais defensivas dos entes 

subnacionais. Pode ser estimulado o comportamento estratégico ou calculativo que pondera 
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custos e benefícios do acesso a uma política ou programa (AGRANOFF e McGUIRE, 2004; 

WRIGHT, 1988). A autonomia local, peça chave na engrenagem de sistemas federais, pode 

ser transformada em uma estratégia de defesa frente a uma avaliação dos problemas que 

podem advir do acesso a uma política emanada da União. A capacidade de enforcement dos 

subgovernments pode gerar induções consideradas pouco válidas pelos governos locais.  

 Esta dissonância pode reduzir a convergência federativa em torno de um programa e 

criar sua apropriação desigual pelos governos locais como consequência. Assim, a prioridade 

para a gestão eficiente em termos do cumprimento de normas, que é racional e necessária na 

administração pública, pode não ser uma condição suficiente para que seja efetivo na sua 

implantação, alcance intergovernamental e adesão pelos entes. Este é um trade-off federativo 

que não escapa de produzir efeitos de feedback nas decisões dos governos locais, pois 

escolhas do nível central retroalimentam opções no plano subnacional, ainda que essas sejam 

voltadas para a não adesão aos programas ofertados pelas agências centrais. 

 A diferença de posições e visões entre os feds e os locals, muito bem analisadas por 

Pressman (1975), mostra como as tensões entre controle central e autonomia local geram 

problemas na cooperação federativa. Um dos efeitos que daí advém é condicionar o perfil de 

uma política/programa, pois seus mecanismos podem induzir como o seu formato vai sendo 

constituído por sua implantação ao longo do tempo. O give and take inserido nas relações 

intergovernamentais pode ir se adaptando a dinâmicas menos alinhadas com a obtenção de 

uma cooperação federativa mais ampla. O quanto as agências públicas possuem consciência 

desses múltiplos jogos é um dos pré-requisitos para a performance das relações 

intergovernamentais e bem-sucedidas negociações no seu interior (WRIGHT, 1988, p. 246). 

Esta é uma questão relevante, pois mesmo que iniciativas federais sejam apoiadas no discurso 

da autonomia dos entes subnacionais pode ser que acabem incentivando os mais "aptos" em 

detrimento dos mais "necessitados" para receber suporte das políticas federais.  

 Por exemplo, governos locais menos necessitados e mais afluentes podem ser os que 

melhor exercem sua autonomia para aderirem aos programas, pois possuem melhores 

condições de pagamento e os custos das verbas disponíveis são proporcionalmente menores 

em seus orçamentos. Se situações como essas são consideradas efeitos não controláveis, pois 

dependem das escolhas dos governos subnacionais, os programas podem seguir modelando 

suas normas de funcionamento nessa direção. Assim, desafios como superar assimetrias de 

acesso podem ser vistos como efeitos secundários, caso sejam considerados um traço da 

autonomia local, mas não uma consequência das regras inseridas nos programas. 
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 Para discutir estes desafios que a literatura apresenta no tema da cooperação federativa 

em torno de programas, este capítulo analisou o PMAT e o PNAFM. Discutiu-se que 

iniciativas com essa abrangência nacional, considerando que seu público potencial acessa os 

programas de forma voluntária, demandam a construção de formas de pactuação 

intergovernamental para lidar com temas como os seus meios de adesão e implementação. A 

hipótese apresentada ainda se complementa argumentando que a falta de mediação federativa, 

que dá lugar formas centralizadas de conceber e operar com programas, também é 

responsável pela sua baixa performance em termos de adesão e impacto. 

 O PMAT e o PNAFM existem, respectivamente, desde 1997 e 2001 e o total de 

municípios que os acessaram é muito reduzido. Ambos totalizam 472 operações em 403 

municípios (7,2% dos 5570 existentes no país), pois 51desses contrataram o mesmo programa 

mais de uma vez ou então ambos, em um total de 120 projetos. Para se ter uma ideia da 

assimetria de acesso, 26% de todos os projetos foram contratados por 12,7% dos governos 

locais que, em termos financeiros, respondem por 63,4% do total dos valores financiados nos 

dois programas. Desses municípios que, no mínimo, contrataram mais de um projeto, apenas 

oito têm menos de 100.000 mil habitantes, embora esse intervalo populacional representasse, 

em 2012, apenas 5,2% de todos os municípios do país. Quanto à distribuição regional, 83% 

dos 51 municípios estão nas regiões Sul e Sudeste e representaram 81,5% de todos os 

financiamentos já muito seletivos. Com efeito, em relação a adesão e acesso ao crédito, a 

assimetria em termos regionais em favor dos maiores municípios e dos que contrataram mais 

de uma vez foi flagrante, pois houve uma significativa concentração das linhas de crédito. 

 Se de um lado esses resultados podem ser um prêmio aos municípios empreendedores 

e sua capacidade de iniciativa, do ponto de vista das relações intergovernamentais esse não é 

um bom sinalizador. A mensagem passada em ambos programas não é que o público-alvo 

potencial, que são os governos locais com menos capacidade estatal, seriam contemplados. 

Ao contrário, a preferência recaiu sobre os que foram mais capazes de ajustar as regras 

administrativas e exigências legais (o go by the book para WRIGHT, 1988).  

 Em termos federativos, o PMAT e o PNAFM nada fizeram para reduzir essas 

disparidades, pois argumentar que os municípios são autônomos e decidem ou não a sua 

candidatura, ao fim e ao cabo, contribuiu para manter o status quo das desigualdades 

existentes entre os menores e os maiores. A carência local de “capacidade de absorção” 

(Pressman, 1975) seguiu sendo um sério obstáculo para a grande maioria dos governos locais 

receberem apoio federal mesmo que, como foi visto no survey, esse seja demandado por uma 

parcela relevante. Nessa linha da dificuldade de assimilação existe: 
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[E]ssa coisa de dizer “ah, o município não sabe fazer projeto”. Esta é a queixa da 

Caixa, do BNDES: o município não sabe fazer projeto, tem que dar treinamento, 
tem que dar capacitação e tal, mas isso daí você tem que devolver para eles. Quando 

foram feitos os programas, porque não levaram isso em conta? Por que fizeram um 

programa que é complexo no seu preenchimento e para a obtenção de recursos para  

depois você dizer que eles não sabem? [...] Tem uma miopia na formulação dos 

programas, [pois] é aquele negócio: você acha que porque faz um programa desse 

tipo, você vai forçar, você vai levar a uma aquisição da capacidade para entrar, né? 

Quer dizer, “ah, eu tenho um programa, eu quero entrar, então eu vou me 

desenvolver, vou me qualificar, vou me capacitar para poder entrar”.  Não é assim 

que a coisa acontece (entrevista 10). 

 

 Também não deve ser esquecido que nas arenas de políticas pode haver sobreposição 

de programas e o problema da "partilha das funções" (GRODZINS, 1984). Nesse caso, a 

combinação da adesão voluntária, desenho das regras de acesso e a sobreposição (ou 

complementariedade) de programas federais gerou resultados pouco alentadores. Isso porque, 

em sistemas federais e descentralizados, mais abertura de escolha pode ampliar as opções dos 

governos mais habilitados em detrimento dos mais necessitados. E a situação do PMAT e 

PNAFM, ao  concentrar recursos em 51 cidades, ilustra bem essa questão. 

 Analisando a fragmentação de programas federais, Pressman (1975, p. 113-114) 

argumenta que pode ser um estímulo à barganha de governos subnacionais mais habilitados 

política e administrativamente para se moverem em contextos de autoridade mais dispersa. O 

efeito que pode advir é ampliar assimetrias federativas de acesso, pois para agir com essa 

desenvoltura é preciso dominar certas habilidades que não são manejadas de forma similar 

por todas as localidades. Como “tal capacidade não é, de maneira alguma, universalmente 

assegurada”, alguns municípios podem ganhar em dobro, ao passo que outros podem ficar 

com menos do que precisam, o que pode reduzir a eficácia da cooperação intergovernamental. 

 A realidade do PMAT e PNAFM ainda dialoga com outros argumentos de Grodzins 

(1984), notadamente que governos mais habituados a trabalhar juntos tendem a reforçar 

vínculos federativos; já os menos habilitados costumam ocupar posições secundárias nesse 

jogo. Os entes com quadros profissionais qualificados, estrutura administrativa organizada e 

boas práticas de gestão orçamentária podem melhorar suas condições de operar 

cooperativamente com as agências federais. Portanto, para Grodzins (1984, p. 66), o plano de 

ação dos administradores nacionais em direção aos problemas afeta a atitude dos entes e seu 

engajamento em atividades de planejamento. Nos termos de Wright (1988), não basta existir 

programas baseados nos fatores de fornecimento e demanda, pois a "dinâmica" das relações 

federativas é mais complexa que a "estática" dessas regras. Podem existir fatores 
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"empurrando" os possíveis destinatários em direção aos programas, mas formas de  acesso e 

condições políticas e econômicas podem alterar a probabilidade de buscarem esse suporte. 

 No caso do PMAT e do PNAFM ainda deve ser lembrado dois outros aspectos que 

ocorreram de forma combinada. De um lado, a convivência contraditória, mas complementar, 

das síndromes do super-homem e da violeta murcha que influem para que os desafios da 

cooperação federativa tenham sido encarados igualmente de forma ineficiente. Os municípios 

deixaram de lado a busca de apoio governamental (basta lembrar o número de adesões do 

PNFAM vs. o número efetivo de contratos e o interesse no PMAT detectado no survey) e 

optaram por um comportamento mais defensivo, como mostram as entrevistas da CNM, FNP 

e ABM. Para a grande maioria dos municípios seguiu inexplorada a possibilidade de valer-se 

desses programas. No caso do BNDES e MF, o otimismo com o êxito dos programas e a 

"inflação de altos objetivos" (Derthick, 1972) acabou aproximando a ambição da sua 

concepção com as falhas sequenciais na sua implementação. 

 De outro lado, a dissonância entre as visões dos feds e dos locals ficou evidente, senão 

em termos objetivos pela assimetria de acesso dos municípios, ao menos pelas falas opostas 

dos representantes do BNDES/MF e aquelas da ABM/CNM/FNP. Aproximar as visões 

mostrou-se uma dificuldade para reconhecer os "diferentes campos de jogo" visando buscar 

objetivos e interesses mútuos entre os entes. Em termos da cooperação intergovernamental 

para promover capacidades estatais municipais os efeitos não poderiam ser mais deletérios. E 

assim foi, pois tanto no acesso ao PMAT e ao PNAFM, como na pactuação federativa para 

lidar com a carência de gestão nos municípios, os resultados foram pouco expressivos. 

 Um argumento a mais na direção dos comentários acima é que a assimetria de acesso 

não foi respondida em termos de impacto para os municípios que contrataram os programas. 

O PMAT e o PNAFM podem ter sido eficientes e eficazes, mas não foram efetivos, mesmo 

que seu público-alvo predominante tenha sido as maiores localidades que, em tese, já eram 

previamente mais capacitadas gerencial e administrativamente. Foi nos menores municípios 

que o PMAT mostrou algum resultado na ampliação da receita própria, em linha com as 

proposições de BURGESS (1975) sobre os avanços em termos de gestão e capacity building. 

Este parece ser um indicativo que, mesmo com todas as dificuldades de adesão que foram 

discutidas, foi esse perfil de município que logrou algum êxito (lembrando que os valores 

financiados por esses governos locais foram quase 20 vezes menores que montante que coube 

àqueles com mais de 50 mil habitantes). Não seria incoerente supor que, com um formato 

mais cooperativo de relações intergovernamentais, os resultados em favor dos pequenos 

municípios poderiam ser maiores. 
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 A hipótese apresentada nesse capítulo se confirma, pois programas federais para gerar 

capacidades estatais, quando instituídos sem mediação intergovernamental, apresentam baixa 

performance em termos de adesão e impacto. Da forma como o PMAT e o PNAFM foram 

concebidos e implantados, são reduzidas as chances de ambos ampliarem a cooperação 

intergovernamental
163

, pois os empréstimos priorizaram a capacidade fiscal dos municípios 

interessados ao invés da sua necessidade. O contrafactual do PNAGE ajuda a reforçar o 

argumento que programas concebidos de forma centralizada não são adequados para apoiar a 

modernização das capacidades estatais municipais, pois acabam sendo ineficientes para gerar 

acesso e inefetivos para gerar impacto.  

 O CAF, revisado em termos de autoridade intragovernamental e com atribuições mais 

definidas no campo das capacidades estatais municipais, ou outra arena federativa similar, 

poderia ser a instância de cooperação governamental. O CAF já conta com a presença dos 

municípios, de Ministérios como o MF e MPOG, além da CEF e BNDES que participaram do 

GT Interfederativo para planejar assistência federal à gestão municipal. Mesmo como 

caminho para aumentar o acesso dos municípios, o PNAGE é referência, pois buscou meios 

de flexibilizar e/ou alterar a legislação para franquear aos Estados a sua participação.  

 O contrafactual do PNAGE é importante, pois se criou uma institucionalidade de 

cooperação federativa que esteve longe de ter a mesma capacidade de enforcement e de 

indução existente em um modelo sistêmico como o SUAS. Todavia, a experiência do PNAGE 

mostrou que a coordenação federativa é essencial para equilibrar a autonomia dos entes nas 

suas escolhas de aderir ou não a um programa com mecanismos de indução legal e financeira 

e participação na gestão intergovernamental. O SUAS se organiza nessas bases: coordenação 

federal, autonomia subnacional, estímulos financeiros e fóruns federativos para pactuar a 

política entre os entes. Portanto, importa o aprendizado que o CAF ou outra institucionalidade 

criada para apoiar a gestão municipal podem extrair dos sistemas nacionais e articulados de 

políticas. O PNAGE mostra-se um bom ponto de partida para aproximar a gestão federativa 

de programas voltados a promover capacidades estatais dos governos locais de uma lógica 

cooperativa alinhada a modelos de articulação intergovernamental como o SUAS. 

  

                                                        
              163 O relatório final da fase I do PNAFM faz essa "mea culpa" ao comentar a execução do projeto: "A 

coordenação e a execução compartilhada de um programa global, e de âmbito nacional, exige clara definição de 

papéis e responsabilidades, bem como a adoção de modelo de gestão descentralizado que aproxime a 

coordenação nacional dos executores locais." (UCP/COOPE/SGE/SE/MF, 2013, p. 47). 
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Considerações finais 

 

 Este trabalho analisou como o federalismo brasileiro organizou-se, entre 1997 e 2014, 

para promover as capacidades estatais nos municípios. Buscou-se avaliar as iniciativas 

implementadas pelo governo federal em três dimensões teóricas da cooperação 

intergovernamental: arenas territoriais, sistemas de politicas públicas e programas específicos. 

Do ponto de vista teórico, a pesquisa vinculou as abordagens relacionadas ao federalismo 

cooperativo com aquelas alinhadas à discussão sobre capacidades estatais. Em termos 

empíricos, essa Tese se debruçou sobre cinco casos que permitiram testar os argumentos 

apresentados em distintos modelos institucionais nas dimensões de análise.  

 De forma geral, verificou-se que a resposta à pergunta da pesquisa não é muito 

alentadora, pois os resultados alcançados nos diferentes arranjos de cooperação federativa e 

intergovernamental são pequenos, quando comparados com a realidade das carências nas 

gestões municipais. E essa realidade ficou evidenciada ao final de cada capítulo com as 

conclusões que cotejaram as hipóteses propostas com seus mecanismos causais. No entanto, é 

preciso ressaltar que as iniciativas federais para apoiar a promoção de capacidades estatais são 

relativamente recentes diante da histórica fragilidade de gestão nos governos locais. 

Considerando-se o PMAT e o PNAFM como pontos de partida, a ação da União com essa 

finalidade está completando 19 anos de existência, o SUAS possui pouco mais de 11 anos e o 

CAF foi criado em 2003. Em retrospectiva, essas são iniciativas com uma trajetória não muito 

longa na história da Federação brasileira. Portanto, a existência de políticas, programas e 

arranjos de cooperação federativa representam avanços para buscar responder aos desafios de 

reduzir as assimetrias de capacidades institucionais entre os municípios.  

 Seguem as considerações finais e a tabela 1 (p. 361-362) que compara as principais 

características de cada dimensão de análise, exceto o PAR que serviu de controle para o 

SUAS. Conclui-se propondo um modelo analítico com as condições que facultam ao 

federalismo cooperativo apoiar o desenvolvimento de capacidades estatais municipais. 

 

1. O CAF e a dimensão territorial da cooperação federativa para promover capacidades 

estatais nos governos locais 

 

 Em termos comparados, existem várias experiências nacionais de cooperação 

federativa organizadas em bases territoriais. A criação do CAF foi um caminho similar nessa 
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linha e teve um papel positivo para organizar as demandas municipais em um formato 

institucional até então inexistente no federalismo brasileiro. Todavia, o CAF inovou ao 

organizar uma mesa federativa sem a presença dos estados, o que o diferencia da trajetória 

internacional. Os modelos alemão, canadense e indiano de cooperação são concentrados na 

relação entre a esfera central e os Estados. Mesmo nos casos australiano, suíço, americano e 

sul-africano, onde há representação de governos locais, as demandas desses são muito 

dependentes da presença dos Estados nessas arenas. No caso brasileiro, sendo um federalismo 

triádico, a experiência de arenas como as CIBs e CIT mostra que a presença de todos as 

esferas autônomas de governo é uma condição essencial para estabelecer acordos 

intergovernamentais. Não incorporar os estados foi uma falha no desenho politico do CAF. 

O CAF foi um caso singular de uma institucionalidade em uma Federação cujos níveis 

de heterogeneidades e assimetrias são significativos, e na qual a experiência dos municípios 

em administrar políticas de forma autônoma possui pouco mais de 25 anos. Assim, a 

autonomia de direito dos municípios, consagrada na Constituição de 1988, se depara com os 

dilemas de sua autonomia de fato. Esta realidade da Federação brasileira faz com que o peso 

da União seja indispensável para gerar compensações e redistribuição intergovernamental 

frente às disparidades regionais e intra-regionais. Também por isso, a criação de uma arena 

que buscou reunir entes autônomos municipais, dada as características da Federação 

brasileira, demandaria uma maior interação com os Estados como "governos intermediários".  

 Uma das razões do funcionamento intergovernamental do SUAS é sua organização 

vertical que possui instâncias de pactuação entre estados e municípios e da União com aqueles 

dois níveis. Mesmo na educação, onde inexiste uma lógica sistêmica de pactuação, Segatto 

(2015)  mostra que a cooperação entre estados e municípios apresenta resultados relevantes 

para evitar lógicas centrífugas na municipalização do ensino. Portanto, o CAF poderia se 

espelhar em experiências de arenas e formatos de interação federativa apoiadas no 

envolvimento de estados e municípios para definir objetivos comuns. 

 Mas, assim como seria equivocado argumentar que o CAF não promoveu capacidades 

estatais nos municípios, seria exagerado avaliar que seus impactos foram relevantes e 

duradouros. Essa instância não conseguiu implantar a assistência técnica visando reforçar as 

capacidades locais para gerenciar programas que servissem para qualificar suas 

responsabilidades jurisdicionais e inter-jurisdicionais (BURGESS, 1975, p. 706). Com base 

na hipótese discutida, mostrou-se que a autoridade intragovernamental é uma condição 

necessária para que fóruns federativos sejam capazes de gerar resultados mais sustentáveis. 

Pelas razões apresentadas constatou-se que esse fórum foi incapaz de deter poder suficiente 
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para produzir acordos intragovernamentais entre as várias agências federais que possuem 

políticas voltadas para a administração municipal. O resultado prático foi que a gestão 

horizontal, no interior do governo federal, não reuniu condições mínimas de êxito. 

 Na gestão vertical das relações intergovernamentais, o CAF não conseguiu 

desconfirmar a ressalva de Elazar (1987, p. 34): "em sistemas descentralizados, a difusão de 

poder é, na verdade, um tema de graça, não de direito, pois no longo prazo ele é usualmente 

tratado como tal". E assim foi, pois o poder dessa arena para garantir sustentabilidade às 

medidas implantadas por intermédio de sua ação foram efêmeras. Diante das suas lacunas de 

poder intragovernamental, tornaram-se volúveis as condições de manter políticas junto aos 

municípios inseridos em um contexto de descentralização, de modo que pareceu um "tema de 

graça" aumentar recursos financeiros em um momento e reduzi-los adiante. 

 Nesse sentido, a promessa do CAF de atuar para reduzir as desigualdades federativas 

que se ampliaram com a descentralização de políticas, sobretudo as carências de capacidades 

estatais dos governos locais, esteve longe de ser a realidade. Conforme Grodzins (1984), essa 

arena não foi bem-sucedida na pactuação territorial para organizar a cooperação federativa em 

torno de um processo de "decisões amplamente partilhadas"  junto aos entes subnacionais. Por 

essa mesma linha, o CAF esteve distante da visão da matriz proposta por Elazar (1987) como 

modelo teórico para analisar as relações intergovernamentais no federalismo. Isto explica-se 

pela ascendência e a hierarquia comandada pelo governo federal que não foi substituída por 

um desenho mais horizontal de decisões de cunho intergovernamental. 

 A trajetória do CAF, em face da carência de seus recursos de poder, gradativamente 

enfraqueceu a "cooperação antagônica" (GRODZINS, 1984). Quanto mais o CAF expôs sua 

fragilidade como fórum federativo para lidar com temas de interesse dos municípios, mais se 

reduziu sua autoridade para mediar conflitos federativos que afetavam as suas capacidades 

estatais. Os antagonismos entre a União e os municípios em relação às questões tributárias e 

de repasse de recursos exemplificam uma área em que o municipalismo avalizou ganhos 

iniciais, mas posteriormente contestou as perdas impingidas pela ação discricionária da 

União. Em resumo, a presença de interesses territoriais na produção cooperativa de políticas 

(Elazar, 1994; Agranoff, 2007) foi descontinuada sem que o CAF tivesse como opor-se. 

 Por essa razão, analisar como ocorre a implantação dessas relações 

intergovernamentais e qual é seu escopo são questões essenciais. Em regra, esses vínculos 

costumam englobar questões financeiras, políticas e sobre políticas públicas (WRIGHT, 1974; 

KRANE e WRIGHT, 2000). O CAF, de 2003 a 2014, gradualmente foi esvaziando sua 

agenda federativa de temas que efetivamente gerassem mudanças na gestão dos governos 
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locais. A agenda financeira, que pautou o período 2003 a 2006, teve um desfecho pouco 

favorável, sobretudo pelo efeito da crise internacional iniciada em 2008. As políticas públicas 

para promover capacidades estatais municipais seguiram sendo geridas por órgãos setoriais, 

como ficou evidente na manutenção praticamente inalterada das regras do PMAT pelo 

BNDES e do PNAFM pelo MF e CEF. Quanto à política intergovernamental evidenciou-se a 

sua falta de poder intragovernamental, de forma mais relevante, quando se encerrou a janela 

de oportunidade para lidar com o "contencioso federativo" que obscureceu temporariamente 

essas limitações. O consenso, que marcou o período inicial, cedeu lugar a uma desarmonia 

política e em torno de políticas (Riker, 1987) entre a União e o municipalismo. O resultado foi 

a mescla do desacordo intergovernamental com as perdas financeiras que afetaram as 

capacidades estatais municipais com o desajuste intragovernamental que não propiciou a 

entrada na agenda federativa de ações de assistência técnica para modernizar a gestão local. 

 Nessa linha, a meta de fazer do CAF uma rota federativa para  enfrentar as 

disparidades territoriais, sobretudo geradas pelas carências municipais de recursos de gestão, 

mostrou-se uma tarefa acima dos seus recursos de poder. Isso explica a distância entre o 

diagnóstico das assimetrias federativas de capacidades estatais municipais e a não 

implantação de políticas para esse fim. Assim, disparidades regionais geradoras de demandas 

diferenciadas, e os distintos comportamentos para abrigar programas federais (Duchacek, 

1987), não foram capazes de ser enfrentados pelo CAF. 

 Por outro lado, nas relações federativas, dois ingredientes chave de poder são a 

capacidade tributária e os recursos financeiros manejados pelos entes subnacionais, e esses 

podem ser temas tanto de consenso como de conflito (BURGESS, 2006). Nos termos de 

Duchacek (1987), instituíram-se arranjos fiscais compensatórios visando reduzir assimetrias e 

fortalecer as capacidades de geração de receitas próprias nos municípios, o que foi um avanço 

até então inexistente no Brasil. Mas essas conquistas não se mostraram viáveis na ação de 

uma arena intergovernamental que se pautava por reduzir assimetrias federativas quando ela 

mesma padecia da assimetria de poder dentro da esfera federal. 

 O CAF não deixou de ser afetado pelas regras que definiram sua estrutura e 

funcionamento, pois seu caráter consultivo limitou sua capacidade decisória. Conforme 

Immergut (1992), esse é um exemplo de constrangimento institucional que influi na tomada 

de decisão nas arenas de políticas. Por essa razão, ainda que instâncias como essa busquem 

enfrentar assimetrias federativas com a ampliação da interdependência entre os entes, as 

regras que presidem sua intervenção podem incidir para que “soluções mutuamente 

benéficas" não sejam alcançadas (AGRANOFF e McGUIRE, 1998, p. 7). As próprias regras 
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que definiram o seu funcionamento foram as que fizeram seus ganhos iniciais serem 

reduzidos posteriormente. A barganha federativa em torno de instrumentos que visavam 

reforçar a autonomia municipal e a ampliação de seus recursos de gestão gradualmente foi 

sendo substituída por um modelo mais centralizado e menos pactuado de decisão. 

 Com o tempo, o CAF não conseguiu remover barreiras internas como a falta de 

recursos administrativos dos governos municipais para acessarem programas federais. 

Conforme Agranoff e McGuire (1988, p. 16), essa é uma forma de avaliar se a abordagem do 

modelo jurisdicional (territorial) pode ser bem-sucedida. Dentre essas barreiras, assume 

destaque as condições administrativas e gerenciais que podem facilitar o acesso ao jogo das 

relações intergovernamentais. A forma como arenas de cooperação territorial tratam dessas 

questões que afetam desigualmente os governos subnacionais é uma variável politica 

essencial para ampliar ou reduzir sua legitimidade e sua eficácia.  

Nesse caso, importa saber qual a possibilidade de compatibilizar a “parceria 

intergovernamental” focada nas “jurisdições” com aquela ancorada nas “funções” (políticas). 

Essa questão é ainda mais relevante quando os vínculos entre a União e os entes subnacionais 

são baseados na crescente ampliação de atribuições desses últimos. No CAF, ao menos de 

2003 a 2014, a cooperação horizontal e transversal prevista como sua missão básica não teve 

condições políticas e técnicas de se opor à ação setorial dos demais órgãos e, nesse sentido, 

gradativamente se tornou uma pseudo-arena (PRESSMAN, 1975). Quando confrontado com a 

necessidade de confirmar medidas já aprovadas (como o aumento do FPM e os repasses da 

CIDE) ou avançar no apoio técnico aos governos locais (como ocorreu com o GT 

Interfederativo) evidenciaram-se suas fragilidades políticas. Conforme o mecanismo causal 

proposto, com regularidade, essas limitações políticas e institucionais foram restrições que 

geraram recuos em ações já implantadas ou obstáculos para avançar em outras iniciativas. 

 Segundo Hansen e Kjaer (2002, p. 21), “a capacidade para mobilizar receitas fiscais é 

a linha de base da capacidade estatal”, apoiada no sistema administrativo especializado e na 

expertise profissional. Para Evans, Rueschemeyer e Skocpol (2002), investigar capacidades 

estatais consiste em identificar estruturas organizacionais cuja ausência ou presença sejam 

críticas para a ação das autoridades. Como capacidades fiscais e administrativas servem a 

várias atividades, essas  tornam-se dois determinantes centrais para se analisar como os 

governos criam ou reforçam suas organizações. A experiência do CAF mostrou que essas 

duas capacidades estatais centrais não conseguiram ser encaminhadas de forma integrada.  O 

período 2003 a 2006 enfatizou as questões de cunho financeiro, enquanto a fase posterior, 

sobretudo de 2007 a 2010, priorizou a agenda da gestão. Enquanto na primeira houve uma 
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involução dos ganhos, a segunda sequer passou da fase de formulação. Portanto, na 

cooperação federativa para qualificar os determinantes fiscais e administrativos dos governos 

locais a ação do CAF não foi eficaz. 

 Este caso serve para confirmar o argumento de Gerring (2007) sobre o que fenômenos 

similares têm em comum que, no caso dos arranjos de cooperação territorial, significa que sua 

probabilidade de êxito é condicionada ao poder que dispõem. Sem esses recursos políticos e 

organizacionais, reduz-se a chance de apoiar a modernização da gestão municipal. Isso porque 

as ações podem sofrer, ao menos considerando o CAF, de descontinuidade administrativa, 

incapacidade de coordenação governamental, baixo grau de implementação e carência de 

canais que aproximem os corpos técnicos federais das burocracias municipais. Estas são 

questões que, no limite, podem minar a legitimidade desse tipo de instância federativa. 

 Diante dos recursos e autonomia funcional de Ministérios e bancos públicos que 

possuem políticas de apoio às capacidades estatais subnacionais, seria necessária uma 

reversão significativa na história das relações intergovernamentais brasileiras para dotar de 

poder decisório um fórum organizado por representação territorial dos entes. E uma escolha 

política assim orientada demandaria criar musculatura técnica para que os vínculos 

federativos, como é o caso do Bundesrat alemão, sejam efetivos. Mais ainda, um desenho 

como esse depende de evitar duplicidades e sobreposições com outros órgãos que atuam no 

mesmo setor. Sem esses recursos tornou-se virtualmente improvável que um modelo de 

autoridade compartilhada (Wright, 1988) se viabilizasse, pois esse formato de cooperação 

intergovernamental não pode prescindir de recursos de poder intragovernamental. 

 O  CAF não conseguiu se colocar com essa centralidade de coordenação, além de ter 

convivido com iniciativas similares, como foi o caso do Conselho das Cidades. Assim, ao 

invés de reunir mais autoridade intragovernamental, teve sua capacidade decisória diluída 

pelas ações setoriais de outros órgãos ou pela existência de fóruns intergovernamentais 

similares. Em definitivo, com esse desenho, competências e forma de funcionamento, arenas 

de cooperação territorial têm poucas condições de serem exitosas no apoio à gestão local.  

 O CAF se defrontou com a escolha do federalismo brasileiro de organizar a 

cooperação por meio de políticas públicas como caminho político e institucional preferencial. 

Nesse caso, menos que modelos pautados por representações territoriais de generalistas e 

unidade de polities subnacionais (Elazar, 1962; 1987), como mostra o caso alemão, canadense 

e australiano, a ênfase foi priorizar a gestão intergovernamental por meio de policies. O 

conceito de território, sem mediação das policies federativas, pode reduzir sua utilidade 

explicativa, pois existem atores e interesses ao redor desses setores de ação do Estado 
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(AGRANOFF, 2001; BURGES, 2006). A intersecção entre os interesses dos entes 

subnacionais como "jurisdições" e aqueles existentes nas "funções" , geralmente alocadas em 

ministérios e agências federais, não alinhou-se. No caso do CAF, tal dilema resultou da 

inexistência de instrumentos mínimos de enforcement sobre as políticas setoriais. 

 A opção do federalismo brasileiro por organizar-se por meio de policies também 

deveu-se à expansão das políticas de bem-estar social nas quais a indução financeira da União 

foi essencial, o que ampliou seu poder para moldar o formato da cooperação federativa. Como 

Arretche (1999) enfatiza, outros fatores como a trajetória específica de cada política, as 

coalizões de atores no seu entorno e as regras de adesão são fatores igualmente importantes, 

mas a "unidade de ação" para modelar essa forma de cooperação intergovernamental não 

pode prescindir do papel da União para coordená-lo. 

 A falha sequencial que ocorreu na implementação das ações do CAF para apoiar a 

modernização da gestão local é explicável pelos marcos políticos, organizativos e técnicos 

dessa arena. A distância entre suas formulações e suas condições de enforcement foram 

decisivas para ampliar um hiato entre demandas municipais crescentes e sua gradativa 

incapacidade de manter soluções já pactuadas e implementar outras iniciativas. Portanto, a 

convergência federativa que se projetava ser um produto do CAF para apoiar os governos 

municipais, como expresso no Decreto que o formalizou, não avançou.  

 Após o sucesso inicial com o "contencioso federativo", por exemplo na revisão das 

alíquotas do ISS e a divisão dos valores do ITR, os resultados foram minguando por falta de 

acordo intragovernamental e a consequente perda de prioridade das "questões municipais" na 

pauta do governo federal. Esta falha sequencial foi o principal efeito da falta de autoridade 

intragovernamental, o que reduziu as possibilidades de construir "uma avenida de interações 

significativas" de cooperação intergovernamental.  

 Ao mesmo tempo, as propostas para ampliar o seu status formal, como se buscava 

com o projeto de lei, não avançaram também porque isso poderia diminuir o poder da União 

na condução das agendas definidas nesse fórum. Sendo o CAF uma instância consultiva, a 

pactuação federativa não tinha nenhuma exigência vinculante quanto às suas decisões. O 

CAF, se comparado ao poder do Bundesrat alemão para sustentar propostas em favor dos 

Lander, que muitas vezes contrariam os interesses do governo nacional, não dispõe dos 

mesmos recursos políticos. Dada sua fragilidade política e institucional, o CAF esteve longe 

de reduzir os poderes de agenda setting do governo federal, o que gradativamente lhe 

transformou em uma pseudo-arena federativa. 

 Da forma como o CAF foi concebido, e com a sua dinâmica de funcionamento, essa 
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pesquisa mostrou que a hipótese se confirma e que o mecanismo causal proposto possui 

validade explicativa. A experiência internacional mostra que dispor de poder 

intragovernamental é condição necessária para fóruns de cooperação territorial gerarem ações 

de impacto intergovernamental. O CAF aproximou os municípios de temas que lhes são caros 

no debate federativo, mas os manteve distantes o suficiente dos reais centros de decisão 

política que pudessem reduzir o poder de mando do governo federal. E essa contradição 

gradualmente se intensificou à medida que o nível central foi definido políticas que 

impactavam as capacidades estatais municipais sem pactuá-las nessa arena, como ocorreu, por 

exemplo, no debate sobre os critérios de repartição dos royalties do petróleo. 

 

2. A cooperação federativa por meio das políticas públicas para apoiar a modernização 

da gestão municipal: os casos da assistência social e da educação 

 

 Nessa dimensão comparou-se se sistemas como o SUAS podem explicar resultados 

alcançados na gestão municipal da assistência social frente a um desenho que não é esse, 

como é o caso da educação. A principal variável independente testada foi se arranjos 

sistêmicos importam como uma via política e técnica para promover capacidades estatais 

municipais. Argumentou-se que apenas a comparação sincrônica entre as duas políticas, sem 

inseri-las em uma análise diacrônica de seus legados prévios, poderia gerar conclusões 

incompletas e induzir a erros. Por essa razão, essa hipótese contém um duplo mecanismo 

explicativo: a) sincronicamente, os incentivos gerados pelos sistemas de políticas ampliam a 

adesões municipais oportunizando às SMASs acesso ao apoio técnico e financeiro do MDS, 

mas essa não é a realidade da educação; b) diacronicamente, os efeitos de feedback que 

existem nas duas políticas públicas são diferentes, pois suas trajetórias impactam de forma 

distinta cada uma delas, embora cobrem um preço maior na assistência social diante de sua 

história marcada por maiores fragilidades administrativas e gerenciais na esfera municipal. 

 A discussão realizada mostrou que os efeitos organizativos gerados pelo SUAS podem 

ser vistos como um caso de sucesso, pois, em 11 anos, houve avanços relevantes quando 

comparados ao legado prévio da gestão local. No entanto, tais progressos precisam ser 

matizados, pois muito do que ocorreu em termos quantitativos para expandir capacidades 

locais de gestão esteve pautado pelas induções do SUAS que são vinculados a repasse de 

recursos. Este é o caso da instalação dos CMASs e FMASs e a elaboração dos PMAs em que 

as exigências da LOAS já eram expressivas. Contudo, a efetividade desses instrumentos na 

gestão das SMASs foi reduzida. Em termos qualitativos, conforme as metas 17 a 19 do 
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"Pacto", o alcance do SUAS na modernização das SMASs tem sido menos alvissareiro.  

 Na política de educação, o êxito das ações federais para apoiar a gestão dos órgãos 

municipais foi bem menos representativo. Não existe um sistema nacional de política com 

regras que definem condições de acesso, mas geram como contrapartida o suporte técnico 

federal para as SMEs. A falta dessa cobertura política e institucional buscou ser respondida 

pelo PAR, que é um instrumento legalmente mais frágil, ainda que fosse apresentado como o 

meio de pôr em marcha o regime de colaboração. Por outro lado, quando se comparam os 

mesmos recursos de gestão para formalizar a adesão ao SUAS (Planos, Conselhos e Fundos 

municipais), na educação esses foram mais efetivos. A resposta para isso não reside em um 

sistema nacional de políticas, mas sim na trajetória da área que, relativamente à assistência 

social, caracteriza-se por deter mais capacidades estatais nas secretarias municipais. 

 Nos termos de Agranoff (2007), a policy interaction estabelecida sobre a gestão da 

política foi diferente nas duas áreas, pois os mecanismos de cooperação e seus arranjos 

institucionais para compartilhar responsabilidades federativas foram distintos. E, nesse 

sentido, uma das opções possui um nível diferenciado de formalização e de estrutura de 

gestão intergovernamental. No caso do SUAS, a escolha recaiu sobre a implantação de um 

"desenho estrutural horizontal" composto pelos "profissionais das políticas" que desenvolvem 

e mantém redes para formular e implantar ações. Os entes federativos engajam-se na tomada 

de decisão sobre a produção da política pública e valem-se de incentivos compartilhados de 

financiamento e acesso a recursos técnicos (AGRANOFF, 2007, p. 272). 

Aqui vale lembrar o conceito de "shared functions" proposto por Grodzins (1984, p. 

11-13), que pode designar que: a) na formulação de um programa, o poder de decisão é 

exercido pelo governo federal como pelos entes estaduais e locais; b) onde gestores de todos 

os governos exercem significativas responsabilidades na gestão de uma atividade, essa será 

uma "função partilhada"; c) se os representantes de todos os governos exercem significativa 

influência sobre as operações de um programa ele será considerado uma forma de partilha.  

O SUAS materializa essa concepção, pois a lógica sistêmica combina coordenação 

federativa com autonomia subnacional em um modelo em que a pactuação se estende 

igualmente para todos os entes. Conforme Grodzins (1984), o SUAS constitui um "bem 

institucionalizado sistema de ajuda mútua" com redes de relacionamento intergovernamental. 

Estas formas de cooperação organizam a produção conjunta de política pública e valorizam a 

construção de capacidades subnacionais para apoiar sua gestão e implementação coordenada e 

descentralizada. Esta não foi a realidade na educação, pois como as vinculações políticas e 

institucionais em termos federativos são menos estruturadas, as exigências para qualificar as 
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capacidades estatais das SMEs ocuparam um lugar de menor relevância no PAR. 

 Modelos sistêmicos de intercâmbio intergovernamental transferem de forma mais 

organizada para os entes subnacionais recursos políticos, financeiros e sobre a gestão das 

políticas, o que estimula a dispersão de autoridade, influência e poder. Essas são bases 

importantes para constituir "parcerias de performance" pautadas em padrões e metas 

pactuadas federativamente (WRIGHT, 1988; AGRANOFF e RADIN, 2014). O SUAS 

organiza-se sob essas orientações, pois sendo um sistema nacional de políticas é necessário 

unificar objetivos de alcance federativo, que são definidos entre níveis de governo vistos 

como co-equal players atuando para criar "premissas de decisão comum", visando gerar 

lealdades partilhadas entre especialistas de políticas (WRIGHT, 1988). Esta é uma razão 

essencial para que sistemas de políticas ampliem a possibilidade de gerar convergência 

federativa em torno de metas, sem prejuízo da autonomia política dos governos locais. 

 Conforme Abrucio (2010) e Franzese e Abrucio (2013), o conceito de sistema supõe 

articulação federativa nacional apoiada no importante papel regulamentador, indutor, 

coordenador e financiador da União. Buscam combinar descentralização e discricionariedade 

local com um sentido nacional de coordenação política. Estas premissas fundamentais para o 

SUAS não são encontradas na educação. A existência dessa institucionalidade importa para a 

forma como se organizam as relações intergovernamentais, pois a autonomia que costuma ser 

desfrutada pelos entes locais busca ser compensada por arranjos intergovernamentais que 

visam reduzir as assimetrias de autoridade e recursos. Assim, o SUAS afasta-se da 

"administração burocrática diretiva” que enfatiza supervisão, controle e regulação definidas 

de forma centralizada (AGRANOFF, 2001). 

 Esta pactuação ocorre por meio de decisões conjuntas que requerem a aprovação dos 

atores subnacionais, sobretudo porque há custos compartilhados para a implementação das 

politicas federais (OBINGER, LEIBFRIED and CASTLES, 2005). Sistemas de políticas 

buscam desenvolver não apenas os pactos em torno de seus fins, mas também dos meios 

necessários para sua implantação. Assim, combinar a definição de metas nacionais com o 

desenvolvimento das capacidades estatais para implementá-la é essencial para fortalecer esse 

tipo de arranjo cooperativo.  

 Para alcançar esses objetivos, um aspecto chave são seus esquemas de incentivos junto 

aos entes subnacionais. O SUAS, diferentemente da experiência da educação, mostra que as 

decisões de adesão dos municípios são mais fortemente induzidas para responderem a 

questões que envolvem suas capacidades estatais como premissas. As policy choice effects 

(Wright, 1988), que dizem respeito a como decisões de gestores de governos subnacionais são 
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influenciadas por políticas federais, possuem no SUAS uma concepção mais integrada entre 

estímulos financeiros e contrapartidas locais a serem atendidas na modernização das SMASs. 

Estas não são exigências que existam com esse mesmo poder de enforcement na educação.  

 Sistemas de políticas são mais institucionalizados para adequar-se aos argumentos de 

Grodzins (1984): o federalismo cooperativo fornece padrões de serviços com mínimos 

nacionais, amplia as atividades e os recursos financeiros dos entes subnacionais, impulsiona 

sua qualificação administrativa e desenvolve suas habilidades profissionais. Por isso, são mais 

propícios a inserirem o tema da modernização dos entes subnacionais na agenda federativa. 

Por sua vez, a maior institucionalização de regras, como a divisão de responsabilidades e 

recursos, reduz a possibilidade de comportamentos estratégicos que visam maximizar a 

obtenção de verbas e/ou reduzir custos em nível local. Como foi visto, a prioridade das SMEs 

para obter recursos financeiros do PAR secundarizou a sua modernização gerencial. No caso 

do SUAS, requisitos básicos de capacidade estatal foram adotados como premissa de adesão, 

o que amplia sobremaneira seu poder de enforcement para qualificar a gestão das SMASs. 

 O SUAS é um meio de o federalismo cooperativo combinar assistência federal com a 

oportunidade para outros governos tornarem-se “construtivamente envolvidos nas grandes 

funções do serviço público” (GRODZINS, 1984). Por essa razão importa conhecer suas 

diretrizes, como distribui recursos financeiros, seus objetivos, formas de ação e como um 

governo subnacional pode se habilitar (WRIGHT, 1988). Tanto na educação, considerando as 

regras de adesão do PAR, como no SUAS, essas questões estão presentes. Mas na visão 

sistêmica esses mecanismos permitem compreender melhor as relações federativas em termos 

de suas regras administrativas, financeiras e políticas. E, conforme Grodzins (1984), é preciso 

conhecer as "substantive policy lines" definidas nacionalmente, pois elas influenciam as 

condições de implementação e de acesso pelos entes. 

 Em linha com Lae-Cho e Wright (2001, p. 76), características das políticas públicas 

afetam as relações entre unidades de governo. Podem ser requeridas exigências de 

competência gerencial em nível local, para lidar com o sistema intergovernamental de 

políticas, se os implementadores subnacionais passam a ser considerados interlocutores ativos 

nas arenas decisórias federativas (AGRANOFF, 2001). Questões como essas se tornaram uma 

realidade no SUAS, desde as exigências de gestão da NOB 2005 até as metas do "Pacto", 

além de serem monitoradas e avaliadas nas arenas federativas das CIBs e CIT. Um modelo 

com essa organicidade inexiste na educação, e mesmo o PAR, apresentado como meio de 

operacionalizar o "regime de colaboração", não possui mecanismos de indução que conectem 

adesão subnacional com a cobrança pelos avanços nas capacidades estatais das SMEs. 
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 A pesquisa evidenciou que sistemas nacionais de políticas fazem a diferença. Seria 

improvável que 5570 municípios fossem capazes de coordenar esforços intergovernamentais 

para modernizar as SMASs na ausência de esquemas institucionalizados que combinam 

indução de adesão com ganhos de apoio técnico e financeiro provenientes do MDS. O 

compromisso federativo gerado nesse processo amplia a capacidade de enforcement do MDS, 

pois além das vantagens oferecidas também há sanções pelo descumprimento das normas. O 

tema da gestão se enquadra nessa engenharia institucional como um daqueles que vem 

merecendo destaque ao demandar  mudanças graduais na gestão das SMASs. Sob essa ótica, a 

hipótese e o mecanismo causal das induções em sistemas de políticas explica os avanços na 

gestão local (comando exclusivo da política como um exemplo nessa direção). 

 Mas a comparação com a educação mostrou uma realidade menos otimista quanto às 

condições que sistemas de políticas possuem de produzir avanços qualitativos na gestão 

municipal. O tempo faz diferença, pois ele revela que capacidades estatais previamente 

existentes também são responsáveis por gerar impactos organizacionais, como é o caso da 

educação. O SUAS conseguiu ser eficiente e eficaz (o IGDSUAS e o IDG-M são exemplos) 

na cooperação federativa  para garantir a implantação de requisitos básicos de gestão. Mas na 

educação a efetividade foi maior, pois seu legado prévio lhe herdou uma situação mais 

propensa para a sua modernização gerencial. Nesse sentido, a hipótese também se confirma, 

pois o mecanismo explicativo dos efeitos de feedback também reforça a relação causal que foi 

testada para avaliar os sistemas de políticas como variável independente. Dito de outra forma: 

sistemas de políticas descolados das trajetórias da própria política não conseguem explicar os 

efeitos gerados no desenvolvimento das capacidades estatais municipais. 

 As falhas sequenciais que surgiram nesse processo igualmente derivaram da 

incongruência entre as formulações propostas, pactuadas nas instâncias intergovernamentais 

do SUAS, e a capacidade de implementação no âmbito municipal. A despeito do sucesso do 

SUAS há limites na modernização das SMASs que decorrem do encontro contraditório entre 

as demandas do Sistema e a suas históricas carências de maturidade institucional.  A hipótese 

consegue explicar que avanços quantitativos, como mostra a evolução de vários de 

indicadores de gestão, é um produto do formato institucional que essa politica assumiu. 

Todavia, o SUAS já está sendo tensionado a gerar respostas mais qualitativas, como são 

aquelas do “Pacto”, para seguir fortalecendo as capacidades estatais municipais. E essa 

questão é explicável à luz do mecanismo dos efeitos de feedback que, da forma como se 

manifestaram, passaram a evidenciar a falta de regularidade no desenvolvimento da gestão 

municipal que vinha ocorrendo com os estímulos gerados desde a NOB 2005. 
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 Diante do que se evidenciou, e com base na pergunta da pesquisa, é possível dizer que 

sistemas de políticas são uma rota viável para implementar a cooperação federativa para 

promover capacidades estatais municipais. Os êxitos alcançados pelo SUAS, e a forma como 

estímulos e sanções são institucionalmente combinados, permitiram obter convergência 

federativa em torno da modernização da gestão local. Se no caso do CAF a existência de 

Ministérios e órgãos detentores de recursos dificultou a cooperação territorial, no SUAS essa 

foi uma premissa chave para apoiar a gestão local no interior de um formato institucional 

setorial. Por outro lado, a visão jurisdicional do CAF, em princípio, seria uma garantia contra 

a fragmentação de modelos gerenciais que cada política pública pode implantar localmente.  

 Assim como formatos institucionais de sistemas de politicas importam para organizar 

a cooperação federativa e inserir a modernização gerencial nessa agenda, não se pode 

transformá-los em panaceia. A razão central dessa cautela é saber até que ponto esse formato 

institucional é capaz de atuar sobre os limites existentes em políticas públicas, cuja 

apropriação de capacidades é desigualmente distribuída em termos regionais, como ocorre no 

Brasil. Portanto, o desafio dos sistemas de políticas, sob o prisma da gestão subnacional, é 

alinhar sincronicamente a diversidade de situações existentes com o ritmo desejado e possível 

de mudanças organizacionais, administrativas e institucionais, sabendo que a história costuma 

cobrar um preço alto em função dos seus legados.  

 Diante das carências evidenciadas nas gestão das SMASs, a questão é saber até que 

ponto esse tipo de arranjo intergovernamental pode reduzir as assimetrias de capacidades 

institucionais entre os governos locais. O "Pacto” exemplifica essa intersecção entre a 

existência de um modelo que cobra objetivos de modernização gerencial nos municípios, mas 

também se depara com os limites que esses têm de responder às metas que foram pactuadas. 

Mas essa forma de cooperação intergovernamental para apoiar as capacidades estatais 

municipais foi o caminho que mostrou-se o mais promissor. Dentre outras razões, porquê 

sistemas de políticas possuem capacidade de enforcement, geram estímulos que induzem a 

adesão municipal, dispõem de fontes de financiamento e possuem instâncias de pactuação 

intergovernamental que facilitam sua expansão em todo território nacional e o consequente 

envolvimentos dos entes subnacionais. 

 

3. A cooperação federativa para promover capacidades estatais nos municípios 

organizada por meio de programas: o PMAT e o PNAFM 

 

 A comparação entre esses programas revelou mais similaridades do que diferenças em 
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relação à forma de operação e resultados alcançados junto aos municípios. Ambos foram 

concebidos distantes de qualquer discussão federativa que, por sua vez, foi a marca do CAF e 

do SUAS. A lógica centralizada e baseada na busca de "soluções antes dos problemas" 

caracterizou de forma definitiva esse formato de cooperação federativa. Por isso importa 

conhecer o conteúdo de um programa de ajuda para compreender como será administrado, o 

que, por sua vez, terá influência sobre os seus resultados (WRIGHT, 1988). 

 Nessa linha, o argumento proposto nessa pesquisa foi que programas federais para 

promover capacidades estatais municipais, quando concebidos e implantados sem cooperação 

intergovernamental, são ineficientes em termos de adesão e inefetivos quanto ao seu impacto 

na gestão. A convivência conflituosa entre as síndromes do super-homem e da violeta murcha 

é o mecanismo explicativo que está subjacente aos dois principais resultados alcançados por 

ambos programas. O primeiro, o reduzido número de municípios participantes, sobretudo em 

decorrência das normas legais e operacionais de contratação. O segundo, a inexistência de 

resultados que possam ser atribuídos ao PMAT e ao PNAFM quando se analisou sua 

efetividade por meio das regressões de diferenças em diferenças. 

 Este trabalho mostrou vários efeitos decorrentes dessa forma de cooperação que não 

foi pactuada com os governos locais, como é o caso do desenho institucional dos programas, 

pois a definição de regras de acesso influiu de forma decisiva nas opções de adesão dos 

municípios. Se o processo federal inclui buscar parcerias, para o que o apoio em técnicas de 

gestão é importante para obter cooperação (Elazar, 1987), o PMAT e o PNAFM estiveram 

longe de organizarem-se com base nessas premissas. Tampouco buscaram criar instrumentos 

visando alinhar a autonomia política e legal dos municípios sob uma lógica mais cooperativa 

de gestão dos programas (AGRANOFF, 2001). Parafraseando Elazar (1994), a falta desses 

mecanismos influenciou para ampliar a "monopolização do acesso pelos mais aptos". 

 Muitos municípios não se ajustaram a esses programas, pois a formulação centralizada 

de suas regras não foi vista como estímulo à cooperação (DERTHICK, 1972). Considerando o 

survey, a distância entre o interesse manifestado e a realidade das contratações mostra que a 

maneira como os programas foram concebidos condicionou as escolhas de muitos entes 

locais. Para a maioria que não contratou nenhum dos dois programas, dado hiato entre o 

desejo de fazê-lo e os temores sobre os "riscos da não obediência", sua autonomia como ente 

federativo manifestou-se de forma negativa. Com efeito, o trade-off entre aderir ou não, em 

muitos casos, se deu em desfavor de demandas para modernizar a gestão municipal. 

A adesão local a programas federais geralmente costuma obedecer aos seguintes 

passos: a) interesse como função de necessidade percebida vs. disponibilidade de 
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financiamento; b) capacidade administrativa para desenvolver a candidatura e a estimada 

probabilidade de sucesso; c) agências federais avaliam as candidaturas, visando medir 

necessidades, capacidade de implementação, inovação e benefícios (WRIGHT, 1988). No 

caso do PMAT e do PNAFM, esses procedimentos acabaram gerando uma apropriação 

desigual que configurou uma assimetria de acesso em favor dos maiores municípios. E assim 

foi, pois o quesito das necessidades foi secundarizado diante das capacidades administrativas, 

notadamente as condições de pagamento da operação de crédito junto aos bancos públicos. 

As regras de acesso e implementação desses programas constrangeram as escolhas de 

muitos municípios. Em termos da cooperação federativa, essas são situações que podem gerar 

"pontos de rangido" (Elazar, 1972), que geralmente decorrem do controle centralizado em 

programas federais concebidos sem consulta prévia aos entes subnacionais. Um dos efeitos 

práticos que podem advir é reduzir o alinhamento dos programas aos interesses locais e 

dificultar a obtenção de vínculos federativos mais cooperativos (DERTHCIK,1972). 

Nesse sentido, a ressalva de Grodzins (1984) que a ação de administradores nacionais 

afeta a forma como gestores subnacionais engajam-se em atividades de planejamento foi a 

realidade do PMAT e do PNAFM. Os resultados dessa interação não foram alvissareiros, pois 

como lembra Agranoff (2001, p. 39), a ideia “de governos capazes trabalhando juntos como 

um meio de manter a federação” pode se deparar com a distância entre o formato de 

programas e a dificuldade de aderência pelos entes subnacionais. Considerando essa situação 

no caso desses dois programas, sob o ponto de vista da cooperação federativa para promover 

as capacidades estatais dos governos locais, os resultados foram deletérios.  

 Em termos das relações intergovernamentais, a visão dos gestores no MF, CEF e 

BNDES mostrou-se marcadamente distinta, quando não oposta, àquela manifestada pelos 

municípios por meio da ABM, CNM e FNP. Os achados da pesquisa nessa questão 

confirmam o que a literatura aponta como problemas que surgem em situações de dissonância 

federativa. "Risco de não obediência" (Wright, 1988), "inflação de objetivos" (Derthick, 

1972), "irrealismo otimista" (Downs, 1967) e "falta de capacidade de absorção" (Pressman, 

1975) são algumas das questões encontradas como efeitos da ausência de canais federativos e 

problemas alegados pelos municípios para a não adesão. 

Esta literatura que serviu de base para analisar a dissonância federativa entre os feds e 

os locals é importante para mostrar como podem ser criadas visões cristalizadas e opostas em 

ambos atores políticos sobre o mesmo programa federal. Como foi visto pelas entrevistas, as 

diferenças de opinião, com o passar do tempo, adquirem um sentido de objetividade que se 

não impede, dificulta a aproximação entre os gestores federais e os governos locais. Ambos os 
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atores passam a considerar as suas referências como válidas e a possibilidade de "construir as 

avenidas significativas de interação" se reduz. Conforme Downs (1967), de uma forma ou 

outra, surgem “constrangimentos estruturais” que limitam a capacidade de ambos os níveis de 

governo alcançarem objetivos intergovernamentais de forma cooperativa. 

 No lugar da cooperação pode constituir-se uma síntese pouco virtuosa entre um 

autarquismo municipal reforçador de uma visão mais dual da Federação e uma concepção 

centralizada que iguala formalmente os governos locais, mas os divide entre "aptos"/"não 

aptos" e "interessados"/"não interessados" nos programas. Entre esses polos de uma 

autonomia mais defensiva com suas posições autárquicas e a gestão centralizada, quem perde 

é o desenho mais cooperativo do federalismo para promover capacidades estatais nos entes. 

Nesse caso, a oposição das síndromes do super-homem e da violeta murcha pode acabar 

prevalecendo como modelo de relações intergovernamentais distante da possibilidade de gerar 

convergência federativa. Por essa razão, as divergências que essa pesquisa mostrou existirem 

entre os gestores federais e os municípios mantém os "paroquialismos" mútuos entre unidades 

de governo (GRODZINS, 1984). Este ainda segue sendo um desafio para essa forma de 

cooperação federativa no que tange ao objetivo de apoiar a modernização da gestão municipal 

 Quando se colocam os dois programas em perspectiva histórica, seus resultados são 

ainda mais inexpressivos, pois o número de municípios que os contrataram foi muito reduzido 

perto da clientela potencial e interessada, como o survey mostrou. Os municípios aderiram aos 

programas de forma voluntária, mas diante das exigências legais e administrativas das 

operação de crédito, na prática, essas iniciativas acabaram atendendo um perfil de localidades 

com mais recursos financeiros e organizacionais. Mesmo que carências de capacidades 

estatais sejam mais significativas nos municípios até 50 mil habitantes, a forma de 

implantação dos programas estimulou uma assimetria de acesso em favor das better off cities. 

Por essa razão, nos programas federais se pode avaliar como opera a “acomodação 

mútua” e os graus menores ou maiores de cooperação como modus operandi (AGRANOFF, 

2001). No PMAT e  no PNAFM, a relação entre doador federal e o destinatário municipal não 

gerou nenhuma arena de negociação que fosse um espaço para mediar conflitos. Da maneira 

que foram implementados, esses dois programas diferem da visão de Pressman (1975, p. 107) 

de que o apoio federal torna a “forma de barganha algo parcialmente cooperativo, 

parcialmente antagônico e mutuamente dependente do conjunto de atores”. Não havia 

barganha no PMAT e no PNAFM diante da rigidez das normas legais e administrativas. As 

dissonâncias entre feds e locals foram mais do que "em parte antagônicas" e a mútua 

dependência não sensibilizou o BNDES e a CEF, e tampouco os municípios, pois mesmo com 
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o reduzido número de contratos os programas pouco mudaram sua forma de operar. 

Esta é uma diferença importante na comparação com sistemas de políticas onde 

existem arenas federativas para a pactuação, barganha, negociação e administração de 

conflitos. Nos sistemas de políticas as dissonâncias federativas são tratadas no interior de uma 

institucionalidade cujas regras favorecem a produção de consensos entre o governo federal e 

os entes subnacionais. Sistemas de políticas conseguem responder de forma mais efetiva às 

exigências de "sessões de comunicação" e planejamento unificado de demandas (Pressman, 

1975) como recursos para obter mais alinhamento e cooperação entre esferas de governo. 

Também diferentemente do SUAS, onde a adesão voluntária representa custos para os 

municípios, mas garante contrapartidas técnicas e financeiras para modernizar a gestão, no 

caso do PMAT e do PNAFM, a candidatura, ao menos na percepção dos municípios, está 

associada mais a riscos do que a benefícios. Aqui se manifesta o efeito do mecanismo 

explicativo, pois a visão mais grandiosa dos gestores e órgãos que conduzem os programas 

mostrou-se frontalmente divergente da timidez dos municípios, haja vista o número de 

contratos firmados, sua duplicação em alguns locais e a enorme concentração regional dos 

valores de financiamentos. E esta situação de distanciamento dos programas manifestou-se de 

forma mais eloquente, em termos absolutos e relativos, juntos às menores localidades.  

 As regras dos programas para oferecer alternativas aos municípios que desejavam 

qualificar sua gestão apoiou-se na premissa da sua autonomia, razão pela qual as adesões 

ocorreram de forma voluntária. Mas se a autonomia subnacional é uma tema caro ao 

federalismo, em situações como as analisadas na implementação do PMAT e do PNAFM, não 

é improvável que ela gere problemas de assimetria e desigualdade federativa. Essa pode ser 

uma decorrência da simetria de jure dos entes, mas que não se sustenta de fato, pois as 

condições políticas, institucionais e financeira dos governos locais são diferentes. Portanto, 

não necessariamente a autonomia gera um círculo virtuoso nas relações federativas, pois 

assimetria e simetria podem ser dois efeitos contraditórios e simultâneos. Regras baseadas na 

adesão voluntária exemplificam como essa situação pode ocorrer na dinâmica federativa. 

 Para reduzir esses hiatos entre os entes, ações com a finalidade de promover 

capacidades estatais deveriam ser organizadas por meio das políticas públicas e seus arranjos 

de cooperação federativa. Esta passou a ser a espinha dorsal das relações intergovernamentais 

com a descentralização iniciada após 1988. Programas como o PMAT e o PNAFM vieram 

para ocupar um espaço não suprido pelas políticas públicas (entrevista 20). Mas esses 

programas foram concebidos e implantados com uma forte posição de comando de órgãos 

como o MF e o BNDES. Mais importante, as decisões adotadas sobre seus formatos e regras 
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de implantação acabaram influenciando quais foram, e com que amplitude, os principais 

beneficiários. Nessa linha, os impactos no federalismo e nas relações intergovernamentais 

foram evidenciados diante das assimetrias de acesso analisadas no capítulo 5. 

 Se o critério para analisar a eficiência dos programas é o estoque de recursos 

financeiros que foi investido, sem dúvida houve êxito. Mas, sob a ótica da cooperação 

federativa, considerando as lacunas técnicas, administrativas e organizacionais dos 

municípios que foram destacadas ao longo dessa pesquisa, fica frágil sustentar o argumento 

do sucesso de ambos. Nesses termos, é pouco plausível que tão poucos municípios tenham 

contratado um ou outro programa, considerando o tempo de existência dos dois programas. 

 Some-se às considerações acima a duplicação, em alguns casos triplicação, de projetos 

em um grupo ainda menor de governos locais e chega-se às cifras que mostram uma enorme 

concentração de recursos naqueles com mais de 100 mil habitantes. Na outra ponta, as 

menores localidades responderam por um montante de recursos 20 vezes menor. Esta é outra 

expressão da assimetria de acesso que, portanto, esteve longe de ser uma rota para gerar 

convergência federativa em torno da modernização das gestões municipais. 

 No tocante à efetividade dos programas, os resultados não foram representativos, pois 

estatisticamente apenas na variável ampliação de receitas próprias, e nos municípios com 

menos de 50 mil habitantes, o PMAT logrou êxito. Todavia, esse impacto positivo não se 

sustentou ao longo do tempo e não se institucionalizou como prática de gestão. Em certa 

medida, esse é um resultado contra-intuitivo, pois esperava-se que a desigualdade de acesso 

contribuísse para ampliar o hiato de capacidades estatais entre as maiores e as menores 

municipalidades. Mas, do ponto de vista da cooperação federativa, esse é um achado 

importante. Ele indica que, apesar da desproporção dos valores investidos nos maiores 

municípios detentores de maior capacidade de pagamento, foi nos menores, onde a 

necessidade de modernização gerencial é mais elevada, que houve algum resultado. Portanto, 

a questão que surge é contrafactual: será que se os programas tivessem se voltados para esse 

público dos menores municípios sua gestão poderia ter melhorado? 

 A inexistência de resultados na melhora das capacidades estatais atribuíveis aos dois 

programas pode também ser compreendia pelo mecanismo causal apresentado. A meta de 

transformar essas iniciativas em meios para qualificar o pacto federativo reforçando a 

autonomia municipal, de quebra contribuindo para o equilíbrio macroeconômico nacional, 

mostrou-se muito descolada da realidade.  A literatura discutida enfatiza que programas 

federais formulados e implantados de forma centralizada apresentam maior probabilidade de 

serem inefetivos. As metáforas das síndromes do super-homem e da violeta murcha (Downs, 
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1967) e a dissonância entre os feds e locals (Pressman, 1975) captam bem esse problema. No 

PMAT e no PNAFM, a distância entre seus objetivos e a capacidade de gerarem resultados 

nos municípios também é explicável pela forma pouco cooperativa com que foram 

gerenciados pelo MF, CEF e BNDES. 

 A falha sequencial que ocorreu nesses programas decorreu da maneira como foram 

concebidos e implantados e só fez aumentar com o tempo, pois seu modelo de gestão 

intergovernamental permaneceu sem mudanças significativas. Mesmo as alterações 

realizadas, visando ampliar a participação dos menores municípios (PNAFM Simplificado e 

PMAT Especial), ocorreram sem qualquer intercâmbio federativo e repetiram a lógica de 

"soluções centralizadas para os problemas locais". Nesses termos, o mecanismo explicativo 

seguiu sua trajetória com regularidade (Elster, 1994), pois em nenhum momento esses 

programas cogitaram qualquer alteração de rota na sua condução, que sempre se manteve sem 

qualquer forma de mediação e/ou pactuação federativa.  

 Os governos locais sempre foram considerados como middlemen em uma hierarquia 

cujo topo é ocupado pelos gestores federais (WRIGHT, 1988). Assim, com base na análise 

realizada, e diante das dificuldades de se implantar um formato mais cooperativo de relações 

intergovernamentais na condução dos programas, argumentou-se pela impossibilidade de 

esses serem uma via para promover capacidades estatais municipais. Em definitivo, as 

evidências apresentadas nessa pesquisa deixam poucas dúvidas que, com o formato existente, 

o PMAT e do PNAFM não conseguem responder às exigências da cooperação federativa para 

promover as modernização gerencial dos governos locais.  

 Ambos os programas, com suas regras de adesão voluntária, forma de implementação 

carente de qualquer pactuação federativa, lógica pautada mais pela capacidade de pagamentos 

dos governos locais, assimetria no acessos dos recursos em favor das maiores localidades e a 

dificuldade de aproximação das visões dos seus gestores com aquelas dos municípios, não são 

propícias para estimular o federalismo cooperativo. As características apresentadas na tabela 1 

ao final desse capítulo apoiam essa constatação sobre a necessidade de rever-se a implantação 

de programas para apoiar capacidades estatais assim organizadas, pois: 

 

Você não pode fazer um PMAT e um PNAFM para todo mundo igual e em que todo 

mundo tem que se enquadrar. Não enquadra, não dá conta, e é muito fácil você dizer 

que o município não tem capacidade de gerar projeto. Não é isso, pois o problema é 

antes; é na hora em que você for planejar um desses programas que você tem que 

olhar mais a realidade municipal para fazer um programa que [...] dê para comportar 

a singularidade dos municípios (entrevista 10). 
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 Dos cinco casos analisados nessa Tese, esses dois programas são os mais orientados a 

desenvolver, conforme a literatura analisada no capítulo 1, as "capacidades centrais" para o 

fortalecimento institucional do Estado. Mas, por outro lado, o PMAT e o PNAFM foram as 

duas experiências menos propensas a instituir fóruns de cooperação federativa, a exemplo do 

CAF e das CIBs e CIT no SUAS, pois a tônica foi a gestão centralizada e baseada nas normas.  

 A análise do funcionamento e resultados desses programas foi contrastada com o 

PNAGE como contrafactual, visando apresentar uma experiência em que a cooperação 

intergovernamental foi uma marca definidora de seu modelo de gestão. Verificou-se que 

houve uma baixa capacidade de aprendizagem federativa, pois se tratam de iniciativas 

similares e, no caso do PNAFM, financiados pela mesma instituição (BID) e operado pelo 

mesmo banco (CEF). O PNAGE foi um contraponto à maneira centralizada de condução de 

programas voltados aos governos subnacionais, pois: a) redundou em uma gestão mais 

eficiente para atender a grandes e pequenas unidades federativas com vistas a cobrir sua 

totalidade; b) estimulou a obtenção de resultados por meio do compartilhamento de soluções, 

o que potencializou os recursos investidos; c) gerou alternativas para contornar a legislação 

fiscal como forma de permitir a adesão e acesso ao financiamento por todos.  

 Se o desenvolvimento institucional municipal está para ser considerado uma área 

estratégica de nation building (Melo, 1993), e incorporado com essa relevância na agenda da 

União como eixo da cooperação federativa, o PNAGE sugere um bom caminho nessa direção. 

Mesmo ressalvando-se que 27 Estados é um número muito menor do que 5570 municípios, as 

bases organizacionais de um processo de cooperação federativa voltado a modernizar a gestão 

local poderiam se apoiar na atuação do CAF remodelado em termos de atribuições, estrutura 

técnica e mais autoridade intragovernamental. A experiência internacional mostra que essa é 

uma rota viável. Mas, mesmo com esses ajustes na gestão dos programas, não seriam 

preenchidas lacunas políticas e institucionais relevantes para apoiar as gestões municipais. 

Este é um processo que demanda outras características, conforme se aborda a seguir. 

 

4. Qual seria o modelo teórico de cooperação federativa mais adequado para promover 

capacidades estatais nos municípios? 

 

Conforme a tabela 1 colocada ao final do texto, e a discussão que foi realizada, pode-

se inferir que, das experiências estudadas, os sistemas de políticas públicas são o formato 

institucional mais adequado para gerar cooperação federativa, visando promover capacidades 

estatais municipais. Conforme foi visto no capítulo 1, Skocpol (1985, p. 17) destaca que "os 



 355 

mais frutíferos estudos de capacidades estatais tendem a focar-se sobre arenas particulares de 

políticas". Trajetórias das políticas podem gerar formas de relacionamento 

intergovernamental que produzem resultados diferentes em suas capacidades estatais. A 

evolução institucional da política de agricultura no New Deal americano, que foi analisado 

por Skocpol e Finnegold (1982), reforça esse argumento. Distintos legados de políticas 

geraram capacidades institucionais diferenciadas e a existência, ou não, de recursos 

administrativos necessários para a formulação e implementação de políticas governamentais. 

Por essa razão, sistemas de políticas requerem que sua história e institucionalidade 

também considerem aspectos de cultura organizacional. Retomando os argumentos do 

capítulo 1, este é outro legado que importa no estabelecimento de processos cooperativos, 

como é o caso da assistência técnica intergovernamental para desenvolver capacidades 

estatais (GRINDLE, 1997). Alinhar a cooperação intergovernamental para incentivar 

capacidades estatais nos entes subnacionais envolve decisões políticas em um processo de 

nation building e o papel que esses atores territoriais devem ter. Como coordenar essas 

escolhas na ação coletiva do federalismo que lida com governos municipais autônomos 

política e administrativamente é um desafio complexo. Por essa razão, não depende apenas de 

decisões locais, mas sobretudo de iniciativas que precisam ser nacionalmente coordenadas. 

 Assim, das três dimensões teóricas analisadas para avaliar como o federalismo 

cooperativo pode promover capacidades estatais nos governos locais, aquela organizada por 

meio de sistemas de politicas mostra-se a mais habilitada. Como essa pesquisa mostrou, essa 

institucionalidade apresenta limites para responder a todas as demandas necessárias para 

modernizar a gestão municipal (por exemplo, o risco de o "federalismo de cercados" 

fragmentar as administrações locais). No entanto, sua forma de organização com coordenação 

nacional e apoio à execução descentralizada, regras de indução financeira, mecanismos de 

premiação e sanção, pactuação federativa em fóruns e financiamento contínuo e estável 

mostra-se mais aderente para apoiar o desenvolvimento institucional dos governos locais.  

 Sendo uma concepção articulada nacionalmente, um sistema de políticas precisa 

inserir todos os entes federativos sob o mesmo arcabouço institucional. Mas, e isso é mais 

relevante para a pergunta que orientou essa pesquisa, sistemas de políticas, ao menos no caso 

do SUAS, são mais sensíveis para compreender que as carências de capacidades estatais 

municipais importam. Secretarias municipais desprovidas de instrumentos de gestão poderiam 

ser um empecilho para esse processo de cooperação federativa funcionar, visto que o sistema 

opera essencialmente por meio de relações intergovernamentais entre as burocracias dos três 

níveis de governo. Não por acaso, desde a sua criação, em 2005, três das principais exigências 



 356 

de adesão dizem respeito a premissas básicas de capacidade estatal, como o é o caso de 

implantar o CMAS e o FMAS e elaborar o PMAS.  

 O CAF, o PMAT e o PNAFM, cada um a seu modo, também tiveram como foco 

suprir as lacunas de gestão municipal, mas diferentemente do SUAS lhes faltava o apoio de 

um modelo institucional. O SUAS conseguiu aliar metas de modernização da gestão local 

com instrumentos alinhados a tais finalidades, o que torna os efeitos de feedback mais 

significativos para seguir tensionando o seu modelo de gestão na direção da sua própria 

qualificação. E como esse resultado sistêmico deve envolver os governos subnacionais, 

sobretudo os municípios como executores descentralizados da política, modernizar a gestão 

dos governos locais inseriu-se como premissa fundamental do SUAS. 

 Retomando o esquema apresentado no final do capítulo 1, e considerando as principais 

questões analisadas em cada uma das três dimensões teóricas, pode-se concluir que a 

cooperação federativa para apoiar a modernização da gestão tem nos sistemas de políticas um 

caminho mais ajustado ao tamanho dessa tarefa. No entanto, as duas outras dimensões trazem 

lições teóricas e empíricas que enriquecem a proposição de um modelo analítico para avaliar 

como o federalismo cooperativo pode promover capacidades estatais nos governos locais. 

Onde a descentralização de políticas é a forma central que organiza as relações 

intergovernamentais em contextos de heterogeneidade federativa, para avaliar se sistemas 

articulados de políticas são o melhor formato para coordenar o apoio à modernização de 

governos autônomos, mas desiguais, é relevante considerar as seguintes condições: 

 1. capacidade de enforcement intergovernamental: suas decisões e regras são 

vinculantes para todos os integrantes e explicitam os objetivos de capacidades estatais 

subnacionais como aspectos estratégicos a serem implementados.  

 2. poder intragovernamental: sistemas de políticas possuem condições políticas e 

institucionais que lhes conferem autonomia decisória nas regras sobre a partilha federativa de 

funções governamentais. 

 3. coordenação federativa e autonomia subnacional: essa combinação se afasta tanto 

da gestão centralizada na esfera central como do autarquismo municipal, para o que fortalecer 

capacidades de gestão em nível subnacional é vital para qualificar os vínculos 

intergovernamentais. 

 4. fóruns de gestão federativa: demandas de modernização institucional e gerencial são 

pactuadas com todos os níveis de governo, que serve para evitar decisões centralizadas e 

reduzir a tentação do controle dos órgãos centrais sobre a ação dos entes subnacionais, o que 

poderia enfraquecer suas capacidade administrativas. Este processo é negociado nessas 
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arenas, pois sistemas de políticas compreendem que regras que o organizam influem na 

adesão dos entes. 

 5. consenso federativo: a barganha e a pactuação negociada criam uma via mais 

alinhada federativamente sobre prioridades para desenvolver capacidades estatais 

subnacionais, e assim reduzem a dissonância ou visões divergentes entre o nível central e as 

contrapartes subnacionais. 

 6. financiamento estável e contínuo: os recursos transferidos pelo governo nacional 

são condicionados a metas de capacidade estatal como requisitos essenciais para os entes 

qualificarem sua gestão e seus vínculos intergovernamentais. O próprio sistema financia a 

modernização de todos os entes federativos, mas cobra resultados, de modo que se qualifica a 

contratualização federativa de metas alinhadas a objetivos nacionais da política pública. 

 7. regras de adesão: as candidaturas são voluntárias, pois os entes são autônomos, mas 

como os requerimentos de adesão são sistêmicos, exigências de modernização administrativa 

subnacional se inserem como uma dimensão estratégica para qualificar a inserção desses entes 

no interior das relações intergovernamentais e federativas. 

 8. custos de adesão: os entes locais comprometem recursos orçamentários para 

aderirem ao sistema de políticas, mas existe suporte técnico federal para qualificar a gestão no 

plano subnacional. As induções às adesões combinam cobranças pela modernização da gestão 

subnacional com contrapartidas federais que também apoiem essa meta. 

 9. assimetria de acesso: como o sistema se organiza por níveis de gestão, assimetrias 

subnacionais de desenvolvimento institucional são tratadas de forma mais flexível e sem a 

necessidade de enquadramento sob regras uniformes que secundarizam os seus diferentes 

perfis administrativos. Sistemas de políticas são institucionalidades mais apropriadas para 

lidar com realidades federativas caracterizadas por desigualdade e heterogeneidade dos 

governos locais. 

 10. efeitos de realimentação e trajetória da gestão subnacional: sistemas de políticas 

são mais alinhados a uma lógica que faz com que capacidades estatais dos governos locais 

realimentem e sejam realimentadas por essa institucionalidade. Sistemas de políticas são mais 

adequados para induzir a modernização da gestão subnacional, mesmo que sua trajetória 

evidencie carências nesses atributos. E assim é, pois a redução das disparidades de 

capacidades estatais entre os entes é uma condição necessária para sistemas nacionais e 

articulados de políticas qualificarem as relações intergovernamentais entre os participantes. 

 * * * * * * * * * 
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 O cotejamento da análise empírica com as três dimensões teóricas da cooperação 

intergovernamental deixa poucas dúvidas que o papel da União é essencial para implementar 

medidas visando melhorar as capacidades estatais dos municípios. Esta tarefa não tem como 

ser enfrentada apenas pelos governos locais por diversas razões apontadas nessa pesquisa. 

Lidar com a desigualdade federativa é a moldura mais ampla na qual se insere o quadro das 

carências administrativas das prefeituras. A autonomia constitucional dos municípios é uma 

condição necessária para reforçar seu papel como ente federativo, mas segue longe de ser 

suficiente diante das suas incapacidades organizativas e institucionais. E este é um desafio 

intergovernamental, pois se a autonomia municipal é uma ideologia cara para a construção da 

Nação (Melo, 1990), e um pilar da Federação trina, é nesse diapasão que o tema das 

capacidades estatais dos governos subnacionais precisa ser inserido. 

 Nessa pesquisa foram apresentadas três abordagens para analisar o problema da 

desigualdade federativa e discutidos cinco casos com suas diferentes experiências de 

cooperação intergovernamental. As iniciativas que foram discutidas buscaram, a seu modo, 

oferecer alternativas para o paradoxo do federalismo brasileiro que foi enunciado na 

introdução deste trabalho. A existência dessas experiências já indica que há uma preocupação 

da União em relação às limitações dos governos locais no campo da gestão. E esta é uma boa 

notícia, pois mostra que o federalismo brasileiro tem buscado inserir essa questão na sua 

agenda de temas fundamentais. 

 No entanto, seria incorreto concluir que todas as soluções propostas foram bem-

sucedidas, pois a distância entre o tamanho da tarefa e os resultados alcançados até o 

momento reforçam a necessidade de constituir e fortalecer arranjos federativos orientados 

para essa finalidade. As falhas sequenciais que ocorreram em todas as alternativas 

implantadas corroboram essa afirmação. A dívida do federalismo em apoiar as capacidades 

estatais dos governos locais ainda persiste. Este trabalho analisou algumas dimensões e 

formas que vêm sendo implantadas para equacionar esse contencioso e buscou mostrar que as 

opções para ajudar a quitar esse débito federativo existem e já estão na mesa da cooperação 

intergovernamental. Os desafios nessa direção não são triviais, mas será necessário enfrentá-

los como um tema vital para o fortalecimento do federalismo cooperativo no Brasil.  
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Tabela 1 - Principais características das três dimensões da cooperação federativa para promover capacidades estatais municipais (continua) 

 Dimensão da cooperação territorial 

(CAF) 

Dimensão da cooperação em politicas 

públicas (SUAS) 

Dimensão da cooperação por meio de 

programas (PMAT e PNAFM) 

Ano de criação 2003 2005 PMAT em 1997 e PNAFM em 2001 

Instrumento de formalização jurídica Decreto Lei ordinária Ato normativo da Diretoria (BNDES) 

Contrato internacional (BID/MF) 

Principal âncora legal ou constitucional Inexistente SUAS LRF 

Principais atores governamentais Ministério de Relações 

Institucionais/Sec. Assuntos Federativos 

Ministério do Desenvolvimento Social e 

Fundo Nacional de Assistência Social 

Ministério da Fazenda, Caixa Econômica 

Federal e BNDES 

Principais atores municipais Prefeitos e representados dos presidentes 

das cinco associações regionais 

Secretarias municipais de Assistência 

Social e seu staff político e técnico 

Secretarias municipais de finanças, 

planejamento e administração e Prefeitos 

Perfil dos administradores municipais Generalistas  Especialistas  Especialistas e generalistas 

Visão dos atores políticos municipais Parcialmente positivo (não conseguiu 

inserir a agenda da modernização 

municipal de forma eficaz) 

Positiva (SUAS criou elos 

intergovernamentais e institucionais que 

auxiliaram a gestão municipal) 

Negativa (programas pouco flexíveis e 

inadequados à realidade da gestão 

municipal) 

Visão dos atores políticos federais e/ou 

gestores dos programas 

Positiva (inovou na cooperação 

federativa territorial no Brasil e pela 

primeira vez pautou o tema das 

capacidades estatais desses entes) 

Positiva (criou um modelo de 

financiamento contínuo e regras de 

acesso flexíveis a cada tipo de cidade, o 

que facilita sua modernização gerencial) 

Positiva (programas abertos a qualquer 

município e todos que os contrataram 

tiveram bons resultados, especialmente 

no aumento de receita própria). 

Principal foco na promoção de 

capacidades estatais 

Financeiro (efetivado) e 

gerencial/tecnologia da informação (não 

implantado) 

Administrativo, gerencial e qualificação 

de recursos humanos (base das NOBS e 

do Pacto de Aprimoramento) 

Financeiro (ampliação das receitas 

próprias como base para autonomia 

municipal) 

Custos de acesso Inexistentes Destinar recursos orçamentários para 

financiar a política de assistência 

Contrapartidas financeiras e pactuação de 

débitos com a União 

Forma de acesso Indireta (por meio das associações de 

representação do municipalismo) 

Direta e voluntária (municípios optam 

por aderir ao SUAS) 

Direta e voluntária (candidaturas 

municipais às linhas de crédito) 

Forma legal de adesão Protocolo de Cooperação Federativa Termo de adesão no SUAS e no PBF Contrato (operação de crédito) 

Abrangência  Jurisdicional (município) Setorial (politica pública) Funcional (setores administrativos) 

Assimetria de acesso Inexistente (medidas aprovadas cobrem 

todos os municípios) 

Inexistente (os municípios aderem com 

compromissos por níveis de gestão) 

Existente (regras de adesão voluntária 

favorecem mais as maiores cidades) 
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Tabela 1 - Principais características das três dimensões da cooperação federativa para promover capacidades estatais municipais (conclusão) 

 Dimensão da cooperação territorial 

(CAF) 

Dimensão da cooperação em politicas 

públicas (SUAS) 

Dimensão da cooperação por meio de 

programas (PMAT e PNAFM) 

Alcance da adesão federativa Virtualmente todos os municípios 99,9% dos municípios até 2014 7,2% dos municípios até 2013 

Duração da cooperação federativa Contínua (CAF ainda existe, embora com 

baixa capacidade de incidir na 

cooperação intergovernamental) 

Contínua (SUAS segue operando, 

embora modernizar a gestão municipal 

seja um desafio cada vez maior) 

Descontínua (decisões do MF/BID 

interromperam PNFAM/ PMAT e 

PNAFM contratados por tempo definido) 

Capacidade de enforcement Baixa (carência de poder 

intragovernamental reduz sua autoridade) 

Alta (regras manejadas possuem 

mecanismos de sanção) 

Alta (regras operacionais e legais, mas 

com ônus de reduzir as adesões locais) 

Capacidade de indução federativa Média (alta de 2003 a 2006 e baixa 

depois/alta na área tributário-financeiro e 

baixa em TU e na área gerencial) 

Alta (manejo de recursos financeiros e 

organizacionais que estimulam adesões 

municipais) 

Baixa (regras e constrangimentos legais 

operam como indução negativa) 

Instrumentos de indução à gestão Inexistente IGD-SUAS e IDGM Inexistente 

Modelo de gestão intergovernamental Pactuada federativamente Pactuada federativamente Não pactuada federativamente 

Forma de decisão Consensual entre os integrantes do CAF Consensual  nas CIBs e CIT Decisões centradas no MF/CEF/ BNDES 

Fóruns de cooperação federativa Existente (tanto o CAF como seus GTs 

Interfederativos) 

Existente (CIBs e CIT pactuam 

normas/CNAS como arena deliberativa) 

Inexistente (gestão centralizada e sem 

mediação federativa) 

Status das arenas federativas Consultivo Pactuação operacional sobre normas Inexistente 

Convergência federativa Média (em função da autonomia dos 

entes não gerou metas comuns em áreas 

como reforma tributária) 

Alta (modelo institucional facilita a 

adoção de objetivos comuns) 

Baixa (cada ente executa o programa sem 

a definição de metas comuns) 

Sustentabilidade dos resultados na gestão 

municipal 

Média (perda das conquistas do FPM e 

CIDE/ganhos com o ISS) 

Alto (indicadores básicos de gestão 

municipal crescendo desde 2005, mas 

com limites para se expandir ) 

Baixa (ao longo do tempo não há 

resultados significativos) 

Impacto (efetividade) nos municípios Sim (ampliou receitas) Sim (ampliou a existência de 

instrumentos de gestão) 

Não (variáveis dependentes analisadas 

sem impacto identificado) 

Falha sequencial (hiato entre a concepção 

e a implantação) 

Sim (sobretudo nas ações de suporte 

técnico municipal e tecnologia da 

informação) 

Sim (efeitos de feedback criam 

obstáculos para as metas 17 a 19 do 

Pacto de Aprimoramento) 

Sim (objetivos de adesão municipal não 

realizados e baixos resultados gerados 

em capacidades estatais) 

Fonte: elaboração própria. 
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APÊNDICE 1 - RESULTADOS DAS REGRESSÕES DE DIFERENÇAS 

EM DIFERENÇAS 

PMAT 

 
DESPESA DE PESSOAL - COMPARAÇÃO GERAL 

 
 

DESPESA DE PESSOAL (INTERVALO DE 10 A 50 MIL HABITANTES)

 

                                                                                           

                    _cons     .3472831   .0192493    18.04   0.000      .309549    .3850172

                     após    -.0099068   .0066408    -1.49   0.136    -.0229248    .0031111

                Pop_rural     1.09e-06   1.70e-07     6.43   0.000     7.60e-07    1.43e-06

                Pop_total    -9.52e-09   2.46e-08    -0.39   0.699    -5.78e-08    3.87e-08

           Frota_Veiculos    -2.36e-07   7.05e-08    -3.34   0.001    -3.74e-07   -9.76e-08

                Pib_munic    -1.17e-09   4.95e-10    -2.35   0.019    -2.14e-09   -1.94e-10

       Formaliza_Trabalho     -.000069   .0000755    -0.91   0.360     -.000217    .0000789

  Pop_Ocup_Nivel_Superior    -.0002022   .0003197    -0.63   0.527    -.0008288    .0004245

                Renda_1SM     .0000787    .000094     0.84   0.402    -.0001056    .0002631

              Tx_Trab_Pub    -.0006105   .0002213    -2.76   0.006    -.0010443   -.0001767

Tx_Desocupa_Acima_18_anos     .0010101   .0002147     4.70   0.000     .0005892     .001431

                Pop_Pobre    -.0001422    .000134    -1.06   0.288    -.0004049    .0001204

                 Ind_Gini     .0077219   .0148807     0.52   0.604    -.0214485    .0368923

                     IDHM     .0521312   .0245209     2.13   0.034     .0040633    .1001992

                    Tempo     .1531502   .0029482    51.95   0.000     .1473708    .1589296

           Valor_programa    -1.84e-10   7.05e-11    -2.61   0.009    -3.22e-10   -4.58e-11

                     Pmat      .007144   .0050242     1.42   0.155    -.0027049    .0169929

                 Rec_Orca     5.85e-11   1.06e-11     5.51   0.000     3.77e-11    7.93e-11

                                                                                           

        Grau_desp_pessoal        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                          Robust

                                                                                           

                                                       Root MSE      =  .07628

                                                       R-squared     =  0.5072

                                                       Prob > F      =       .

                                                       F( 15,  7326) =       .

Linear regression                                      Number of obs =    7344

                                                                                           

                    _cons     .3685325     .02861    12.88   0.000     .3124351    .4246299

                     após    -.0198323   .0144779    -1.37   0.171      -.04822    .0085554

                Pop_rural    -4.04e-07   4.61e-07    -0.88   0.381    -1.31e-06    4.99e-07

                Pop_total     7.21e-07   2.56e-07     2.81   0.005     2.18e-07    1.22e-06

           Frota_Veiculos    -8.01e-07   6.26e-07    -1.28   0.201    -2.03e-06    4.26e-07

                Pib_munic    -3.31e-09   6.03e-09    -0.55   0.583    -1.51e-08    8.52e-09

       Formaliza_Trabalho    -.0000827   .0001238    -0.67   0.504    -.0003256    .0001601

  Pop_Ocup_Nivel_Superior    -.0002261   .0005696    -0.40   0.691    -.0013429    .0008907

                Renda_1SM     .0002464   .0001627     1.51   0.130    -.0000727    .0005655

              Tx_Trab_Pub     .0004605   .0004713     0.98   0.329    -.0004637    .0013847

Tx_Desocupa_Acima_18_anos      .000851   .0003825     2.22   0.026      .000101     .001601

                Pop_Pobre    -.0002968   .0002102    -1.41   0.158    -.0007089    .0001153

                 Ind_Gini     .0100118    .025252     0.40   0.692    -.0395013     .059525

                     IDHM     .0030686   .0377567     0.08   0.935    -.0709633    .0771005

                    Tempo     .1631318   .0052424    31.12   0.000     .1528527    .1734109

           Valor_programa     1.98e-08   2.53e-08     0.78   0.435    -2.99e-08    6.95e-08

                     Pmat     .0092423   .0073339     1.26   0.208    -.0051378    .0236225

                 Rec_Orca    -2.74e-11   8.26e-11    -0.33   0.740    -1.89e-10    1.35e-10

                                                                                           

        Grau_desp_pessoal        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                          Robust

                                                                                           

                                                       Root MSE      =  .07775

                                                       R-squared     =  0.4902

                                                       Prob > F      =       .

                                                       F( 16,  2982) =       .

Linear regression                                      Number of obs =    3000
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DESPESA DE PESSOAL (INTERVALO ACIMA DE 50 MIL HABITANTES)

 
 

 

ARRECADAÇÃO PRÓPRIA - COMPARAÇÃO GERAL 

 
 

 

                                                                                           

                    _cons     .3246099   .0556724     5.83   0.000      .215331    .4338888

                     após      .001174   .0113718     0.10   0.918    -.0211476    .0234956

                Pop_rural     2.74e-07   1.90e-07     1.44   0.151    -9.97e-08    6.48e-07

                Pop_total    -4.27e-08   2.51e-08    -1.70   0.089    -9.19e-08    6.56e-09

           Frota_Veiculos     2.73e-08   7.10e-08     0.38   0.701    -1.12e-07    1.67e-07

                Pib_munic     7.44e-10   6.06e-10     1.23   0.220    -4.45e-10    1.93e-09

       Formaliza_Trabalho    -.0001497   .0002476    -0.60   0.546    -.0006357    .0003362

  Pop_Ocup_Nivel_Superior    -.0012431    .000757    -1.64   0.101     -.002729    .0002428

                Renda_1SM    -.0003285   .0003958    -0.83   0.407    -.0011054    .0004484

              Tx_Trab_Pub    -.0003786   .0010031    -0.38   0.706    -.0023477    .0015904

Tx_Desocupa_Acima_18_anos     .0014399   .0006906     2.09   0.037     .0000844    .0027954

                Pop_Pobre     .0006672   .0007159     0.93   0.352     -.000738    .0020724

                 Ind_Gini     .0894402   .0510223     1.75   0.080     -.010711    .1895914

                     IDHM       .06166   .0696587     0.89   0.376    -.0750724    .1983924

                    Tempo     .1508361   .0107127    14.08   0.000     .1298083     .171864

           Valor_programa    -1.95e-10   7.72e-11    -2.52   0.012    -3.46e-10   -4.31e-11

                     Pmat    -.0103838   .0092292    -1.13   0.261    -.0284997    .0077321

                 Rec_Orca    -3.30e-12   1.25e-11    -0.26   0.793    -2.79e-11    2.13e-11

                                                                                           

        Grau_desp_pessoal        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                          Robust

                                                                                           

                                                       Root MSE      =  .07725

                                                       R-squared     =  0.4930

                                                       Prob > F      =       .

                                                       F( 15,   812) =       .

Linear regression                                      Number of obs =     830

                                                                                           

                    _cons      .008101   .0112624     0.72   0.472    -.0139766    .0301786

                     após     .0055807   .0062492     0.89   0.372    -.0066695     .017831

                Pib_munic    -1.33e-10   8.52e-10    -0.16   0.876    -1.80e-09    1.54e-09

                Pop_rural    -4.42e-07   2.43e-07    -1.82   0.069    -9.18e-07    3.43e-08

                Pop_total     1.42e-07   2.12e-08     6.70   0.000     1.01e-07    1.84e-07

           Frota_Veiculos    -1.52e-07   6.83e-08    -2.22   0.027    -2.86e-07   -1.76e-08

              Tx_Trab_Pub    -.0011254   .0001482    -7.59   0.000    -.0014159   -.0008348

Tx_Desocupa_Acima_18_anos     .0015866    .000155    10.24   0.000     .0012828    .0018905

                Pop_Pobre     .0001534    .000072     2.13   0.033     .0000123    .0002945

                 Ind_Gini     .0875616   .0106427     8.23   0.000     .0666989    .1084243

       Formaliza_Trabalho    -.0000213   .0000531    -0.40   0.689    -.0001254    .0000829

  Pop_Ocup_Nivel_Superior     .0018784   .0002969     6.33   0.000     .0012964    .0024604

                Renda_1SM    -.0012105   .0000606   -19.99   0.000    -.0013292   -.0010917

                     IDHM     .0998017   .0141948     7.03   0.000     .0719758    .1276276

           Valor_programa     3.97e-10   1.78e-10     2.23   0.026     4.77e-11    7.47e-10

                    Tempo    -.0264197   .0021644   -12.21   0.000    -.0306626   -.0221767

                     Pmat     .0431514   .0052254     8.26   0.000     .0329081    .0533947

                                                                                           

       Grau_arrecada_prop        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                          Robust

                                                                                           

                                                       Root MSE      =  .05016

                                                       R-squared     =  0.4357

                                                       Prob > F      =       .

                                                       F( 15,  7327) =       .

Linear regression                                      Number of obs =    7344
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ARRECADAÇÃO PRÓPRIA - INTERVALO 10 A 50 MIL HABITANTES 

  

 

ARRECADAÇÃO PRÓPRIA - INTERVALO ACIMA DE 50 MIL HABITANTES 

 

 
 

 

                                                                                           

                    _cons     .0489579   .0157284     3.11   0.002     .0181183    .0797975

                     após    -.0214668   .0120417    -1.78   0.075    -.0450776     .002144

                Pib_munic     4.42e-09   2.07e-09     2.14   0.033     3.69e-10    8.48e-09

                Pop_rural    -1.11e-06   3.85e-07    -2.88   0.004    -1.86e-06   -3.54e-07

                Pop_total     1.12e-06   1.57e-07     7.15   0.000     8.15e-07    1.43e-06

           Frota_Veiculos     4.42e-07   2.69e-07     1.65   0.100    -8.47e-08    9.68e-07

              Tx_Trab_Pub     .0000995      .0003     0.33   0.740    -.0004888    .0006878

Tx_Desocupa_Acima_18_anos     .0004997   .0002441     2.05   0.041      .000021    .0009784

                Pop_Pobre    -.0003828   .0001027    -3.73   0.000    -.0005842   -.0001813

                 Ind_Gini     .0234749   .0149947     1.57   0.118    -.0059261    .0528759

       Formaliza_Trabalho     .0000154   .0000837     0.18   0.854    -.0001486    .0001795

  Pop_Ocup_Nivel_Superior     .0001572   .0003792     0.41   0.679    -.0005864    .0009008

                Renda_1SM    -.0007949   .0001049    -7.58   0.000    -.0010005   -.0005892

                     IDHM     .0739036   .0202301     3.65   0.000     .0342372      .11357

           Valor_programa     2.21e-08   2.54e-08     0.87   0.385    -2.78e-08    7.19e-08

                    Tempo     -.026664   .0032543    -8.19   0.000     -.033045   -.0202831

                     Pmat     .0238835   .0077148     3.10   0.002     .0087566    .0390104

                                                                                           

       Grau_arrecada_prop        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                          Robust

                                                                                           

                                                       Root MSE      =  .04688

                                                       R-squared     =  0.4174

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 16,  2983) =  168.17

Linear regression                                      Number of obs =    3000

                                                                                           

                    _cons     .0500684   .0367718     1.36   0.174    -.0221103    .1222472

                     após     .0057293   .0100076     0.57   0.567    -.0139145     .025373

                Pib_munic    -7.64e-10   6.03e-10    -1.27   0.205    -1.95e-09    4.19e-10

                Pop_rural    -9.59e-07   1.30e-07    -7.38   0.000    -1.21e-06   -7.04e-07

                Pop_total     1.02e-07   1.60e-08     6.37   0.000     7.05e-08    1.33e-07

           Frota_Veiculos    -3.71e-08   5.94e-08    -0.63   0.532    -1.54e-07    7.94e-08

              Tx_Trab_Pub    -.0009255   .0008247    -1.12   0.262    -.0025443    .0006934

Tx_Desocupa_Acima_18_anos     .0013303   .0006249     2.13   0.034     .0001037    .0025569

                Pop_Pobre     -.000437   .0003016    -1.45   0.148     -.001029     .000155

                 Ind_Gini     .0493342   .0490115     1.01   0.314    -.0468699    .1455383

       Formaliza_Trabalho     .0002757   .0002171     1.27   0.205    -.0001505    .0007019

  Pop_Ocup_Nivel_Superior     .0030297   .0009094     3.33   0.001     .0012445    .0048148

                Renda_1SM    -.0009345   .0002527    -3.70   0.000    -.0014306   -.0004385

                     IDHM     .1158805   .0432627     2.68   0.008     .0309607    .2008004

           Valor_programa     2.13e-10   1.34e-10     1.60   0.111    -4.90e-11    4.75e-10

                    Tempo    -.0298256   .0092217    -3.23   0.001    -.0479268   -.0117244

                     Pmat     .0083262   .0080378     1.04   0.301    -.0074511    .0241036

                                                                                           

       Grau_arrecada_prop        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                          Robust

                                                                                           

                                                       Root MSE      =  .06622

                                                       R-squared     =  0.4606

                                                       Prob > F      =       .

                                                       F( 14,   813) =       .

Linear regression                                      Number of obs =     830
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DESPESA DE PESSOAL - COMPARAÇÃO GERAL 

 
 

ARRECADAÇÃO PRÓPRIA - COMPARAÇÃO GERAL 

 
 

 

                                                                                           

                    _cons     .5972114   .0762759     7.83   0.000     .4475373    .7468854

                     após    -.0105337   .0197474    -0.53   0.594    -.0492835    .0282162

                Pop_rural     3.36e-07   1.87e-07     1.80   0.073    -3.09e-08    7.04e-07

                Pop_Total    -3.05e-08   1.58e-08    -1.93   0.053    -6.15e-08    4.54e-10

           Frota_Veiculos    -3.50e-08   3.52e-08    -0.99   0.321    -1.04e-07    3.41e-08

                Pib_Munic     1.20e-09   6.09e-10     1.98   0.048     8.85e-12    2.40e-09

       Formaliza_Trabalho    -.0002664   .0001895    -1.41   0.160    -.0006382    .0001055

  Pop_Ocup_Nivel_Superior    -.0011957   .0006251    -1.91   0.056    -.0024222    .0000308

                Renda_1SM    -.0005918   .0004022    -1.47   0.141     -.001381    .0001974

              Tx_Trab_Pub     .0008274   .0010068     0.82   0.411    -.0011482    .0028029

Tx_Desocupa_Acima_18_anos     .0014274    .000726     1.97   0.050     2.78e-06     .002852

                Pop_Pobre     -.000455   .0007167    -0.63   0.526    -.0018615    .0009514

                 Ind_Gini    -.0075681    .059363    -0.13   0.899    -.1240544    .1089182

                     IDHM    -.2517678   .1151649    -2.19   0.029    -.4777527   -.0257829

                    Tempo     .1730826   .0097775    17.70   0.000     .1538964    .1922687

           Valor_programa     1.57e-10   4.98e-10     0.32   0.752    -8.20e-10    1.13e-09

                    Pnafm     .0062511   .0110189     0.57   0.571     -.015371    .0278732

                 Rec_Orca    -2.55e-12   7.89e-12    -0.32   0.747    -1.80e-11    1.29e-11

                                                                                           

        Grau_desp_pessoal        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                          Robust

                                                                                           

                                                       Root MSE      =  .07638

                                                       R-squared     =  0.5289

                                                       Prob > F      =       .

                                                       F( 14,  1029) =       .

Linear regression                                      Number of obs =    1047

                                                                                           

                    _cons    -.1613219   .0495889    -3.25   0.001    -.2586287    -.064015

                     após     .0189372   .0128993     1.47   0.142    -.0063748    .0442492

                Pop_rural    -5.33e-07   1.10e-07    -4.85   0.000    -7.49e-07   -3.18e-07

                Pop_Total     4.00e-08   1.34e-08     2.98   0.003     1.36e-08    6.63e-08

           Frota_Veiculos     3.34e-08   3.23e-08     1.03   0.301    -3.00e-08    9.68e-08

                Pib_Munic    -4.31e-10   3.57e-10    -1.21   0.228    -1.13e-09    2.70e-10

       Formaliza_Trabalho     .0003818   .0001771     2.16   0.031     .0000342    .0007293

  Pop_Ocup_Nivel_Superior     .0009704   .0006883     1.41   0.159    -.0003804    .0023211

                Renda_1SM    -.0013747   .0002823    -4.87   0.000    -.0019286   -.0008208

              Tx_Trab_Pub    -.0023266   .0007196    -3.23   0.001    -.0037386   -.0009146

Tx_Desocupa_Acima_18_anos     .0011728   .0005714     2.05   0.040     .0000515    .0022941

                Pop_Pobre     .0000791   .0004483     0.18   0.860    -.0008005    .0009588

                 Ind_Gini     .2434195   .0475489     5.12   0.000     .1501157    .3367234

                     IDHM      .310679   .0733488     4.24   0.000     .1667489    .4546091

                    Tempo    -.0363589   .0084994    -4.28   0.000     -.053037   -.0196808

           Valor_programa    -3.03e-10   4.25e-10    -0.71   0.476    -1.14e-09    5.31e-10

                    Pnafm    -.0093051   .0080279    -1.16   0.247     -.025058    .0064478

                                                                                           

       Grau_arrecada_prop        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                          Robust

                                                                                           

                                                       Root MSE      =  .06005

                                                       R-squared     =  0.5404

                                                       Prob > F      =       .

                                                       F( 14,  1030) =       .

Linear regression                                      Number of obs =    1047

> Pib_Munic Frota_Veiculos Pop_Total Pop_rural após if  Pop_Total>= 50000, rob

. reg  Grau_arrecada_prop Pnafm Valor_programa Tempo IDHM Ind_Gini Pop_Pobre Tx_Desocupa_Acima_18_anos Tx_Trab_Pub Renda_1SM Pop_Ocup_Nivel_Superior Formaliza_Trabalho 
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPARAÇÃO GERAL 

 
 
 
 
 
 

  

. 

                                                                                           

                    _cons      1.18319   .0830386    14.25   0.000     1.020246    1.346134

                     após     .0102377   .0222485     0.46   0.646    -.0334199    .0538953

                Pop_rural     2.30e-07   1.77e-07     1.30   0.193    -1.16e-07    5.77e-07

                Pop_Total     2.11e-08   2.01e-08     1.05   0.294    -1.84e-08    6.06e-08

           Frota_Veiculos    -9.61e-08   5.43e-08    -1.77   0.077    -2.03e-07    1.04e-08

                Pib_Munic     6.58e-10   5.24e-10     1.26   0.209    -3.70e-10    1.69e-09

       Formaliza_Trabalho     .0002332   .0002955     0.79   0.430    -.0003466    .0008131

  Pop_Ocup_Nivel_Superior      -.00154    .000978    -1.57   0.116    -.0034591    .0003791

                Renda_1SM    -.0012549   .0004987    -2.52   0.012    -.0022335   -.0002763

              Tx_Trab_Pub     -.000968   .0012408    -0.78   0.435    -.0034028    .0014668

Tx_Desocupa_Acima_18_anos     .0006217   .0012373     0.50   0.615    -.0018063    .0030497

                Pop_Pobre     .0006908    .000799     0.86   0.387    -.0008771    .0022587

                 Ind_Gini    -.1172499   .0819658    -1.43   0.153     -.278089    .0435892

                     IDHM     .0833932   .1255351     0.66   0.507    -.1629405     .329727

                    Tempo    -.1234741   .0153681    -8.03   0.000    -.1536304   -.0933178

           Valor_programa    -4.33e-10   6.64e-10    -0.65   0.514    -1.74e-09    8.69e-10

                    Pnafm    -.0064531    .013713    -0.47   0.638    -.0333617    .0204556

                                                                                           

        Grau_realiza_orca        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                          Robust

                                                                                           

                                                       Root MSE      =  .10296

                                                       R-squared     =  0.2209

                                                       Prob > F      =       .

                                                       F( 15,  1030) =       .

Linear regression                                      Number of obs =    1047
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APÊNDICE 2 - FORMULÁRIO DO SURVEY COM OS MUNICÍPIOS 
 

Prezado (a) Prefeito (a), 

 

 Em primeiro lugar, queremos agradecer a sua disponibilidade em participar dessa pesquisa de 

avaliação do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais 

Básicos (PMAT)/Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios 

Brasileiros (PNAFM). A participação da sua cidade nessa pesquisa é muito importante para que a 

nossa associação consiga reunir informações sobre esse programa, e por essa razão contamos com a 

sua colaboração.  

 A pesquisa que será realizada envolve várias cidades no Brasil e é parte de um estudo para 

uma tese de doutorado que está sendo elaborada por um estudante da Fundação Getulio Vargas de São 

Paulo. A nossa associação está apoiando essa iniciativa por entender que se trata de uma pesquisa 

inédita no Brasil que contribuirá muito com as informações que serão repassadas para nós após o 

término desse estudo. Portanto, a sua participação é fundamental para o sucesso desse trabalho. 

 Esta informação é importante, pois os dados respondidos pelas cidades servirão também para 

essa pesquisa. Mas, como de costume nesses trabalhos, as informações serão utilizadas apenas para 

fins acadêmicos, e por isso não é necessário nenhum tipo de identificação pessoal do respondente. O 

que interessa são apenas as avaliações que o município possui sobre esse programa. 

 Para responder a todas as questões apresentadas nesse questionário, você deverá levar de 20 a 

30 minutos. Além disso, o tempo estimado para obter as informações em outros setores da Prefeitura, 

se for o caso, deve tomar, no máximo, 1h30minutos. Assim, em um período limite de duas horas, você 

terá respondido a todas as questões e gerado uma informação muito valiosa sobre o PNAFM. 

 Solicitamos que você leia o questionário para avaliar se todas perguntas e suas alternativas de 

respostas estão claras e são compreensíveis. Se houver alguma dúvida sobre as questões, não hesite em 

nos contatar para que possamos lhe ajudar de modo a garantir que todas as questões sejam 

respondidas. Também lhe pedimos que, quando for aplicável à realidade de sua cidade, não deixe de 

responder a todas as questões. 

 Queremos também lhe solicitar que esse questionário seja respondido no prazo máximo de 30 

dias a partir da data de seu recebimento. Para responder ao questionário basta clicar no link que segue 

em anexo no seu e-mail para você ter acesso a ele. Uma vez respondidas e salvas as questões, você 

terá finalizado essa tarefa e terá contribuído de forma muito importante para que a gestão municipal 

siga buscando formas de melhorar sua gestão.  
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Caracterização da cidade 

 
Cidade:____________________________ Unidade da federação:_______________ 

 

Respondente: 
 

a) Secretário da Fazenda/Finanças 

b) Secretário de Administração/Recursos Humanos 

c) Secretário de Planejamento e Orçamento 
d) Prefeito Municipal 

e) Chefe de Gabinete/Secretário de Governo 

f) Outro _________________________________ 
 

População do município 

 
a) até 5000 habitantes 

b) de 5001 a 10000 habitantes 

c) de 10001 a 20000 habitantes 

d) de 20001 a 50000 habitantes 
e) de 50001 a 100000 habitantes 

f) de 100001 a 500000 habitantes 

g) de 500001 a 1.000.000 habitantes 
h) mais de 1.000.001 habitantes 

 

Conhecimento do programa 

 

1. O município conhece, já ouviu falar ou tem informações sobre o Programa de Modernização das 
Administrações Tributárias (PMAT) do BNDES? 

 

a) sim 
b) não (nesse caso, encerra a entrevista). 

 

2. (Para quem respondeu sim na questão anterior). De que forma o município tomou conhecimento do 

PMAT? 
 

a) recebeu a visita de um agente do Banco do Brasil. 

b) visita de um agente da Caixa Econômica Federal 
c) pela internet no site do Banco do Brasil 

d) pela internet no site da Caixa Econômica Federal 

e) pela internet no site do BNDES 

f) por órgãos do governo federal 
g) pela imprensa e/ou anúncios do governo federal nos meios de comunicação 

h) entrou em contato com os bancos (BB, CEF e BNDES) 

i) empresa de consultoria ou de assessoria técnica 
j) encontros de prefeitos 

l) Sala de Prefeituras da Caixa Econômica Federal 

m) associação municipalista (região, estado ou nacional) 
n) visita ao BNDES 

o) por municípios vizinhos que contrataram o programa 

p) outra forma: ___________________ 
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3. Das informações que o município obteve, em ordem de importância, quais são considerados os três 

mais importantes aspectos do programa?  

 
a) modernização a área de tecnologia da informação (computadores, softwares etc.) 

b) capacitação dos recursos humanos 

c) aquisição de equipamentos como veículos e bens móveis operacionais 

d) melhoria na infraestrutura física e operacionais da prefeitura 
e)  melhoria nos sistemas de gestão nos setores de orçamento, compras, recursos humanos, patrimônio, 

saúde, educação e assistência social. 

f) ampliação na arrecadação das receitas municipais de IPTU e ISS e das contribuições de cobrança 
como a da iluminação pública e do lixo 

g) redução das despesas municipais 

h) implantação de sistemas geo-referenciados para revisão da Planta Genérica de Valores 

i) ampliação da capacidade de investimento municipal 
i) eficiência da gestão municipal 

j) revisão e atualização da legislação municipal sobre tributos como IPTU e ISS 

l) outra:______________ 
m) não sabe identificar nenhuma área como a mais importante 

 

Acesso ao programa  

 

4. O município já apresentou uma solicitação para obter o financiamento do PMAT? 
 

a) sim (pular para a questão 6) 

b) não (nesse caso não responder a próxima questão, mas responder: por que não?). 
 

5. Caso ainda não tenha apresentado uma proposta de submissão do PMAT, o município tem 

interesse? (apenas para quem respondeu não na pergunta anterior) 

 
5.1 sim (nesse caso, especificar a (s) razão (ões): 

 

a) revisão e atualização da legislação municipal sobre tributos como IPTU e ISS 
b) eficiência da gestão municipal 

c) ampliação da capacidade de investimento municipal 

d) implantação de sistemas geo-referenciados para revisão da Planta Genérica de Valores 

e) redução das despesas municipais 
f) ampliação na arrecadação das receitas municipais de IPTU e ISS e das contribuições de cobrança 

como a da iluminação pública e do lixo 

g)  melhoria nos sistemas de gestão nos setores de orçamento, compras, recursos humanos, 
patrimônio, saúde, educação e assistência social. 

h) melhoria na infraestrutura física e operacional da prefeitura 

i) aquisição de equipamentos como veículos e bens móveis operacionais 
j) capacitação dos recursos humanos 

l) modernização a área de tecnologia da informação (computadores, softwares etc.) 

m) melhoria nos sistemas de atendimento ao público 

m) outra:______________ 
n) não sabe identificar nenhuma área como a mais importante 

 

5.2 se não (especificar a (s) razão (ões) 
 

a) regras e normas do projeto são muito difíceis para a cidade cumprir 

b) falta pessoal qualificado no governo para elaborar um bom projeto 
c) as condições de pagamento do financiamento não são favoráveis ao município 

d) não há condições de aproveitar/adaptar suas linhas de ação na realidade local 

e) o programa e muito rígido nas suas regras e possibilidades de utilização 
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f) o Banco do Brasil/Caixa Econômica Federal/BNDES demoram muito para dar retorno ao município 

g) a cidade não pode contratar um projeto que custa caro sem saber se ele vai dar resultados 

h) tem receio de ficar com sua cota parte do FPM retida se não tiver como pagar o financiamento. 
i) o município está em dívida com o governo federal e não pode receber verbas federais. 

j) outro: ______________ 

 

6. Como o município encaminhou seu pedido de financiamento? 
 

a) via agência local do Banco do Brasil 

b) via agência local da Caixa Econômica Federal 
c) diretamente com o BNDES 

d) por meio da associação de municípios 

e) por meio de uma empresa de consultoria 

e) outra forma: _______________________ 
 

Submissão de proposta para obter financiamento 

 

7. No caso de submissão por meio de uma agência local do Banco do Brasil e/ou da Caixa Econômica 

Federal, as informações prestadas esclareceram todas as questões sobre o PMAT? 
 

a) sim (nesse caso pular para a pergunta 9) 

b) não 
c) parcialmente 

 

8. (Apenas para quem respondeu não ou parcialmente na questão anterior). Quais os principais 
problemas encontrados com as informações recebidas? 

 

a) informação incompleta sobre as regras de acesso ao programa 

b) informação incompleta sobre as regras de pagamento 
c) informação incompleta sobre os benefícios do programa 

d) outro___________________________ 

 
9. Nesse processo de submissão do projeto, quais foram as principais dificuldades encontradas pelo 

município? 

 

a) ausência de pessoas com capacidade técnica no governo 
b) dívidas com o governo federal impediram o acesso ao programa 

c) incapacidade de executar o programa por falta de pessoal qualificado 

d) ausência de empresas na cidade que pudessem assessorar o governo 
e) dificuldade de contatar e/ou receber apoio dos bancos públicos (BB, CEF ou BNDES) 

f) papelada e burocracia envolvida na apresentação do projeto era muito elevada 

g) desconhecimento da complexidade envolvida na contratação dessa operação de 
crédito/financiamento público dificultou sua elaboração 

h) definir prioridades de investimento adequadas às normas e porcentuais exigidos pelo programa 

i) outro _____________________________ 

 
10. Nesse processo de submissão do projeto, quais foram as principais facilidades encontradas pelo 

município? 

a) definir prioridades de investimento adequadas às normas e porcentuais exigidos pelo programa 
b) conhecimento da complexidade envolvida na contratação dessa operação de crédito/financiamento 

público facilitou sua elaboração 

c) papelada e burocracia envolvida na apresentação do projeto não era demasiada 
d) facilidade de contato e acesso aos bancos públicos (BB, CEF ou BNDES) 

e) existência de empresas na cidade que puderam assessorar o governo 

f) capacidade de executar o programa por deter pessoal qualificado 
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g) dívidas com o governo federal em dia facilitaram o acesso ao programa 

h) existência de pessoas com capacidade técnica no governo 

i) outro ______________________________ 
 

11. Quais foram as prioridades do projeto apresentado pelo governo municipal? (resposta múltipla) 

 

a) i) ampliação da capacidade de investimento municipal 
b) aquisição de equipamentos como veículos e bens móveis operacionais 

c) ampliação na arrecadação das receitas municipais 

d) implantação de sistemas geo-referenciados para revisão da Planta Genérica de Valores 
modernização a área de tecnologia da informação (computadores, softwares etc.) 

e) revisão e atualização da legislação municipal sobre tributos como IPTU e ISS 

f) capacitação dos recursos humanos 

g)  melhoria nos sistemas de gestão nos setores de orçamento, compras, recursos humanos, 
patrimônio, saúde, educação e assistência social. 

h) eficiência da gestão municipal 

i) melhoria na infraestrutura física e operacionais da prefeitura 
j) redução das despesas municipais 

l) melhoria nos sistemas de atendimento ao público 

m) outra:______________ 
n) não sabe identificar nenhuma área como prioritária. 

 

12. Quanto tempo o projeto levou para ser aprovado? 

 
a) até seis meses 

b) de seis meses a um ano 

c) um ano e meio 
d) dois anos 

e) outro: ___________________ 

 
14. Durante a tramitação da proposta apresentada, quais foram os principais problemas levantados 

pelos bancos que a receberam (CEF, BB ou BNDES)? 

 

a) projeto não estava enquadrado nas regras do banco sobre como e onde pode usar as verbas do 
programa. 

b) projeto não tinha metas de ampliação da receita. 

c) projeto não tinha metas de redução da despesa municipal. 
d) projeto não apresentou cronograma de execução. 

e) projeto estava inadequado na sua formatação e apresentação. 

f) projeto sem clareza quanto a capacidade de executar o que foi proposto. 

g) projeto necessitaria muitas revisões por problemas técnicos e de apresentação. 
h) outro: _________________ 

 

15. Qual o suporte externo que a cidade recebeu na elaboração de seu projeto antes de submeter à 
análise do Banco do Brasil/ CEF ou BNDES? 

 

a) empresa externa de assessoria e/ou consultoria 
b) da área do banco que opera com o programa 

c) da associação de municípios (para quem respondeu essa, complementar abaixo)  

d) não recebeu nenhum apoio externo 

e) outra forma de apoio externo______________________________________ 
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16. (Apenas para quem respondeu a letra c na questão acima). Qual a associação de municípios que 

apoiou o município? 

 
a) Associação Brasileira de Municípios (ABM) 

b) Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

c) Frente Nacional de Prefeitos (FNP). 

d) Associação de Municípios do Estado. 
e) Associação de Municípios da região 

f) Não sabe/não lembra 

 

Execução do programa 

 
17. O município contratou o PMAT mais de uma vez? 

 

a) sim 
b) não 

 

18. Quantas vezes o município contratou o PMAT 

 
a) uma vez 

b) duas vezes 

c) três vezes 
d) mais de três vezes 

e) não sabe/não lembra 

19. Em que período a cidade executou o PMAT na (s) veze (s) em que o contratou? (marcar todos os 
anos em que o programa foi executado, após sua contratação). 

 

a) 1999 f) 2005 m) 2011 

b) 2000 g) 2006 n) 2012 

c) 2001 h) 2007 o) 2013 

d) 2002 i) 2008 p) 2014 

e) 2003 j) 2009 q) não sabe/não lembra 

f) 2004 l) 2010  

 
20. Qual foi a modalidade contratada do PMAT na primeira vez?  

 

a) PMAT tradicional (cidades acima de 150 mil habitantes) 

b) PMAT simplificado (cidades com até 50 mil habitantes) 
c) PMAT operação automática (cidades com até 150 mil habitantes) 

 

21. (Aplicável apenas para quem contratou mais de uma vez). Qual foi a modalidade contratada do 
PMAT nas demais ocasiões?  

 

a) PMAT tradicional (cidades acima de 150 mil habitantes) 
b) PMAT simplificado (cidades com até 50 mil habitantes) 

c) PMAT operação automática (cidades com até 150 mil habitantes) 

 

22. Considerando o projeto aprovado e sua implementação, qual (is) as principais áreas de execução 
do projeto do PMAT? (resposta múltipla) 

 

a) melhoria na infraestrutura física e operacionais da prefeitura 
b) eficiência da gestão municipal 

c) ampliação na arrecadação das receitas municipais de IPTU e ISS e das contribuições de cobrança 

como a da iluminação pública e do lixo 
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d) revisão e atualização da legislação municipal sobre tributos como IPTU e ISS 

e) modernização a área de tecnologia da informação (computadores, softwares etc.) 

f) capacitação dos recursos humanos 
g) implantação de sistemas geo-referenciados para revisão da Planta Genérica de Valores 

h) melhoria na infraestrutura física e operacionais da prefeitura 

i) ampliação da capacidade de investimento municipal 

j)  melhoria nos sistemas de gestão nos setores de orçamento, compras, recursos humanos, patrimônio, 
saúde, educação e assistência social. 

l) redução das despesas municipais 

m) outra:______________ 
n) não sabe identificar nenhum resultado alcançado 

 

Resultados alcançados e avaliação do programa 

 

23. Considerando o projeto aprovado e sua implementação, qual (is) os resultados que o PMAT trouxe 
para o município? (Resposta de escolha múltipla). (Para os municípios que contrataram mais de uma 

vez responder essa questão considerando apenas o primeiro contrato). 

 

a)  melhoria nos sistemas de gestão nos setores de orçamento, compras, recursos humanos, patrimônio, 
saúde, educação e assistência social. 

b) revisão e atualização da legislação municipal sobre tributos como IPTU e ISS 

c) redução das despesas municipais 
d) capacitação dos recursos humanos 

e) melhoria na infraestrutura física e operacionais da prefeitura 

f) ampliação da capacidade de investimento municipal 
g) modernização a área de tecnologia da informação (computadores, softwares etc.) 

h) eficiência da gestão municipal 

i) aquisição de equipamentos como veículos e bens móveis operacionais 

j) ampliação na arrecadação das receitas municipais de IPTU e ISS e das contribuições de cobrança 
como a da iluminação pública e do lixo 

l) implantação de sistemas geo-referenciados para revisão da Planta Genérica de Valores 

m) outra:______________ 
n) não sabe identificar nenhum resultado alcançado 

 

24. (Apenas para os municípios que contrataram mais de uma vez o PMAT). Considerando o projeto 

aprovado e sua implementação, qual (is) os resultados que o PMAT trouxe para o município na 
segunda e/ou terceira ocasião? (Resposta de escolha múltipla).  

 

a) ampliação na arrecadação das receitas municipais de IPTU e ISS e das contribuições de cobrança 
como a da iluminação pública e do lixo 

b) redução das despesas municipais 

c)  melhoria nos sistemas de gestão nos setores de orçamento, compras, recursos humanos, patrimônio, 
saúde, educação e assistência social. 

d) modernização a área de tecnologia da informação (computadores, softwares etc.) 

e) revisão e atualização da legislação municipal sobre tributos como IPTU e ISS 

f) implantação de sistemas geo-referenciados para revisão da Planta Genérica de Valores 
g) capacitação dos recursos humanos 

h) aquisição de equipamentos como veículos e bens móveis operacionais 

i) eficiência da gestão municipal 
j) melhoria na infraestrutura física e operacionais da prefeitura 

l) ampliação da capacidade de investimento municipal 

m) outra:______________ 
n) não sabe identificar nenhum resultado alcançado 
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25. Considerando o projeto aprovado e sua implementação, qual (is) das áreas abaixo, que foram 

realizadas pelo projeto do PMAT, mas não geraram resultados? (Resposta de escolha múltipla). (Para 

os municípios que contrataram mais de uma vez responder essa questão considerando apenas o 
primeiro contrato). 

 

a) ampliação na arrecadação das receitas municipais de IPTU e ISS e das contribuições de cobrança 

como a da iluminação pública e do lixo 
b)  melhoria nos sistemas de gestão nos setores de orçamento, compras, recursos humanos, 

patrimônio, saúde, educação e assistência social. 

c) modernização a área de tecnologia da informação (computadores, softwares etc.) 
d) revisão e atualização da legislação municipal sobre tributos como IPTU e ISS 

e) capacitação dos recursos humanos 

f) ampliação da capacidade de investimento municipal 

g) aquisição de equipamentos como veículos e bens móveis operacionais 
d) melhoria na infraestrutura física e operacionais da prefeitura 

g) redução das despesas municipais 

i) eficiência da gestão municipal 
l) outra:______________ 

m) não sabe identificar nenhum resultado que não tenha sido alcançado 

 
26. (Apenas para os municípios que contrataram mais de uma vez o PMAT). Considerando o projeto 

aprovado e sua implementação, qual (is) das áreas abaixo, que foram realizadas pelo projeto do 

PMAT, mas não geraram resultados na segunda e/ou terceira ocasião? (Resposta de escolha múltipla).  

 
a) melhoria na infraestrutura física e operacionais da prefeitura 

b) eficiência da gestão municipal 

c) ampliação na arrecadação das receitas municipais de IPTU e ISS e das contribuições de cobrança 
como a da iluminação pública e do lixo 

d) revisão e atualização da legislação municipal sobre tributos como IPTU e ISS 

e) modernização a área de tecnologia da informação (computadores, softwares etc.) 
f) capacitação dos recursos humanos 

g) implantação de sistemas geo-referenciados para revisão da Planta Genérica de Valores 

h) melhoria na infraestrutura física e operacionais da prefeitura 

i) ampliação da capacidade de investimento municipal 
j)  melhoria nos sistemas de gestão nos setores de orçamento, compras, recursos humanos, patrimônio, 

saúde, educação e assistência social. 

l) redução das despesas municipais 
m) outra:______________ 

n) não sabe identificar nenhum resultado alcançado 

 

27. No caso específico dos resultados financeiros, em qual porcentual a receita arrecadada foi 
ampliada após a implantação do PMAT (considerando todos os impostos e contribuições)?  

 

a) não gerou nenhum aumento/não houve nenhum resultado 
b) até 5% 

c) de 5% a 10% 

d) de 10% a 15% 
e) de 15% a 20% 

f) mais de 20% 

g) não sabe responder 
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28. Considerando o projeto aprovado e sua implementação, qual a avaliação que o município tem do 

PMAT? 

 
1. péssimo 

2. ruim 

3. regular 

4. bom 
5. muito bom 

 

Por que? (questão aberta)_______________________________________________ 
 

29. Na avaliação do município, quais os pontos fracos do PMAT? 

 

a) regras e normas do projeto são muito difíceis para a cidade cumprir 
b) não há apoio técnico dos bancos para ajudar o município a elaborar seu projeto 

c) as condições de pagamento do financiamento não são favoráveis ao município 

d) não há condições de aproveitar/adaptar suas linhas de ação na realidade local 
e) o programa é rígido e pouco flexível nas suas regras e possibilidades de utilização 

f) o Banco do Brasil/Caixa Econômica Federal/BNDES demoram muito para dar retorno ao município 

g) projeto custa caro e com taxas de juro e prazos de carência pouco adequados à realidade dos 
municípios 

h) não há como garantir que ele gere resultados para modernizar a gestão municipal 

i) exigência para o município estar em dia com suas dívidas junto ao governo federal 

j) ausência de suporte técnico dos bancos para auxiliar os municípios para elaborar o projeto para 
solicitar o financiamento 

l) outro___________________________________________ 

 
30. Na avaliação do município, quais os pontos fortes do PMAT? 

 

a) suporte técnico dos bancos para auxiliar os municípios a elaborar o projeto de solicitação do 
financiamento 

b) exigência para o município estar em dia com suas dívidas junto ao governo federal 

c) os resultados que ele gera para modernizar a gestão municipal 

d) projeto com valores de cobrança, taxa de juros e prazo de carência compatíveis com a realidade 
municipal. 

e) o Banco do Brasil/Caixa Econômica Federal/BNDES são ágeis em dar retorno ao município 

f) o programa é flexível nas suas regras e possibilidades de utilização 
g) condições de aproveitar/adaptar suas linhas de ação na realidade local 

h) as condições de pagamento do financiamento favoráveis à realidade municipal 

i) regras e normas do projeto fáceis de serem atendidas pelas cidades 

j) apoio técnico dos bancos para ajudar o município a elaborar seu projeto 
l) outro___________________________________________ 

 

31. Na avaliação do município, da forma como o PMAT está organizado ele é um programa acessível 
e contribui para melhorar a administração municipal? 

 

a) sim.  
Por que?______________________________________________________________ 

b) não  

Por que?______________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 - ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM GESTORES 

FEDERAIS E ASSOCIAÇÕES MUNICIPALISTAS
164

 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA DO PMAT E DO PNAFM 

 

1. Por que o PMAT foi criado? Quais seus objetivos centrais? Quais as suas ideias? Por 

que ele surgiu em 1997? Explicar o contexto e as razões para o lançamento do 

programa nesse período. O que explica sua criação sem debate com as cidades? 

2. Quais os atores centrais na formulação, implementação e execução desse programa? 

3. Quais as instituições envolvidas nesse programa? Explicar o funcionamento do 

programa com suas normas e procedimentos? Sobre a tramitação do projetos e seus 

tempos de análise: o que falar? 

4. Explicar as relações entre os atores envolvidos no governo federal e nas cidades? 

Como funcionam esses vínculos? 

5. Quais os resultados alcançados pelo programa, considerando seus objetivos e públicos 

priorizados? Quais os pontos fortes e fracos e o que melhorar no programa? Que tipo 

de apoio técnico é oferecido às cidades que desejam contratar o programa? 

6. Por que o número de pequenos municípios, que seriam os principais interessados em 

modernizar sua gestão, foram os que menos se valeram do programa? 

7. As regras do PMAT são favoráveis à adesão das pequenas cidades? O que o PMAT 

exige de um município que deseja contratar o financiamento? O desenho do programa 

possui mecanismos de indução para obter adesão dos municípios? 

8. Como se acompanha e avalia os resultados do programa nas cidades que o contratam? 

9. Como o banco analisa os projetos municipais e quais são os critérios e elementos 

centrais para sua aprovação? 

10. Por que tão poucos municípios aderiram ao programa desde sua criação em 1997? 

11. O que pode ser dito da modalidade do PMAT/PNAFM simplificado? Atingiu seus 

objetivos de ampliar acesso aos menores municípios? Quando foi criado o 

Pmat/Pnafm especial e porquê? 

12. Como explicar que capitais e cidades maiores, em tese menos necessitadas desse 

programa, tenham se tornado seu público prioritário? Não se gerou ao menos uma 

assimetria de acesso em detrimento das menores cidades? 

13. Sobre regras iguais de acesso ao programas em um país tão heterogêneo e desigual em 

suas cidades. Isso não gerou assimetria de acesso que acabou favorecendo as grandes 

cidades? 

14. Por que o programa nasceu vinculado ao Ministério do Planejamento? Por que mudou 

de nome e passou a abranger setores sociais como educação e saúde? 

15. Como se explica a relação do BNDES como BBrasil para operacionalizar o programa? 

16. Suas prioridades eram voltadas para modernizar a gestão municipal ou o programa 

estava mais interessado no equilíbrio macroeconômico? 

17. No caso dos municípios, qual a era prioridade que se buscava responder por meio 

dele? Eram de natureza tributária, administrativa, capacitação de pessoas ou outras? 

(considerando as áreas financiáveis). 

18. O PMAT pode ser considerado o apoio do técnico do governo federal para os 

municípios implantarem a LRF, como definido na própria lei? 

                                                        
164 A entrevista com os gestores do PNAGE, do SUAS (no MDS e Congemas) e na Educação (MEC e Undime) 

foi realizada com base em um roteiro semi-estruturado orientado por três questões: descrever o programa e seu 

funcionamento, problemas e avanços e de que forma promove capacidades estatais nos governos locais (ou 

estaduais, no caso do PNAGE). 
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19.  Por que existem dois programas (PNAFM) com finalidades e públicos similares? Não 

seria melhor unificar esforços? 

20. Quais os resultados mais significativos que o programa gerou para desenvolver 

capacidades institucionais nas cidades? 

21. Um exemplo de ótimo resultado obtido com o programa e um exemplo de mal 

resultado? O que explica esses resultados? 

22. Quais os principais indicadores utilizados para avaliar se a implantação do programa 

gerou resultados nas cidades que o contrataram? 

23. É viável um programa que busca criar “autonomia municipal” e que tem na geração de 

capacidade tributária seu parâmetro chave, mesmo que o ambiente econômico e social 

dos pequenos município seja pouco favorável? 

24. Qual era a finalidade do Simples Municipal? Ele cumpriu seus objetivos? 

25. Quais os mecanismos de acompanhamento e monitoramento junto aos municípios? 

Existem seminários ou reuniões de trabalho? 

26. O Programa é ofertado aos municípios ou apenas é procurado? Se sim, como? 

27. Qual o papel do Departamento de Gestão Pública e Avaliação de Impactos Sociais? 

(SÓ PMAT). 

28. Papel do Conselho de Gestão Fiscal e demais instâncias de mediação com governos 

subnacionais. 

29. Por que políticas de apoio à gestão municipal acabaram sendo alocadas em bancos 

públicos? Por que não foi uma política pública alocada em Ministérios como 

Planejamento, sobretudo para pequenos municípios? 

30. Paradoxo: descentralizar sem capacidades estatais nas cidades? O federalismo 

brasileiro tem sido cooperativo para gerar o desenvolvimento dessas capacidades nas 

cidades? 
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ROTEIRO ENTREVISTA SOBRE O CAF 

 

1. Quais as motivações e objetivos para a instalação do CAF? Na sua trajetória, quais seus 

momentos mais relevantes? 

2. Ele cumpriu/vem cumprindo a função de ser um fórum de relações intergovernamentais 

cooperativas? Se possível qualificar a resposta com exemplos. 

3. Como foi/vem sendo a participação das Associações de Municípios e dos ministérios? 

4. Quais seus avanços/conquistas e quais suas dificuldades/problemas em sua trajetória? 

5. Quais seus avanços e limites em temas relativos à modernização da gestão administrativa 

dos municípios? 

6. Qual o diagnóstico que o CAF possui da gestão municipal no Brasil e o que foi/é proposto 

para atuar sobre essa realidade? 

7. O que se buscou implementar em relação ao Pmat e Pnafm, ou em outros termos, o que foi 

discutido com a Caixa Federal/Ministério da Fazenda e BNDES sobre esses dois programas e 

as formas de acesso dos municípios? O que foi exitoso na ação do CAF e o que não avançou? 

Quais as razões que explicam os eventuais sucessos ou insucessos em tratar com esses órgãos 

e esses dois programas? 

8. O CAF encontrou dificuldades em tratar com esses órgãos acerca desses dois programas? 

Se sim, quais foram? 

9. O CAF foi/é um fórum com legitimidade reconhecida para tratar de  temas relativos aos 

municípios, sobretudo a questão da modernização da gestão municipal? 

10. Outras informações julgadas relevante sobre o CAF com o foco na gestão municipal (bem 

como documentos e materiais que ajudem a compreender sua ação). 

 
  



 405 

ROTEIRO ENTREVISTA ASSOCIAÇÕES MUNICIPALISTAS 

 

SOBRE O CAF 

 

1. Quais as motivações e objetivos para a instalação do CAF? Na sua trajetória, quais seus 

momentos mais relevantes? 

2. Ele cumpriu/vem cumprindo a função de ser um fórum de relações intergovernamentais 

cooperativas? Se possível qualificar a resposta com exemplos. 

3. Como foi/vem sendo a participação das Associações de Municípios e dos ministérios? 

4. Quais seus avanços/conquistas e quais suas dificuldades/problemas em sua trajetória? 

5. Quais seus avanços e limites em temas relativos à modernização da gestão administrativa 

dos municípios? 

6. Qual o diagnóstico que o CAF possui da gestão municipal no Brasil e o que foi/é proposto 

para atuar sobre essa realidade? 

7. O que se buscou implementar em relação ao Pmat e Pnafm, ou em outros termos, o que foi 

discutido com a Caixa Federal/Ministério da Fazenda e BNDES sobre esses dois programas e 

as formas de acesso dos municípios? O que foi exitoso na ação do CAF e o que não avançou? 

Quais as razões que explicam os eventuais sucessos ou insucessos em tratar com esses órgãos 

e esses dois programas? 

8. O CAF encontrou dificuldades em tratar com esses órgãos acerca desses dois programas? 

Se sim, quais foram? 

9. As Associações Municipalistas consideraram o CAF como fórum legítimo para tratar de 

seus temas, sobretudo a questão da modernização da gestão municipal? 

10. Outras informações que julgares relevante sobre o CAF com o foco na gestão municipal. 

 

 

 

SOBRE O PMAT E PNAFM 

 

31. Por que o PMAT foi criado? Quais seus objetivos centrais? Quais as suas ideias? Por que 

ele surgiu em 1997? Explicar o contexto e as razões para o lançamento do programa nesse 

período. O que explica sua criação sem debate com as cidades? 

32. Quais os atores centrais na formulação, implementação e execução desse programa? 

33. Quais as instituições envolvidas nesse programa? Explicar o funcionamento do programa 

com suas normas e procedimentos? Sobre a tramitação do projetos e seus tempos de 

análise: o que falar? 

34. Explicar as relações entre os atores envolvidos no governo federal e nas cidades? Como 

funcionam esses vínculos? 

35. Quais os resultados alcançados pelo programa, considerando seus objetivos e públicos 

priorizados? Quais os pontos fortes e fracos e o que melhorar no programa? Que tipo de 

apoio técnico é oferecido às cidades que desejam contratar o programa? 

36. Por que o número de pequenos municípios, que seriam os principais interessados em 

modernizar sua gestão, foram os que menos se valeram do programa? 

37. As regras do PMAT são favoráveis à adesão das pequenas cidades? O que o PMAT exige 

de um município que deseja contratar o financiamento? O desenho do programa possui 

mecanismos de indução para obter adesão dos municípios? 
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