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ORÇAMENTOS MUNICIPAIS PAULISTAS

capítulo tributário da Constituição de 1988 deu
novo reforço às finanças municipais e esta-
duais, consolidando o longo processo de des-

centralização tributária iniciado na segunda metade dos
anos 70. O atual texto constitucional repassou aos mu-
nicípios a competência sobre dois novos impostos e
ampliou as participações municipais nas receitas esta-
duais do ICMS e do IPI-exportações e nas receitas fe-
derais através do FPM. Os impostos únicos, o imposto
sobre os serviços de telecomunicações e aquele sobre
os serviços de transportes interestaduais foram retira-
dos da esfera federal e incorporados à base tributada
pelo ICM, sendo ampliada a participação estadual nas
receitas da União através do FPE.

Estas mudanças diminuíram a receita tributária efe-
tivamente disponível para a União e aumentaram os re-
cursos colocados à disposição dos estados e municí-
pios. Em 1990, a receita tributária federal, após
concretizadas as transferências intergovernamentais,
passou a representar 54% do total da receita tributária
nacional, contra 57% no biênio 1988-89. No mesmo
período, a receita municipal aumentou de 14% para 16%
e a estadual passou de 29% para 30%. Contudo, a re-
ceita real efetivamente disponível para a União não
diminuiu, ao contrário, experimentou inclusive um
pequeno aumento devido à expansão da carga tributá-
ria geral que saltou de 21,9% do PIB para 27,4%, man-
tendo-se neste patamar até o presente.1

Com os reforços das receitas estaduais e municipais,
o sistema tributário nacional transformou-se num dos
mais descentralizados do mundo, conforme têm desta-
cado diversos autores, dentre eles Dain (1994) e Afonso
e Raimundo (1995). Esta descentralização, porém, co-

meçou a ser contestada antes mesmo de entrar plena-
mente em vigência. Por um lado, o governo federal
buscou imediatamente desincumbir-se de dispêndios até
então sob sua responsabilidade, usando para isso
instrumentos administrativos (operação desmonte). Por
outro lado, diante da falta de respaldo das forças
políticas locais e regionais, as propostas federais para
reversão ou atenuação da descentralização passaram a
ser veiculadas camufladamente dentro de proposições
mais abrangentes. Exemplos marcantes desta camu-
flagem são os projetos de simplificação da estrutura
tributária.

Apesar de a história recente de nosso sistema tribu-
tário registrar sucessivas alternâncias entre desenhos
centralizados e descentralizados, esta última reação
federal contrária à descentralização foi inédita tanto
pela rapidez com que se apresentou quanto pela fragi-
lidade das forças políticas que a apoiaram (e em parte
ainda a apóiam). Mesmo antes da vigência dos novos
dispositivos constitucionais, forças do governo central,
que haviam se mantido no mais absoluto silêncio du-
rante todo o processo constituinte, passaram a clamar
contra o que consideraram “excessos descentralizan-
tes”, “o mesmo erro da centralização com sinal troca-
do”, “ingovernabilidade provocada pela descentraliza-
ção exagerada”, etc.

Diversas são as razões que explicam a fragilidade
das forças políticas e sociais defensoras da re-centrali-
zação da receita tributária, mas pode-se destacar a au-
sência de um projeto amplo capaz de aglutinar interes-
ses diversos, como ocorreu nas centralizações dos anos
30 e 60. De fato, enquanto estas centralizações resul-
taram de rupturas políticas, nas quais a concentração
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de recursos na esfera federal respondia a objetivos
amplos que catalisaram politicamente expressivos seg-
mentos sociais, as atuais propostas não apontam para
nenhum projeto de longo alcance.

EVOLUÇÃO E PERFIL ATUAL DA RECEITA

As principais características da receita pública mu-
nicipal em nossos dias são a pequena dimensão dos re-
cursos próprios e o grande peso que os recursos trans-
feridos têm na maioria dos orçamentos municipais.
Estas características foram implementadas em 1966 com
o objetivo de transformar o sistema tributário num ins-
trumento para o planejamento e orientação do proces-
so de industrialização.2 Para o sucesso deste objetivo
seria fundamental criar mecanismos que compelissem
as esferas inferiores do governo a seguirem as deter-
minações centrais. Exatamente para isso, a autonomia
financeira dos governos estaduais e municipais foi re-
duzida e, para compensá-los pela perda de receitas,
foram incrementados os recursos a eles transferidos e,
coerentemente com o projeto e implantação do plane-
jamento centralizado, estas transferências passaram a
ter destinações determinadas pelo governo federal, atra-
vés de vinculações compulsórias.3

Ademais, de seu caráter compensatório e das vincu-
lações a que foram submetidas, as transferências fede-
rais para estados e municípios referentes aos Fundos
de Participação dos Estados e Municípios (FPE e FPM)
ganharam ainda funções mitigadoras das diferenças in-
terestaduais e intermunicipais de renda, passando a
privilegiar os estados economicamente mais atrasados
e, dentro dos estados, os municípios menores. Por seu
turno, as receitas estaduais do Imposto sobre a Circu-
lação de Mercadorias –  ICM passaram a ser partilha-
das com os municípios onde foram arrecadadas, bus-
cando propiciar adequado e permanente financiamento
à infra-estrutura dos espaços nos quais se localizava a
produção industrial ou comercialização.

Consolidadas as alterações introduzidas no sistema tri-
butário e ampliada a carga tributária geral, a distribuição
dos recursos adicionais entre os municípios paulistas fi-
cou assim disposta: à capital coube a maior parcela de in-
cremento; aos municípios pequenos (justamente os que
perdiam ou vinham mantendo relativamente constantes
seus contingentes populacionais) couberam os maiores
acréscimos de recursos;4 aos maiores centros urbanos do
interior (aqueles com mais de 100.000 moradores e que
recebiam os maiores fluxos migratórios dentro do estado)
foram reservados os menores incrementos de recursos.

Em suma, a distribuição final dos recursos aos mu-
nicípios paulistas foi paradoxal. Por um lado, os maio-

res incrementos contemplaram os municípios menores
que, em geral, estavam perdendo ou vinham mantendo
relativamente estáveis suas populações e para os quais
eram estáveis ou declinantes suas respectivas deman-
das sociais urbanas. Por outro lado, aos grandes muni-
cípios que, na sua maioria, experimentavam aumentos
populacionais explosivos e conseqüentemente sofriam
aumentos em suas demandas sociais urbanas couberam
os menores incrementos.5 Convém ainda salientar que
este é um período no qual a modernização industrial,
que vinha ocorrendo desde o início dos anos 50, au-
mentava a pressão sobre a infra-estrutura das cidades
e alterava substancialmente a natureza da demanda
social urbana.6

Rapidamente este desencontro gerou protestos e, de-
vido à posição destes centros urbanos no cenário polí-
tico nacional, suas manifestações passaram a ecoar por
toda sociedade. Num primeiro momento, exatamente
nestas grandes cidades do interior paulista, as forças
políticas do regime militar passaram a sofrer derrotas
eleitorais que se reproduziram nos grandes centros de
outros estados, comprometendo a legitimidade do re-
gime.

Na primeira metade dos anos 70, a insatisfação nas
capitais estaduais e nos grandes centros interioranos ga-
nhou nova dimensão devido à falta de investimentos
em saneamento básico, o que provocou a proliferação
de surtos de doenças infecto-contagiosas, como a me-
ningite, a paralisia infantil, etc., e pela falta de investi-
mentos em alternativas para o transporte de massa as-
sociados e pela deterioração da malha ferroviária
suburbana, que ensejaram depredações de estações de
trens e terminais de ônibus (principalmente em São
Paulo e no Rio de Janeiro).

Estas reações inegavelmente contribuíram para ace-
lerar o processo de abertura da fechada estrutura polí-
tica do regime. Neste processo, a busca por maior res-
paldo político promoveu a alteração dos critérios das
representações estaduais no Legislativo federal em fa-
vor das regiões economicamente mais atrasadas, nas
quais as forças políticas do regime ainda contabiliza-
vam vitórias eleitorais.

Dentre os desdobramentos provocados pela abertu-
ra, interessa destacar a progressiva desvinculação dos
recursos transferidos e a descentralização da receita
tributária através do aumento dos montantes repassa-
dos pelo Fundo de Participação dos Estados e Municí-
pios, privilegiando exatamente as regiões cujas repre-
sentações haviam ganho peso no Congresso Nacional.

O esvaziamento das finanças federais continuou à
medida que o regime militar foi perdendo poder frente
ao esgotamento da capacidade de ação do Estado Na-
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cional. Para tanto, contribuíram as pressões das mes-
mas elites regionais sobre-representadas no Congresso
Nacional, às quais se juntaram as pressões de repre-
sentantes das regiões economicamente mais adiantadas.

Esta junção de interesses parece ter sido subprodu-
to do progressivo esgotamento da capacidade de ação
do Estado central, frente ao qual a descentralização da
receita, via aumentos das transferências do Fundo de
Participação dos Estados e do Fundo de Participação
dos Municípios, constituía-se uma opção para garantir
investimentos regionais. Independente desta conside-
ração, o certo é que o reforço das finanças locais e re-
gionais, por esta via, passou a catalisar os interesses
de todos os representantes das regiões menos desen-
volvidas, pois estas seriam as maiores beneficiadas pelo
incremento dos montantes federais transferidos através
do FPE.

Em outra vertente do mesmo movimento, os aumen-
tos nas transferências do FPM beneficiavam privilegi-
adamente os menores municípios, independentemente
do estado no qual se situassem. Este fato explica por
que os representantes ligados aos pequenos centros das
regiões mais desenvolvidas também aderiram a este ca-
minho para promoverem a descentralização. Contra esta
aliança, os representantes legislativos dos grandes cen-
tros das regiões mais desenvolvidas pouco teriam a
fazer, senão apoiá-la.7 E, de fato, ganha força o “movi-
mento” municipalista formado por parlamentares de
todas as regiões, notadamente aqueles ligados a bases
interioranas de seus estados.

Nesta “demarche” do sistema de repartição da re-
ceita pública, os municípios de menor porte foram os
mais beneficiados, pois as transferências do FPM res-
pondiam por cerca de 30% de suas receitas, enquanto
nos orçamentos das grandes cidades este peso reduzia-
se para menos de 3%. Isto ajuda a entender por que,
apesar de os municípios em geral beneficiarem-se com
os novos recursos, persistia a demanda dos maiores
centros por mais reforços.8

Paralelamente a este processo de âmbito nacional,
ocorria no território paulista um importante desloca-
mento da produção industrial da capital para outros
centros urbanos, fazendo com que a participação do
valor adicionado pela produção e circulação de bens
na capital caísse de 45,4% do total estadual, em 1970,
para 34,2%, em 1982.

O governo estadual, visando recompor o orçamento
paulistano sem comprometer seus próprios recursos,
submeteu à Assembléia Legislativa uma proposta de al-
teração dos critérios de distribuição do ICM, privile-
giando a capital em detrimento dos grandes municípios.
Para viabilizar politicamente o projeto, além do muni-

cípio de São Paulo, foram contemplados também os
micros e pequenos centros, reproduzindo assim (inter-
namente no estado) o mesmo movimento de aumento
das transferências para os pequenos municípios. No
caso paulista, o favorecimento aos pequenos municí-
pios teve a agravante de diminuir concomitantemente,
em termos absolutos, os recursos destinados aos gran-
des centros urbanos do interior.

Em abril de 1982, exclusivamente por conta destas
alterações, o índice de participação da capital no ICM
aumentou 9,4%, passando de 34,3% para 37,5% do to-
tal estadual, sendo que a participação dos municípios
menores saltou 85,7% (de 0,8% para 1,5% do total es-
tadual), enquanto a dos maiores municípios sofria uma
brusca redução de 42,5% para 38,5%.

Concluindo, entre 1980 e 1988, a distribuição das
receitas municipais no Estado de São Paulo sofreu mu-
danças produzidas concomitantemente pelas transferên-
cias federais e pelas estaduais, ambas reforçando os or-
çamentos dos menores municípios. Em 1988, as receitas
efetivamente disponíveis, isto é, as receitas totais ex-
clusive os empréstimos obtidos, dos micromunicípios
paulistas correspondiam a quase o dobro do valor de
1980. As dos municípios médios cresceram em média
36% e as dos grandes centros e da capital eram respec-
tivamente 5% e 23% menores. Ou seja, a descentrali-
zação, nos anos 80 anteriores à reforma constitucional,
não alterou o perfil da distribuição intermunicipal da
receita, mas apenas acentuou os traços definidos, em
1966, e o desencontro entre os recursos e a demanda
social urbana.

O processo constituinte de 1988 aumentou as recei-
tas estaduais e municipais, incrementando tanto os re-
cursos para eles transferidos quanto suas receitas pró-
prias. Os principais impactos destas alterações nos
municípios paulistas, vistos em termos per capita entre
a média dos triênios anterior e posterior a reforma
(1986-88 e 1989-91), foram os seguintes:
- os ganhos na receita efetiva total (receita total menos
os empréstimos realizados) no estado foram em média
de 31%. À capital coube um incremento de cerca de
45%, o maior dentre os centros urbanos. Os percentuais
de ganho dos outros municípios foram menores, com
acréscimos decrescentes e proporcionais à população.
Os maiores centros urbanos tiveram incrementos da
ordem de 35% e as menores localidades foram de 16%;

- a ampliação da base tributada pelo ICM/ICMS e o au-
mento de 20% para 25% da participação municipal na
sua receita fizeram com que, pela primeira vez desde
os anos 60, os acréscimos nas transferências contem-
plassem principalmente os grandes municípios. À ca-
pital coube um acréscimo de 30% e aos centros com
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mais de 250.000 habitantes de 25% em média. Os cen-
tros com população entre 10.000 e 50.000 tiveram ga-
nhos de, em média, 18% e para aqueles com menos de
10.000 moradores o aumento médio correspondeu a
12%;

- os incrementos propiciados nas arrecadações próprias
pela ampliação das competências tributárias municipais,
de um modo geral, fortaleceram privilegiadamente as
localidades menores. Contudo, dado que no geral eram
pequenas as participações destas receitas nos respecti-
vos orçamentos e pequenos foram os acréscimos nas
arrecadações próprias, igualmente pequenos foram os
impactos nas respectivas receitas disponíveis.

TRAÇOS RELEVANTES DOS
GASTOS MUNICIPAIS

Estas modificações aparentemente esgotaram a des-
centralização através de ampliações das participações
estaduais e municipais nas receitas federais e desper-
taram críticas diversas e reações contrárias à descen-
tralização. Dentre estas, destacam-se, não pela rapidez
com que foram formuladas, mas sim pelo caráter ofi-
cial que assumiram, as realizadas pela comissão exe-
cutiva nomeada em 1992, pelo presidente Fernando
Collor, para apresentar uma proposta de reforma fiscal
a ser encaminhada ao Congresso Nacional.

O relatório final desta comissão enfatizou as incon-
veniências da grande variedade de tributos então vi-
gentes e propôs a eliminação de alguns deles, que de-
veria ser acompanhada de uma nova repartição da
receita tributária em favor da União, ou da transferên-
cia para os estados e municípios de vários encargos até
então sob responsabilidade federal, ou de uma combi-
nação das duas alternativas. Estas propostas foram, em
grande medida, justificadas pela rigidez orçamentária
que os elevados gastos com o funcionalismo público
provocava. Esta rigidez foi identificada como um dos
maiores entraves para a realocação dos recursos e re-
direcionamento dos gastos governamentais e para uma
maior eficácia da ação estatal sobre as carências so-
ciais (Mattos Filho, s.d.). Segundo a comissão, este
comprometimento e seus prejuízos à ação governamen-
tal seriam particularmente danosos na esfera munici-
pal, cujos gastos com pessoal haviam passado de 0,99%
do PIB em 1980 para 1,25% em 1987 e para 1,84% em
1990.9

De fato, para os municípios paulistas os gastos com
pessoal aumentaram significativamente, em termos re-
ais, entre 1980 e 1994. O total dos gastos com pessoal
e com os bens e serviços de consumo corrente aumen-
tou em média 47% entre 1980 e 1988 e duplicou deste

último ano até 1994, passando a comprometer cerca de
80% das receitas disponíveis para os municípios pau-
listas, exclusive a capital, para a qual este comprome-
timento ficou perto de 65%.10 No entanto, apesar deste
comprometimento, as despesas diversificaram-se sig-
nificativamente, apresentando expressivo dinamismo,
como se constata nos dados dos balanços no período.

Durante todo o período analisado, o conjunto dos
bens e serviços públicos e a infra-estrutura colocada à
disposição dos munícipes aumentaram ininterruptamen-
te. Os níveis dos investimentos mantiveram-se, nos 15
anos estudados, em patamares elevados e semelhantes
aos do início da década. Por duas vezes somente eles
se retraíram: a primeira durante a crise 1982-85 e a
segunda em 1989, frente ao alarmante descontrole in-
flacionário do último ano do governo Sarney.

Ainda através dos dados agregados, observa-se ni-
tidamente que, apesar do progressivo comprometimento
orçamentário com despesa de pessoal, a partir de 1985,
diminuíram em termos percentuais os recursos desti-
nados a cobrir o funcionamento da “máquina pública”,
ou seja, as atividades administrativas e de planejamento
das prefeituras em geral absorveram, em 1993-94, par-
celas menores das receitas disponíveis do que as ab-
sorvidas em meados da década de 80 ou no ano da re-
forma constitucional.

Também de um modo geral, os municípios aumen-
taram seus dispêndios com atividades sociais (educa-
ção/cultura e saúde/saneamento) e com atividades li-
gadas a segurança pública, comunicações, agricultura,
indústria, comércio e serviços e relações de trabalho.
Em contrapartida, acompanhando a queda nas taxas de
crescimento demográfico, ocorreram discretas reduções
nos recursos orçamentários dedicados ao urbanismo e
ao sistema de transportes.

Dados um pouco mais detalhados, extraídos de uma
amostra selecionada de municípios,11 permitem conclu-
sões ligeiramente diferentes, porém, perfeitamente com-
patíveis com estas obtidas a partir das despesas agre-
gadas para o total dos municípios agrupados segundo
seus portes populacionais.

O investimento per capita (apesar de apresentar va-
riações) manteve-se em patamares próximos aos de
1980-82 em cerca de metade dos balanços. Para 20%
dos balanços, os investimentos declinaram ligeiramente
e para os restantes 30% diminuíram acentuadamente,
nos últimos anos.

Na mesma amostra, para o conjunto dos municípios
que, na década passada, perderam população ou cujas
populações mantiveram-se relativamente estáveis, no-
tou-se uma discreta preponderância de níveis mais bai-
xos de investimentos do que os prevalecentes nos muni-
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Dos municípios selecionados para esta análise mais
detalhada, 40% despenderam mais de 5% de seus or-
çamentos com atividades atípicas ou não tradicionais
da esfera municipal, pouco mais de 15% gastaram algo
superior a 10%, nestas mesmas atividades, enquanto
apenas dois, dos 60 municípios selecionados, despen-
deram seus recursos exclusivamente em programas ti-
picamente municipais.

As atividades educacionais e de saúde atípicas fo-
ram as que mais absorveram recursos orçamentários.
Na saúde, provavelmente foram destinados recursos
para alimentação e nutrição infantil, ou ainda para a
distribuição de remédios e outros produtos farmacêu-
ticos. Nos programas educacionais atípicos, provavel-
mente foram implementados o ensino médio, estimu-
laram a formação superior, forneceram ensino supletivo
ou educação para excepcionais, ou cursos profissiona-
lizantes, ou ainda foram concedidas bolsas de estudo
ou ajuda para a locomoção de estudantes.

Cerca de 10% dos municípios selecionados aplica-
ram mais de 5% de seus recursos em programas atípi-
cos de transportes, ou seja, em transportes não urba-
nos. Possivelmente em terminais de ônibus interurbanos
ou campos de pouso para aviação de pequeno alcance.
Pouco mais de 1/3 das localidades da amostra fomen-
taram as atividades industriais, comerciais e de servi-
ços. Em 10% destas localidades, os gastos desta natu-
reza absorveram mais de 3% de seus orçamentos.

Dos municípios estudados, cerca de 30% destinaram
mais do que o mínimo legal aos programas educacio-
nais que constitucionalmente cabem à esfera munici-
pal, em 5% estes gastos superaram 30% do total orça-
mentário. Igual número de municípios (grandes, médios
e pequenos) dedicaram mais de 1% de seus orçamen-
tos para atividades estritamente culturais.

Finalmente, vale destacar que 23, dos 60 municípios
selecionados, dedicaram, em 1992, mais de 20% de seus
recursos em suas malhas viárias, isto é, em infra-estru-
tura física. Destes municípios, 19 vinham registrando
crescimento populacional acima da média estadual e
em nove deles a taxa de crescimento superou o dobro
da estadual. Os maiores gastos com saneamento bási-
co também foram majoritariamente realizados por mu-
nicípios com elevado crescimento populacional, e dis-
cretamente menores nas localidades populacionalmente
mais estáveis.

Em suma, com diferenças devido ao tamanho e à
dinâmica populacional, foi possível para uma parcela
significativa de municípios paulistas, entre 1980 e 1994,
manterem relativamente estáveis os patamares de seus
investimentos, diminuírem (frente ao aumento de suas
receitas) o peso de suas atividades legislativas, judiciárias

cípios com elevado crescimento populacional.12 Nos mu-
nicípios mais estáveis do ponto de vista populacional, à
menor propensão a investir correspondeu maiores gastos
na área social (saúde, proteção ao meio ambiente, educa-
ção e cultura, abastecimento agrícola, etc.).

Entre os municípios selecionados, a diminuição das
parcelas orçamentárias destinadas a cobrir despesas com
a administração e planejamento das atividades públi-
cas predominou nos maiores centros (aqueles com po-
pulação superior a 250.000 habitantes, inclusive a ca-
pital), justamente os que mais têm comprometidos seus
gastos com pessoal. Nos menores centros, o peso da
“máquina administrativa” manteve-se aproximadamen-
te nos mesmos patamares anteriores ou aumentou.

Em 1993-94, para pouco mais de 80% dos centros
da amostra, os totais per capita destinados às funções
de educação, cultura, saúde e saneamento eram mais
de 30% superiores aos destinados em 1980-81.

Esta reordenação dos gastos em favor das ativida-
des predominantemente sociais, além de generalizada
foi acompanhada de discreta contração de gastos em
infra-estrutura urbana. Com certa coerência, esta con-
tração dos gastos com a infra-estrutura urbana foi dis-
cretamente mais elevada nos municípios cujas popula-
ções apresentaram menores taxas de crescimento e
foram discretamente menores nos municípios que ga-
nharam população. O município de Santos, por exem-
plo, que cresceu apenas 2,7% na década de 80, apre-
sentou gastos orçamentários com infra-estrutura urbana
permanentemente decrescentes entre 1980 e 1994.

Estes mesmos indicadores podem ser um pouco mais
refinados para 1992 (único ano para o qual há dados
mais desagregados por função).13 A análise destes da-
dos mostra que os municípios paulistas cumprem uma
série de funções que não são constitucionalmente de
sua responsabilidade.14 Em uma determinada função,
estas atividades, atípicas ou não tradicionais aqui con-
sideradas, tiveram seus montantes estimados subtrain-
do-se, do total das despesas contabilizadas, aquelas
despendidas com atividades constitucionalmente defi-
nidas como de responsabilidade dos governos munici-
pais. Por exemplo, do total referente à função educa-
ção e cultura, foram subtraídas as despesas referentes
aos programas de educação da criança de 0 a 6 anos e
ao ensino fundamental.

Com isso restaram como gastos de educação consi-
derados atípicos ou não tradicionais, os gastos com o
ensino médio, o ensino superior, o ensino supletivo, o
ensino especial, os subprogramas referentes ao desporto
amador e profissional, a bolsas de estudo, a residência
para educandos, ao transporte escolar e ao restaurante
universitário.
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O que os dados mostram é uma diversidade de com-
portamentos ditada pelas diferentes dinâmicas populacio-
nais e pelos diversos portes urbanos. Assim sendo, aos
críticos da descentralização da receita pública, que cla-
mam serem desordenados os gastos municipais, fica de-
monstrado que, numa sociedade extremamente heterogê-
nea e desigual como a brasileira, a centralização do poder
político e da receita pública é que teria dificuldades para
implementar uma racionalidade tão diversa.

Com a centralização é que se perdem a agudeza, a
sensibilidade local e a capacidade de apreensão das me-
lhores formas de atendimento apropriado das demandas
específicas. É exatamente isso que resulta da maioria das
análises feitas sobre os planos nacionais que objetivaram
equacionar problemas locais como habitação, saneamen-
to, analfabetismo, mortalidade infantil e geral, etc.

NOTAS

1. Dados extraídos de Mattos Filho (s.d.:32).

2. Detalhes em Oliveira (1981).

3. Detalhes em Varsano (1982:568).

4. Comumente é ignorado o fato de as modificações introduzidas em 66 nas trans-
ferências federais compensatórias praticamente não terem alterado a distribui-
ção horizontal dos recursos, isto é, a distribuição entre municípios dentro de um
mesmo estado. Apesar da retórica racionalizadora e redistributivista dos mento-
res da reforma, parece ter prevalecido a necessidade de diminuir os atritos com
os governos locais em favor de uma menor resistência ao projeto centralizador.

5. A título de ilustração, na década de 70, o impacto populacional provocado pelo
saldo migratório no município de Campinas foi exatamente o dobro do experimen-
tado pela metrópole paulista, enquanto o incremento de recursos atribuído ao mu-
nicípio foi, proporcionalmente, cerca de metade do destinado à capital.

6. Entre inúmeros exemplos do que foi dito, destacam-se as pressões exercidas
sobre a malha viária urbana, pela produção automobilística, e sobre as redes de
abastecimento de água e de esgotos, pelo fluxo migratório.

7. Para entender estas alianças deve-se lembrar que, via de regra, quanto menor
o município, mais fortes são os laços que unem a representação legislativa e os
executivos locais (“currais eleitorais”). Inversamente, quanto maior a localidade
mais tênues são estes laços e menor o poder de influência dos executivos dos
grandes municípios sobre a representação legislativa de sua base territorial. Por
conseqüência, este caminho da descentralização era o que menos resistência
encontrava e o que mais amplo espectro de forças aglutinava.

8. Mais detalhes em Zimmermann (1989).

9. FGV/Ibre/CEF (até 1987) e IBGE/Decma (de 1988 a 1990), citados por Mattos
Filho, s.d.

10. Os dados referentes à evolução dos gastos, entre 1980 e 1994, foram extraí-
dos de uma versão do produto “Finanças Públicas dos Municípios Paulistas 1980-
1994”, da Fundação Seade, que se encontra em etapa final de testes, devendo
tornar-se pública nos próximos meses.

11. Os dados de despesas citados nesta parte referem-se a uma amostra com os
seguintes 60 municípios: Alto Alegre, Álvares Florence, Araras, Arujá, Bady
Bassitt, Buritizal, Campo Limpo Paulista, Capão Bonito, Capivari, Cubatão,
Espírito Santo do Pinhal, Fernando Prestes, Flórida Paulista, Francisco Morato,
General Salgado, Guaimbê, Guarulhos, Inúbia Paulista, Itaquaquecetuba, Itupeva,
Jundiaí, Junqueirópolis, Juquiá, Lençóis Paulista, Limeira, Luís Antônio, Marí-
lia, Monte Alegre do Sul, Nhandeara, Nova Luzitânia, Nuporanga, Palestina,
Piracaia, Pirajuí, Pongaí, Presidente Prudente, Rinópolis, Sales, Santa Bárbara
d’Oeste, Santana de Parnaíba, Santo Anastácio, Santo André, Santos, São Ber-
nardo do Campo, São Caetano do Sul, São José dos Campos, São Paulo, Sud
Menucci, Sumaré, Tabatinga, Tarabaí, Tatuí, Taubaté, Tupã. Para compor esta
amostra, os municípios paulistas foram divididos por faixas de tamanho popula-
cional e, dentro delas, subdivididos pela evolução demográfica da década de 80.
Finalmente, para cada faixa e tipo de comportamento foram selecionados, sem-
pre que possível, dois municípios.

e administrativas e aumentarem os recursos destinados
às atividades educacionais, culturais, de saúde e
saneamento básico. Parte significativa de seus orça-
mentos (5,7% do total dos orçamentos da amostra) foi
despendida em atividades que extrapolam as compe-
tências locais definidas na Constituição, tais como
segurança pública, relações trabalhistas, estímulos às
atividades industriais, comerciais ou de serviços em
geral.

Enfim, ficou patente certa flexibilidade na destina-
ção dos recursos que variaram segundo os tamanhos e
dinâmicas populacionais dos diversos centros analisa-
dos e certamente, em alguma medida, em função de
atendimento aos desejos e reclamos específicos de cada
comunidade. Neste sentido, foram expressivas as cor-
relações entre crescimento populacional e despesas com
a infra-estrutura física e rede de abastecimento e sane-
amento básico. É, portanto, razoável se supor que os
investimentos seguiram, em grande parte dos municí-
pios, o ritmo da demanda social urbana específica de
cada centro urbano.

Esta performance, no entanto, elevou o comprome-
timento dos orçamentos com as dívidas fundadas, prin-
cipalmente no final do período analisado. Em 1993-94,
o total dos desembolsos com amortizações e encargos
dos empréstimos tomados voltou para o mesmo pata-
mar que se encontrava no início da década. Tais resul-
tados, porém, escondem déficits orçamentários crescen-
tes que em 1994 foram, em média, cerca de cinco vezes
superiores aos de 1980, tendo dobrado de volume en-
tre 1988 e 1994.

Contudo, não há como dissociar este comportamen-
to explosivo daquele inflacionário, das indexações (for-
mais ou não) estabelecidas por pressões trabalhistas ou
dos principais fornecedores e da liberalidade com que
foram tratados os limites de endividamento municipal,
principalmente, a partir das vésperas da Constituinte e
na luta do presidente Sarney para ampliar em um ano
seu próprio mandato.

Em 1988, as operações de crédito ampliaram em 25%
a receita efetiva dos municípios paulistas. O déficit glo-
bal dos municípios paulistas, que representava 8% da
receita disponível em 1988, saltou para 24% em 1994,
mantendo-se, na média, num patamar três vezes supe-
rior ao prevalecente de 1980 a 1987.

Em suma, pelos mais diversos itens orçamentários
das administrações municipais paulistas, é possível se
vislumbrar a fragilidade dos argumentos baseados em
suposta incongruência dos gastos realizados sem dire-
trizes comuns, como se as demandas, ou vontades lo-
cais e específicas, fossem insuficientes para o atendi-
mento das necessidades locais.
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12. Na amostra, 17 municípios perderam população ou apresentaram saldo popula-
cional positivo menor que 1,5% durante a década de 80. Em dez deles, não houve
investimento em saneamento básico, em 1992, único ano para o qual há dados mais
abertos por função. Em dois destes municípios, o total gasto não ultrapassa 1% de
seus orçamentos. Por outro lado, nos orçamentos de oito dos 11 municípios com
mais de 100.000 habitantes e cujas populações cresceram substancialmente, mais
de 10% dos orçamentos destinaram-se a gastos com saneamento.

13. As referências mais detalhadas das despesas em 1992 foram extraídas de
resumos dos balanços anuais, levantados, a partir de 1994, pela Fundação Seade
através da Pesquisa Municipal Unificada –  PMU. Nesta pesquisa, além de um
maior detalhamento das informações fiscais, também passaram a ser coletadas
informações gerais sobre as administrações direta e indireta. Estes últimos da-
dos já estão disponíveis, numa versão simplificada e informatizada, no produto
“Pesquisa Municipal Unificada –  1992”.

14. As atividades atípicas ou não tradicionais aqui consideradas são as obtidas
subtraindo-se do total das despesas contabilizadas numa função, aquelas despe-
sas despendidas com atividades constitucionalmente definidas como de respon-
sabilidade dos governos municipais. Por exemplo, na do total referente à função
educação e cultura, foram subtraídas as despesas com os programas de educação
da criança de 0 a 6 anos, ensino fundamental. Com isso, restaram como gastos
de educação considerados como atípicos ou não tradicionais aqueles com os en-
sinos médio, superior, supletivo e especial, os subprogramas referentes ao des-
porto amador e profissional, a bolsas de estudo, residência para educandos, trans-
porte escolar e restaurante universitário.
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