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                                                             Resumo                                                                                                                                                                     
O estudo objetiva analisar a influência das variáveis políticas na inscrição de restos a pagar nos 

municípios de Pernambuco entre 2013 a 2017. A pesquisa justifica-se pelo fato de ter poucos trabalhos 

relacionando essa variável com o estudo da Teoria dos Ciclos Políticos e suas relações com o 

orçamento público, de modo que sejam levantadas evidências que auxiliem estudos futuros. Para 

verificar essa relação com os ciclos políticos foram escolhidos dois modelos, o primeiro utilizando 

Dados em Painel com Efeitos Aleatórios para analisar como as variáveis políticas influenciam a 

inscrição de restos a pagar, e no segundo um Logit com Dados em Painel com a finalidade de entender 

como os prefeitos reeleitos utilizam os restos a pagar. Para alcançar o objetivo, analisou-se a 

população dos municípios pernambucanos, considerando 184 municípios que totaliza o equivalente 

a 920 observações. Os resultados obtidos indicam que o ano eleitoral e pré-eleitoral possuem uma 

relação negativa com a inscrição de restos a pagar. Essa relação justifica-se em decorrência dos limites 

impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por outro lado, no ano pós-eleitoral identificou-se uma 

relação positiva com a inscrição de restos a pagar, o que pode ser entendido como a utilização da 

inscrição dos restos a pagar como um mecanismo de postergação de despesa, ou seja, comprometendo 

a execução orçamentária posterior. Além disso, dentro das funções orçamentárias estudadas 

destacaram-se as funções de administração, educação, saúde e urbanismo para os prefeitos 

reconduzidos. Dessa forma, o aumento da inscrição de restos a pagar pelos gestores reeleitos é 

justificado pela probabilidade de aumentar a sua reeleição, podendo ser utilizado de forma oportunista 

para melhorar sua gestão e, sobretudo, nas despesas mais visíveis e desejadas pelo eleitorado. 
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A INFLUÊNCIA DOS CICLOS POLÍTICOS NA INSCRIÇÃO DE RESTOS A 

PAGAR: UM ESTUDO NOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS 

 

RESUMO 

O estudo objetiva analisar a influência das variáveis políticas na inscrição de restos a pagar nos 

municípios de Pernambuco entre 2013 a 2017. A pesquisa justifica-se pelo fato de ter poucos 

trabalhos relacionando essa variável com o estudo da Teoria dos Ciclos Políticos e suas relações 

com o orçamento público, de modo que sejam levantadas evidências que auxiliem estudos 

futuros. Para verificar essa relação com os ciclos políticos foram escolhidos dois modelos, o 

primeiro utilizando Dados em Painel com Efeitos Aleatórios para analisar como as variáveis 

políticas influenciam a inscrição de restos a pagar, e no segundo um Logit com Dados em Painel 

com a finalidade de entender como os prefeitos reeleitos utilizam os restos a pagar. Para 

alcançar o objetivo, analisou-se a população dos municípios pernambucanos, considerando 184 

munícipios que totaliza o equivalente a 920 observações. Os resultados obtidos indicam que o 

ano eleitoral e pré-eleitoral possuem uma relação negativa com a inscrição de restos a pagar. 

Essa relação justifica-se em decorrência dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Por outro lado, no ano pós-eleitoral identificou-se uma relação positiva com a inscrição 

de restos a pagar, o que pode ser entendido como a utilização da inscrição dos restos a pagar 

como um mecanismo de postergação de despesa, ou seja, comprometendo a execução 

orçamentária posterior. Além disso, dentro das funções orçamentárias estudadas destacaram-se 

as funções de administração, educação, saúde e urbanismo para os prefeitos reconduzidos. 

Dessa forma, o aumento da inscrição de restos a pagar pelos gestores reeleitos é justificado pela 

probabilidade de aumentar a sua reeleição, podendo ser utilizado de forma oportunista para 

melhorar sua gestão e, sobretudo, nas despesas mais visíveis e desejadas pelo eleitorado. 

 

Palavras-chave: Contabilidade Governamental; Ciclos Políticos; Restos a Pagar; Funções 

Orçamentárias. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O tema equilíbrio orçamentário tem sido amplamente discutido no país, face ao 

momento de contingenciamento de recursos públicos federais. Este debate é encontrado dentre 

outros lugares, em normativos públicos como a Constituição Federal de 1988 e na Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF. Na verdade, exige-se mais que o equilíbrio, exige-se um 

superávit (fiscal), logo a receita (primária) deve superar a despesa (primária) de forma que o 

saldo possa ser utilizado para pagamento do serviço da dívida pública. 

Entretanto, o uso de “restos a pagar”, um tipo de mecanismo de carregamento de créditos 

e déficits entre períodos (carry-over ou déficit), ao transportar valores entre exercícios 

orçamentários, dificulta a gestão de tal equilíbrio e a obtenção de uma clara noção do resultado 

fiscal no governo (Aquino & Azevedo, 2016).  

Com base nesse cenário, o saldo elevado de restos a pagar é apontado como crítico em 

diversos países, e seu recorrente uso pode indicar uma fraqueza na regulação em uma das fases 

do ciclo financeiro (Flynn & Pessoa, 2014). O aumento da inscrição de restos a pagar vai além 

do mero endividamento de um governo, ajustar o orçamento do ano seguinte com os créditos 

ou os déficits carregados deste ano pode levar à perda de credibilidade do orçamento em si e a 

uma menor transparência (Aquino & Azevedo, 2016).   

Nos últimos anos, observou-se um constante aumento do uso de restos a pagar em todas 

as esferas de governos (Santos et al., 2012), o que pode ser visto como um dos “grandes pro-

blemas da execução orçamentário-financeira brasileira” (Alves, 2011). O total de restos a pagar 

do governo federal aumentou 277% em valores atualizados de 2003 a 2014, um salto de R$ 33 

para R$ 227 bilhões (Aquino & Azevedo, 2016). Mais da metade da execução dos 
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investimentos públicos do governo federal tem sido feita via restos a pagar, através de créditos 

autorizados em orçamentos anteriores (Almeida, 2013). Além disso, nos estados e municípios 

o uso de restos a pagar de 2003 a 2014 cresceu 161% e 242%, respectivamente (Aquino & 

Azevedo, 2016).  

A origem de tal crescimento, tendo como um exemplo as experiências internacionais 

(Flynn & Pessoa, 2014), pode ser resultante de uma combinação de ações oportunistas de 

governos em consequência de pressões orçamentárias, com falhas na regulação de disciplina 

fiscal e baixa coerção dos Tribunais de Contas (Melo et al., 2014). Dessa forma, os gestores 

públicos conseguiriam aliviar pressões externas no orçamento sem prejudicar o desempenho 

fiscal e financeiro de curto prazo divulgado pelo governo, além de postergar pagamentos 

(Almeida, 2014). 

Com base nos conflitos entre o principal (sociedade) e os agentes (gestor público), no  

que diz respeito ao gerenciamento sobre os recursos financeiros, físicos e humanos, é que se 

chega à Teoria dos Ciclos Políticos, a qual procura explicar as consequências políticas das ações 

econômicas dos poderes executivos quando são levados a agirem em detrimento do seu próprio 

interesse, como no caso das eleições (Queiroz, 2015). 

A pesquisa justifica-se pelo fato de contribuir teoricamente com a literatura dos ciclos 

políticos, diferenciando dos estudos até aqui desenvolvidos com a inclusão da variável da 

inscrição de restos a pagar a nível de função orçamentária. Além disso, o estudo poderá auxiliar 

a sociedade a entender o comportamento oportunista dos gestores públicos utilizando os restos 

a pagar como um instrumento de postergação de despesas. Para tal, examinou-se como as 

questões políticas (ano pré-eleitoral, ano eleitoral, ano pós-eleitoral, mudança do gestor público, 

coligação, ideologia dos partidos) influenciam a inscrição de restos a pagar nos municípios 

pernambucanos nos anos de 2013 a 2017. 

Diante desse contexto, dada a possibilidade de interação entre variáveis políticas e 

inscrição em restos a pagar, elaborou-se o seguinte problema de pesquisa: Como a inscrição 

de restos a pagar nos municípios pernambucanos é influenciada por variáveis políticas? 

O trabalho tem por objetivo analisar como as variáveis políticas influenciam a inscrição de 

restos a pagar nos municípios pernambucanos. Espera-se que essa relação possa apresentar 

fatores que expliquem a sua utilização de forma oportunista pelos gestores públicos. 

 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Teoria dos Ciclos Políticos 

A literatura sobre ciclos político-econômicos procura analisar de que forma a ideologia 

dos governantes e seu desejo de serem reeleitos influenciam a evolução da economia. Os 

primeiros estudos relacionados à teoria dos ciclos políticos foram realizados por Kalecki (1943) 

e Akerman (1947). Em seguida, essa teoria foi estruturada no estudo de Downs (1957) e ganhou 

mais visibilidade e ramificações a partir de estudos realizados na década de 1970 e 1980 

(Alesina, 1987; Alesina & Sachs, 1988; Frey & Lau, 1968; Hibbs Junior, 1977; Lindbeck, 1976; 

Nordhaus, 1975; Rogoff, 1990; Rogoff & Sibert, 1988). 

Downs (1957) utilizou como hipótese que os partidos estão interessados em formular 

ações políticas com o objetivo de alcançar interesses político-eleitorais. Na construção do seu 

modelo, Downs (1957) definiu cinco axiomas: (a) cada partido político é uma equipe de homens 

que procuram cargos políticos apenas para desfrutar da renda, prestígio e poder que a posição 

oferece; (b) o partido vencedor (ou coligação) tem o controle completo sobre as ações do 

governo até as próximas eleições; (c) os poderes econômicos do governo são ilimitados; (d) o 

único limite do poder governamental é que o partido do poder não pode restringir a liberdade 

política dos partidos da oposição ou dos cidadãos; e (e) cada agente no modelo comporta-se de 

forma racional em todos os momentos. 
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Nordhaus (1975), considerado um dos precursores nos estudos de ciclos políticos, 

afirma que os políticos possuem um modo “oportunista” no sentido de que estimulam a 

economia às vésperas das eleições a fim de aumentar a probabilidade de reeleição. Em 

sequência, procuram eliminar a inflação resultante dessa manipulação, gerando recessão 

econômica. Para Veiga e Veiga (2004), esse modelo (Political Business Cycles Theory) admite 

expectativas adaptativas (por oposição às expectativas racionais), o que permite que os 

governantes escolham uma combinação de inflação e desemprego aceitável para os eleitores e, 

por isso, “enganem” sistematicamente o eleitorado antes das eleições.  

Segundo Nordhaus (1975), os eleitores podem ser considerados “míopes” e 

retrospectivos, por isso teriam memória curta em relação às questões macroeconômicas, 

tomando suas decisões com base no passado. Utilizando como base a Curva de Philips, para os 

eleitores, a desutilidade marginal do desemprego é maior que a desutilidade marginal da 

inflação (Preussler & Portugal, 2002). 

A evolução da teoria dos ciclos políticos deu origem aos modelos irracionais e aos 

modelos racionais conforme o Quadro 1. Os modelos clássicos são divididos em oportunistas e 

partidários (ideológicos), e consideram que os eleitores agem de acordo com as expectativas 

adaptativas, de modo que os agentes têm visão backward-looking da formação das expectativas, 

tomando decisões segundo os conhecimentos do passado (Cobre, 2016). 

 
Quadro 1 – Classificação dos modelos de ciclos políticos 

V
O

T
A

N
T

E
S

 Hipóteses 
Partidos 

Oportunistas Ideológicos 

IRRACIONAIS 
Nodas (1975)   

Lindbeck (1976) 

Hibbs Junior (1977) 

Frey e Lau (1968) 

RACIONAIS 
Rogoff e Sibert (1988) 

Rogoff (1990) 

Alesina (1987) 

Alesina e Sachs (1988) 

 Fonte: Adaptado de Queiroz (2015) e Martins (2002). 

 

Diferentemente de mordais (1975), Hibbs Junior (1977) incluiu o viés ideológico de 

determinados grupos sociais em seu modelo. O autor defende que a classe social mais baixa da 

população tem preferência por um cenário de baixo desemprego e alta inflação, enquanto um 

cenário de alto desemprego e baixa inflação é compatível com os interesses da camada social 

mais alta.  Por fim, concluiu-se que os governantes buscam políticas macroeconômicas em 

concordância aos interesses econômicos e preferências da classe definida como núcleo de sua 

política eleitoral (Híb. Junior, 1977). 

Alexinas (1987) apresenta uma abordagem ideológica similar à de hib. Junior (1977), 

pela qual se presume que os partidos se preocupam com os efeitos inerentes de suas políticas e 

que os partidos têm diferentes objetivos e incentivos. O ciclo econômico identificado por 

Alesina (1987) difere do proposto por Nordhaus (1975) por não depender de um 

comportamento irracional de votação, expectativas irracionais ou desinformação dos eleitores. 

Os trabalhos de Rogoff e Silbert (1988) e Rogoff (1990) organizam os Ciclos Políticos 

Orçamentários pressupondo eleitores e políticos racionais maximizadores de sua utilidade. 

Rogoff (1990) enfatizou um ciclo político-orçamentário (political budget cycle) baseado na 

manipulação da política fiscal e não da inflação e produção, proposta pelo political business 

cycle de Nordhaus (1975) e Macrae (1977). Além disso, Rogoff (1990) considera a assimetria 

de informação como fator de explicação dos ciclos, pois em um ambiente com informação 

perfeita, a racionalidade resultaria em um ajuste das expectativas e, consequentemente, na 

descontinuidade dos ciclos no longo prazo.  

Bartoluzzio, Miranda, Queiroz e Martins (2018) fizeram uma divisão quanto às 

principais pesquisas internacionais desenvolvidas sobre ciclos políticos, as quais têm 
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fundamentado suas análises sob diversas perspectivas, como o nível de desenvolvimento das 

economias (Shi & Svensson, 2006), qualidade institucional (Shi & Svesson, 2006), idade da 

democracia (Brender & Drazer, 2005), o grau da democracia (Gonzalez, 2002), as regras 

eleitorais e a forma de governo (Persson & Tabellini, 2003), a transparência (Alt & Lassen, 

2006) e as regras fiscais (Alt & Rose, 2009). 

 

2.2 Restos a Pagar e Estudos Anteriores 

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) do ano de 

2017, são restos a pagar todas as despesas regularmente empenhadas do exercício atual ou 

anterior, mas não pagas ou canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente. 

Distingue-se dois tipos de restos a pagar: os processados (despesas já liquidadas); e os não 

processados (despesas a liquidar ou em liquidação).  

 A execução da despesa causa diversos problemas com relação à inscrição e o 

cancelamento de restos a pagar. Segundo Almeida (2011) os restos a pagar processados podem 

ser utilizados como postergação de pagamento, visto que as despesas só afetam o resultado 

primário quando são efetivamente pagas, para que possa ter um superávit primário mais 

elevado. Já no que se refere ao saldo de restos a pagar não processado, o autor afirma que pode 

ser utilizado para dar uma “maior flexibilidade” as contas públicas, mas é muito difícil de 

identificar qual parcela do restos a pagar não processado refere-se ao gasto que ainda não foi 

de fato liquidado e qual parcela que teve sua liquidação atrasada para “atrasar a despesa fiscal” 

e o seu impacto. 

Em resumo, Almeida (2011) elenca os determinantes em que o governo tem, 

consistentemente, elevado o saldo da conta de Restos a Pagar. Uma estratégia que implica: (1) 

em maior flexibilidade para executar despesas de investimento à margem das prioridades 

discutidas no orçamento do ano corrente; e (2) maior possibilidade de postergar o pagamento 

de despesas, adiando o problema para anos seguintes, quando então essas despesas postergadas 

terão que ser pagas por meio de (a) aumento de receita além do previsto no orçamento aprovado, 

(b) aumento da dívida; ou (c) postergação de despesas aprovadas, em 2011, por exemplo, para 

pagar despesas de 2010. 

O cancelamento dos restos a pagar até o término do exercício acarreta uma utilização 

não eficiente dos recursos públicos (Alves, 2011; Liebman & Mahoney, 2013), o que incentiva 

soluções de extensão dos prazos para uso do recurso além do exercício (Douglas & Franklin, 

2006). Tais recursos podem ficar para o final do período, seja por má gestão ou por postergação 

intencional, como uma forma de proteção do mandato do governo face às incertezas do ano. A 

pressão para a aplicação dos recursos no término do exercício pode ser potencializada pelo 

questionamento do Legislativo se o recurso alocado era realmente necessário (Freixas & 

Guesnerie & Tirole, 1985). 

Segundo Aquino e Azevedo (2016), não existe, na regulação, associação do crédito e do 

déficit carregado com a redução do crédito no exercício seguinte. Além disso, a LRF não 

impede expressamente a existência de um déficit financeiro, exceto que esse déficit aumente 

nos últimos oito meses de mandato (Art. 42 da LRF). No caso de RPNP, a regulação prevê que 

esse deve ser inscrito até o limite da disponibilidade de caixa, mas esse comando não vem sendo 

seguido, talvez por estar em um tópico da lei relacionado com o relatório fiscal (Art. 55) 

(Aquino & Azevedo, 2016).  

Atualmente, o assunto “restos a pagar” é discutido nas pesquisas nacionais e 

internacionais como uma medida de endividamento. Além disso, é associado a manobras fiscais 

(Augustinho et al., 2013) ou contábeis, classificando-o como uma forma de creative accounting 

(Almeida, 2011; Melo et al., 2014) para driblar o regime de disciplina fiscal vigente. Também 

foi associado à questão de regulação do mecanismo de carregamento de déficit e créditos 

orçamentários (Aquino & Azevedo, 2016).  
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Já no exterior, o acúmulo de restos a pagar (unpaid commitments) é visto como uma das 

respostas a crises (Flynn & Pessoa, 2014), como observado nos governos central e locais na 

Itália no final da década de 1990 (Reviglio, 2001), como forma de obter melhores resultados 

orçamentários (Dietrichson & Ellegård, 2015) e como evidência de fragilidade no ciclo 

financeiro (Lienert & Sarraf, 2001; Flynn & Pessoa, 2014). 

Os estudos de ciclos políticos e da despesa pública possuem diversas vertentes nas 

pesquisas nacionais e internacionais. Sakurai e Menezes Filho (2008) verificaram os nexos 

entre as eleições e gastos como despesas total, corrente e investimento. Os resultados indicaram 

que maior gasto público durante o período influenciava a reeleição dos prefeitos ou a 

manutenção do partido no poder. Vicente e Nascimento (2012) observaram, também, que os 

governantes se comportam de maneira oportunista através de manobras de política fiscal 

quando buscam a reeleição. 

Klein e Sakurai (2015) buscaram captar os efeitos limitadores nas reeleições. Durante 

processos eleitorais, prefeitos em primeiro mandato tendem a diminuir impostos e alterar a 

composição do orçamento, privilegiando expansões de despesas de capital e diminuindo as 

despesas correntes, sem modificar o total orçamentário. Em relação semelhante ao acerto 

orçamentário, Martins e Correia (2015) observaram nos municípios portugueses que quando o 

presidente da Câmara está em função há três ou mais mandatos, os desvios negativos da despesa 

são menores, visto que as previsões são menos otimistas. 

Por último, os estudos de Queiroz et al. (2016) e Queiroz (2017) avaliaram a influência 

do mandato eleitoral sobre a política fiscal e a composição dos gastos públicos dos estados 

brasileiros. Apesar do pressuposto de que os gestores se comportam de forma oportunista em 

relação aos que estão em segundo mandato com o interesse de permanecer no poder, o estudo 

de Queiroz et al. (2016) somente obteve relação significativa e negativa quando associado aos 

gastos com investimento, já o estudo de Queiroz (2017) não obteve relação significativa entre 

o mandato eleitoral e a composição dos gastos públicos. Com base nisso, espera-se possuir uma 

relação significativa entre as variáveis (ano pré-eleitoral, ano eleitoral, ano pós-eleitoral e 

mudança de gestor público) com a inscrição de restos a pagar. 

 
3. METODOLOGIA 

 

3.1 Amostra e Coleta de dados 

A população do estudo abrange os 184 municípios do Estado de Pernambuco. Em 

virtude da indisponibilidade de dados acerca da inscrição de restos a pagar o município de 

Fernando de Noronha foi excluído da análise. Os anos de 2013-2017 foram delimitados para 

realização do estudo que analisou um ciclo orçamentário considerando a reeleição no ano de 

2016. 

O processo de coleta de dados ocorreu no ano de 2018. Os dados referentes a inscrição 

de restos a pagar dos municípios pernambucanos foram recolhidos através do banco de dados 

Finanças Brasil (FINBRA) e do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público 

Brasileiro (SICONFI), que consiste em um conjunto de informações sobre os gastos dos estados 

e municípios disponibilizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). As informações 

sobre as variáveis políticas foram coletadas através do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

Por último, os dados sobre a população municipal no site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

 

3.2 Modelo Econométrico e Variáveis da Pesquisa 

Para alcançar o objetivo do estudo, dois modelos foram utilizados com o propósito de: 

i) através da Equação 1 identificar como as variáveis políticas influenciam a inscrição de restos 
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a pagar; ii) por meio da Equação 2 identificar como os prefeitos reeleitos lidam com a inscrição 

de restos a pagar por função orçamentária. 

Para verificar a influência das variáveis políticas foi utilizada uma regressão com dados 

em painel. A justificativa dessa escolha é o fato de que a amostra é formada por dados seccionais 

(municípios) e temporais (anos). Utilizou-se o saldo da inscrição de restos a pagar (processado 

e não processado) em forma logarítmica como forma de suavização dos dados.  

O modelo log-linear utilizou a inscrição de restos a pagar (RPP, RPNP) entre os anos 

de 2013-2017 e os resultados das eleições em 2016. Quatro variáveis políticas são de interesse 

e foram testadas para verificar a influência que os ciclos possuem na inscrição de restos a pagar. 

As variáveis explicativas deste modelo foram elaboradas conforme os estudos de Queiroz 

(2015), Queiroz (2017), Vicente (2012), Silva et al (2017) e Baldissera (2018). 

A primeira, que está relacionada com o ano eleitoral, espera que os gestores utilizem 

menos restos a pagar em decorrência do normativo da LRF que delimita a inscrição de restos a 

pagar nos dois últimos quadrimestres no ano eleitoral sem que haja disponibilidade de caixa 

suficiente (Art. 42 da LRF). 

A segunda e a terceira estão relacionadas com os anos pré-eleitorais e pós-eleitorais, 

respectivamente, e expectativa é de que possuam uma relação positiva com a inscrição de restos 

a pagar. Isso sugere que os gestores podem utilizar essa prática com fins eleitorais, em que o 

governante distorceria a inscrição de restos a pagar como um mecanismo de postergação de 

despesas para aumentar a sua chance de reeleição, ou seja, utilizando a inscrição de restos a 

pagar como uma forma de financiamento da sua gestão. 

Com relação as variáveis de controle foram selecionadas quatro. As duas primeiras 

variáveis são esquerda e direita, elas são representantes do viés ideológico dos partidos eleitos 

nos municípios, as quais serão relacionadas com a inscrição de restos a pagar. Utilizou-se as 

pesquisas de Sakurai (2009), Sakurai e Menezes (2011) e Klein e Sakurai (2015) para realizar 

essa classificação. Nesse sentido, os partidos PDT, PT, PPS, PSB, PCdoB, PMN e PV foram 

considerados de esquerda, PFL, PL, PPB, PST, DEM, PP, PSC, PRONA, PSL e PRTB 

considerados de direita. 

A terceira variável refere-se à coligação partidária, a qual busca identificar se o prefeito 

atual faz parte da coligação anterior ou não. Espera-se que os prefeitos que pertencem a mesma 

coligação possuam o mesmo comportamento de inscrição de restos a pagar do prefeito anterior. 

Por fim, foi colocada a variável de população dos municípios. 

O modelo aplicado está descrito na Equação 1: 

 

𝑅𝑃𝑖𝑛𝑠𝑐𝑖𝑡  =  𝛼 + 𝛽1𝐴𝐸𝐿𝑖𝑡 + 𝛽2𝐴𝑃𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝐴𝑃𝑂𝑖𝑡 + 𝛽4𝑀𝐺𝑃𝑖𝑡 + 𝛽5𝐸𝑆𝑄𝑖𝑡 + 𝛽6𝐷𝐼𝑅𝑖𝑡

+ 𝛽7𝐶𝑂𝐿𝑖𝑡 + 𝛽8𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡      (1)  

 Em que: 

𝑅𝑃𝑖𝑛𝑠𝑐𝑖𝑡 = Logaritmo do saldo da inscrição de restos a pagar (processado/não processado) do 

município i nos anos de 2013-2017; 

𝐴𝐸𝐿𝑖𝑡 = Variável Dummy representando se foi ano eleitoral no município i, com base na eleição 

de 2016; 

𝐴𝑃𝐸𝑖𝑡 = Variável Dummy representando se foi ano pré-eleitoral no município i, com base na 

eleição de 2016; 

𝐴𝑃𝑂𝑖𝑡 = Variável Dummy representando se foi ano pós-eleitoral no município i, com base na 

eleição de 2016; 

𝑀𝐺𝑃𝑖𝑡 = Variável Dummy representando a mudança de gestor público no município i, com 

base na eleição de 2016; 

𝐸𝑆𝑄𝑖𝑡 = Variável Dummy representando se o partido do prefeito reconduzido é de esquerda no 

município i, com base na eleição de 2016; 
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𝐷𝐼𝑅𝑖𝑡 = Variável Dummy representando se o partido do prefeito reconduzido é de direita no 

município i, com base na eleição de 2016; 

𝐶𝑂𝐿𝑖𝑡 = Variável Dummy representando se o partido do prefeito reconduzido pertence a 

coligação do prefeito anterior no município i, com base na eleição de 2016; 

𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 = Tamanho da população do município i, nos anos de 2013-2017; 

𝜀𝑖𝑡 = Termo de erro da regressão. 

Para complementar a análise da influência das variáveis políticas, estimou-se um 

segundo modelo para analisar como os prefeitos reeleitos lidam com a inscrição de restos a 

pagar por função orçamentária. Utilizou-se um modelo Logit com a técnica de dados em painel, 

em que na variável dependente Mudança de Gestor Público (MGP) foi atribuído 1 se houver 

mudança de gestor público e 0 caso contrário. Considerou-se os resultados das eleições em 2016 

e a inscrição de restos a pagar nos anos de 2016-2017.  

O modelo aplicado está descrito na Equação 2. 

 

𝑀𝐺𝑃𝑖𝑡  =  𝛼 + 𝛽1𝑅𝑃𝑓𝑢𝑛𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡              (2)  
Em que: 

𝑀𝐺𝑃𝑖𝑡 = Variável Dummy representando a mudança de gestor público no município i, com 

base na eleição de 2016; 

𝑅𝑃𝑓𝑢𝑛𝑖𝑡 = Saldo da inscrição de restos a pagar (processado/não processado) por função 

orçamentária do município i, com base na eleição de 2016; 

𝜀𝑖𝑡 = Termo de erro da regressão. 

Com relação a variável de mudança de gestor público entende-se que há uma relação 

negativa com a inscrição de restos a pagar, já que espera-se que os gestores que foram 

reconduzidos utilizem a inscrição de restos a pagar como forma de carregamento de créditos e 

déficits orçamentários, ou seja, como um instrumento de postergação de despesas e, 

financiando, assim, sua gestão (Aquino & Azevedo, 2016). 

As funções orçamentárias escolhidas para analisar a inscrição de restos a pagar foram 

definidas com base em outros estudos realizados anteriormente com relação a elas e aos ciclos 

políticos, como Carvalho e Oliveira (2009) testaram as seguintes funções: Legislativa; 

Agricultura; Transporte; Educação e cultura; Habitação e urbanismo; Saúde e saneamento; e 

Assistência e previdência. Sakurai (2009) testou as mesmas funções abordadas por Carvalho e 

Oliveira (2009), adicionando a função Transporte ao seu estudo. Já Queiroz (2015) e Silva 

(2017) testaram: Administração; Assistência social; Saúde; Educação; Cultura; Urbanismo; 

Agricultura; Transporte; e Desporto e Lazer.   

O comportamento esperado dessas funções orçamentárias conforme o Quadro 2, baseia-

se no estudo de Queiroz (2015), no qual espera-se que as despesas administrativas e transportes, 

por serem despesas não finalísticas e, por não serem facilmente identificadas, relacionam-se 

negativamente com a chance de recondução dos prefeitos. Por outro lado, no que se refere as 

despesas consideradas finalísticas, espera-se que possua uma relação positiva com a recondução 

dos prefeitos, com exceção das despesas de educação e saúde, já que possui limites mínimos de 

aplicações exigidos pela Constituição Federal de 1988. 

 
Quadro 2 – Descrição das funções orçamentárias 

Código Nomenclatura Função Sinal esperado 

04 ADM Administração - 

20 AGR Agricultura + 

08 ASS Assistência Social + 

13 CUL Cultura + 

27 DES Desporto e Lazer + 
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12 EDU Educação NS 

16 HAB Habitação + 

09 PRE Previdência + 

06 SEG Segurança + 

17 SAN Saneamento + 

10 SAU Saúde NS 

26 TRA Transporte - 

15 URB Urbanismo + 

             Fonte: Adaptado de Queiroz (2015) 

4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Influência das Variáveis Políticas na Inscrição de Restos a Pagar 

Para testar a Equação 1 e responder à questão de pesquisa, elaborou-se uma regressão 

linear múltipla com dados em painéis, a qual está evidenciada na Tabela 4. 

 
Tabela 1 – Influência das variáveis políticas sobre a inscrição de restos a pagar processados e não processados 

Efeitos Aleatórios 

Variáveis 

Independentes 

Coeficiente Erro Padrão Z 

RPP RPNP RPP RPNP RPP RPNP 

const 6,62319*** 54,1965** 0,3922 22,8446 16,8900 2,3720 

APE 0,0113 -0,5706*** 0,1009 0,1584 0,1116 −3,6030 

AEL −0,4566*** -1,4293*** 0,1024 0,1681 −4,4580 −8,5020 

APO 0,2374*** 0,8166** 0,0883 0,1373 −2,6890 −5,9470 

MGP −0,1263 0,4712** 0,0867 0,2209 −1,4570 2,1330 

ESQ 0,193411*** 0,0449 0,0650 0,2204 2,9750 0,2040 

DIR 0,0999 -1,2462** 0,1784 0,5140 0,5598 −2,4251 

COL −0,2122*** 0,3429 0,0757 0,2592 −2,8031 1,3230 

POP 0,833597*** -3,9729 0,0356 2,2346 23,4100 −1,7780 

RPP   RPNP    
Nº obs: 874   Nº obs: 761   
Log da verossimilhança: -1183,035 Log da verossimilhança: -2278,974 

VIF = 3,24   VIF = 4,51   
DW = 1,29   DW = 1,79   
Teste BP/CW = 0,3358  Teste BP/CW = 0,4265  
Teste de Hausman = 0,7860  Teste de Hausman = 0,0606 

Teste F de Chow = 0,0000  Teste F de Chow = 0,0000 

*** Significância ao nível de até 0,01; **Significância ao nível de até 0,05; * Significância ao nível de 0,10 

  

Na análise dos pressupostos do modelo, o Teste de Chow indicou que o intercepto dos 

modelos é diferente, o que sugere a adoção do modelo de efeitos fixos. Por conseguinte, ao 

realizar o teste de Hausman, os valores observados não permitiram rejeitar a hipótese nula de 

que o modelo de correlação de erros é adequado. Portanto, os testes recomendaram a utilização 

do modelo de efeitos aleatórios para a equação 1. 

O modelo não apresentou problemas de autocorrelação, já que no Teste de Durbin-

Watson (DW) foram 1,29 e 1,79, dentro do limite aceitável. Além disso, os dados não 

apresentaram multicolinearidade, conforme o Teste VIF (3,24 < 10 e 4,51 < 10). O Teste de 

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg (0,3358 e 0,4265), não indicou ter problemas de 

heterocedasticidade nos resíduos, já que foi utilizado o logaritmo natural para mensurar a 
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inscrição de restos a pagar processado e não processado e, inclusive, a população, assim como 

nas variáveis explicativas foram utilizadas variáveis dummies. 

Analisando os dados da regressão da Equação 1 obtidos na Tabela 4, observa-se que as 

variáveis ano pré-eleitoral, ano eleitoral, ano pós-eleitoral estabeleceram uma relação de 

significância com a inscrição de restos a pagar processados e não processados. Por outro lado, 

a variável de mudança de gestor público foi significante apenas para os restos a pagar não 

processados, e as variáveis de esquerda e direita foram significantes para os processados e os 

não processados, respectivamente. A variável de coligação foi significante apenas para os restos 

a pagar processados, enquanto que a população estabeleceu uma relação significante com os 

dois tipos de restos a pagar; 

A relação negativa do coeficiente do ano eleitoral para os RPP e RPNP era esperada. 

Isso pode ser explicado porque no ano eleitoral os gestores tem uma restrição conforme o Art.42 

da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) o qual é vedado ao titular de Poder ou órgão, nos 

últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser 

cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte 

sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.  

Contudo, diferente do que se esperava, no ano pré-eleitoral com relação aos restos a 

pagar não processados possui uma relação negativa, já referente aos processados possui uma 

relação positiva, o que significa a utilização da inscrição de restos a pagar como forma de 

melhorar o seu desempenho para eleição.   

Com relação ao ano pós-eleitoral identificou-se uma relação positiva com a inscrição de 

restos a pagar. Esse resultado pode ser justificado conforme Aquino e Azevedo (2016) que 

classificaram a inscrição de restos a pagar como um mecanismo de carregamento de déficit e 

créditos orçamentários (carry-over), em virtude de os impactos da inscrição de restos a pagar 

aparecerem apenas na execução do orçamento seguinte, comprometendo a execução 

orçamentária posterior. Isso corrobora também com Augustinho et al (2013), o qual identificou 

que com esse impacto na execução orçamentária, se essas despesas postergadas não forem 

pagas irão gerar um ciclo vicioso que dificulta o alcance das metas fiscais. 

A mudança de gestor público foi significante e possui uma relação positiva com a 

inscrição de restos a pagar não processados. Isso ocorre em decorrência de os restos a pagar 

não processados não serem evidenciados na demonstração contábil, já que ainda não ocorreu o 

seu fato gerador (liquidação). Logo, os gestores que são reeleitos podem utilizar a inscrição de 

restos a pagar de forma oportunista, conforme Rogoff (1990) afirmava, de forma a aumentar a 

assimetria informacional e favorecer a sua gestão. Isso foi corroborado também na variável de 

coligação, a qual se mostrou significante positivamente quando o prefeito reeleito pertence a 

coligação do partido anterior. 

As variáveis esquerda e direita confirmaram as relações esperadas segundo as pesquisas 

anteriores (Silva et al, 2017; Baldissera et al, 2018) em que os partidos de esquerda têm uma 

relação positiva e os partidos de direita têm uma relação negativa. A variável de centro não se 

mostrou significante no estudo. Por fim, a variável de população mostrou-se significante nos 

dois tipos de inscrição de restos a pagar. 

 

4.2 Como os Prefeitos Reeleitos Lidam com a Inscrição de Restos a Pagar por Função 

Orçamentária 

Para compreender melhor a existência de ciclos políticos na inscrição de restos a pagar, 

analisou-se como os gestores que são reconduzidos utilizam esse instrumento orçamentário. 

Para isso, a Tabela 2 apresenta os resultados dos testes de Mann-Whithney para verificar as 

diferenças entre as médias das inscrições de restos a pagar processado e não processado cujos 

partidos foram reconduzidos em 2016 em relação aos que não tiveram recondução no mesmo 

período. 
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Tabela 2 – Teste de média das variáveis de interesse 

VARIÁVEIS 

PREFEITO 

RECONDUZIDO 

PREFEITO NÃO 

RECONDUZIDO 
MW 

RPP RPNP RPP RPNP RPP RPNP 

SEG 37.801 3.946 8.140 4.594 0,0214** 0,0147** 

ADM 929.292 305.687 619.449 351.439 0,0178** 0,0501** 

AGR 61.811 45.340 62.152 67.006 0,4214 0,7842 

ASS 161.048 129.132 155.691 115.002 0,6587 0,9841 

CUL 114.702 128.512 102.878 119.830 0,3112 0,4623 

DES 16.467 105.593 23.505 69.417 0,0333** 0,0414** 

EDU 2.420.497 1.214.753 1.839.651 860.794 0,0298** 0,0189** 

HAB 7.592 37.074 4.451 94.212 0,7012 0,8474 

PRE 259.754 27.460 193.335 12.732 0,6965 0,7412 

SAN 31.490 62.480 43.709 74.358 0,9887 0,1450 

SAL 1.579.304 713.806 1.230.499 612.147 0,0476** 0,0212** 

TRA 27.067 162.258 20.631 33.371 0,0014*** 0,0135** 

URB 922.277 1.098.584 656.136 662.722 0,8547 0,7879 

*** Significância ao nível de 0,01; **Significância ao nível de 0,05. 

 

Com base nas informações disponíveis na Tabela 2 é possível observar um aumento 

médio superior na inscrição de restos a pagar para os partidos reconduzidos nas eleições 

municipais de 2016 se comparado com os municípios que não tiveram recondução. As 

principais funções orçamentárias que foram impactadas foram ADM, EDU e SAU.  

O teste de Mann-Whitney (MW) foi utilizado para identificar se as médias diferem entre 

os prefeitos que foram reconduzidos ou não. Com relação a mudança de gestor público, os testes 

comprovaram que as médias são estatisticamente diferentes nas seguintes funções: Segurança, 

Administração, Desportos e Lazer, Educação, Saúde e Transportes. Esse resultado corrobora 

com o obtido por Silva (2017), o qual identificou um gasto médio maior nessas funções 

orçamentárias nos governadores que estão em primeiro mandato em detrimento dos que estão 

em segundo. 

Realizando uma análise nas variáveis políticas, constatou-se a ocorrência de mudança 

nas gestões de aproximadamente 74% dos municípios nas eleições de 2016. Nesse mesmo 

período, cerca de 35% dos prefeitos concorreram à reeleição. Já a recondução do partido 

político ocorreu em aproximadamente 26% das prefeituras 

Para complementar a análise, a Tabela 3 evidencia a evolução da inscrição de restos a 

pagar por função orçamentária entre os prefeitos reconduzidos e os não reconduzidos: 

 
Tabela 3 – Inscrição de restos a pagar dos prefeitos reconduzidos em 2016 durante o ciclo de 2012 

PERÍODO 
PREFEITO 

RECONDUZIDO 

PREFEITO NÃO 

RECONDUZIDO 

2013 1.077.371.803 510.443.157 

2014 1.222.971.687 439.140.633 

2015 1.291.329.354 513.882.967 

2016 755.521.281 285.486.680 

2017 618.899.017 509.287.214 

  Fonte: Elaboração própria (2018). 
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Comparando a evolução dos saldos inscritos por função orçamentária, observa-se um 

destaque para as funções orçamentárias de administração, educação, saúde e urbanismo. As 

despesas de educação e saúde corresponderam em média cerca de 30% e 20% nos anos 

analisados nos municípios pernambucanos. Esse valor é justificado conforme visto na relação 

do Quadro 2, já que essas despesas possuem limites constitucionais que devem ser cumpridos 

pelos gestores, portanto, justifica-se a sua elevada inscrição em restos a pagar ao decorrer dos 

anos. 

Além disso, as despesas como administração e urbanismo corresponderam em média 

cerca de 11% e 17% nos anos analisados. Isso foi evidenciado nas pesquisas de Queiroz (2015) 

e Queiroz (2017) as quais analisaram a influência da composição dos gastos públicos sobre a 

probabilidade de reeleição do gestor ou do partido à qual pertence. As pesquisas tiveram como 

resultado que as despesas finalísticas influenciam significativamente na composição, bem como 

funções como Desporto e Lazer e Educação, exercem influência positiva sobre a probabilidade 

de reeleição do grupo político do prefeito municipal. 

A inscrição de restos a pagar não processados possui um problema com relação a 

transparência das suas informações (Vicente, 2012). O autor exemplifica como, por exemplo, 

uma entidade do setor público pode ter emitido, um empenho relacionado a uma despesa para 

a construção de uma estrada. Ao final do exercício, mesmo que não haja nenhum projeto, 

máquina ou trabalhador no local onde deveria ser construída a estrada, o empenho, ao ser 

inscrito em restos a pagar não processados pelo gestor público sofre o estágio da liquidação e, 

nos lançamentos contábeis correspondentes, há o reconhecimento da despesa orçamentária.  

Assim, no Balanço Orçamentário haverá um registro de uma despesa de investimento 

em infraestrutura que, de fato, não ocorreu. O governante que tem a intenção de se reeleger 

pode fazer com que essa distorção seja utilizada naquelas despesas mais visíveis e desejadas 

pelo eleitorado. 

A Tabela 4 apresenta a estimação do modelo Logit com a técnica de dados em painéis 

no intuito de verificar como os prefeitos reeleitos lidam com a inscrição de restos a pagar por 

função orçamentária, com base na recondução de 2016 dos prefeitos.  

 
Tabela 4 – Estimação do modelo logit para análise do comportamento da inscrição de restos a pagar na 

recondução dos prefeitos 

VARIÁVEIS 
COEFICIENTES Z 

RPP RPNP RPP RPNP 

CONST 0,757481*** 0,757946*** 29,49 25,6100 

ADM −2,23067e-07 0,00000137224** −1,309 2,3210 

SEG −1,35959e-08 0,000000035539* −0,8597 1,7430 

AGR 0,00000004 0,000000239624*** 0,33 2,6130 

ASS 0,00000021537* 0,0000000492 1,93 0,6930 

CUL 0,00000001 −1,63311e-08 0,18 −0,2779 

DES 0,000000394747** 0,0000000401 2,55 0,6071 

EDU −1,29908e-08** −1,23091e-08 −2,368 −1,432 

HAB 0,00000027 0,0000000285126** 0,54 2,4130 

PRE −5,29500e-08 −4,10670e-07** −1,589 −2,072 

SAN 0,000000187624* 0,0000000115 1,84 0,2929 

SAU −1,01836e-08 0,0000000001 −0,8871 0,0089 

TRA 0,00000005 −4,25351e-08 0,22 −1,439 

URB −9,85360e-09 −4,69814e-08** −0,6912 −3,886 

  RPP   RPNP    
  Nº obs: 874   Nº obs: 761   
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  Log da verossimilhança: -502,1345 Log da verossimilhança: -432,2632 

  VIF = 2,12   VIF = 6,78   
  DW = 1,13   DW = 1,56   
  Teste BP/CW = 0,5933  Teste BP/CW = 0,2834  
  Teste de Hausman = 0,34  Teste de Hausman = 0,65 

  Teste F de Chow = 0,0000  Teste F de Chow = 0,0000 

*** Significância ao nível de até 0,01; **Significância ao nível de até 0,05; * Significância ao nível de 0,10 

  

Com base nos resultados obtidos na Tabela 4, é possível observar uma relação 

significante nas funções: Administração, Segurança, Agricultura, Habitação, Previdência e 

Urbanismo. Quanto aos restos a pagar processados é identificado uma relação negativa nas 

funções: Administração, Segurança, Educação, Previdência, Saúde e Urbanismo. Isso indica 

que os prefeitos que não são reconduzidos, tendem a inscrever menos restos a pagar para essas 

funções orçamentárias. 

Esse resultado pode ser explicado por causa da sua relação com os ciclos políticos, já 

que os prefeitos podem utilizar a inscrição de restos a pagar nos anos eleitorais sem 

necessariamente ter a necessidade de gastá-los, indo ao encontro dos estudos de Mendes e 

Rocha (2010),  Klein (2010), Sakurai e Menezes-Filho (2011), Aquino e Azevedo (2016) e 

Silva (2017), ou seja, o restos a pagar sendo utilizado como uma ferramenta de postergação de 

despesas (carry-over). 

Além disso, também está associada às discussões acerca da assimetria informacional 

evidenciadas nos Ciclos Políticos e enfatizadas por Rogoff e Sibert (1988) e Rogoff (1990). 

Segundo Sakurai (2009) o fato de as eleições ocorrerem em datas previamente determinadas 

corrobora para o comportamento oportunista em períodos pré-eleitorais. Nesse sentido, os 

prefeitos utilizam os restos a pagar para elevar os gastos e consequentemente transferir a 

obrigação de quitá-los no período subsequente (Aquino & Azevedo, 2016). 

Com base nisso, os prefeitos reeleitos ou os partidos reconduzidos nos municípios, 

teriam a necessidade de lidar com esse comprometimento de recursos após a inscrição de restos 

a pagar processados. Caso esse aumento estratégico dos gastos, ou os resultados sejam 

desfavoráveis ao prefeito que está em exercício, o peso desse comprometimento da execução 

orçamentária recairá sobre o próximo prefeito eleito. Isso está alinhado as pesquisas de Vicente 

(2011) de que os RPP são utilizados como instrumento de manipulação da política fiscal e das 

discussões de Alt e Lassen (2006), Eslava (2011) e Klomp e Haan (2013) de que a transparência 

das ações do governo seria uma boa mediadora do oportunismo dos prefeitos em períodos 

eleitorais. 

 Por outro lado, os resultados referentes aos restos a pagar não processados apresentaram 

uma relação significativa e positiva nas funções orçamentárias, excetuando apenas as funções 

de cultura, educação, previdência, transporte e urbanismo. Essa relação positiva acontece pelo 

fato de os restos a pagar não processados não se configurarem como uma despesa pública 

reconhecida no balanço patrimonial (o fato gerador da liquidação ainda não ocorreu) para 

Vicente e Nascimento (2012), podendo ocasionar, assim, uma potencial relação com os ciclos 

políticos.  

Nesse sentido, pode-se observar que os prefeitos podem comprometer o seu orçamento 

(emissão do empenho) em áreas sociais que os eleitores priorizem, mesmo sem nenhum tipo de 

projeto para sua execução orçamentária. Para uma sinalização de que compartilham das mesmas 

preferências dos eleitores. Como, por exemplo, Silva (2017) identificou que governadores no 

primeiro mandato gastam menos com urbanismo e transporte, porém, nos anos eleitorais gastam 

um percentual maior, indicando uma alteração na sua composição dos gastos. 

 

5. CONCLUSÃO 
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O presente trabalho teve como objetivo analisar a influência das variáveis políticas na 

inscrição de restos a pagar dos municípios pernambucanos nos anos de 2013 a 2017. A 

população foi composta pelos 185 municípios pernambucanos, mas devido a dados faltantes, 

reduziu-se para 184 municípios, o que totalizou 920 observações. Os seus dados foram 

coletados exclusivamente pelo SICONFI no ano de 2018 e, apesar de não se obter mais de um 

ciclo eleitoral, em virtude da falta de informações coletadas, o número de observações foi 

suficiente para estimar as relações esperadas.  

Para atingir o objetivo foram utilizados dois modelos econométricos a fim de analisar 

essa relação. O modelo 1, através de uma regressão em dados em painéis com efeitos aleatórios, 

analisou como as variáveis políticas influenciam a inscrição de restos a pagar. Já o modelo 2, 

através de uma regressão logit, buscou analisar como os prefeitos reconduzidos utilizam a 

inscrição de restos a pagar por função orçamentária. 

Os resultados obtidos através do modelo 1 revelaram que as variáveis ano pré-eleitoral, 

ano eleitoral, ano pós-eleitoral estabeleceram uma relação de significância com a inscrição de 

restos a pagar processados e não processados. A relação negativa entre o ano eleitoral e a 

inscrição de restos a pagar era esperada pelo art.42 da LRF. Por outro lado, era esperado uma 

relação positiva nos anos pré-eleitoral e pós-eleitoral, os quais não foram obtidas.  

Quanto a variável de mudança de gestor público foi estabelecida uma relação 

significante com a inscrição de restos a pagar não processados. O que evidência que a mudança 

de gestores tem influência na inscrição. Por fim, as variáveis de esquerda e direita foram 

significantes e apresentaram as relações esperadas segundo pesquisas anteriores. Ainda, 

coligação e a população do munícipio também demonstram ser significantes para os restos a 

pagar processados e não processados. 

Adicionalmente, para complementar a análise de como as variáveis políticas 

influenciam na inscrição de restos a pagar foi realizado o modelo 2 para verificar como os 

prefeitos reconduzidos lidam com a inscrição de restos a pagar. Os resultados obtidos com o 

teste de média entre os grupos comprovaram que as médias são estatisticamente diferentes nas 

seguintes funções: Segurança, Administração, Desportos e Lazer, Educação, Saúde e 

Transportes. As funções orçamentárias que mais foram impactadas com a inscrição de restos a 

pagar durante o período analisado foram de Segurança, Saúde, Administração e Educação. Os 

resultados corroboram os achados de Queiroz (2015) e Queiroz (2017). 

Além disso, com o modelo 2 foi possível observar uma relação significante nas funções: 

Administração, Segurança, Agricultura, Habitação, Previdência e Urbanismo. Quanto aos 

restos a pagar processados é identificado uma relação negativa nas funções: Administração, 

Segurança, Educação, Previdência, Saúde e Urbanismo. Isso indica que os prefeitos que não 

são reconduzidos, tendem a inscrever menos restos a pagar para essas funções orçamentárias. 

Confirmando assim os estudos de Rocha (2010), Klein (2010), Sakurai e Menezes-Filho (2011), 

Aquino e Azevedo (2016) e Silva (2017). 

Por outro lado, os restos a pagar não processados apresentaram uma relação significativa 

e positiva nas funções orçamentárias, excetuando apenas as funções de cultura, educação, 

previdência, transporte e urbanismo. Os resultados obtidos permitiram identificar que existe 

uma relação significante entre a inscrição de restos a pagar e as variáveis políticas que compõe 

os ciclos políticos, sendo identificado uma relação positiva com a inscrição de restos a pagar 

para os prefeitos que foram reconduzidos nos municípios pernambucanos.  

Esse resultado corrobora os achados de Klein e Sakurai (2015) a fim de aumentar as 

chances de reeleição própria ou de grupo político, os prefeitos alteram a composição do 

orçamento, aumentando os gastos direcionados. Queiroz (2015) constatou que os municípios 

em que os prefeitos foram reeleitos, aplicaram-se mais gastos em despesas finalísticas, com o 

objetivo de suprir seus próprios interesses eleitorais. 
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Dessa forma, sugere-se, para pesquisas futuras, a utilização de outros munícipios para 

que se possa comparar os estudos, a inclusão de variáveis como cancelamento e pagamento de 

restos a pagar. Assim, será possível identificar dentro de um ciclo completo todas as etapas de 

restos a pagar e como o comportamento oportunista dos gestores são identificados nessas fases, 

de modo que se possa ampliar o conhecimento sobre a influência das variáveis políticas e os 

restos a pagar. 
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