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O Brasil adota um sistema de governo caracterizado pela descentralização fiscal de recursos de 

entidades superiores a entidades inferiores da administração pública. Sendo assim, observa-se uma 

forte dependência dessas unidades federativas inferiores dos recursos de transferências, que chegam 

a representar em média, um volume de recursos superiores a 88% das receitas totais. Este estudo teve 

como objetivo definir se o grau de dependência dos municípios maranhenses com relação aos repasses 

fiscais federais e do estado tem efeito sobre o cumprimento do limite máximo constitucional de 

despesa com pessoal. O limite de gastos públicos com pessoal nos municípios brasileiros é de 60% 

da receita corrente líquida e está estabelecido no art. 19, inciso III da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF). Esta pesquisa é, portanto, empírica, quantitativa, com corte longitudinal, utilizou um modelo 

Logit com dados em painel. Os resultados evidenciaram que a variável Centralização, que registra o 

grau de dependência dos municípios maranhenses dos repasses, não tem efeito sobre o não 

cumprimento do limite constitucional de gastos com pessoal. Porém, municípios centralizados com 

crescimento positivo de despesas são mais propensos a descumprir o limite legal de gastos, enquanto 

a relação entre municípios centralizados com crescimento positivo de receitas e o descumprimento 

do limite de gastos com pessoal não é significante. 
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OS EFEITOS DA CENTRALIZAÇÃO FISCAL NO CUMPRIMENTO DOS LIMITES 

LEGAIS DE GASTOS COM PESSOAL: um estudo nos municípios do estado do maranhão 

 

RESUMO 

O Brasil adota um sistema de governo caracterizado pela descentralização fiscal de recursos de 

entidades superiores a entidades inferiores da administração pública. Sendo assim, observa-se 

uma forte dependência dessas unidades federativas inferiores dos recursos de transferências, 

que chegam a representar em média, um volume de recursos superiores a 88% das receitas 

totais. Este estudo teve como objetivo definir se o grau de dependência dos municípios 

maranhenses com relação aos repasses fiscais federais e do estado tem efeito sobre o 

cumprimento do limite máximo constitucional de despesa com pessoal. O limite de gastos 

públicos com pessoal nos municípios brasileiros é de 60% da receita corrente líquida e está 

estabelecido no art. 19, inciso III da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Esta pesquisa é, 

portanto, empírica, quantitativa, com corte longitudinal, utilizou um modelo Logit com dados 

em painel. Os resultados evidenciaram que a variável Centralização, que registra o grau de 

dependência dos municípios maranhenses dos repasses, não tem efeito sobre o não 

cumprimento do limite constitucional de gastos com pessoal. Porém, municípios centralizados 

com crescimento positivo de despesas são mais propensos a descumprir o limite legal de gastos, 

enquanto a relação entre municípios centralizados com crescimento positivo de receitas e o 

descumprimento do limite de gastos com pessoal não é significante.   

 

Palavras-chave: Transferências Fiscais; Dependência de Repasses; Gestão Fiscal; Orçamento 

Público. 

 

1 INTRODUÇÃO  

Na busca pela diminuição das desigualdades regionais e pela promoção da igualdade 

fiscal, as transferências de recursos financeiros entre o governo central e estados para as 

unidades subnacionais são defendidas para se alcançar a eficiência na prestação de serviços 

públicos (Soares & Mello, 2016, p. 539-562). No entanto, a grande dependência dos municípios 

no que tange aos repasses de recursos federais e estaduais, já que as transferências fiscais 

chegam a compor 67% do total de receitas dos municípios menores, coloca em “xeque” a 

capacidade de autogestão das administrações municipais e sua habilidade de gerar caixa 

(Pereira, Coelho, Favato & Toledo, 2017, p. 184-1990; Oliveira, 2015, p. 11-54).  

O modelo de centralização fiscal está presente, frequentemente, nos instrumentos de 

planejamento municipais: Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 

a Lei Orçamentária Anual (LOA), que listam as necessidades de repasses fiscais entre os 

governos, a alocação de recursos com fins políticos, bem como a baixa arrecadação de recursos 

próprios. Paralelamente, a dependência das transferências federais e estaduais pode estar 

associada a expansão das despesas e ao não cumprimento do teto máximo legal de gastos com 

pessoal, evidenciando algum tipo de ineficiência de gestão fiscal (Amorim Filho, 2014 p. 7-

10).  

Assim, o objetivo deste estudo é verificar se o grau de dependência de municípios 

brasileiros com relação aos repasses fiscais federais e estaduais têm efeitos sobre o 

cumprimento do limite constitucional de despesas com pessoal.  

Esta pesquisa trouxe, então, evidências de que a centralização fiscal, por si só, não afeta 

o descumprimento do limite legal de despesas, porém, municípios centralizados, ou seja, com 

alto grau de dependência dos recursos federais e estaduais, que registram crescimento positivo 

de despesas com pessoal, são altamente mais propensos a descumprir o limite legal. 

Analogamente, não há relação entre municípios centralizados que possuem crescimento 

positivo de receitas e a probabilidade de não cumprimento do teto máximo fiscal orçamentário.   
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Os resultados supracitados estão em consonância com estudos apontados na literatura 

que indicam que a dependência dos municípios está mais relacionada com as desigualdades 

regionais, marcadas por aspectos econômicos, políticos, à cultura de concentração de renda e 

aos indicadores de qualidade de vida, muito aquém de médias nacionais. Tudo isso, aliado com 

o grande número de municípios sem condições de auto sustentar-se em face da inexpressiva 

capacidade de arrecadação, tem contribuído para a ampliação do problema das desigualdades 

(Cossio, 1998, p. 9-13; Costa, 2012, p. 33-64; Afonso & De Mello, 2000 p. 9-20). 

Para responder ao problema dessa pesquisa em evidência, foram coletados dados nas 

páginas eletrônicas do Portal da Transparência da Receita Federal do Brasil e Finanças do Brasil 

(FINBRA), disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do sistema 

(FINGER), Contas na Mão, do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, relativos aos anos 

de 2014, 2015 e 2016, por terem os relatórios de Gestão Fiscal e de Execução Orçamentária 

disponibilizados no TCE-MA, com o intuito de contextualizar e demonstrar os efeitos do 

modelo de centralização fiscal no Brasil e, em especial, nos municípios maranhenses. 

Os repasses de recursos orçamentários da esfera federal aos municípios decorrem de 

uma alíquota advinda da arrecadação principalmente do Imposto de Renda (IR) e do Imposto 

de Produtos Industrializados (IPI). O montante a ser transferido corresponde diretamente ao 

desempenho da arrecadação líquida desses impostos no período passado. A Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN), por meio de consulta ao Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal (SIAFI), colhe as informações da arrecadação do período 

anterior e informa ao Banco do Brasil os valores a serem creditados nas contas dos municípios 

(STN, 2015). 

Em tempos de políticas de restrição fiscal, a pesquisa contribui com a literatura com 

estudos sobre as limitações fiscais para uma melhor compreensão da estrutura e do impacto 

fiscal dessas limitações sobre as configurações institucionais que dão forma às administrações 

locais (Stelmann, Maher, Deller & Park, 2017, p. 197-562). Considerando-se que a literatura 

aborda e compara as inferências relativas aos efeitos de descentralização fiscal em unidades 

federativas heterogêneas, espera-se fornecer novas questões e contribuir para o debate fiscal 

(Aslim & Neyapt, 2017, p. 224-234). 

Além disso, considerando-se que os governos são naturalmente expansivos, a pesquisa 

pode contribuir, de maneira prática, na identificação de técnicas de planejamento orçamentário 

que conduzam a condições em que o estabelecimento de limites fiscais produza um orçamento 

constitucional equilibrado (Brooks & Phillips, 2016, p. 2).  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Centralização Fiscal e o Grau de Dependência de Governos Locais 

Conceitualmente, o federalismo e a descentralização fiscal podem ser entendidos como 

um sistema político, onde o poder federal fornece parcelas do capital nacional para que 

governos locais proporcionem os bens necessários maximizando o bem-estar de seus 

constituintes (Hulten & Schwab, 1997, p. 139-159). Conforme Oates (2005, p. 349-373), a 

teoria do federalismo fiscal tem atraído a atenção das nações com o objetivo de sobreviver ao 

planejamento central, pois sua abordagem explora os papéis de diferentes níveis de governo e 

as formas com que eles se relacionam, através de instrumentos como os subsídios 

intergovernamentais. 

Segundo Inmam (2003, p. 45-47), a gestão das finanças públicas tem passado por 

transformações em suas estruturas decorrentes das frustrações ante a incapacidade de governos 

centrais em atenderem as demandas locais. Dessa forma, a descentralização fiscal advém da 

pouca eficiência do governo central e leva à reflexão sobre os efeitos fiscais dos orçamentos 

considerando o bem-estar social e o aumento de orçamentos e níveis de corrupção em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento (Gordin, 2016, p. 236-253).  
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Nesse sentido: 
As disparidades socioeconômicas brasileiras poderiam ser atenuadas por meio da 

utilização de sistemas de transferências intergovernamentais de caráter equalizador. 

Com esse objetivo, a Constituição Federal de 1988, contempla um amplo sistema de 

transferências da União para Estados e municípios e de Estados para municípios, onde 

os governos locais recebem 22,5% da arrecadação federal do Imposto de Renda (IR) 

e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 70% do IOF - ouro e recebem dos 

estados 25% do ICMS e 50% da receita do IPVA (Cossio & Carvalho, 2001, p. 75-

124).  

 

Segundo Prado (2001, p. 1-5), a descentralização fiscal no Brasil é feita através de 

Transferências Constitucionais, estabelecidas por lei, e as voluntárias. As primeiras têm caráter 

contributivo como o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), posto que se trate de uma 

transferência de receita que de outra maneira o município não teria como arrecadar. 

No Brasil, a participação dos municípios nos impostos federais é feita sob dois critérios 

distributivos, que levam em consideração: a população do município e o inverso da renda per 

capta do respectivo estado e obedece a uma tabela composta por 16 faixas com coeficientes 

percentuais classificados em 0,6% a 4,0%. (Loureiro & Abrúcio, 2014, p. 72-102). 

Dessa forma, no período analisado, o volume de recursos repassados durante os 

exercícios de 2014, 2015 e 2016, disponíveis no portal da transparência, STN, a Estados, 

municípios e Distrito Federal, na categoria de transferências obrigatórias, totalizaram R$ 

1.246.636.444.952,02 estão relacionados na Tabela 1: 

 
TABELA 1: TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A ESTADOS E MUNICIPIOS 

ANO ESTADOS MUNICIPIOS TOTAL 

2014 332.521.670.964,23 204.961.677.149,59 537.483.348.113,82 

2015 127.838.753.237,34 211.905.449.099,82 339.744.202.337,16 

2016 142.571.042.310,30 226.837.552.190,74 369.408.894.501,04 

Fonte: STN-Portal da Transparência  

Elaborado pelo autor 

 

Conforme Costa; Castelar (2015, p. 1-19), o sistema federativo brasileiro procura 

compatibilizar as diferenças regionais no fornecimento de bens públicos locais e a ocorrência 

de desequilíbrios fiscais, através de transferências de recursos cujos principais componentes 

são o Fundo de Participação dos Municipais (FPM), por parte do governo federal, e as cotas de 

ICMS E IPVA, alocadas pelos governos estaduais. Entre 1999 e 2009, essas fontes 

correspondem em média a 88,79% das receitas correntes dos municípios brasileiros. 

 

2.2 Dinâmica do Planejamento e Orçamento no Setor Público Brasileiro 

O orçamento é peça central nas organizações públicas. Do ponto de vista da pesquisa, é 

um campo extremamente multifacetado e potencialmente rico para investigar e desenvolver. Os 

relatórios contábeis e financeiros do governo visam proteger e gerenciar o dinheiro público e 

cumprir a responsabilidade (Chan, 2003, p. 13-20; Anessi-Pessina, Barbera, Sicília & 

steccoline, 2016, p. 491-519). 

No Brasil, a execução da despesa orçamentária busca fortalecer a uniformização dos 

procedimentos contábeis patrimoniais em âmbito nacional. A padronização é estabelecida pela 

Constituição Federal de 1988, a Lei nº 4.320/64 - Orçamento Público - a Lei Complementar nº 

101/2000 e pelas Técnicas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade Aplicadas ao 

Setor Público (NBC T 16) (Lima, Guedes & Santana, 2005).  

Visando à implantação, à fiscalização e ao monitoramento das ações dos entes públicos, 

desenvolvem-se técnicas, métodos e ações de execução orçamentária, essenciais para garantir 

o atendimento das necessidades da população, financiadores da ação governamental (Amorim 

Filho, 2014 p. 7-10). 
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No caso brasileiro, têm-se (três) grandes instrumentos de planejamento, o Plano 

Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei do Orçamento Anual (LOA), 

conforme Quadro 1: 

 
Instrumento Legal Conceito 

Plano Plurianual (PPA) 

O plano plurianual é um instrumento de médio prazo, 

onde o governo estabelece metas e objetivos através de 

indicadores, em ciclos de 4 anos. 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

A lei de diretrizes orçamentárias (LDO) define as metas e 

prioridades do governo para o ano seguinte, orientando a 

elaboração da lei orçamentária anual. 

Lei do Orçamento Anual (LOA) 

A lei orçamentária anual (LOA) define as estimativas das 

receitas que serão arrecadadas durante o ano e onde são 

definidas as despesas que o governo prevê, sendo 

encaminhado ao legislativo para analise. 

Quadro 1: Instrumentos de Planejamento  

Elaborado pelo autor 

 

2.3 Limites Fiscais da Despesa 

Para Stallmann, Maher, Deller e Park, (2017, p. 197-562), a literatura é extensa sobre 

limitações de impostos e despesas (TEL) e que é necessário investigar os efeitos dos impactos 

interativos e coletivos de todas as restrições institucionais nos resultados fiscais e econômicos 

abordando diretamente a interação entre instituições fiscais, entre regras fiscais e outras 

configurações institucionais. Nesse sentido, em tempos de contenção fiscal, os formuladores de 

políticas públicas precisam entender o impacto dessas restrições constitucionais em 

administrações fiscais locais heterogêneas (Dove, 2016, p. 185-209).  

No Brasil, a necessidade de limitações às ações governamentais e que a gestão pública 

seja mais eficaz conduziu à determinação, conforme o artigo 19 e inciso III da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, do seguinte limite: a despesa total com pessoal do Município não 

poderá exceder o limite de 60% da receita corrente líquida (Brasil, 2000; 1988; 2012). 

 

2.4 Hipótese Atribuída ao Gasto com Pessoal 

H1 – A centralização fiscal na União e no Estado, bem como o modelo de repasses de 

transferências fiscais têm efeitos sobre o planejamento orçamentário dos municípios no não 

cumprimento do limite máximo de gastos com pessoal. 

 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa empírica foi desenvolvida nos municípios maranhenses, onde o coeficiente 

do FPM vai de 0,6 isto é, com população de até 10.188 habitantes até 4.0 com população 

superior a 151.216 habitantes representando a totalidade dos municípios do Estado, incluindo 

a capital.  Ressalta-se ainda que os dados coletados tiveram como marco inicial o exercício 

financeiro de 2014 e final o ano de 2016, período considerado em função de serem os mais 

atualizados conforme o sistema FINGER com base nos Relatórios de Gestão Financeira (RGF) 

e Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do TCE-MA. 

O objetivo deste estudo consistiu em verificar se o grau de dependência dos municípios 

em relação aos repasses financeiros tem efeitos sobre o cumprimento do limite máximo 

constitucional de despesa com pessoal. 

Para a aplicação do modelo proposto, os dados foram obtidos nas páginas eletrônicas do 

Portal da Transparência, Receita Federal do Brasil e Finanças do Brasil (FINBRA), 

disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), e no Portal CONTAS NA MÃO 

no site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, sistema FINGER do Tribunal de Contas 
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do Maranhão (TCE-MA). Na Tabela 3 são apresentadas as variáveis, fonte e notações sobre 

cada indicador aplicado ao modelo. 

 
TABELA 3: IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

VARIÁVEL UNID FONTE DETALHES 

Não Cumprimento   
Variável dependente que registrou os municípios que 

excederam o máximo legal. 

Centralização % 
STN/TCE-

MA 

Considerou o produto do total de transferências fiscais pela 

receita própria municipal. Informa o percentual de 

dependência dos municípios. 

Receita 

Própria/pessoal 
R$ 

STN/TCE-

MA 

Proporção da participação da Receita Própria no total de 

despesas com pessoal considerando a Receita Corrente 

Líquida. 

Crescimento da 

Receita própria 
% TCE-MA 

Formado pela divisão da Receita Tributária do exercício pela 

do exercício anterior. Percentual que indica a evolução da 

Receita própria considerando informações do exercício 

anterior. De 2013 a 2016. 

Crescimento da 

despesa com pessoal 
R$ TCE-MA 

Considerou a divisão da despesa com pessoal nos exercícios 

de 2013 a 2016 com os anos de 2014 a 2016. 

Excesso de 

Arrecadação 
R$ TCE-MA 

Considerou o valor da receita própria inicialmente estimada 

com aquela efetivamente realizada. 

Produto Interno Bruto 

Municipal em Mil 
R$ 

TCE-MA, 

IBGE. 
Valor de toda riqueza do município informada pelo IBGE 

Produto Interno Bruto 

do Brasil 
R$ IBGE Valor de toda a riqueza do país informada pelo IBGE 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para avaliar o grau de dependência dos municípios no que se refere aos repasses de 

recursos de transferências, bem como o desalinhamento com o planejamento orçamentário de 

unidades locais e os efeitos sobre o não cumprimento do limite constitucional de gastos com 

pessoal, realizou-se uma pesquisa empírica, quantitativa, com corte longitudinal retrospectivo. 

Utilizou-se o Modelo Econométrico Logit para Dados em Painel, com 596 observações, 

controladas pelos anos, relativas a todos os municípios do Estado do Maranhão com o objetivo 

de verificar de maneira geral os fatores que influenciam o não cumprimento do limite de 

despesas com pessoal, utilizando-se o modelo abaixo: 

P [N_Cumprimentoit=1] =β0+ β1× Centralizaçãoit + Controlesit + €it,  

Nota-se que, no modelo contemplado neste estudo, a variável dependente é o 

N_Cumprimento, fenômeno caracterizado pelos municípios que realizaram despesas com 

pessoal acima do limite constitucional de 60% da Receita Corrente Líquida. A variável 

independente Centralização, calculada com base no total de transferências correntes relacionada 

com a receita própria, foi utilizada para medir o grau de dependência dos municípios em função 

dos repasses de recursos. De acordo com H1, espera-se 𝛽1> 0, pois quanto maior o nível de 

centralização, maior será a probabilidade de N_Cumprimento do limite de gastos com pessoal. 

Para o Modelo de Regressão Logística, adotou-se o ano de 2016 como referência. As 

variáveis independentes (Centralização, Receita Própria/Desp. Pessoal, Crescimento da Receita 

Própria, Excesso de arrecadação, PIB Per capita e PIB Nacional) para aplicação do modelo 

foram winsorizadas. A confirmação das significâncias obtidas no modelo Logit foi realizada 

através do pós-teste de Efeito Marginal. 

Com o objetivo de demonstrar maior consistência nos resultados, são apresentados três 

modelos estatísticos para inferir os efeitos marginais dos dados, conforme descrição abaixo:  

Modelo 1: 

𝑁ã𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜𝑖𝑡 + ∑ 𝛽𝑘𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑁

𝑘

+ 𝜀𝑖𝑡 
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Modelo 2: 

𝑁ã𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡

= 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜𝑖𝑡 ∗ 𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑖𝑡

+ 𝛽2𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑖𝑡 + ∑ 𝛽𝑘𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑁

𝑘

+ 𝜀𝑖𝑡 

Modelo 3: 

𝑁ã𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡

= 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜𝑖𝑡 ∗ 𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑖𝑡

+ 𝛽2𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑖𝑡 + ∑ 𝛽𝑘𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑁

𝑘

+ 𝜀𝑖𝑡 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

Nesta pesquisa foram utilizados dados de todos os 217 municípios do Estado do 

Maranhão nos exercícios fiscais de 2014, 2015 e 2016, totalizando 596 observações válidas 

analisadas em painel e controladas ano a ano. Do total de 217 municípios analisados na pesquisa 

ao longo dos exercícios, houve 558 observações válidas (93,6%), que indicaram o cumprimento 

do limite máximo fixado pela Lei Complementar nº 101/2000 e 38 (6,4%) não cumprimentos, 

com gastos acima do teto.  

 

4.1 Análise do Grau de Dependência dos Municípios 

Na Tabela 5 em uma análise inicial, os valores revelaram que, com relação à variável 

centralização, que mede o efeito das transferências fiscais sobre a receita própria, a média geral 

foi 94%, variando entre 86% a 102% de recursos da União e com um desvio padrão de 8%. Os 

valores indicaram o grau de dependência dos municípios, corroborando com estudos anteriores 

que sugerem que quando se trata de governos municipais, existe dependência de transferências 

para aqueles com população até 50 mil habitantes, chegando a representar até 88% do total de 

recursos próprios e de transferências.  

 
TABELA 5: ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

Esta tabela apresenta médias, desvios-padrão, quartis, mínimos e máximos das variáveis. A amostra contém 596 

observações válidas capturadas entre os anos de 2014 e 2016. Variáveis winsorizadas a 1%. As definições das 

variáveis estão detalhadas na Tabela 3. 

Variável Média S.D Min .25 Mdn .75 Max 

Não Cumprimento 0.06 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

Centralização 0.94 0.08 0.61 0.93 0.96 0.98 1.00 

Receita Próp. Pessoal 19.54 19.58 0.32 7.15 13.43 23.99 90.23 

Cresc. Receita Própria 0.62 1.80 -0.77 -0.18 0.11 0.57 8.92 

Cresc. Desp. Pessoal 1.06 0.34 0.03 1.00 1.09 1.21 1.75 

Excesso Arrecadação 1.76 1.65 0.12 0.80 1.32 2.11 8.38 

PIB Per Capita Mun 7.21 4.66 0.47 4.97 5.98 7.67 26.24 

PIB Brasileiro 22.52 0.03 22.48 22.48 22.52 22.56 22.56 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Na Tabela 5, os valores revelam que com relação à variável Crescimento de Despesa 

com Pessoal, a média com valor de 6% sugere que 93,6% das observações são compostas por 

municípios que cumpriram o limite máximo fixado pela Lei Complementar 101/2000 e que 

apenas 38 ou 6,4% realizaram gastos acima do teto.  

As evidências da Tabela 5 indicaram para a variável Excesso de Arrecadação, com 

média de 1,76, superior ao desvio padrão de 1,65, sugerindo que alguns municípios alcançaram 

superávits de arrecadação em seus orçamentos entre as receitas inicialmente previstas e aquelas 

efetivamente arrecadadas, alguns chegando a 39,10% a diferença entre o arrecadado e o 
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executado. Municípios como Arari, Bacabal, Belágua e Buriticupu, estimaram apenas 14,73%, 

31,49%, 39,97% e 19,40% respectivamente do valor de receitas efetivamente realizadas. De 

acordo com estudos de Toledo Júnior e Rossi (2001, p. 3); Aquino e Azevedo (2015, p. 169-

182), a atenção ao processo de métodos e ações fiscais é de fundamental importância para uma 

boa execução dos recursos públicos.  

 

4.1 Análises das Correlações 

As evidências da Tabela 6 indicam que a variável Crescimento da Despesa tem 

correspondência com a variável dependente Não Cumprimento do Limite de Gastos com 

pessoal, sendo positiva e significativa a 1%. Inferiu-se ainda da Tabela 6 que os resultados para 

a variável Centralização quando associada às variáveis Crescimento da Receita Própria, 

Crescimento da Despesa, Pib Per Capita Municipal e Pib Brasil, registrou uma correlação 

negativa com uma relação inversa do grau de dependência dos municípios aos repasses e o 

número de habitantes. Isto sugere que, quanto maior o nível de centralização, menor será a 

população do município.  

Dessa forma, no caso dos municípios maranhenses, observou-se que, para as unidades 

com até 50.000 habitantes, a centralização atinge percentuais acima de 90%. Para municípios 

acima de 100.000 habitantes, esse percentual atinge, em média, 80%, caso dos municípios de 

Água Doce do Maranhão com população de 12.360 habitantes, e de Açailândia com população 

de 110.593 habitantes que registraram percentuais de centralização de 95,5%e 80,5%, 

respectivamente. 

 
TABELA 6: CORRELAÇÃO DE VARIAVÉIS 

Esta tabela apresenta as correlações de Pearson entre as variáveis. A amostra contém 596 observações válidas 

captadas entre os anos de 2014 e 2016. Variáveis winsorizadas a 1%. *, ** e *** denotam significância estatística 

ao nível de 10%; 5% e 1%, respectivamente. As definições das variáveis estão detalhadas na Tabela 3. 

Variável N_Cumpr Centraliz Rec_Pr Cres_Rec 
Cres_ 

Desp 

Excess

_Arrec 

Pib_P_

Capita 

N_cumprimento 1.000       

Centralização -0.0570 1.000 

Rec. 

Prop/Des.Pessoal 
 0.0129 0.4193*** 1.000  

Cres. Rec.Própria -0.0611 -0.2092*** -0.205*** 1.000    

Cres. Despesa  0.1133*** -0.0386 0.0533 0.0617 1.000  

Excesso Arrecad  -0.036 -0.3832*** -0.372*** 0.391*** 0.0158 1.000  

PIB per Capita Mun  0.0079 -0.3336*** -0.182*** -0.0857** -0.0327 -0.0622 1.000 

PIB Brasileiro  0.0462  -0.0112  0.0767* -0.0912** 0.196*** -0.0394 -0.0101 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Ao analisar a variável Crescimento da Receita Própria municipal, observou-se que, 

quanto maior forem os recursos arrecadados pelos municípios, menor será o grau de 

dependência dos municípios e menor será também a probabilidade de não cumprimento do 

limite máximo de gastos com pessoal em 1,3%. O município de Alcântara, com centralização 

em 2014 de 96,5% e Timon de 79,5% estimaram receitas próprias de R$ 3,732 e R$ 9,052 

milhões e arrecadaram 1,106 e 44,835 milhões, respectivamente. 

Os resultados da Tabela 6 para as variáveis: Despesas com Pessoal, Crescimento da 

Receita Própria e Excesso de Arrecadação, sugeriram também que quanto maior o crescimento 

da receita própria, maior será o excesso de arrecadação. Esse crescimento possivelmente 

decorre da não utilização de índices econômicos na estimação das receitas, induzindo ao 

crescimento muito acima do inicialmente previsto, portanto, além do orçado. Os dados 

demonstraram ainda que os municípios que dispõem de um PIB Per Capta alto tendem a ter 

uma proporção da participação da Receita Própria menor no Total de Gastos com Pessoal, 
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sugerindo uma eficiente gestão dos gastos com pessoal e folga no orçamento para realizar 

despesas de investimento. 

De acordo com Soares, Flores e Coronel (2014, p. 539-562), ao analisarem o 

desempenho da arrecadação de recursos municipais nos exercícios financeiros de 2004 a 2011, 

seus resultados demonstram uma relevante evolução no total das receitas, sendo que 27,79% 

desse crescimento estão relacionados com as receitas próprias decorrentes de limites impostos 

pela legislação. Em regra, a situação fiscal dos municípios necessitava de um limite sobre as 

despesas com pessoal, permitindo assim contribuir para a redução do gasto público e favorecer 

investimentos em outras áreas (Giuberti, 2005 p. 03-14). 

 

4.2 Testes de Diferenças de Médias 

 
TABELA 7: TESTE DE DIFERENÇA DE MÉDIAS 

Variável 

Municípios que 

cumpriram (558 

obs.) 

Municípios que 

não Cumpriram  

(38 obs.) 

Diferença P-Valor 

Centralização 0,93 0,91 0,01 0,16 

Rec. Prop/Des.Pessoal 19,47 20,51 -1,03 0,75 

Cres.Receita Própria 0,65 0,20 0,44 0,13 

Cres.Desp. Pessoal 1,04 1,20 -0,15 0,00*** 

Excesso Arrecad. 1,77 1,53 0,24 0,37 

Pib Per Capita Munic 7,20 7,35 -0,15 0,84 

PIB Brasileiro 22,51 22,52 -0,00 0,26 

Nota: ***, **, * Significativo ao nível de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A variável Crescimento da Despesa com Pessoal apresentou diferença de médias sendo 

positiva e significativa a 1% com p-valor 0,00 no modelo comportando-se diferentemente nas 

duas amostras dentre os municípios que cumpriram e aqueles que não cumpriram o limite e que 

possivelmente dá origem ao fenômeno do não cumprimento do teto de gastos com pessoal nos 

municípios. De acordo com Giuberti (2005, p 03-14), o gasto com pessoal constitui-se em um 

importante item de despesa e que é imprescindível o seu controle na busca do ajuste fiscal e 

não aprofundamento de dívidas. 

Inferiu-se ainda da Tabela 7 que a variável Centralização com p-valor 0,16 não foi 

significativa no teste de médias e não teve efeitos sobre o não cumprimento do limite máximo 

de despesa com pessoal, ou seja, a Centralização teve valores de médias iguais para os grupos 

de cumprimento e não cumprimento.  De acordo com Cossio (1998, p. 9-13), as diferenças e as 

peculiaridades regionais estão mais relacionadas com o grau de dependência dos municípios. 

 

4.3 Resultados das Regressões 

 
TABELA 8: MODELO LOGIT EFEITO MARGINAL: EFEITO DA CENTRALIZAÇÃO FISCAL 

SOBRE O NÃO_CUMPRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL DOS GASTOS COM PESSOAL 

Obs: Esta tabela apresenta os resultados para três modelos de regressão, todos com a dummy N_Cumprimento 

como variável dependente. N_Cumprimento assume valor 1 quando os municípios ultrapassam o limite 

constitucional de gastos com pessoal; 0, caso contrário. O Modelo (1) regride a dummy N_Cumprimento com a 

variável Centralização. O Modelo (2) acrescenta à análise a interação entre a variável Centralização e a dummy 

Crescimento da Despesa com Pessoal, que assume valor 1 se o crescimento das Despesas é positivo ou nulo; 0, 

caso contrário. Analogamente, o Modelo (3) também acrescenta à análise a interação entre a variável Centralização 

e a dummy crescimento da Receita Própria, que assume valor 1 se o crescimento das Receitas é positivo ou nulo; 

0, caso contrário. Entre parênteses, o p-valor. Erros robustos. Todos os modelos possuem dummies de anos, não 

tabeladas. Todas as variáveis foram winsorizadas a 1%. *, ** e *** denotam significância estatística ao nível de 

10%; 5% e 1%, respectivamente. As definições das variáveis estão detalhadas na Tabela 3. 

 Modelo (1) Modelo (2) Modelo (3) 
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Centralização -0.1732504 0.5954596*** -0.1800253* 

 (0.102) (0.003) (0.086) 

Centralização*/-despesa com pessoal - 0.4495669*** - 

  (0.003)  

Centralização*/-receita própria - - 0.434088 

   (0.390) 

Receitas Próprias/Despesas com Pessoal -0.000088 -0.0000384 0.000021 

 (0.895) (0.901) (0.955) 

Crescimento da Receita Própria -0.0137952** -0.0114994*** -0.0177019** 

 (0.020) (0.019) (0.032) 

Crescimento da Despesa com Pessoal 0.0958573** 0.787428** 0.944255 ** 

 (0.035) (0.059) (0.034) 

Excesso de Arrecadação -0.004452 -.0037802 -0.0046993 

 (0.572) (0.567) (0.555) 

PIB Per Capita Municipal -0.0010582 0.0008983 -0.0011154 

 (0.580) (0.576) (0.558) 

PIB brasileiro 0.1350892 0.109423 0.1243593 

 (0.566) (0.584) (0.576) 

    

    

N de observações 596   

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Inicialmente, com base no resultado das regressões sobre os dados da amostra, notou-se 

que a variável Centralização fiscal teve coeficiente negativo (β<0) de -0,173 e p-valor de 

(0,102), evidenciando que a centralização por si só não é significante e não influencia no não 

cumprimento. Concluiu-se que não tem a probabilidade de influenciar no não cumprimento do 

limite de gastos com pessoal. Dessa forma, a variável centralização, que mediu o grau de 

dependência dos municípios aos repasses, não foi significativa nesse estudo e rejeita a hipótese 

H1 quando analisada nos dois subgrupos da amostra. 

Esses resultados encontram compatibilidade na literatura. Conforme Cossío (1998, p. 9-

13), a insuficiência financeira, que caracteriza o grau de dependência dos municípios, parece 

ser mais uma consequência das enormes desigualdades socioeconômicas regionais do que 

consequência da excessiva centralização constatada nos resultados. Assim, os efeitos da 

utilização de transferências entre os diferentes governos permitiram inferir que provocam a 

expansão de despesas públicas pela pouca preocupação com os gastos, redução de esforço 

fiscal, bem como a existência de grandes disparidades regionais fazendo com que a obtenção 

de recursos tributários seja desigual em regiões pobres com menor capacidade fiscal impondo 

a necessidade da centralização de recursos no governo central. 

No entanto, quando a variável Centralização é associada com a dummy  Despesa com 

Pessoal conforme modelo 2, é significativa a 1%, apresentando relação positiva com a variável 

dependente N_Cumprimento, ou seja, municípios centralizados com crescimento positivo de 

despesa tendem ao não cumprimento de limites máximos de gastos com pessoal.  

De maneira semelhante, na tabela 8 conforme modelo 3, a variável Centralização foi 

inter-relacionada com a dummy Receita Própria apresentando relação significativa a 1% com 

sinal negativo, sugerindo conforme dados da amostra que quanto maior for a centralização em 

municípios com crescimento de receita própria, menor o não cumprimento de limites fiscais, 

ou ainda, que o crescimento da receita própria afeta negativamente o não cumprimento do limite 

fiscal.    

Esse resultado está alinhado com estudos de Brooks e Phillips (2016, p. 2), cujos 

argumentos sugerem que os governos são naturalmente dilatados na sua carga tributária 

promovendo o aumento do tamanho do governo para justificar a existência de hierarquias locais 

municipais. Porém, de acordo com informações da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 

ainda que os governos municipais adotem medidas destinadas ao aumento da arrecadação de 
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receitas próprias, esse esforço é acompanhado por uma elevação nas despesas públicas 

(Loureiro & Abrúcio 2004, p. 72-102).  

Ainda com relação à variável Centralização, os resultados sugeriram que, quanto maior 

for menor será a variável excesso de arrecadação, dessa forma, a tendência dos municípios seria 

obter uma arrecadação de receitas próprias menores, bem como com a variável PIB per capta, 

que também seria menor.  

Considerando ainda a amostra dos municípios do Estado do Maranhão com base nos 

três modelos de regressão Logit para a realização deste estudo, apenas a variável Crescimento 

da Despesa com Pessoal teve efeitos e explicaria o fenômeno do cumprimento ou não 

cumprimento do limite de gastos com pessoal dentre todas as variáveis utilizadas, sugerindo 

que, quanto maior o crescimento das despesas com pessoal, maior é a probabilidade de não 

cumprimento dos limites de gastos com 5% de significância. Assim, o crescimento da despesa 

afeta o ajuste fiscal, devendo-se estabelecer o quanto deve ser gasto com pessoal em relação à 

receita líquida (Loureiro & Abrúcio, 2004, p. 72-102). 

Da Tabela 8 conforme modelo (1) e (2) inferiu-se ainda que relações positivas foram 

observadas entre o não cumprimento e o crescimento da despesa com pessoal, ou seja, quanto 

maior o crescimento da despesa, maior o não cumprimento de limites fiscais. Esse resultado 

confirmou as informações da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do ministério do 

planejamento que indicam o aumento significativo nos gastos com pessoal sugerindo que essa 

realidade nos municípios conduz a desequilíbrios fiscais e não cumprimento de metas e ainda 

é fruto da indisciplina fiscal e da ausência de diretrizes e de uma mentalidade dos gestores 

voltada para a busca de eficiência e de coordenação entre as áreas do governo (Zuccolotto, 

Ribeiro & Abrantes, 2009, p. 1-16). 

Em relação ao modelo (3) relações significativas foram estabelecidas para a relação 

entre as variáveis centralização e crescimento da receita própria (p <0,05 e p <0,10). A 

centralização e o crescimento da receita própria se relacionaram negativamente com o não 

cumprimento, ou seja, quanto maior a centralização e seu crescimento de receita própria, menor 

o não cumprimento dos limites fiscais. Esses resultados mantiveram semelhança aos de Afonso, 

Hecksher, Cildini, e Santos, (2017, p. 1-61), que, objetivando demonstrar o desenvolvimento 

do esforço de arrecadação dos municípios brasileiros, seus estudos indicam que com a adoção 

de indicadores de performance nas contas municipais há uma tendência de melhora da gestão 

fiscal no sentido de promover superávit de arrecadação e aumentar as receitas próprias e 

melhoria de maior eficiência do gasto público no atendimento de limites constitucionais.  

A seguinte generalização pode ser assim efetivada: por que municípios com elevado 

grau de dependência de transferências fiscais tendem ao cumprimento de limites legais de 

despesas? Evidências na literatura sugerem que o estabelecimento de incentivos e controles a 

que os municípios são submetidos, a imposição de restrições orçamentárias e exigências 

técnicas, exercem maiores efeitos no equilíbrio fiscal com a redução significativa de gastos e à 

obediência a limites de despesas (Arreche, 2013, p. 17-26; Hou & Smith, 2010 p. 57-79; Dove, 

2016). Corroborando com esse entendimento, a arrecadação própria alcança apenas, em média, 

10% do montante de receitas municipais não promovendo efeitos significativos no total de 

despesas (Costa & Castelar, 2015, p. 1-19). 

Deduz-se das regressões que não se pode deliberadamente e sem nenhum critério, 

simplesmente fixar as despesas e estimar as receitas, principalmente no que diz respeito ao 

montante de arrecadação de receitas próprias, que estão diretamente relacionadas ao grau de 

dependência dos municípios. Estudos de Miranda, Mendes, Cosio (2008, p. 1-69), citados 

anteriormente, sugerem como alternativa, o incentivo à eficiência da gestão e à responsabilidade 

fiscal mesmo em unidades subnacionais menores e com pequena capacidade gerencial.  
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5 CONCLUSÃO 

Para a concretização do propósito de realização deste estudo, considerou-se necessário 

medir o grau de dependência dos municípios e, com essa finalidade, destacou-se o 

acompanhamento da evolução da receita própria e as transferências de recursos, bem como, a 

proporção destes na totalidade das receitas correntes liquidas dos municípios, e ainda, se esses 

recursos somados contribuíram para o não cumprimento do limite máximo de gastos com 

pessoal.  

Os resultados identificados sugeriram que, embora seja confirmada a dependência dos 

municípios do Estado do maranhão das transferências de recursos fiscais, a centralização de 

recursos no governo federal por si só não tem efeitos sobre o não cumprimento de limite 

máximo de gastos dos municípios com pessoal, mesmo naqueles municípios que apresentem 

menor percentual de dependência. Nota-se que a expansão das despesas conduz ao não 

cumprimento de limites constitucionais de gastos e aprofunda a dívida dos municípios. 

No entanto, quando a variável centralização é associada com as variáveis despesa com 

pessoal e receita própria passa a ser significante, sugerindo que a expansão das despesas 

aumenta a probabilidade de não cumprimento de limites fiscais e que o crescimento da receita 

própria afeta negativamente o atendimento do máximo de gastos com pessoal.  

Observou-se também que mesmo em municípios bastante centralizados há a tendência 

para o cumprimento dos limites de gastos com crescimento positivo de receitas próprias, 

sugerindo que o processo de planejamento orçamentário e a adoção de medidas que fortaleçam 

a arrecadação são fundamentais para o equilíbrio fiscal e deve ser eficiente na utilização de 

critérios para a fixação da despesa e estimação da receita própria. 

De todas as variáveis consideradas na pesquisa, apenas a variável Crescimento de 

Despesa com Pessoal mostrou-se significativa nos três modelos econométrico tendo efeitos 

sobre o não cumprimento do limite máximo de gastos com pessoal e sugerindo que o controle 

desse importante item de gastos públicos é imprescindível para o ajuste fiscal.   

Considerando-se que os municípios do Estado do Maranhão em sua grande maioria têm 

população de até 50.000 habitantes, e dessa forma, dependentes dos repasses de recursos da 

união, sugerem-se medidas de incentivo ao controle da gestão fiscal e ao crescimento da receita 

tributária, gestão mais eficiente na busca do equilíbrio fiscal e aumentar a capacidade de 

financiar suas próprias despesas.  Indica-se para pesquisas futuras o efeito da centralização 

fiscal no cumprimento dos limites mínimos de gastos na saúde e educação nos municípios.  
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