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O levantamento elaborado e publicação de dados estatísticos de caráter econômico social 
assumem especial relevo nas sociedades em esforço de desenvolvimento acelerado, onde o 

acompanhamento imediato de sua complexa realidade, possibilita melhor orientação na 
utilização de seus disputados recursos.  

Prof. Sebastião Buiatti1 

 

 

É com muita satisfação que disponibilizamos esta publicação que marca os 40 anos de fundação do 

Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais – CEPES. Criado em 17 de março 

1977, o Centro é atualmente um órgão vinculado ao Instituto de Economia da Universidade Federal 

de Uberlândia. 

Centro este que tem em sua história a marca de relevantes trabalhos, cumprindo a missão que lhe foi 

incumbida desde a sua criação, qual seja, a de levantar dados econômico-sociais no intuito de 

acompanhar as transformações dinâmicas da sociedade. 

Esta publicação demonstra o elo com a origem deste órgão, elo este mantido e fortalecido por meio 

de uma equipe técnica capacitada e em constante qualificação, que, nesses 40 anos, acompanhou e 

vivenciou diversas transformações na sociedade e nos próprios instrumentos de trabalho com a 

inserção de novas tecnologias. Desde a sua juventude, o CEPES é parte do Instituto de Economia, 

vinculado a uma Universidade Pública, o que proporciona aos servidores o benefício de participarem 

desta comunidade que tem a liberdade e o dever de pensar, tendo como fruto de seus trabalhos as 

relevantes informações tão caras à sociedade. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Rick Humberto Naves Galdino. 
Coordenador do CEPES 

  

                                                 
1 Trecho retirado do primeiro número do Boletim de dados Conjunturais – Uberlândia, dezembro de 1978, que consistiu 
na primeira publicação do CEPES. 
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Apresentação 

 

 

A Pesquisa Dinâmica Socioeconômica da Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba apresenta, nesta edição comemorativa dos 40 anos do Centro de Estudos, Pesquisas e 

Projetos Econômico-Sociais - CEPES, um panorama do diferenciado processo de desenvolvimento 

demográfico, social e econômico experimentado por esta região integrante do Estado de Minas 

Gerais, composta por 66 municípios. Os resultados da pesquisa são apresentados em sete volumes 

organizados por áreas de estudo e análise. 

No Volume 1 apresenta-se uma Análise Demográfica do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba (TMAP), tendo como pano de fundo a mudança no padrão populacional brasileiro. 

Destaca-se o comportamento de algumas variáveis demográficas sobre o tamanho da população, o 

ritmo de crescimento interno e a posição do TMAP em relação a outras áreas de expansão 

populacional no Brasil; as diferentes performances experimentadas pelos municípios que integram a 

mesorregião em estudo, seja no ritmo de crescimento e/ou na composição da população urbana e 

rural e, por idade e sexo. As seções que compõem esta análise informam que a população do TMAP 

está experimentando relevantes transformações em tamanho, distribuição e composição, desde a 

década de 1970. De igual maneira, sinalizam que, nas próximas décadas esta Mesorregião, assim 

como o País, estará se beneficiando de uma rara janela de oportunidade demográfica. Deve-se, desde 

já, intensificar as políticas publicas inclusivas que permitam ampla cobertura de população jovem e 

adulta pelos sistemas de educação média e superior, bem como as ações que dinamizem o mercado 

de trabalho formal para uma situação de pleno emprego. 

No Volume 2 é dado prosseguimento à caracterização social da mesorregião, apresentando-

se uma análise do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), com base nos 

indicadores dos anos 2000 e 2010. Para tanto, feita uma breve introdução acerca do cálculo do 

referido índice, uma seção se dedica à análise do IDHM no contexto nacional e subnacional (com 

ênfase para o estado de Minas Gerais), com vistas a subsidiar a apreensão da realidade social da 

mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, objeto de estudo desse trabalho. 

Conjuntamente aos dados do índice em suas três dimensões, são apresentados demais indicadores 

sociais que auxiliam na compreensão das transformações positivas experimentadas e evidenciadas 

pelas variações dos índices. Em seguida, tem-se a seção específica de análise do índice na 

mesorregião do TMAP, tendo como “pano de fundo” a realidade nacional e subnacional em 

questão, já que os avanços apresentados pela mesorregião, no âmbito de parte considerável de seus 

municípios, refletem inequivocamente um potencial de beneficiamento relevante, por parte do 
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TMAP, das políticas públicas de desenvolvimento e dos avanços sociais que se colocaram em curso 

a nível nacional, nos anos analisados. 

No Volume 3 é realizada uma caracterização econômica da mesorregião com base nos 

dados do Produto Interno Bruto (PIB), incluindo-se o PIB per capita e o Valor Adicionado Bruto 

(VAB). Para tanto, o recorte temporal definido foi de 2002 a 2014, tendo em vista questões 

metodológicas no próprio cálculo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que 

considera o ano 2010 como referência no Sistema de Contas Nacionais. É apresentada uma breve 

introdução sobre a variável em questão; em seguida, tem-se uma seção dedicada à análise do PIB no 

contexto nacional, bem como no estado de Minas Gerais, revelando-se o papel dinâmico da 

mesorregião do TMAP nesses âmbitos, evidenciado tanto por sua relevante participação dentro das 

territorialidades supracitadas, quanto por sua variação média percentual do produto, positiva e 

superior às do estado de Minas Gerais e do Brasil. Posteriormente, é realizada uma análise específica 

da mesorregião, focando seus municípios agrupados por faixas populacionais que são apresentadas 

no Volume 1 de Análise Demográfica, bem como os cinco maiores em termos populacionais, 

separadamente.  Nesse contexto, é destacada a relevante participação dos cinco maiores municípios, 

os quais respondem por aproximadamente 60% do Produto da mesorregião, com notada 

importância para o município de Uberlândia, o qual responde por cerca de 35% do PIB do TMAP. 

Além disso, evidencia-se o fato de que alguns municípios da mesorregião se encontram entre os 

maiores PIBs, no agregado, e também per capita, do país. Adicionalmente, chama-se atenção para a 

importante intersecção entre indústria e agropecuária na mesorregião, a qual tem efeitos importantes 

que são evidenciados pelo VAB por atividade econômica. 

No Volume 4 é apresentada uma caracterização da mesorregião em termos de sua dinâmica 

de Emprego Formal – Vínculos e Estabelecimentos – na mesorregião do TMAP.  Para tanto, a 

análise é empreendida com base nos dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), dividindo-a nas dimensões: 

vínculos e estabelecimentos.  No que diz respeito à primeira, são evidenciados os dados de estoque 

de emprego (vínculos ativos em 31/12) de modo geral, por setor, por tipo de vínculo e por tamanho 

de estabelecimentos. A análise deste Volume 4 mostrará na década que antecede a atual, ou seja, 

período 2000-2009, abarcou-se taxas expressivas de crescimento dos vínculos ativos, que culminou 

em uma média das variações anuais maior que a do período 2010-2015. Com respeito a este último, 

ressalta-se a primeira retração dos vínculos ativos (tanto no cenário nacional, quanto subnacional) 

ocorrida em 2015. De um modo geral, também cabe destacar o desempenho superior da 

mesorregião nesse último interregno comparativamente ao do estado de Minas Gerais e ao do Brasil. 

Em termos setoriais, realça-se a preponderância do setor de serviços na concentração dos vínculos 
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ativos, e a perda de participação da indústria de transformação. No que diz respeito ao tipo de 

vínculo empregatício, a maior distribuição encontra-se nos celetistas, em seguida estatutários. 

Contudo, chama-se atenção para o aumento da participação de “outros” tipos de vínculos (avulsos, 

temporários, entre outros). Já com relação ao tamanho dos estabelecimentos, a maior concentração 

dos vínculos ativos ocorre nos estabelecimentos de menores portes (até 19 empregados), nos casos 

de Minas Gerais e do TMAP, e nos maiores (mais de 500) no caso do Brasil.  

Quanto aos dados do emprego formal sob a dimensão dos estabelecimentos empregadores 

buscou-se analisar a evolução do número de estabelecimentos na mesorregião do TMAP nos anos 

2000 a 2015 a partir das informações da RAIS, segundo a qual são considerados estabelecimentos 

aqueles que têm registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro Específico 

do INSS (CEI) e que apresentaram algum empregado em 31/12 de cada ano-base ou que tiveram 

alguma admissão ou desligamento ao longo do ano. No quadro geral da variação do número de 

estabelecimentos, verificou-se que a mesorregião experimentou maior incremento dos mesmos no 

período 2001 a 2009 relativamente ao período 2010-2015, assim como foi observado em âmbito 

nacional e estadual, com desaceleração e, até mesmo, retração do número de estabelecimentos 

acentuadas em 2015. No estudo setorial destacaram-se os setores serviços, comércio e construção 

civil com as maiores taxas médias de variação anual, especialmente no primeiro período, enquanto a 

indústria de transformação e a agropecuária evidenciaram menor ritmo de crescimento do 

quantitativo de empregadores formais, principalmente a partir de 2012. A distribuição dos 

estabelecimentos segundo o seu porte, por sua vez, mostrou que, em todas as faixas de tamanho, 

predominam os estabelecimentos menores (com até 19 empregados) em cada uma das faixas 

populacionais da mesorregião, reafirmando a crescente importância dos estabelecimentos de menor 

porte no dinamismo econômico da região. 

No Volume 5 é apresentado um panorama do Comércio Internacional dos municípios da 

Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba a partir da base de dados Estatísticas de 

Comércio Exterior da Secretária de Comércio Exterior (SECEX), do Ministério da Indústria 

Comércio Exterior e Serviços (MDIC), nos anos de 2000 a 2016.  Esses resultados registram o 

volume das negociações externas realizadas pelo TMAP, bem como sua participação na balança 

comercial do estado de Minas Gerais, denotando sua importância quanto às exportações de 

commodities minerais e agrícolas, motivo que insere esta mesorregião em mercados globalizados. 

Quanto às exportações do TMAP, observou-se que, dos sessenta e seis municípios que 

compõem esta mesorregião, quarenta e três exportaram, no período de 2000 a 2016, cujos valores 

permitiram visualizar suas respectivas participações no total do valor exportado pelo TMAP. A 

análise se repete quanto às importações, apontando que, dos sessenta e seis municípios, trinta e dois 
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importaram, no mesmo período, cujos valores revelaram suas respectivas participações no total das 

importações do TMAP. Em seguida, foram dimensionados os principais produtos da pauta de 

exportação e importação daqueles municípios que comercializaram com o exterior, identificando 

quais foram os países de destino das suas exportações e de origem de suas compras, e ainda a 

evolução do número de empresas exportadoras e importadoras dos municípios mais populosos do 

TMAP, no período de 2010 a 2016. 

No Volume 6 é apresentado a evolução dos dados orçamentários, a partir de dados do 

“FINBRA - Finanças do Brasil – Dados Contábeis dos Municípios - STN”, no período de 2000 a 

2015, para a média de todos os municípios do país, para a média dos municípios do estado de Minas 

Gerais e para a média dos municípios que compõe a mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto-

Paranaíba, bem como as médias por classes de municípios de acordo com as faixas populacionais. 

Diante da multiplicidade de subcontas que compõe os orçamentos públicos, por simplificação, 

foram selecionadas as mais representativas e importantes nos orçamentos dos municípios, com o 

intuito de verificar o comprometimento dos municípios com os principais grupos de despesas, assim 

como, as principais fontes de financiamento, através das receitas.  

Em resumo no período analisado, de 2000 a 2015, todos os municípios da mesorregião do 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba - TMAP apresentam aumento da Receita Orçamentária, em 

termos reais (ajustados pelo IPCA), assim como a média dos municípios do país e do estado. Entre 

os anos 2000 e 2015 a receita orçamentária dos municípios da mesorregião aumentam suas receitas 

orçamentárias em ritmo maior que as médias do estado e do país. Quando se compara as taxas 

médias de variação anual por períodos, nota se que a mesorregião do TMAP apresenta elevação de 

sua taxa média no período de 2010 a 2015, enquanto tanto a média dos municípios do estado quanto 

e a média dos municípios do país experimentam reduções em suas respectivas taxas médias de 

variação anual das receitas orçamentárias. Comparando as taxas médias de variação anual das 

receitas orçamentárias, e as taxas médias de variação anual das despesas orçamentárias, verifica-se 

que no período de 2000 a 2015 as despesas orçamentárias aumentam a taxas médias anuais 

superiores as apresentadas pelo aumento das receitas, para a média dos municípios do país, para a 

média dos municípios do estado e para a média dos municípios da mesorregião do Triângulo 

Mineiro e Alto-Paranaíba. Ou seja, na média os municípios desses três recortes apresentam taxas de 

aumento das despesas maiores que as taxas de aumento das receitas. A integra do Volume 6 

apresenta quais são as principais subcontas de Receitas e Despesas que mais contribuem para esse 

panorama. 

Dando continuidade ao tema de finanças públicas municipais, o Volume 7 explora a 

execução orçamentária dos maiores municípios do TMAP. O objetivo geral foi apresentar 
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detalhadamente os principais componentes da receita e da despesa desses municípios, de forma que 

características gerais possam ser identificadas. Para tanto, o período trabalhado foi entre 2010 e 

2015, com os dados recolhidos junto ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor 

Público Brasileiro (SICONFI). Além disso, foi apresentado o saldo financeiro ao longo do ano de 

2015, a fim de demonstrar o fluxo financeiro por quadrimestre dos municípios analisados, uma vez 

que tanto a arrecadação como a despesa apresentam movimentos distintos ao longo do ano. 

As análises apresentadas em todos os volumes, de forma geral, têm em comum o olhar para 

os municípios do Triângulo Mineiro e Alto-Paranaíba, a partir dos diferentes aspectos alcançados 

pelos dados selecionados, assim, considera-se este trabalho um reencontro com a mesorregião e a 

partir destas analises, que não esgotam o potencial dos dados por ora apresentados, outros estudos 

serão propostos com intuito de ampliar o conhecimento e detalhamento das especificidades 

socioeconômicas dos municípios que configuram a mesorregião, o estado de Minas Gerais e o país. 
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Perfil da receita e despesa dos maiores municípios do Triângulo 

Mineiro e Alto-Paranaíba - TMAP 
 

 

O presente texto busca apresentar a execução orçamentária dos maiores municípios do 

Triângulo Mineiro e Alto-Paranaíba. O intento com isso é evidenciar o perfil de arrecadação e de 

gasto desses municípios, de tal modo que características gerais da forma de arrecadar recursos 

financeiros e a forma de gastá-los possam ser identificadas. É um trabalho inicial que busca 

divulgar um panorama geral das finanças públicas municipais, para consequentemente elaborar 

trabalhos específicos. 

Por execução orçamentária entende-se a receita realizada e a despesa liquidada 2 . O 

período a ser analisado será de 2010 a 2015 e os municípios trabalhados serão o de maior 

tamanho populacional do Triangulo Mineiro e Alto Paranaíba, conforme dados do IBGE: 

Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas, Araguari, Ituiutaba e Araxá. Além disso, optou-se por 

incluir outro município: Monte Carmelo, que juntamente com Uberlândia, Ituiutaba e Patos de 

Minas, compõem as cidades onde há campus em funcionamento da Universidade Federal de 

Uberlândia. 

A pesquisa terá por base dois documentos: Prestações de Contas Anuais (DCA) e 

Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO). Esses são documentos que detalham 

as receitas e despesas, ou seja, mostram de onde vem e para onde vão os recursos da 

administração pública municipal. O primeiro apresenta de forma consolidada anualmente, 

enquanto o segundo apresenta os dados bimestralmente. Ambos são publicados pela Secretaria 

do Tesouro Nacional (STN) e obedecem à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que tem como 

pilar a transparência da gestão fiscal. Inclusive, a não publicação dos referidos relatórios pode 

ensejar o bloqueio de transferências voluntárias e de operações de créditos.  

Os orçamentos municipais e suas execuções orçamentárias estruturam-se através de 

contas principais e subcontas. No caso da receita, por exemplo, a partir das duas grandes contas 

Receitas Correntes e Receitas de Capital é possível chegar a um nível de detalhamento com mais 

de 200 subcontas. E são essas subcontas que nos dizem especificamente de onde vêm os recursos 

usados pela administração pública. E, por outro lado, as mais de 200 subcontas da despesa nos 

dizem para onde está indo o dinheiro arrecadado. 

                                                 
2 As fases da despesa são empenho, liquidação e pagamento. Optou-se por trabalhar com a liquidação, pois é quando o produto 

da despesa foi entregue, configurando o direito adquirido pelo vendedor. Isso será importante ao visualizar a execução da receita e 
despesa ao longo do ano, pois assim será possível identificar a disponibilidade financeira do município em cada bimestre. 
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A apresentação será feita primeiramente pela receita, de forma a divulgar seus principais 

componentes ao longo do período de 2010 a 2015, depois será apresentada a despesa, igualmente 

para o mesmo período, e por fim o saldo financeiro bimestral de 2015. Esse último engloba tanto 

a receita como a despesa em todos os bimestres do ano de 2015. 

Para trabalhar os dados optou-se por apresenta-los percentualmente. Portanto, do lado da 

receita, suas contas e subcontas serão apresentadas como participação percentual média da receita 

total, e o mesmo valendo para a despesa, só que como participação da despesa total. O intuito 

com a adoção desse formato é evidenciar os principais componentes da despesa e da receita, 

tanto em comparação com os outros componentes do mesmo município como dos outros 

municípios da amostra. Dessa forma, serão identificadas as características gerais das finanças 

públicas, como se fosse uma fotografia que apresenta a forma de arrecadar e gastar os recursos 

financeiros desses municípios. O demérito desse formato fica por conta da impossibilidade da 

apresentação da evolução das contas e subcontas entre os anos 2010 e 2015, no entanto, ciente 

dessa limitação e por ser a proposta do presente trabalho traçar as características gerais, optou-se 

por deixar a análise de evolução para futuros trabalhos, que tratem de temas pontuais. 
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1 – Receita 

 

 

O Demonstrativo de Contas Anuais (DCA), ou Balanço Anual, publicado pela STN 

apresenta o balanço patrimonial (ativo e passivo) e balanço orçamentário (receita e despesa). 

Nesse último caso apresenta as receitas e despesas de formas variadas (primária, restos a pagar, 

orçamentária e funcional). No caso da receita, apesar do relatório apresentar mais de 200 

subcontas, efetivamente são poucas aquelas que realmente importam, isto é, são poucas as fontes 

de recursos efetivas para o município. 

A receita orçamentária, como veremos, é suscetível ao tamanho do município. Municípios 

maiores possuem uma base de arrecadação maior, portanto, conseguem mais fontes de recursos, 

ainda que existam transferências que busquem equalizar essa diferença, como o Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM). Além disso, outros fatores podem influenciar a diferença de 

receita entre os municípios. Municípios com tamanho populacional similar podem apresentar 

diferenças em suas fontes de financiamento. Nesse caso, são exemplos as compensações 

financeiras pela utilização de recursos naturais (hídricos e minerais), que são diretamente 

relacionados às características físicas da localidade. Ainda, para municípios similares em tamanho 

populacional, a diferença em suas receitas pode ser oriunda de políticas que visem maior 

eficiência na arrecadação, como o combate à inadimplência ou políticas de reavaliação do IPTU. 

 

Gráfico 1 – Receita Total Média 2010 a 2015 (em milhões de R$) 

 
Fonte: Siconfi. Elaboração CEPES/IEUFU. 
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No gráfico 1 apresenta-se a receita orçamentária3 total média do período de 2010 a 2015. 

Fica evidente a relação direta entre tamanho do município e sua arrecadação total. A exceção fica 

por conta de Araxá, que mesmo tendo população pouco inferior à Ituiutaba e Araguari, apresenta 

receita total pouco superior. 

 

 

Gráfico 2 – Receita Total Per Capita Média 2010 a 2015 (em R$) 

 
Fonte: Siconfi. Elaboração CEPES/IEUFU. 

 

 

O tamanho da arrecadação municipal deve ser relativizado com o tamanho de sua 

população. Obviamente municípios maiores terão uma arrecadação total maior, porém isso não 

necessariamente significa maior riqueza da administração pública municipal. Municípios grandes 

geram mais recursos, porém, por outro lado, há um contingente populacional igualmente grande 

a ser atendido com serviços públicos. O gráfico 2 mostra essa diferença, através da receita total 

per capita média do período 2010 a 2015. Monte Carmelo, apesar de ser um dos menores 

municípios da amostra, com pouco mais de 45 mil habitantes, apresenta receita total per capita 

similar de Araguari, que apresenta mais que o dobro de sua população. Outro exemplo é Araxá, 

que é um dos menores municípios em termos populacionais da amostra, porém, apresenta a 

maior receita per capta entre os maiores municípios do Triângulo Mineiro e Alto-Paranaíba. 

  

                                                 
3 As receitas orçamentárias consideradas nesse trabalho são aquelas apresentadas no RREO, portanto são as receitas efetivamente 

realizadas.  
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1.1. Arrecadação Própria e Transferências Intergovernamentais 

 

 

Nas publicações sobre finanças públicas municipais um tema constante é a questão da 

solvência dos municípios relacionada à sua arrecadação própria. Isto é, verifica-se a capacidade 

que os municípios têm de pagar suas despesas com suas receitas próprias, independente de fontes 

de recursos externas. Quanto menor essa capacidade, maior será a importância/dependência de 

transferências de outros entes. Isso significa que esses municípios, para arcar com suas despesas, 

são dependentes de transferências de recursos de outras esferas de governo. Portanto, os termos 

desse debate podem ser resumidos na contraposição entre arrecadação própria do município e 

transferências de outras esferas de governo. Mas cabe uma ressalva: essa contraposição não pode 

ser entendida como um fator para avaliar se o município possui ou não eficiência em sua 

arrecadação. Isto é, ter uma baixa arrecadação própria não significa que o município é ineficiente, 

e tampouco uma elevada arrecadação própria seja sinônimo de eficiência administrativa ou 

eficiência na gestão dos recursos. Vejamos o debate em torno da arrecadação própria municipal e 

das transferências de outras esferas de governo para aclarar esse ponto. 

Arrecadação própria do município é um termo abrangente que não possui uma visão 

única. Para Galdino (2012), a arrecadação própria está associada às competências tributárias do 

município. Isto é, aqueles tributos definidos constitucionalmente como responsabilidade do 

município para sua arrecadação, que nenhum outro ente pode realizar. Portanto, a arrecadação 

própria são as receitas tributárias que constam no orçamento. Nas suas palavras: 

 

 

“As participações das Receitas Tributárias nos orçamentos municipais mostram, em termos percentuais, a 

participação efetiva dos recursos tributários de competência municipal no montante das disponibilidades 

financeiras dos municípios consolidados através dos orçamentos.  É a subconta que registra os recursos 

cuja arrecadação e fiscalização são exclusivamente de competência dos municípios. Conforme o arranjo 

fiscal vigente no país, apresentado em seção anterior, a subconta Receitas Tributárias é um bom indicador 

do grau de autonomia das finanças públicas municipais, pois é a parte que cabe diretamente aos 

municípios através da forma típica de financiamento dos governos, a arrecadação de tributos.” (Galdino, 

2012, P.91). 

 

 

As transferências de recursos intergovernamentais, por sua vez, são expressões da 

necessidade de repartição dos recursos arrecadados entre os diferentes entes de governo. São, 

principalmente, repartições do Governo Federal, que possui a maior fatia do bolo de arrecadação 
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no país4. Porém, acontecem também a partir dos governos estaduais e municipais. Os propósitos 

dessa repartição são variados. Por exemplo: transferências devolutivas/compensatórias, que 

representam o retorno de parte da arrecadação feita na esfera municipal, mas de responsabilidade 

de arrecadação estadual ou federal. Alencar e Gobetti (2008) apresentam ainda as transferências 

redistributivas (FPM e Fundo Especial do Petróleo), transferências seletivas (Fundeb, FNAS, 

FNDE, FNS/SUS) e transferências discricionárias (convênios). Essa divisão é feita com o 

propósito de categorizar as diferentes transferências que os municípios recebem. 

Vejamos a composição da receita orçamentária dos municípios selecionados: 

 

 

Gráfico 3 – Composição da Receita Total Média 2010 a 2015 

 
Fonte: Siconfi/STN. Elaboração CEPES/IEUFU. 

 

 

Observa-se no gráfico 3 que a composição da receita orçamentária baseia-se 

principalmente nas receitas tributárias e nas transferências correntes. Portanto, para todos os 

municípios selecionados a receita advém principalmente da arrecadação própria (receitas 

tributárias) ou das transferências intergovernamentais (transferências correntes). Nesse sentido, é 

possível visualizar o que estudos sobre o tema já comprovam: há um movimento inverso entre 

arrecadação própria e transferências intergovernamentais, e esse movimento é dependente do 

tamanho populacional do município. Isto é, municípios maiores tem uma base econômica maior, 

                                                 
4 Da arrecadação total de tributos no Brasil em 2013: 68,92% vai para União, 25,29% para os Estados e 5,79% para os 

Municípios (Brasil, 2013). 
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portanto conseguem uma maior arrecadação própria. Por outro lado, municípios menores 

(predominantes no Brasil) tem uma base de arrecadação própria menor, e consequentemente 

dependem mais de transferências intergovernamentais. Como ilustração, verifica-se a importância 

de mais de 70% dessas transferências para Araguari, Araxá e Monte Carmelo 5 , que são os 

menores municípios da amostra. Em oposição, os municípios maiores  que recebem 

proporcionalmente menos transferências, vide Uberlândia (55%) e Uberaba (54%). É interessante 

o caso de Ituiutaba, que com um tamanho populacional similar ao de Araguari, recebe em valor 

nominal médio para o período 2010 a 2015 de R$126 milhões em transferências correntes, valor 

esse substancialmente menor que Araguari, que recebe R$152 milhões. Em estudo para os 

municípios mineiros Galdino (2012) conclui: 

 

 

“a estrutura fiscal municipal – os impostos de competência dos municípios – é a mesma para todos os 

municípios, independente das características econômicas e sociais, o que gera uma grande diferença da 

capacidade de arrecadação entre os municípios, pois pelas características da base tributária de incidência 

desses tributos, os municípios mais urbanizados e populosos apresentam capacidade superior de 

arrecadação de tributos próprios, se comparada à capacidade de arrecadação dos municípios pouco 

populosos e rurais, como veremos a frente, no item que trata das receitas orçamentárias.” (Galdino, 2012, 

p.82)  

 

 

A apresentação das transferências correntes nos relatórios de balanços anuais engloba 45 

subcontas, das quais se subdividem entre transferências da União, do Estado, de outros 

municípios e de outros entes (instituições privadas e pessoas). Efetivamente, porém, as 

transferências regulares e significativas para o funcionamento do município não são tantas. As 

cinco maiores transferências recebidas pelos municípios da amostra, e que constituem entre 85% 

e 90% de todas as transferências recebidas, são: Fundo de Participação do Município (FPM), 

transferência de recursos da União para o Sistema Único de Saúde (SUS), cota-parte do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cota-parte do Imposto sobre Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA) e a transferência de recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério (FUNDEB). A exceção ficou 

por conta de Araxá, que como veremos adiante, recebeu recursos substanciais de Compensação 

Financeira de Recursos Minerais (CFEM) e, assim, essa subconta apareceu como uma dentre as 

cinco maiores transferências recebidas pelo município. 

 

                                                 
5 Como veremos adiante, ainda que as transferências correntes sejam elevadas para esses municípios, o perfil dessas transferências 

é diferente de um município para outro. 
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Gráfico 4 – Composição das Transferências Correntes Média 2010 a 2015 (% Receita Total) 

 
Fonte: Siconfi. Elaboração CEPES/IEUFU. 

 

 

É apresentado no gráfico 4 as cinco principais transferências recebidas pelos municípios 

como porcentagem da receita total. Dessas transferências, duas são oriundas da União (FPM e 

SUS), duas do Estado (ICMS e IPVA) e uma é considerada transferência multigovernamental 

(FUNDEB)6. Nota-se a importância marcante do ICMS para a composição da receita de todos os 

municípios, pois sua importância varia de 20% a 35% da arrecadação total, sendo Patos de Minas 

um ponto fora da curva, com a baixa participação de 13% do ICMS sobre sua receita total. Outro 

ponto fora da curva, porém em sentido oposto, é Araxá, com uma participação de 35% do ICMS 

sobre sua receita total. Inclusive, em valores nominais per capta, Araxá apresenta receita com 

ICMS de R$923 por habitante, enquanto os maiores municípios da amostra rondam a metade 

desse valor: Uberlândia (R$590) e Uberaba (R$485). Sugere se que isso seja em decorrência da 

importância das grandes mineradoras na composição da receita municipal de Araxá. 

A segunda maior fonte de recursos via transferências para a maioria dos municípios da 

amostra é o Fundo de Participação dos Municípios. Esse fundo é composto por parte da 

arrecadação da União com Imposto de Renda (IR) e Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI) e é tido como uma transferência redistributiva. Ou seja, municípios menores, com base 

econômica menor, recebem da União proporcionalmente mais recursos do que municípios 

maiores. Isso fica evidente no gráfico 4, pois exatamente os municípios menores apresentam mais 

de 10% de participação do FPM nas receitas municipais. Em Monte Carmelo (25%) e em Patos 

de Minas (15%) isso é ainda mais marcante, pois o FPM é superior ao ICMS. São os únicos casos 

nos quais a transferência redistributiva é superior a transferência ligada à atividade econômica. 

                                                 
6 O FUNDEB é dedução de um conjunto de outras receitas, dentre as quais: FPM, ICMS exp, IPI exp, IPVA e ITR. 
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Por outro lado, em Uberlândia e Uberaba a participação fica em torno de 5%, o que reafirma a 

característica redistributiva dessa transferência. 

As outras transferências elencadas no gráfico 4 apresentam participação similar entre os 

municípios da amostra, com poucos casos que destoam. O IPVA, que é considerado 

transferência devolutiva, pois volta ao município recursos gerados internamente pela cobrança 

sobre veículos automotores, apresenta uma média de participação de 5% da receita total 

municipal, com pouca variação em torno desse número. Isso acontece também com SUS e o 

FUNDEB, ainda que sejam transferências ligadas à matrículas de alunos e atendimento de saúde 

(transferências seletivas) respectivamente. O FUNDEB varia entre 7% e 10% da receita total, 

enquanto que a transferência da União para o SUS municipal varia entre 6% e 9%. Nesse último 

caso há dois municípios destoantes: Araxá com uma transferência muito inferior aos outros 

municípios (2%) e Patos de Minas com uma transferência muito superior (17%), chegando a 

valores nominais próximos de Uberaba que possuí o dobro de população e, portanto, implicaria 

em muito mais demandas de atendimentos de saúde. 

 

 

Gráfico 5 – Composição das Transferências Correntes Média 2010 a 2015 (% Receita Total) 

 
Fonte: Siconfi. Elaboração CEPES/IEUFU. 

 

 

Além das cinco mais importantes transferências relatadas, há uma miríade de outras 

transferências que compõem o orçamento municipal. No gráfico 5 são descritas as transferências 

que se seguem, em ordem de importância, depois do FPM, SUS, FUNDEB, ICMS e IPVA7. 

                                                 
7  Optou-se por excluir as transferências de recursos federais e estaduais destinadas às áreas sociais de Educação, Saúde e 

Assistência Social, pois o intento nessa seção foi demonstrar a diversidade das fontes de transferências correntes que os 
municípios têm acesso.  
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Nesse sentido, não há unanimidade entre os municípios, isto é, transferências que tem 

importância no orçamento de um município podem não ter tanta importância para outros 

municípios. Observam-se, como exemplo, três casos que demonstram isso: i) as receitas de 

transferência da União de compensação financeira pela utilização de Recursos Hídricos (Rec. 

Hídricos) são importantes exclusivamente para Araguari, enquanto que nos outros municípios 

não atinge 0,5% da receita total; ii) no mesmo sentido do caso anterior, que também está na 

subconta Transferências da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais, a 

compensação pela utilização de Recursos Minerais (Rec. Minerais) é fundamental para a 

composição das receitas de Araxá (2,6%), pois constitui-se na quinta maior transferência recebida 

pelo município, ficando inclusive à frente das transferências da União destinadas ao SUS; e iii) os 

casos das transferências de Instituições Privadas, que é exclusiva para Araxá, pois representa 

quase 2,5% da receita total enquanto que nos outros municípios é zero ou próximo de zero, e as 

Outras Transferência dos Estados, importante para Araguari (1,7%) evidenciam a necessidade de 

maior aprofundamento da pesquisa, pois são subcontas que pouco dizem sobre a origem do 

recurso8, diferentemente das outras relatadas até aqui. 

Interessante notar o caso do Imposto Territorial Rural, que incide sobre a propriedade 

rural e é de responsabilidade do Governo Federal, com um repasse de 50% da arrecadação ao 

município de origem9. Sua importância nos municípios da amostra é muito pequena para todos os 

casos, não chegando a 0,5% da arrecadação total. Uberaba apresentou a maior arrecadação desse 

imposto com um valor médio para os anos de 2010 a 2015 de R$3 milhões (mais que o dobro 

que a segunda maior arrecadação, que é de Uberlândia) e representativo 0,46% da arrecadação 

total do município. Essa observação da pouca participação do ITR na receita total dos municípios 

da amostra fica ainda mais marcante quando se verifica a importância da zona rural na 

configuração dos municípios da amostra, que, por exemplo, apresentam elevada participação da 

produção agropecuária para o PIB municipal. Esse é o caso de Uberlândia (3º posição), Uberaba 

(1º posição), Monte Carmelo (11º posição), Patos de Minas (13º posição) e Araguari (8º posição), 

que estão entre os maiores valores adicionados na agropecuária dentre todos os 853 municípios 

mineiros. 

 

 

 

 

                                                 
8 Transferências de Instituições Privadas englobam contribuições e doações a governos realizados por instituições privadas e as 
Outras Transferências dos Estados representa os recursos recebidos pelos municípios, mas que não se enquadram nas subcontas 
detalhadas nos relatórios de balanço anual. 
9 O ITR a partir do ano 2008 pôde ser cobrado e fiscalizado pelo município, de forma que sua arrecadação total (100%) fique no 

município. 
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Gráfico 6 – Receita Tributária Média 2010 a 2015 (% Receita Total) 

 
Fonte: Siconfi. Elaboração CEPES/IEUFU. 

 

 

Como já afirmado, a contraposição das transferências intergovernamentais, explorada em 

sua composição nas linhas acima, é feita através da arrecadação própria, que aqui é entendida pela 

receita tributária. Quanto maior aquela, menor essa. Quanto maior for a receita de transferências 

de outros entes, menor é a importância da arrecadação própria. E isso acontece especialmente 

nos municípios menores, com uma base populacional e econômica pequena, pois o perfil dos 

tributos municipais é suscetível a essas variáveis. Consequentemente, apresentam uma baixa 

capacidade de arrecadação própria, tornando as transferências intergovernamentais prementes. O 

gráfico 6 ilustra essa relação entre o tamanho do município e sua arrecadação própria. Os maiores 

municípios apresentam mais de 15% de sua arrecadação total composta de tributos municipais, 

enquanto os intermediários flutuam entre 12% e 15% e o menor, Monte Carmelo, tem 9% de 

arrecadação própria. 

Essa relação geral, entre tamanho do município e sua arrecadação própria, contudo, não é 

intransponível. Municípios similares em tamanho populacional apresentam diferença em sua 

arrecadação própria. Patos de Minas com uma população de quase 150 mil habitantes apresenta 

uma porcentagem de arrecadação própria de 13,5% da receita total, inferior a Ituiutaba (13,61%) 

e Araguari (13,8%), cujas populações giram em torno de 100 mil habitantes. Vejamos a 

composição das receitas tributárias para melhor entender as diferenças entre os municípios: 
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Gráfico 7 – Composição da Receita Tributária Média 2010 a 2015 (%Receita Total) 

 
Fonte: Siconfi. Elaboração CEPES/IEUFU. 

 

 

A receita tributária é composta pelo Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), Imposto 

de Renda (IR), Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISS), Taxas e Contribuição de Melhoria. Em ordem de grandeza, observa-se 

no gráfico 7 que o ISS é indiscutivelmente a maior fonte de receita própria dos municípios. Tal 

imposto está diretamente ligado à atividade econômica do município, e, portanto, municípios 

mais dinâmicos possuem uma base arrecadatória maior para o ISS, como o caso de Uberlândia 

(10% da receita total), Uberaba (7%) e Araxá (6%). Araguari é um contra exemplo disso, pois, na 

comparação com Ituiutaba, apresenta tanto população, quanto PIB mais elevado, porém, sua 

arrecadação com ISS é de 4,9% da receita total no período, enquanto a arrecadação de Ituiutaba é 

de 5,45%. Em valores nominais médios, são R$10 milhões contra R$11 milhões. 

O Imposto de Renda (IR)10, as Taxas e Contribuições de Melhoria são componentes da 

receita própria que tem direta ligação com a atividade da administração pública municipal. O IR 

depende dos salários pagos pela administração pública, as Taxas têm como fato gerador a 

prestação de serviço público e a Contribuição de Melhoria é arrecadada como forma de 

compensação pela valorização de um imóvel por conta da realização de obras públicas. Nesse 

sentido, tem-se que são formas de arrecadação residuais da atividade da administração pública 

municipal e, portanto, apresentam uma pequena participação na receita total. A Contribuição de 

Melhoria é nula ou representa no máximo 0,1% da arrecadação municipal dos municípios da 

amostra. A arrecadação com o IR apresenta valores entre 1% e 2% da arrecadação total, chama a 

atenção a baixa participação dessa rubrica para Uberlândia (1,24%) e Araxá (1,04%), uma vez que 

                                                 
10 “O Imposto de Renda Retido na Fonte corresponde ao imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos, a qualquer 
título, pela administração direta municipal. Trata-se de um imposto de competência federal que, por determinação constitucional, 
é retido na fonte pelos municípios. A esfera local não tem poder para determinar nenhum aspecto concernente ao imposto e sua 
arrecadação depende, essencialmente, do nível de remuneração dos servidores públicos” (Afonso et al, 2013, p.21). 
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são municípios em que as administrações municipais apresentam as maiores rendas. E, por fim, 

as Taxas apresentam uma variabilidade maior entre os municípios, partindo 0,65% em Araxá e 

chegando em quase 3% em Araguari, cujo caso é interessante, pois é o único município da 

amostra no qual a segunda maior fonte de arrecadação própria provêm das Taxas.   

A segunda maior fonte de arrecadação própria, na maioria dos municípios da amostra, é o 

IPTU, seguindo tendência dos municípios brasileiros11. Esse imposto é o mais tradicional do 

Sistema Tributário Nacional e incide sobre o valor venal do imóvel localizado na zona urbana do 

município. Nesse sentido, assim como o ISS, o tamanho e a estrutura econômica do município 

são componentes explicativos de sua dinâmica. Porém, ao contrário do imposto que incide sobre 

serviços e pode ser repassado ao consumidor, o IPTU incide diretamente para o contribuinte, 

podendo ser um desestímulo aos legislativos municipais sua majoração. 

Conforme gráfico 7, os municípios nos quais o IPTU figura como segunda maior fonte 

de arrecadação própria para o período 2010 a 2015 são: Araxá com 2,4% da receita total, 

Ituiutaba com 2,7%, Patos de Minas com 3,3% e Uberaba com 3%. Em valores per capita, fica 

ainda mais evidente essa representação, que é a predominância de Patos de Minas (R$67 por 

habitante) e Uberaba (R$74 por habitante) quanto à arrecadação com IPTU, pois os demais 

municípios da amostra não chegam a R$60 por habitante. 

 

 

Gráfico 8 – IPTU e ITBI Per Capita Média 2010 a 2015 (R$) 

 
Fonte: Siconfi. Elaboração CEPES/IEUFU. 

 

 

No gráfico 8, além do IPTU per capita, apresenta-se também o ITBI, cujo fato gerador é 

a transferência da propriedade de bens imóveis. Portanto, o IPTU é relacionado à propriedade 

                                                 
11 “Levando-se em conta os resultados agregados para o Brasil, observamos que o ISS representou a principal fonte de receita 

tributária municipal. O segundo lugar foi ocupado pelo IPTU e as demais fontes de receitas tiveram uma importância 
relativamente próxima” (Afonso et al, 2013, p.26).  
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urbana, enquanto o ITBI é sua comercialização. É interessante notar nessa contraposição os 

municípios de Monte Carmelo e Uberlândia, únicos nos quais a arrecadação com ITBI é superior 

à arrecadação com IPTU. No caso de Monte Carmelo, na comparação com os outros municípios 

da amostra, fica evidente a baixa arrecadação com o IPTU, enquanto que em Uberlândia 

impressiona a discrepância da arrecadação do ITBI per capita frente aos outros municípios. Sua 

arrecadação média per capita é de R$70, enquanto os outros municípios ficam em torno de R$40 

por habitante.  
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2. Despesa 

 

 

Nesta seção será analisada a despesa liquidada12 dos municípios da amostra para o período 

de 2010 a 2015. Assim como realizado nas linhas acima com a receita, o formato de apresentação 

será o desmembramento das grandes contas da despesa municipal, de forma que características 

gerais do gasto dos municípios da amostra possam ser evidenciadas. Nesse sentido, os Relatórios 

de Declaração de Contas Anuais (DCA), a partir das duas grandes contas de despesa corrente e 

despesa de capital apresentam mais de 200 subcontas, porém, com poucas efetivamente 

importantes como veremos adiante.   

 

 

Gráfico 9 – Composição da Despesa Total Média 2010 a 2015 

 
Fonte: Siconfi. Elaboração CEPES/IEUFU. 

 

 

A despesa é realizada por meio da despesa de capital e despesa corrente. Basicamente, a 

primeira é relacionada ao investimento do município, enquanto a segunda é o dispêndio com o 

funcionamento rotineiro da administração pública. É comum afirmar que gasta-se muito com a 

manutenção da máquina pública e pouco com novos investimentos, e isso é traduzido no gráfico 

9. Nele são apresentadas a despesa de capital e a despesa corrente desmembrada nas suas 

subcontas: i) pessoal e encargos sociais, ii) juros e encargos da dívida e iii) outras despesas 

                                                 
12 Como já informado, a opção por trabalhar com as despesas liquidadas foi uma forma de padronizar o documento, pois à frente 

iremos explorar a execução orçamentária ao longo do ano de 2015, com o propósito de verificar a disponibilidade financeira dos 
municípios ao longo da amostra. Nesse sentido, se trabalhássemos com a despesa empenhada isso não seria possível, uma vez que 
para determinadas despesas é comum o empenho no início do ano para a realização da despesa ao longo do ano. 
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correntes. A despesa corrente fica em torno de 90% da despesa total, enquanto a despesa de 

capital circunda o valor de 10%. Portanto, para os municípios da amostra apenas uma pequena 

parte representa gasto com investimentos, sendo que os casos de maior gasto com essa rubrica 

são Araxá (11,91%), Ituiutaba (10,12%) e a mais elevada, Uberaba (12,38%). A menor proporção 

de investimento é de Patos de Minas (6,82%), seguida de Araguari (8,44%) e Uberlândia (8,65%). 

No Gráfico 9 apresenta-se, ainda, a despesa corrente em seus principais componentes. 

Verifica-se a maior importância da despesa com pessoal e encargos sociais e as outras despesas 

correntes, deixando em último plano a despesa com juros e encargos da dívida, em torno de 1% 

da despesa total para os municípios da amostra, cujo maior valor é de Araxá com 1,79%. 

Portanto, do total das despesas desses municípios, em torno de 1% é efeito das dívidas 

contratadas pelo município, e só de manutenção dessas dívidas, uma vez que a amortização da 

dívida entra na rubrica da despesa de capital, como veremos à frente. 

No gráfico 9 as despesas com pessoal e encargos sociais e as outras despesas correntes 

apresentam importância significativa para todos municípios da amostra. No caso da primeira, 

reafirma a ideia de que grande parte do orçamento municipal é gasto com o funcionalismo de 

forma geral, pois para os municípios da amostra, a despesa com pessoal e encargos sociais fica 

em torno de 49% da despesa total. O menor percentual apresentado médio para o período 2010 a 

2015 é do município de Uberaba com 42%, e o maior é o de Araguari, com 55% da despesa total. 

Por outro lado, na rubrica outras despesas correntes, Araguari realiza o menor percentual para a 

média do período de 2010 a 2015, com 35% da despesa total, enquanto o maior percentual 

apresentado é em Uberlândia com 46%. Vejamos então detalhadamente esses dois casos:  

 

Gráfico 10 – Composição da Despesa de Pessoal e Encargos Sociais Média 2010 a 2015 (% 
Despesa Total) 

 
Fonte: Siconfi. Elaboração CEPES/IEUFU. 
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A definição de despesa de pessoal e encargos sociais é ampla e engloba todos os aspectos 

do gasto com pessoal13. Nos Relatórios de Prestação de Contas (DCA) essa despesa é detalhada 

em 47 subcontas, o que traduz esses diferentes aspectos, que, por exemplo, passam pela 

remuneração do servidor, aposentadorias, indenizações, sentenças judiciais, obrigações patronais 

e etc. Nesse sentido, as subcontas mais significativas para os municípios da amostra são as 

seguintes, apresentadas no gráfico 10 acima:  

i) Aposentadoria do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), que traduz a 

despesa com aposentadoria dos servidores inativos. É interessante notar nessa subconta a 

predominância de Ituiutaba, cujo gasto é de quase 5% de sua despesa total, que em valor nominal 

médio representa pouco mais de R$8 milhões. Esse valor só não é superior à Uberaba (R$ 18 

milhões) e Uberlândia (R$35 milhões), municípios com população muito superior e, 

consequentemente, estrutura administrativa municipal maior e mais servidores inativos. Porém, 

em comparação com os outros municípios da amostra, Ituiutaba sobressaiu, com um gasto 

superior à Araguari (R$2,8 milhões) e Araxá (R$5,8 milhões), cujas populações são similares. 

Ficando à frente inclusive de Patos de Minas, que possui população 50% maior, porém realiza 

um gasto com aposentadoria de R$7,9 milhões, que representa 3,3% da despesa total desse 

município. 

ii) Contratação por tempo determinado é referente ao gasto com remuneração de 

pessoal civil contratado por tempo determinado para atender necessidade temporária da 

administração pública, cujo exemplo é a contratação de professores para escolas municipais. No 

entanto, se aplica para diversos setores como saúde e assistência social. Pode-se observar no 

gráfico 10 uma grande discrepância para os municípios da amostra, que varia de 0,34% da 

despesa total em Araguari até 13,85% em Araxá, sendo que Patos de Minas e Uberaba são os 

outros municípios que apresentam participações acima de 10%, enquanto os demais não chegam 

a 5%. Em valores nominais médio do período 2010 a 2015 impressiona o valor de Uberaba 

(R$67 milhões), quase o dobro de Uberlândia com o segundo maior gasto nominal médio (R$34 

milhões). 

iii) Vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil representa o gasto com toda a 

remuneração do servidor (salário, gratificações, férias, 13º, dentre outros) e é a maior rubrica da 

despesa quando vista de forma desmembrada, isto é, as grandes contas da despesa desmembradas 
                                                 
13 “Despesa de natureza remuneratória, decorrentes do efetivo exercício de cargo, emprego ou função de confiança no setor 

público, do pagamento de proventos de aposentadorias, reformas e pensões, das obrigações trabalhistas de responsabilidade do 
empregador, incidentes sobre a folha de salários, contribuição a entidades fechadas de previdência, outros benefícios assistenciais 
classificáveis neste grupo de despesa, bem como soldo, gratificações, adicionais e outros direitos remuneratórios, pertinentes a 
este grupo de despesa, previstos na estrutura remuneratória dos militares, e ainda, despesas com o ressarcimento de pessoal 
requisitado, despesas com a contratação temporária para atender a necessidade de excepcional interesse público, quando se referir 
à substituição de servidores, e despesas com a substituição de mão de obra constantes dos contratos de terceirização quando se 
tratar de categorias funcionais abrangidas pelo respectivo plano de cargos do quadro de pessoal, exceto nos casos de cargo ou 

categoria em extinção, em atendimento ao disposto no Art. 18 §1º, da Lei Complementar nº 101, de 2000.” (Paraná, 2017). 



Dinâmica Socioeconômica da Mesorregião TMAP – Volume 7 CEPES/IEUFU – Maio/2017 
 

27 

 

em subcontas. A exceção dessa observação, para os municípios da amostra, fica para o caso de 

Uberaba, que, como veremos adiante, a despesa com outros serviços de terceiro de pessoa 

jurídica suplanta o gasto com vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil. Além disso, 

conforme apresentado no gráfico 10, impressiona os números de Araguari, pois apresenta o 

maior gasto percentual médio para o período (41,47% da despesa total) e apresenta o terceiro 

valor nominal médio para o período (R$76 milhões), perdendo apenas para Uberaba (R$131 

milhões) e Uberlândia (R$356 milhões), municípios muito maiores. 

iv) As demais subcontas apresentadas no gráfico 10 demonstram a diversidade da 

forma de despesa de pessoal e encargos sociais entre os municípios analisados. Isto é, essas 

subcontas têm diferentes significâncias para os municípios, se não vejamos: O caso das 

obrigações patronais, que representa os encargos que a administração municipal tem por ser 

empregadora, demonstra a grande importância dessa rubrica para Araguari, com um gasto de 

10% do total, que em termos nominais médios para o período 2010 a 2015 é o maior valor dos 

municípios da amostra, com R$18 milhões, à frente de Uberlândia (R$17 milhões) e Uberaba 

(R$9 milhões). A despesa com contratos de terceirização14, cuja despesa representa a contratação 

de mão de obra de forma terceirizada, tem importância apenas para Uberlândia com 8% da 

despesa total e um valor nominal médio de R$107 milhões, enquanto que o município com o 

segundo maior gasto com essa subconta é Uberaba com R$8,5 milhões seguido por Pato de 

Minas com R$6 milhões enquanto os demais despendem próximo a zero, por fim, impressiona a 

subconta a classificar de Monte Carmelo, com valor de 12,73% da despesa total, enquanto que 

outros municípios essa rubrica é zero. Isso se explica por ser Monte Carmelo o menor município 

da amostra (menos de 50.000 habitantes) e assim ter apresentado relatórios simplificados ao 

longo do período analisado. 

A rubrica outras despesas correntes é o último componente das despesas correntes dos 

municípios e é marcada por apresentar os gastos de manutenção da máquina pública, excluindo o 

funcionalismo. Tal qual a despesa com pessoal e encargos sociais explorada nas linhas acima, essa 

conta é desmembrada nos Relatórios de Prestações de Contas Anuais (DCA) em diversas 

subcontas, que, no entanto, poucas são significativas. No gráfico 11 são ressaltadas as três 

principais, representativas de mais de 70% da conta outras despesas correntes, com casos como 

de Araguari e Monte Carmelo que chegam a 95% e 89%. Portanto, da conta de outras despesas 

                                                 
14 Interessante notar que a subconta “outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização”, que representa a 

despesa com contratação de mão de obra terceirizada tem uma alteração de notação nos Relatórios de Prestação de Contas Anuais 
(DCA) apresentados no SICONFI. Entre 2010 e 2012 essa subconta figurou na conta despesa de pessoal e encargos sociais e 
entre 2013 e 2015 essa subconta foi apresentada na conta outras despesas correntes. Diante do entendimento que se trata de gasto 
com pessoal, fizemos a padronização para apenas gasto com pessoal. Além disso, cabe notar que nem todos os municípios da 
amostra apresentaram gastos com essas rubricas.  
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correntes, que pode ser desmembrada em mais de 30 subcontas, as três apresentadas no gráfico 

11 explicam parte significativa de sua dinâmica. 

 

 

Gráfico 11 – Composição das Outras Despesas Correntes Média 2010 a 2015 (% Despesa Total) 

 
Fonte: Siconfi. Elaboração CEPES/IEUFU. 

 

 

Nesse caso, a principal subconta para todos os municípios da amostra foi o gasto com 

outros serviços de terceiro - pessoa jurídica, que basicamente é a prestação de serviços por 

empresas para a administração pública municipal, por exemplo: tarifas de energia elétrica, gás, 

água e esgoto, serviços de comunicação, locação de equipamentos, locação de imóveis e etc. 

Nota-se no gráfico 11 uma importância que varia de 12% da despesa total com essa rubrica em 

Araxá, até 26% da despesa total em Araguari. O caso interessante a se destacar é em Uberaba, 

que apresenta um valor de 23% da despesa total, sendo o único caso no qual esse gasto suplanta 

o gasto com vencimentos e vantagens do pessoal civil (19%), que é a maior rubrica da conta 

pessoal e encargos sociais. Ou seja, de todos os municípios analisados, Uberaba é o único a 

apresentar a subconta outros serviços de terceiro – pessoa jurídica como principal componente 

da despesa. Nos demais municípios a subconta vencimentos e vantagens do pessoal civil é a 

principal.   

A subconta transferências a instituições privadas sem fins lucrativos representa a despesa 

com transferências de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham 

vínculo com a administração pública, por exemplo, as Organizações das Sociedades Civis de 

Interesse Público (OSCIPs) ou as Fundações. Representam a prestação de serviços públicos pela 

sociedade civil organizada, como vemos nos casos da saúde ou na assistência social. Nesse 

sentido, no gráfico 11, observa-se que o município da amostra com maior participação dessa 
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despesa é Uberlândia com 9,8% da despesa total, seguido de Araxá com 7%, enquanto os demais 

municípios da amostra ficam em torno dos 3%. Em valores nominais médios para o período 

impressiona os R$130 milhões de Uberlândia comparado ao segundo maior gasto que foi 

Uberaba com R$20 milhões. 

O gasto com material de consumo é feito com materiais que em razão de seu uso 

corrente perdem normalmente sua identidade física ou sua funcionalidade em dois anos, como 

por exemplo: gasolina, material de expediente, material hospitalar, material para telecomunicações 

dentre outros. O município que apresenta participação relevante dessa subconta é Monte 

Carmelo com 13% da despesa total, enquanto os outros municípios da amostra chegam ao 

máximo de 5%. Em valores nominais médios, no entanto, por ser o menor município o gasto de 

R$9 milhões de Monte Carmelo é suplantando por Uberaba (R$23 milhões) e Uberlândia (R$36 

milhões), ainda assim fica como o terceiro maior gasto dentre os municípios analisados. Isso 

demonstra a importância dessa rubrica para estrutura de gastos de Monte Carmelo. 

 

 

Gráfico 12 – Composição da Despesa de Capital (% Despesa Total) 

 
Fonte: Siconfi. Elaboração CEPES/IEUFU. 

 

 

A despesa de capital é o último componente da despesa a ser analisado. Juntamente com 

a despesa corrente, faz parte das grandes contas que definem a despesa municipal. Tem relação 

com a aquisição ou formação de um bem de capital, que por sua vez enriqueça o patrimônio 

municipal ou gere novos bens e serviços que contribuam para benefício futuro do município. É o 

investimento do município, que nos casos analisados são: Araguari 8,44% da despesa de capital; 

Araxá 11,91%; Ituiutaba 10%; Monte Carmelo 9,5%; Patos de Minas 6,8%; Uberaba 12% e 

Uberlândia 8,6%. 
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Nos Relatórios de Prestação de Contas (DCA) a despesa de capital é desmembrada em 

pouco mais de dez subcontas, porém as três apresentadas no gráfico 12 (obras e instalações, 

equipamentos e material permanente e amortização da dívida) explicam a quase totalidade dessa 

despesa. O componente mais importante para os municípios da amostra, com exceção de Monte 

Carmelo e Patos de Minas, é o gasto com obras e instalações. Nesse caso, os gastos dos 

municípios ficam entre 5% e 8% da despesa total. Isso significa que o investimento com novas 

obras não alcança 10% da despesa total. Monte Carmelo e Patos de Minas são os “pontos fora da 

curva” com gasto ainda inferior, pois fica em torno de 2% da despesa total. Para eles, o gasto 

com amortização da dívida, que é a despesa com abatimento da dívida principal contratada, é 

mais significativo e representa 3,9% em Monte Carmelo e 2,6% em Patos de Minas. Portanto, 

esses são os únicos casos da amostra nos quais o gasto com amortização de dívida é mais 

significativo que o gasto com obras e instalações. 

Por fim, o gasto com aquisição de novos equipamentos e material permanente para a 

administração pública municipal é a terceira despesa de capital mais importante. Ficando em 

torno de 1% da despesa total para os municípios da amostra, sendo Uberlândia e Ituiutaba os 

casos a serem ressaltados, pois são os quais essa despesa suplata o gasto com amortização da 

dívida. Ituiutaba apresenta 1,22% da sua despesa com equipamento e material permanente, 

enquanto 1,04% com amortização da dívida; e Uberlândia 0,71% contra 0,70%. Nos demais 

municípios o gasto com amortização da dívida consolida-se como a segunda maior despesa de 

capital. 
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3. Saldo Financeiro 

 

 

O saldo financeiro apresentado no gráfico 13 relaciona a execução da receita e despesa 

quadrimestralmente ao longo do ano de 2015. Foi esse o ano escolhido, pois apresenta os 

Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREOs) mais atualizados, ao mesmo tempo 

em que são disponibilizados dados para alguns municípios da amostra trabalhada nas seções 

anteriores. Se utilizássemos o ano de 2016, por exemplo, Araguari e Ituiutaba não seriam 

analisados, uma vez que seus relatórios bimestrais não estão disponíveis para o último bimestre 

de 2016, o que inviabilizaria o gráfico acima. Por isso, para uma exploração inicial do tema, 

optou-se por utilizar o ano de 2015, no qual os RREOs são os modelos mais atualizados com 

uma disponibilidade maior de municípios. 

 

 

Gráfico 13 – Saldo Financeiro por Quadrimestre em 2015 (% Receita Total) 

 
Fonte: Siconfi. Elaboração CEPES/IEUFU. 
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liquidadas totais. Dessa forma têm-se um resultado financeiro para o período, que no caso do 

gráfico 13 é por quadrimestre. Esse resultado demonstra quanto a administração pública 

municipal é capaz de arrecadar recursos financeiros no quadrimestre e quanto de recursos 

financeiros são gastos no quadrimestre. A ideia por trás disso é demonstrar que tanto a evolução 
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da receita como da despesa não é uniforme ao longo do ano e apresenta flutuações. O resultado 

financeiro por quadrimestre é medido percentualmente sobre a receita total do ano, pois é uma 

forma de tornar comparáveis municípios que trabalham com valores financeiros muito diferentes, 

por exemplo Uberlândia apresenta um saldo financeiro de R$76 milhões no primeiro 

quadrimestre ao passo que Araguari é de R$4 milhões. 

No gráfico 13 fica evidente a construção de um saldo financeiro no primeiro 

quadrimestre, enquanto que no segundo e terceiro quadrimestres esse saldo cai 

significativamente, com exceção de Araguari. Nos demais municípios, Ituiutaba, Uberaba e 

Uberlândia, o saldo é positivo inicialmente e depois torna-se inclusive negativo. Isso evidencia a 

ideia geral de que a arrecadação de recursos financeiros municipal acontece no início do ano, e o 

gasto desses recursos concentram-se no final do ano. É um alerta para os administradores 

públicos municipais, pois demonstra que o saldo financeiro positivo de um período se consolida 

principalmente nos primeiros meses do ano. 

A explicação para esse movimento pode ser encontrada na própria estrutura de receita e 

despesa dos municípios, analisada nas seções anteriores desse trabalho, que nos oferece algumas 

pistas para serem exploradas em trabalhos futuros: i) entre as principais subcontas das receitas 

tributárias e das transferências correntes (que por sua vez são os principais componentes da 

receita) estão o IPTU e o IPVA. Ambos apresentam uma arrecadação que se concentra nos 

primeiros meses do ano, e, portanto, podem influir diretamente no saldo financeiro do primeiro 

quadrimestre; ii) pelo lado da despesa, sua principal subconta é vencimentos e vantagens fixas da 

conta de pessoal e encargos sociais, e é comum o maior pagamento dessa rubrica nos últimos 

meses do ano, tanto pelo pagamento de férias como de 13º salário, o que impacta diretamente na 

maior realização da despesa nos últimos meses do ano. 
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