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Abstract

We verify the effect of FPM transfers on urban infrastructure variables in small Brazilian
municipalities. The results of RDD fuzzy of local effects indicate that cities that received a higher
FPM value have a greater number of permanent urban households and are more attractive.
Evidence also shows that FPM resources are applied to expenditures on urban infrastructure.
However, improvements were only observed in the provision of municipal public transport, and
improvements were found in the provision of public services such as garbage collection and
paving.
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Resumo

No presente artigo verificamos o efeito das transferências do FPM sobre variáveis de infraestrutura
urbana dos pequenos municípios brasileiros. Os resultados de RDD fuzzy de efeitos locais indicam
que municípios que recebem maior valor do FPM tem um maior número de domicílios urbanos
permanentes e são mais atrativos. As evidências também mostram que os recursos do FPM são
aplicados em dispêndios com infraestrutura urbana, entretanto somente foi verificada melhorias
na oferta de transporte público municipal e foram encontradas melhorias na oferta de serviços
públicos como coleta de lixo e calçamento.
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1 Introdução
A provisão de bens e serviços públicos de qualidade é uma condição necessária no

desenvolvimento da sociedade. Em geral, a responsabilidade pela provisão é repartida
entre os diferentes entes federativos, em que se considera os diferenciais de eficiência de
cada ente em ofertar determinado serviço. Se, por um lado, onde há ganhos de escala é
interessante que a oferta do bem ou serviço seja realizada pela União, por outro lado quando
é importante que se conheça as preferências e necessidades locais, os municípios serão
melhores em gerir e ofertar. Em suma, o objetivo da transferência de responsabilidades da
União para os estados e municípios, é ter ganhos na qualidade do gasto e no atendimento
das demandas públicas. Entretanto, definidas as responsabilidades na oferta de serviços
públicos, surge o questionamento de como eles são custeados.

Gadenne e Singhal (2014) evidenciam que os países em desenvolvimento possuem
substancialmente maior descentralização de oferta de serviços do que na arrecadação fiscal.
No Brasil, os principais impostos locais - ISS (Imposto sobre Serviços), IPTU (Imposto de
Propriedade Territorial e Urbana) e ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Intervivos)
- juntos apresentam somente 6% de participação na receita local em municípios com
até 156.216 habitantes. Nesse sentido, conforme Shah (1994), as transferências fiscais
intergovernamentais são usadas para assegurar que as receitas dos governos subnacionais
atendam suas necessidades de dispêndios locais. No entanto, como demonstrado por Caselli
e Michaels (2013), prover mais recursos públicos através de transferências não é garantia
de ganhos na qualidade dos serviços locais e, como evidenciado por Gadenne (2017), há
diferenças na eficiência da aplicação dos recursos dependendo se a receita é proveniente de
arrecadação local ou repasses intergovernamentais.

Na literatura internacional existem diversos estudos que analisam o impacto das trans-
ferências intergovernamentais e inferem relações causais das transferências sobre variáveis
locais. Buettner (2006), por exemplo, exploram descontinuidades nas regras do sistema de
equalização fiscal para verificar o impacto de um sistema de transferências redistributivas
de equalização fiscal sobre o esforço tributário das jurisdições locais na Alemanha. Dahl-
berg et al. (2008) estimam o efeito causal das transferências intergovernamentais sobre
os dispêndios e as alíquotas de impostos locais na Suécia. Os autores encontram que os
repasses federais são alocados em mais gastos locais mas não há redução das alíquotas
locais. Becker, Egger e Ehrlich (2010) estudam as transferências concedidas pela União
Europeia (UE) às regiões desfavorecidas do bloco econômico - regiões com um nível de
PIB per capita inferior a 75% da média da UE são elegíveis para as transferências - para
que estas alcancem a média de renda da região. Os autores encontram efeitos positivos no
crescimento do PIB per capita das transferências, mas nenhum efeito no crescimento do
emprego.

Para o Brasil, existem diversos estudos empíricos que analisam os efeitos das transferên-
cias do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) sobre uma variedade de resultados
municipais. Litschig e Morrison (2013) avaliaram os impactos do FPM para pequenos
municípios, entre 1980 e 1991, sobre um conjunto de indicadores locais relacionados às
áreas educacional, social e eleitoral. Brollo et al. (2013) avaliam os efeitos do aumento
das transferências do FPM sobre o nível de corrupção dos municípios, a qualidade dos
candidatos concorrentes nas eleições e a probabilidade de reeleição para os períodos de dois
mandatos eleitorais relativamente recentes (2001-2004; 2005-2008). Mata (2015), utilizando
os anos do Censo, analisa como políticas locais de estímulo habitacional e crescimento
das cidades são afetadas pelo FPM. Gadenne (2017) compara impactos das receitas do
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FPM e receitas advindas de tributação local sobre medidas de infraestrutura pública local,
especificamente infraestrutura educacional. Braga, Guillén e Thompson (2017) examinam
variação exógena no mecanismo de alocação de recursos federais do FPM para estimar o
efeito dos gastos gerais sobre o emprego formal nos anos de 2002 a 2007. Corbi, Papai-
oannou e Surico (2019) investigaram os efeitos das transferências do FPM, usando um
painel de dados para os anos de 1999 a 2014, sobre o produto per capita local considerando
possíveis heterogeneidades quanto ao fluxo de comércio interestadual, à localização regional
dos municípios e à facilidade de acesso deles aos serviços bancários. Silva e Chagas (2019)
analisam o aumento exógeno de recursos do FPM sobre variáveis migratórias. Observa-se
que, dada a regra de distribuição que estabelece pontos de corte exógenos do FPM e a
natureza de não vinculação de despesas desta transferência, é possível estudar o efeito do
FPM sobre diferentes variáveis de resultados municipais.

A regra que define a distribuição do FPM possui características que a torna bastante
conveniente para realização de análises causais. Conforme Angrist e Pischke (2008), algumas
regras definidas de forma arbitrária podem oferecer bons experimentos e, nesse sentido,
a regra que define a distribuição do FPM é consoante com esse argumento do autor
visto que a mesma foi definida no período da ditadura militar, sem participação decisória
dos municípios e passou por poucas mudanças ao longo dos anos. Adicionalmente, como
mencionado por Eggers et al. (2018), a função que define a distribuição dos recursos do
FPM apresenta descontinuidades populacionais e viabiliza a aplicação de uma regressão
descontínua, de forma que se torna possível estimar efeitos locais causais do repasse de
transferências federais do FPM.

A distribuição do FPM prioriza beneficiar os pequenos municípios, em que prepondera
a baixa arrecadação local e os recursos do FPM chegam a compôr um terço do total da
receitas locais. Nesse sentido, fizemos escolha semelhante a Litschig e Morrison (2013),
Brollo et al. (2013), Mata (2015), Gadenne (2017), Corbi, Papaioannou e Surico (2019),
que se propõem a analisar os pequenos municípios, e consideramos municípios com até
44.148 habitantes para inferir o efeito de transferências governamentais do FPM sobre
variáveis relacionadas a urbanização e oferta de serviços públicos. Para executar as análises,
usufruímos das vantagens metodológicas em utilizar o FPM em inferências causais e
expomos as premissas necessárias que satisfazem a identificação causal.

As análises realizadas no trabalho se propõem relevantes devido a ausência de pesquisas
que apresentem resultados referentes as variáveis de urbanização e oferta de serviços públicos
de infraestrutura urbana no âmbito governamental municipal. Além disso, os resultados
encontrados se referem ao impacto do FPM sobre as populações vulneráveis dos pequenos
municípios, que configura a maior parte da demanda dos serviços públicos municipais.
Em termos de contribuição, a pesquisa corrobora para o estudo do desenvolvimento
socioeconômico das pequenas cidades brasileiras, caracterizadas por subofertas de serviços
apesar do rápido processo de urbanização que aconteceu nas últimas décadas. Este processo
de urbanização foi notavelmente marcado pela presença de favelas, habitações precárias e
restrições na oferta de serviços públicos.

Primeiramente, investiga-se se os pequenos municípios utilizam os recursos de trans-
ferências não vinculadas para gastos com infraestrutura urbana local. Em seguida, é
verificado se a aplicação dos recursos do FPM em infraestrutura urbana resulta em ganhos
na oferta de serviços públicos, de caráter estritamente municipal, para os mais pobres.
Adicionalmente, é investigada a relação entre as transferências e a quantidade de domicílios
urbanos vulneráveis. Nas análises serão expostas três abordagens da relação entre as trans-
ferências governamentais do FPM a e urbanização: as evidências de aplicação dos recursos
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de transferências governamentais em dispêndios de infraestrutura urbana dos municípios, a
aplicação dos recursos na oferta de serviços públicos relacionados a infraestrutura urbana
e o efeito sobre a quantidade de domicílios urbanos.

Para a realização do estudo foram utilizadas as informações de receitas e despesas
públicas pagas dos municípios, disponibilizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
As informações de domicílios da população vulnerável e das características de infraestrutura
urbana do entorno destes domicílios são encontradas na base do Cadastro Único (CadÚnico),
em que esta reúne informações de cerca de 80 milhões de brasileiros para fins de execução
de políticas públicas. A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) também é utilizada
e dispõe de informações relacionadas a contratação de trabalhadores em diversos setores
produtivos, para o propósito do trabalho foram consideradas as informações de serviços
públicos de infraestrutura urbana ofertados exclusivamente pela esfera municipal. Para
todas as análises foram consideradas as informações anuais de 2013 a 2018, agregadas
no nível municipal, de forma que foi possível realizar uma análise com dados em painel
controlando para efeitos fixos no tempo.

O trabalho é organizado de forma que na seção 2 é apresentada a teoria e o contexto
das finanças públicas no Brasil, na seção 3 é apresentado o mecanismo do FPM, na seção 4
são apresentados os dados e a estratégia empírica. Na seção 6 são trazidas as considerações
finais. No seção 5, são apresentados os resultados. Em anexo, são apresentados os testes
de robustez.

2 Finanças Públicas no Brasil
O Brasil esteve sob regime militar de 1964 até 1985, período em que as decisões

econômicas e políticas eram centralizadas, os recursos tributários se concentravam prin-
cipalmente no governo central e eram redistribuídos através de repasses e convênios de
forma que ajudavam a sustentar o controle do governo sobre os outros entes federativos.
Esse cenário permaneceu até os anos 1980, quando se iniciou o processo de reabertura do
sistema político vinculado a redemocratização e o processo de desconcentração das receitas
tributárias e que viria a culminar na Assembleia Constituinte de 1988. As principais
premissas do federalismo fiscal adotado no Brasil foram definidas na Constituição de 1988,
onde foi atribuído à União, aos estados e municípios o grau de autonomia, as competências
legais e as respectivas áreas de ação. Na nova Constituição foram listadas as competências
comuns das três esferas de governo - e que demandariam coordenação de esforços entre elas
- e também foram estabelecidas as competências exclusivas dos estados e dos municípios.1

A Constituição brasileira de 1988 foi de extrema importância para a consolidação do
federalismo, na descentralização de decisões de forma a ampliar o grau de autonomia
administrativa e financeira dos municípios e em estabelecer as atribuições relativas dos
municípios no que se refere a oferta de serviços públicos. Segundo Afonso et al. (2002), as
mudanças introduzidas pela Constituição de 1988 em direção à consolidação e ao aprofun-
damento do processo de descentralização — considerando o estabelecimento de uma rígida
divisão das competências e receitas tributárias — foram claras e previamente negociadas
entre as partes. No entanto, o processo de desconcentração de encargos tributários não
seguiu nenhum planejamento prévio, de forma que se por um lado os governos subnacionais
assumiram um papel cada vez mais fundamental em termos de divisão de responsabilidade
1 As competências comuns a União, estados e municípios foram descritas no artigo 23, as competências

exclusivas dos estados e dos municípios foram definidas nos artigo 25 e 30 da Constituição Federal de
1988, respectivamente.
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e prestação de serviços públicos, por outro lado a descentralização de encargos seguiu um
padrão desordenado. Dito de outro modo por Giambiagi et al. (2017), a autonomia finan-
ceira contemplada aos municípios pela Constituição de 1988 refletiu-se mais na liberdade
para gastar via aumento das transferências intergovernamentais sem vinculação do que na
competência para implementar os impostos necessários ao financiamento dos gastos.

No Brasil, a maior parte da arrecadação tributária é de responsabilidade da União,
o que é coerente com o fato de que o governo central tem maior capacidade para lidar
com as externalidades, com a mobilidade da base tributária e com as economias de
escala envolvidas na arrecadação tributária. Existem poucos tributos no país que são de
arrecadação descentralizada, em que os mais importantes são o IPTU (Imposto Predial
e Territorial), ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) e ISS (Imposto sobre
Serviços). Para lidar com o problema de arrecadação local, o federalismo fiscal estabelecido
na Constituição de 1988 ratificou as transferências do Fundo de Participação dos Municípios
2 e determinou que o governo federal deveria repartir os seus principais impostos - Imposto
de Renda (IR) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) - com estados e municípios
através das transferências intergovernamentais do Fundo de Participação dos Municípios.

Como provedor de serviços públicos que tem a relação mais próxima com as preferências
locais, os municípios tem sob seu custeio politicas muito importantes, custosas e que
abrangem praticamente todas as faixas etárias da população. No Brasil, entre as principais
atribuições, os municípios são responsáveis pela oferta da educação básica e infantil, atenção
primária da saúde e é a porta de entrada do sistema de assistência social. O destaque é nas
as áreas de educação e saúde que contabilizam quase 60% do total de dispêndios médios
dos municípios devido a obrigatoriedade estabelecida em lei de aplicação mínima de 25%
da receita em educação e 15% em saúde 3 , seguido pelo gasto com administração pública.
O percentual dos dispêndios dessas três categorias chega a ultrapassar 70% do dispêndio
total dos municípios com até 156.216 habitantes. Residualmente, quase um quarto dos
dispêndios são compostos por todas as outras categorias, entre elas urbanismo.

Em relação a infraestrutura urbana municipal, a Constituição de 1988 estabeleceu
que entre as atribuições designadas aos municípios estão a organização e a prestação dos
serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, sendo responsável
por promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Diferentemente dos gastos com saúde
e educação, que possuem um piso estabelecido em lei, e dos gastos com administração
pública, que tem em sua composição uma rigidez advinda do funcionalismo público, os
gastos com urbanismo não tem um mínimo de obrigatoriedade definido em lei. Também,
é importante ressaltar que não existem recursos obrigatórios vinculados ao urbanismo,
como acontece com os repasses do FUNDEB4 para a educação e com os repasses do Fundo
Nacional de Saúde (FNS) para a área de saúde.

Apesar do processo de descentralização política e econômica iniciado nos anos 1980,
principalmente para os pequenos municípios as transferências intergovernamentais conti-
nuam sendo a principal fonte de recursos do orçamento local até os dias atuais e prevalece a
dificuldade dos municípios com a arrecadação local. O FPM ser a principal fonte de receita
dos municípios pode trazer consequências indesejáveis porque não estimula o cidadão a
fiscalizar a ação do governo dado que os recursos utilizados não advém da tributação desses
2 Constituição Federal, Art. 159, I, b
3 Definido na Constituição Federal.
4 Os recursos oriundos do Fundeb são destinados/distribuídos aos Estados, Distrito Federal e Municípios,

para o financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública.
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cidadãos, não estimula os governos locais a cobrarem pela prestação de serviços públicos
divisíveis como, por exemplo, a coleta de lixo, e também por estimular um comportamento
free rider, com cada um dos governos locais pressionando o governo central para obter
transferências adicionais, o que significa repassar o custo dos serviços públicos locais para
o resto do país.

3 O Mecanismo do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
O FPM teve origem na Emenda Constitucional nº 18 de 1º de dezembro de 1965,5 no

período militar. No entanto, foi nos anos 1980 e após o encerramento do regime militar que
o FPM consolidou-se no formato que prevalece atualmente, sendo ratificada na Constituição
de 1988. Em 1981, foi estabelecido o Decreto-Lei nº 1.881/1981 que determinou que os
recursos do FPM seriam divididos em três partes — 10% para as capitais (FPM Capitais),
86,4% aos municípios não capitais (FPM Interior) e 3,6% como um suplemento para os
municípios mais populosos (FPM Reserva). A origem dos recursos do FPM provem de
uma alíquota de 24,5% sobre a arrecadação do Imposto de Renda (IR) e Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), de forma que os recursos são proporcionais ao desempenho
da arrecadação líquida destes impostos e apresentam comportamento pró-cíclico, com
aumento de arrecadação e repasse em períodos de bonança econômica.

O mecanismo de distribuição do FPM para os municípios foram definidos pelo governo
central no período da ditadura militar, sem a participação decisória dos municípios e em
essência permanece o mesmo até os dias atuais .6 Ele se fundamenta em critérios simples,
em que o valor a ser recebido por cada município é calculado anualmente considerando o
valor total do FPM a ser distribuído no ano, a população do município de acordo com
a estimação populacional realizada pelo IBGE7 e o estado o qual ele faz parte. O IBGE
informa ao Tribunal de Contas da União (TCU) as estimativas populacionais, em seguida
o TCU calcula os valores devidos a cada município segundo a equação 1 e publica no
Diário Oficial da União (DOU) até o último dia útil de cada ano, definindo a repartição
dos recursos para o ano imediatamente seguinte.

Na equação 1 apresentada abaixo é possível visualizar como são aplicados os coeficientes
populacionais e de estado de forma a definir o valor de transferência para cada município.8
Para cada intervalo populacional (tabela 9) e estado da federação são atribuídos coeficientes
que irão incidir sobre o total do FPM a ser distribuído no ano com o objetivo de definir o
valor a ser recebido por um município de uma determinada unidade da federação.

Vie =
(

0.864 × FPM × λie × θe∑
e λie

)
(1)

Vie é o valor a ser recebido pelo município i situado no estado e. O valor total a ser
distribuído é o FPM , λie é o coeficiente relativo à população do município i situado
no estado e conforme tabela 9, θe é o coeficiente de participação do estado e, o qual
o município i faz parte e ∑e λie é o somatório de todos os coeficientes dos municípios
pertencentes ao estado e. O valor percentual de participação de um município somente
5 Emenda à Constituição de 1946
6 falar aqui quais mudanças ocorreram
7 A partir de 1989 passaram a ser utilizadas as estimações populacionais anuais do IBGE. Anteriormente,

eram utilizados os dados populacionais do Censo.
8 Equação baseada em Mendes, Miranda e Cosio (2008).
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pode mudar se ocorrer alteração legislativa, mudança do quantitativo populacional, criação
de novos municípios9 ou decisões judiciais.

As transferências estabelecidas em lei representam o valor exato que cada município teria
recebido se o mecanismo de alocação fosse executado com perfeição em um determinado
ano. No entanto, o critério de recebimento dos recursos do FPM definido pela equação
1 frequentemente não é aplicado de forma perfeita para alguns municípios. Isso pode
acontecer, por exemplo, se o município discordar com a estimação populacional do IBGE
naquele ano e solicitar via judicial revisão dos valores do FPM que ele faz jus. Deste modo,
municípios podem receber valores maiores do que o definido no critério populacional ao
qual ele supostamente faz parte, como evidenciado na figura 1. Na tabela 1 compara-se,
para os oito primeiros intervalos populacionais do FPM, as médias dos anos de 2013 a 2018
das transferências efetivamente recebidas (coluna 1) com as transferências estabelecidas
em lei (coluna 2) definidas pela equação 1.

Figura 1 – Transferências do FPM, 2013-2018

Nota: As linhas verticais representam os pontos de corte do FPM e cada ponto representa um município. Os valores das
transferências do FPM na figura são os valores recebidos por cada município, relatados anualmente pela Secretaria do
Tesouro Nacional (STN). A população oficial considerada é a informada pelas estimativas anuais do IBGE informada ao
TCU para o cálculo do FPM a ser recebido.

Tabela 1 – Média das Transferências Reais e das Transferências Estabelecidas em Lei

Interv. Pop Transf. Reais Transf. Estabelecidas em Lei

Até 10.188 4.504.785,95 4.419.154,44
10.189 a 13.584 6.044.727,95 5.937.943,39
13.585 a 16.980 7.601.005,97 7.472.226,59
16.981 a 23.772 9.057.384,72 8.903.926,49
23.773 a 30.564 10.572.841,27 10.404.742,21
30.565 a 37.356 12.061.724,22 11.876.395,99
37.357 a 44.148 13.396.717,75 13.177.776,75
44.149 a 50.940 14.957.825,98 14.747.003,82
Total 7.974.501,99 7.840.282,10

Nota: Valores médios do FPM, para os anos de 2013 a 2018, considerando os valores efetivamente recebidos pelos municípios
e os estabelecidos em lei.

As características do FPM tais como as jurisdições locais não legislarem sobre a
sua distribuição, não haver outras políticas relevantes que utilizam do mesmo critério,
9 De acordo com o Art. 5º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 62, de 1989, sempre que houver

criação e instalação de novos municípios, os recursos a serem direcionados a essas novas unidades
deverão ser deduzidos dos demais municípios do mesmo estado.
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a descontinuidade da distribuição dos recursos nos pontos de corte populacionais, a
importância do FPM nas receitas e despesas dos municípios e ausência de vinculação
na aplicação dos recursos, fazem do FPM muito conveniente para análises empíricas.
Ainda assim, como apresentado acima, é preciso lidar com as diferenças entre os valores
estabelecidos pelo critério do FPM e os valores que os municípios efetivamente recebem
mas o método empírico adotado será eficiente em resolver esse contratempo metodológico,
como será evidenciado adiante.

4 Dados e Estratégia Empírica
4.1 Dados

Os dados utilizados representam informações que retratam as finanças públicas e a
urbanização no nível municipal. Para finanças públicas, são utilizados os dados anuais
disponibilizados pela STN das transferências líquidas do FPM, receitas brutas e despe-
sas pagas dos municípios. As variáveis de resultado utilizadas consideram informações
relacionadas aos aspectos de urbanização das cidades.

4.1.1 Cadastro Único (CadÚnico)

O CadÚnico é uma base de dados disponibilizada pelo Ministério do Desenvolvimento
Social (MDS) que inclui, aproximadamente, 40% da população brasileira, e é composta por
informações em nível familiar e individual com o intuito de ser utilizada como ferramenta
governamental para políticas e programas sociais. Os dados do CadÚnico possibilitam a
identificação e caracterização socioeconômica de indivíduos e famílias brasileiras de baixa
renda, com renda de até meio salário mínimo por pessoa ou três salários mínimos de
renda familiar. Para o propósito que o estudo se propõe, o CadÚnico é uma base de dados
conveniente na medida em que abrange todos os municípios do país, apresenta frequência
anual, traz informações sobre a infraestrutura dos domicílios e entorno de uma importante
parcela da população vulnerável brasileira e que tem dificuldade de acesso aos principais
serviços públicos.

Tabela 2 – Variáveis do Cadastro Único

Variável Categorias

Situação do Domicílio Urbano Rural
Espécie do Domicílio Particular Permanente Particular improvisado; Coletivo
Abast. de Água Sim Não.
Tipo de Abast. de Água Rede geral de distribui-

ção
Poço ou nascente; Cisterna; Outra forma

Tipo de Esgoto Rede coletora de esgoto
ou pluvial

Fossa séptica; Fossa rudimentar; Vala a
céu aberto; Direto para um rio, lago ou
mar; Outra forma

Coleta de Lixo Coletado diretamente;
Coletado indiretamente

Queimado ou enterrado na propriedade;
Jogado em terreno baldio ou logradouro
(rua, avenida, etc.); Jogado em rio ou mar;
Tem outro destino

Calçamento Total Parcial; Não existe
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4.1.2 Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)

A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) é um registro administrativo, de
periodicidade anual, sob responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e
tem por objetivo o suprimento às necessidades de controle da atividade trabalhista no país.
A RAIS disponibiliza informações sobre a quantidade de trabalhadores formais empregados
em diversos setores produtivos do país. Para o propósito da pesquisa foram utilizadas as
informações dos anos de 2013 a 2018, no nível municipal, da contratação de trabalhadores
formais na área de transportes urbanos de responsabilidade estritamente municipal.

4.2 Estratégia Empírica
Na regressão descontínua fuzzy, a regra que define a descontinuidade se torna uma

variável instrumental para o tratamento ao invés de determinar se um grupo recebe o
tratamento ou não. Portanto, deve existir uma relação forte entre o instrumento e a
variável endógena através de uma regressão de primeiro estágio. As estimativas do RDD
fuzzy com efeitos de tratamento que mudam como função de xi podem ser construídas
através de uma regressão de mínimo quadrado de dois estágios (2SLS) de uma equação
com interações e os termos de interação também devem ser inclusos no segundo estágio.

Considerando a aplicação do RDD fuzzy apresentada por Angrist e Pischke (2008), se
as premissas do modelo são atendidas, podemos considerar na regressão 2 que FPM é o
efeito de tratamento e ρ é o efeito causal de interesse, de forma que temos

Yi,t = α + βxi,t−1 + ρFPMreali,t
+ ηi,t (2)

No entanto, o regressor de interesse FPMi é correlacionado com a variável populacional
xi e também é uma função determinística de xi. Dessa forma, o RDD captura efeitos
causais distinguindo a não linearidade e descontinuidade quando FPMi = 1(xi > x0) do
comportamento da função de xi e polinômios são incluídos para lidar com não-linearidades,
como apresentado na equação 3.

Yi,t = f(xi,t−1) + ρFPMreali,t
+ ηi,t (3)

Se modelarmos f(xi) com um polinômio de primeira ordem e incluirmos os efeitos
fixos de município, estado e tempo as estimativas RDD podem ser construídas a partir da
regressão 4 em que Ti = 1(xi ≥ x0) é descontínua em xi em x0. Na medida em que f(xi) é
contínua na vizinhança de x0, o modelo abaixo será passível de estimação.

Yi,t = α + β1xi,t−1 + β2x
2
i,t−1 + ... + βpxp

i,t−1 + ρFPMreali,t
+ ϕi + ϕct + ϕst + ηi,t (4)

Considerando a variável instrumental FPMlei para a aplicação do RDD fuzzy, a
regressão 5 apresenta o primeiro estágio, onde π é o efeito do primeiro estágio de FPMi,t.

FPMreali,t
= γ0 +γ1xi,t−1 +γ2x

2
i,t−1 + ...+γpxp

i,t−1 +πFPM leii,t
+ϕi +ϕct +ϕst + ε1i,t (5)

A equação da forma reduzida do RDD fuzzy é obtida substituindo a equação 5 em 4.

Yi,t = µ + κ1xi,t−1 + κ2x
2
i,t−1 + ... + κpxp

i,t−1 + ρπFPMleii,t
+ ϕi + ϕct + ϕst + ε2i,t (6)
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onde µ = α + ργ0 e κj = βj + ργj para j = 1, ..., p.
De forma simplificada, renomeando a variável x por pop 10 e considerando c como os

sete pontos de corte utilizados,

Yi,t = f(popc
i,t−1) + ρπFPMleii,t

+ ϕi + ϕct + ϕst + ηi + ε2i,t (7)

A especificação 5 é o primeiro estágio e associa as transferências recebidas FPMreali,t
às

transferência do FPM estabelecidas em lei FPMleii,t
. A especificação 6 apresenta a forma

reduzida e associa os resultados das variáveis de resultado relacionadas a urbanização, Yi,t,
às transferências estabelecidas em lei FPMleii,t

. A função polinomial f(popc
i,t−1) é definida

considerando a população normalizada e contabiliza a distância dos municípios em relação
ao ponto de corte c no ano anterior (t − 1). δi contabiliza os efeitos fixos invariantes no
tempo dos municípios, como geografia e instituições locais. δct são constantes dos pontos de
corte, que contabiliza para diferentes tendências entre os municípios de diferentes tamanhos
e δst são dummies de estado que captura características dos estados.

Em relação a validade externa, nas análises utilizando a descontinuidade do repasse
do FPM são considerados diferentes pontos de corte populacionais e é possível extrapolar
o efeito médio local encontrado para o restante da população. Também, as comparações
foram realizadas em uma pequena vizinhança à direita e esquerda de x0, estimando o
efeito de tratamento sem depender da especificação correta do modelo de Y condicional a
x. Com o objetivo de não perder observações, de forma semelhante a Litschig e Morrison
(2013) e Corbi, Papaioannou e Surico (2019) foram considerados intervalos percentuais
para a vizinhança local δ.

∀popi,t−1 ∈ [cj(1 − δ) < popi,t−1 < cj(1 + δ)] δ = 4%, 3%, 2% j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. (8)

4.2.1 FPM e Descontinuidades

A regra que define o repasse de recursos do FPM para os municípios estabelece pontos
de corte populacionais de forma que, ao ultrapassa-los, os municípios passam a receber mais
recursos. A função de distribuição dos recursos apresenta descontinuidade nestes ponto de
corte, o que torna a aplicação do método de regressão descontínua muito conveniente. Na
figura 2 são apresentadas as transferências efetivamente recebidas pelos municípios entre
2013 e 2018 para cada um dos sete pontos de corte populacionais utilizados na pesquisa, fica
evidente que em cada um destes ocorre uma descontinuidade nas transferências recebidas
quando há aumento populacional. Na figura 2, para efeitos de ganhos amostrais foram
agrupados todos os sete pontos de corte considerando-se os efeitos fixos de estado, ano
e corte e, em seguida, foram plotados os resíduos de forma a mostrar a descontinuidade.
Observa-se um salto evidente do valor de recebimento de transferências pelos municípios à
direita dos limites populacionais usados como ponto de corte nas transferências do FPM.
10 Nesta equação foi utilizado como referência a especificação empírica apresentada por Corbi, Papaioannou

e Surico (2019), considerando que os autores também aplicam o a regressão descontínua utilizando
dados em painel.
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Figura 2 – Transferências Reais nos Pontos de Corte Populacionais
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4.2.2 Teste de Manipulação de McCrary

O teste de McCrary (2008) evidencia se existe manipulação na running variable através
da análise da continuidade da função densidade desta. Caso exista manipulação, é possível
visualizar descontinuidade na população dos municípios nos mesmos pontos de cortes
utilizados para a distribuição do FPM. Para atestar a ausência de manipulação da variável
populacional pelos municípios, foi aplicado o respectivo teste para os anos de 2013 a 2018.
A figura 3 apresenta o teste para os anos 2013 a 2018 de forma agrupada, o resultado
visualizado dá suporte ao uso da estratégia de identificação na medida em que evidencia
que não há manipulação populacional perfeita e sistemática pelos municípios ao redor dos
pontos de corte.

Figura 3 – Teste de Densidade de McCrary.
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5 Resultados
Na seção 5.1 são discernidas as estimações que corroboram com o cumprimento das

premissas para aplicação da regressão descontínua fuzzy com o objetivo de estabelecer
relações causais. Para esse propósito, primeiro é evidenciada a relação entre as transferências
do FPM efetivamente recebidas pelos municípios e as definidas em lei, em sequência são
mostrados os impactos do FPM sobre as receitas e despesas dos municípios, a relação da
regra do FPM com outras receitas municipais e a aplicação dos recursos das transferências
em diferentes categorias de despesas. Em seguida, na seção 5.2 são apresentadas as
estimações relacionadas ao objetivo do trabalho, ou seja, os efeitos das transferências sobre
as variáveis de urbanização.
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5.1 Resultados para Transferências do FPM, Receitas e Despesas
5.1.1 Transferências Reais e Transferências Estabelecidas em Lei

Na tabela 3 são relatados os coeficientes da relação entre as transferências de FPM
efetivamente recebidas às transferências de FPM estabelecidas em lei. Observa-se que as
relação entre as duas variáveis em todos os casos se aproxima de um, é estatisticamente
significante e robusta. Portanto, fica evidenciado que o FPM recebido pelos municípios e
o FPM estabelecido em lei apresentam comportamento semelhante e é factível utilizar o
valor estabelecido em lei como variável instrumental na estimação de RDD fuzzy.

Tabela 3 – Efeito das Transferências Estabelecidas em Lei sobre Transferências Reais - 1º
Estágio

Vizinhança 100% <5% <4% <3% <5% <4% <3%
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Estim. Locais em Níveis sem EF
FPMreal 0.991*** 0.959*** 0.952*** 0.948*** 0.941*** 0.929*** 0.915***

(0.00349) (0.00554) (0.00644) (0.00634) (0.0100) (0.00979) (0.00884)
log (FPMreal) 0.988*** 0.951*** 0.943*** 0.935*** 0.941*** 0.931*** 0.918***

(0.00146) (0.00562) (0.00656) (0.00686) (0.00762) (0.00856) (0.00902)
N 21,496 6,583 5,243 3,899 6,583 5,243 3,899

Estim. Locais em Níveis com EF
FPMreal 0.884*** 0.872*** 0.870*** 0.875*** 0.867*** 0.871*** 0.872***

(0.0131) (0.0125) (0.0131) (0.0138) (0.0136) (0.0142) (0.0161)
log (FPMreal) 0.868*** 0.865*** 0.864*** 0.869*** 0.864*** 0.866*** 0.868***

(0.0159) (0.0132) (0.0136) (0.0146) (0.0140) (0.0145) (0.0160)
N 21,457 6,166 4,785 3,447 6,166 4,785 3,447
Pol. 1ª Ordem Não Não Não Não Sim Sim Sim

Nota: As estimativas associam as transferências de FPM definidas em lei às transferências de FPM definidas. Todas as
especificações incluem efeitos fixos de município, ano-estado e ano-corte. Erros padrão ajustados por heteroscedasticidade
agrupados por micro região são relatados em parênteses abaixo dos coeficientes.

5.1.2 Impactos sobre a Receita Bruta e o Dispêndio Pago

O FPM é uma transferência com grande participação e principal fonte de receitas de
muitos municípios. Seguindo a abordagem apresentada por Litschig e Morrison (2013) e
Corbi, Papaioannou e Surico (2019), mostramos que há uma evidente correlação positiva
entre o FPM e as receitas e despesas dos municípios e existem descontinuidades destas
nos pontos de corte. Nesse sentido, as receitas e despesas se apresentam como importante
canal de transmissão dos efeitos dos recursos do FPM sobre variáveis de resultados sociais
e econômicos.
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Figura 4 – Descontinuidade das Receitas e Despesas Municipais ao Redor dos Pontos de
Corte.
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Tabela 4 – Efeito das Transferências do FPM Estabelecidas em Lei sobre Receita e Dis-
pêndio

Vizinhança 100% <5% <4% <3% <5% <4% <3%
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Receitas Brutas
log (FPMlei) 0.252*** 0.217*** 0.199*** 0.193*** 0.190*** 0.175*** 0.206***

(0.0249) (0.0296) (0.0348) (0.0345) (0.0338) (0.0396) (0.0420)
Despesas Pagas

log (FPMlei) 0.251*** 0.247*** 0.238*** 0.249*** 0.237*** 0.218*** 0.239***
(0.0224) (0.0238) (0.0250) (0.0278) (0.0259) (0.0275) (0.0297)

Pol. 1ª ordem Não Não Não Não Sim Sim Sim

Nota: Nota: As estimativas associam as transferências de FPM definidas em lei a receitas e dispêndios. Todas as especificações
incluem efeitos fixos de município, ano-estado e ano-corte. Erros padrão ajustados por heteroscedasticidade agrupados por
micro região são relatados em parênteses abaixo dos coeficientes. Significativamente diferente de zero a 99% (***), 95% (**)
e 90% (*).

5.1.3 Descontinuidade em Outras Fontes de Receita Municipal

É uma condição essencial a aplicação da estratégia de identificação que a regra de
distribuição do FPM não seja utilizada em nenhuma outra política ou ação relevante que
afete as variáveis de resultado. De outra forma, não é possível garantir que os resultados
encontrados não estejam sendo influenciados por essas outras políticas e as estimações
estariam comprometidas devido a problemas de endogeneidade na variável instrumental, em
que a Cov(FPMlei, ε) ̸= 0. A tabela 5 traz os resultados das estimações que investigam se
a arrecadação de impostos, as transferências dos estados aos municípios e as transferências
federais excluindo o FPM apresentam descontinuidades nos pontos de corte do FPM. Os
resultados evidenciam que estas fontes de receitas não utilizam os critérios estabelecidos
na política do FPM para realizar arrecadação e transferências.
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Tabela 5 – Outras Fontes de Receita Municipal

Vizinhança 5% 4% 3% 5% 4% 3%
Variável Dependente (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Impostos 0.100** 0.0928** 0.0737* -0.0466 -0.0269 0.0285

(0.0465) (0.0461) (0.0383) (0.0427) (0.0426) (0.0423)
Log (Impostos) -0.0303 -0.0490 -0.0901 -0.0535 -0.0391 -0.0380

(0.0710) (0.0782) (0.0820) (0.0751) (0.0826) (0.0949)
Transf. Estaduais -0.109 -0.0662 -0.0822 -0.0552 -0.0433 0.00628

(0.109) (0.0889) (0.0789) (0.0859) (0.0776) (0.0873)
Log (Transf. Estados) -0.00333 0.0209 0.0107 0.0197 0.0351 0.0504

(0.0386) (0.0389) (0.0439) (0.0422) (0.0427) (0.0472)
Outras Transf. Fed. -0.159 -0.237 -0.159 -0.272* -0.0539 -0.147

(0.133) (0.147) (0.142) (0.159) (0.186) (0.173)
Log (Outras Transf. Fed.) -0.0536 0.0258 -0.197 -0.120 -0.0131 -0.186

(0.196) (0.167) (0.171) (0.234) (0.180) (0.197)
Pol. 1ª ordem Não Não Não Sim Sim Sim

Nota: As estimativas associam as transferências de FPM definidas em lei a diferentes categorias de receitas municipais. Todas
as especificações incluem efeitos fixos de município, ano-estado e ano-corte. Erros padrão ajustados por heteroscedasticidade
agrupados por micro região são relatados em parênteses abaixo dos coeficientes. Significativamente diferente de zero a 99%
(***), 95% (**) e 90% (*).

5.1.4 Efeitos do FPM sobre Diferentes Tipos de Despesas

O FPM é uma fonte de receita sem vinculação a despesas específicas, o que possibilita
que a aplicação de seus recursos se destine a suprir diversos dispêndios municipais de forma
a atender as demandas locais e com a possibilidade de propiciar melhorias através da
oferta de serviços públicos. Na tabela 6 são apresentadas as respectivas elasticidades das
principais categorias de gastos municipais - urbanismo, administração pública, educação,
saúde e habitação - às variações das transferências do FPM definido em lei para todo o
intervalo (coluna 1) e nas proximidades dos pontos de corte (colunas 2-7). As elasticidades
de cada categoria de gasto em relação ao FPM definido em lei se mostram positivas e
estatisticamente significantes, exceto para a categoria habitação. Os resultados sugerem
que a aplicação dos recursos do FPM está distribuído por essas categorias de despesas.

Figura 5 – Descontinuidade de Despesas por Categoria nos Pontos de Corte

(a) Administração Pública (b) Educação (c) Saúde

(d) Habitação (e) Urbanismo (f) Outras Despesas
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Tabela 6 – Elasticidade de categorias de Dispêndios Municipais em relação ao FPM Esta-
belecido em Lei

Vizinhança 100% <5% <4% <3% <5% <4% <3%
Var.Dependente (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Log (Urbanismo) 0.419*** 0.390** 0.373** 0.333** 0.494*** 0.510*** 0.561***

(0.129) (0.162) (0.164) (0.166) (0.175) (0.176) (0.179)
Log (Adm) 0.345*** 0.357*** 0.327*** 0.390*** 0.297*** 0.261*** 0.296***

(0.0629) (0.0664) (0.0693) (0.0745) (0.0767) (0.0843) (0.0916)
Log (Educação) 0.161*** 0.121*** 0.130*** 0.137*** 0.126*** 0.127*** 0.153***

(0.0270) (0.0372) (0.0334) (0.0365) (0.0436) (0.0347) (0.0390)
log (Saúde) 0.207*** 0.223*** 0.226*** 0.251*** 0.215*** 0.184*** 0.210***

(0.0423) (0.0459) (0.0515) (0.0566) (0.0526) (0.0601) (0.0629)
log (Habitação) 0.349 -0.413 -0.114 0.154 -0.407 0.303 0.415

(0.845) (1.078) (1.187) (1.159) (1.215) (1.294) (1.356)
Pol. 1ª ordem Não Não Não Não Sim Sim Sim

Nota: As estimativas associam as transferências de FPM definidas em lei a diferentes categorias de dispêndios. Todas as
especificações incluem efeitos fixos de município, ano-estado e ano-corte. Erros padrão ajustados por heteroscedasticidade
agrupados por micro região são relatados em parênteses abaixo dos coeficientes.

Os resultados destacam que existe maior elasticidade dos gastos de urbanismo em
relação ao FPM quando comparada às elasticidades das outras categorias de gastos
apresentadas. Ou seja, os gastos nestas duas categorias apresentam maior sensibilidade
às variações do FPM do que outras categorias de gastos. Este é um resultado bastante
relevante para a nossa análise. A figura 5 corrobora com os resultados apresentados na
tabela 6 e demonstram que, para os anos de 2013 a 2018, as despesas municipais com
administração pública, educação, saúde e urbanismo aumentaram significativamente na
medida em que as cidades ultrapassaram os pontos de corte populacionais do FPM mas o
mesmo não acontece com as despesas habitacionais.

5.2 Resultados de Urbanização
Nesta seção são examinadas as respostas de variáveis de urbanização em relação

às variações exógenas das transferências do FPM. A tabela 7 evidencia os resultados
relacionados a quantidade de domicílios, domicílios com escoamento sanitário para a rede
coletora de esgoto ou pluvial, domicílios com água canalizada na rede geral de distribuição,
domicílios localizados em ruas totalmente calçadas e domicílios com coleta de lixo realizada
direta ou indiretamente. Os recursos das transferências do FPM devem ser utilizados no
mesmo ano corrente do seu recebimento,11 porém os efeitos dos recursos sobre as variáveis
de urbanização podem apresentar efeitos retardatários. Dessa forma, escolheu-se relatar
também as estimativas de regressão das variáveis associando transferências definidas em
lei no ano t aos resultados de urbanização no ano t + 1, considerando as transferências
definidas em lei no ano t + 1 como controle.

Todas as estimações consideram as variáveis dependentes e as variáveis independentes
em formato logarítmico, apresentam as estimativas encontradas para a estimação em MQO
da forma reduzida e as estimativas da regressão descontínua fuzzy, inclusos efeitos fixos de
município, estado-ano e ponto de corte-ano. Para as estimativas de regressão descontínua
fuzzy foi utilizado o FPM estabelecido em lei como variável instrumental para o FPM
efetivamente recebido pelos municípios.
11 Lei de Responsabilidade Fiscal
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Figura 6 – Descontinuidade de Características Urbanas

(a) Dom. Urb. Permanentes (b) Calçamento (c) Coleta de Lixo

(d) Rede de Esgoto (e) Abast. Água (f) Transporte

Tabela 7 – Descontinuidade nos Domicílios e Características Urbanas

Vizinhança 100% <5% <4% <3% <5% <4% <3%
Variável Dependente (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

MQO (Forma Reduzida)
Log (Dom. Urb. Perm.) 0.122*** 0.118*** 0.101*** 0.116*** 0.0800** 0.0705* 0.104**

(0.0376) (0.0373) (0.0383) (0.0394) (0.0380) (0.0394) (0.0418)
Log (Dom. Rurais) 0.0760 0.0452 0.0700 0.0547 -0.0132 0.00479 -0.00428

(0.0474) (0.0478) (0.0511) (0.0536) (0.0467) (0.0499) (0.0531)

Log (Abast. Água) 0.126*** 0.115*** 0.117*** 0.108** 0.0896* 0.104* 0.145**
(0.0391) (0.0420) (0.0444) (0.0492) (0.0502) (0.0579) (0.0677)

Log (Coleta de Lixo) 0.158*** 0.111** 0.108** 0.107** 0.0491 0.0376 0.0559
(0.0407) (0.0447) (0.0469) (0.0506) (0.0455) (0.0487) (0.0557)

Log (Calçamento) 0.0879 0.0503 0.0383 0.0331 0.0556 0.0191 0.0334
(0.0732) (0.0610) (0.0639) (0.0709) (0.0694) (0.0763) (0.0864)

Log (Esgoto) 0.0607 0.224** 0.193* 0.157 0.161 0.0838 0.114
(0.106) (0.109) (0.111) (0.106) (0.111) (0.115) (0.111)

Log (Transporte) 0.252* 0.312** 0.321** 0.271* 0.425** 0.418** 0.396**
(0.151) (0.153) (0.156) (0.163) (0.171) (0.176) (0.190)

RDD Fuzzy
Log (Dom. Urb. Perm.) 0.126*** 0.121*** 0.104*** 0.119*** 0.0822** 0.0725* 0.106**

(0.0385) (0.0376) (0.0384) (0.0391) (0.0383) (0.0394) (0.0413)
Log (Dom. Rurais) 0.0788 0.0466 0.0722 0.0563 -0.0136 0.00492 -0.00439

(0.0488) (0.0483) (0.0514) (0.0532) (0.0470) (0.0500) (0.0526)

Log (Abast. Água) 0.131*** 0.118*** 0.121*** 0.111** 0.0921* 0.107* 0.148**
(0.0402) (0.0423) (0.0445) (0.0487) (0.0505) (0.0580) (0.0670)

Log (Coleta de Lixo) 0.163*** 0.114** 0.111** 0.110** 0.0504 0.0387 0.0573
(0.0418) (0.0451) (0.0471) (0.0502) (0.0458) (0.0488) (0.0551)

Log (Calçamento) 0.0911 0.0518 0.0395 0.0340 0.0571 0.0196 0.0343
(0.0748) (0.0616) (0.0643) (0.0704) (0.0699) (0.0764) (0.0856)

Log (Esgoto) 0.0629 0.231** 0.199* 0.162 0.166 0.0862 0.116
(0.109) (0.110) (0.112) (0.105) (0.112) (0.115) (0.110)

Log (Transporte) 0.290* 0.360** 0.371** 0.312* 0.492** 0.483** 0.456**
(0.173) (0.173) (0.176) (0.181) (0.194) (0.198) (0.211)

Polinômio de 1ª ordem Não Não Não Não Sim Sim Sim
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Tabela 8 – Descontinuidade nos Domicílios (efeitos em t+1)

Vizinhança 100% <5% <4% <3% <5% <4% <3%
Variável Dependente (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

MQO (Forma Reduzida)
Log (Dom. Urb. Perm.) 0.0919*** 0.120*** 0.125*** 0.136*** 0.0852** 0.0994*** 0.125***

(0.0339) (0.0355) (0.0357) (0.0410) (0.0366) (0.0372) (0.0449)
Log (Dom. Rurais) 0.0270 -0.00136 0.0446 0.0689 -0.0449 0.0120 0.0328

(0.0497) (0.0504) (0.0533) (0.0552) (0.0524) (0.0613) (0.0544)

Log (Abast. Água) 0.0874** 0.0957** 0.118*** 0.113** 0.0534 0.0873** 0.112**
(0.0381) (0.0398) (0.0396) (0.0445) (0.0424) (0.0441) (0.0524)

Log (Coleta de Lixo) 0.0918** 0.0774* 0.0975** 0.107** 0.0239 0.0534 0.0759
(0.0412) (0.0401) (0.0398) (0.0447) (0.0431) (0.0423) (0.0496)

Log (Calçamento) 0.113 0.138** 0.130** 0.151** 0.118* 0.107* 0.134**
(0.0691) (0.0588) (0.0569) (0.0627) (0.0624) (0.0608) (0.0681)

Log (Esgoto) 0.133 0.336*** 0.313** 0.341*** 0.299** 0.261** 0.298**
(0.104) (0.118) (0.123) (0.124) (0.121) (0.130) (0.126)

Log (Transporte) 0.117 0.145 0.195 0.207 0.209 0.284* 0.268
(0.120) (0.136) (0.147) (0.168) (0.150) (0.154) (0.184)

RDD Fuzzy
Log (Dom. Urb. Perm.) 0.0951*** 0.123*** 0.129*** 0.139*** 0.0872** 0.102*** 0.127***

(0.0346) (0.0358) (0.0358) (0.0404) (0.0367) (0.0372) (0.0441)
Log (Dom. Rurais) 0.0280 -0.00140 0.0458 0.0702 -0.0459 0.0123 0.0334

(0.0511) (0.0507) (0.0534) (0.0544) (0.0525) (0.0611) (0.0535)

Log (Abast. Água) 0.0905** 0.0982** 0.121*** 0.115*** 0.0546 0.0894** 0.114**
(0.0391) (0.0400) (0.0397) (0.0438) (0.0425) (0.0440) (0.0515)

Log (Coleta de Lixo) 0.0950** 0.0795** 0.100** 0.109** 0.0245 0.0547 0.0773
(0.0422) (0.0404) (0.0399) (0.0439) (0.0432) (0.0422) (0.0487)

Log (Calçamento) 0.117* 0.142** 0.133** 0.154** 0.121* 0.109* 0.136**
(0.0702) (0.0590) (0.0569) (0.0616) (0.0624) (0.0605) (0.0667)

Log (Esgoto) 0.138 0.345*** 0.322*** 0.348*** 0.306** 0.267** 0.303**
(0.107) (0.119) (0.123) (0.122) (0.121) (0.129) (0.124)

Log (Transporte) 0.121 0.149 0.202 0.213 0.215 0.292* 0.274
(0.124) (0.137) (0.148) (0.166) (0.151) (0.154) (0.182)

Polinômio de 1ª ordem Não Não Não Não Sim Sim Sim

Nota: As estimativas associam as transferências de FPM definidas em lei no ano t a características urbanas no ano t +
1, condicionado as transferências do FPM definido em lei no ano t + 1. Todas as especificações incluem efeitos fixos de
município, ano-estado e ano-corte. Erros padrão ajustados por heteroscedasticidade agrupados por micro região são relatados
em parênteses abaixo dos coeficientes.

Os resultados encontrados evidenciaram efeitos do FPM sobre a quantidade de domicí-
lios urbanos permanentes no período t e t+1. Logo, os municípios que recebem maior valor
de FPM tem maior quantidade de domicílios urbanos permanentes quando comparados a
municípios semelhantes que recebem menor valor. Não foram encontrados resultados para
domicílios rurais e, ademais, quando excluímos os municípios que tiveram mudaram para
intervalos populacionais maiores, esses resultados são mantidos.

Os resultados para domicílios com abastecimento de água não são robustos as diferentes
especificações de vizinhança de pontos de corte. Esse resultado se deve, provavelmente, por
o serviço de abastecimento de água não ser de responsabilidade do município. No entanto,
foram encontrados resultados locais para o esgotamento sanitário em t + 1. Ambos os
resultados podem apenas estar refletindo o resultado da maior quantidade de domicílios.

Não foram encontrados resultados robustos para coleta de lixo e calçamento, serviços
de oferta estritamente municipal. Entretanto, os resultados para a variável de transportes
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no período t e robustos para as especificações da tabela 11.

6 Considerações Finais
Os resultados encontrados indicaram efeito positivo do FPM sobre a quantidade de

domicílios urbanos permanentes e sugerem que os municípios que receberam maior valor
da transferência incondicional podem ser mais atrativos. Porém, apesar de encontrarmos
efeito do FPM sobre as despesas municipais de infraestrutura urbana, os resultados não são
significantes para todas as variáveis relacionadas a oferta de serviços públicos estritamente
municipais, de modo que o FPM tem efeito positivo sobre a oferta de transporte público
municipal, entretanto não tem efeitos robustos sobre a coleta de lixo e calçamento. Nesse
sentido, podem existir ineficiências na aplicação dos recursos que comprometem a oferta
de serviços públicos municipais, propondo uma oportunidade para pesquisas futuras.
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Apêndice
Tabela 9 – Coeficientes Populacionais (λ) do FPM Interior

Intervalo Populacional λ Intervalo Populacional λ

Até 10.188 0,6 De 61.129 a 71.316 2,4
De 10.189 a 13.584 0,8 De 71.317 a 81.504 2,6
De 13.585 a 16.980 1,0 De 81.505 a 91.692 2,8
De 16.981 a 23.772 1,2 De 91.693 a 101.880 3,0
De 23.773 a 30.564 1,4 De 101.881 a 115.464 3,2
De 30.565 a 37.356 1,6 De 115.465 a 129.048 3,4
De 37.357 a 44.148 1,8 De 129.049 a 142.632 3,6
De 44.149 a 50.940 2,0 De 142.633 a 156.216 3,8
De 50.941 a 61.128 2,2 Acima de 156.216 4,0

Nota: Decreto Lei nº 1.881/1981 e Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
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Tabela 10 – Teste de Falsificação - Efeitos em t − 1

Vizinhança <5% <4% <5% <4%
Variáveis (1) (2) (3) (4)
log (Dom. Urb. Perm.) 0.00459 0.00928 0.00341 0.00975

(0.0200) (0.0196) (0.0211) (0.0214)
log (Dom. rurais) 0.0157 0.0400 0.00808 0.0413

(0.0319) (0.0305) (0.0322) (0.0313)
log (Calçamento) -0.0424 -0.0392 -0.0390 -0.0401

(0.0392) (0.0400) (0.0421) (0.0449)
log (Coleta de Lixo) 0.0321 0.0363 0.0486* 0.0462

(0.0256) (0.0252) (0.0291) (0.0289)
log (Esgoto) 0.0297 0.0532 0.0206 0.0692

(0.0736) (0.0779) (0.0845) (0.0885)
log (Abast. Água) 0.0150 0.0243 0.0230 0.0315

(0.0250) (0.0258) (0.0267) (0.0282)
log (Transporte) 0.144 0.136 0.244* 0.278**

(0.127) (0.127) (0.132) (0.137)
Polinômio 1ª ordem Não Não Sim Sim

Nota: A tabela relata estimativas associando transferências FPM definidas em lei no ano aos resultados de urbanização no
ano t-1, condicionado às transferências definidas por lei no ano t-1. Especificações incluem efeitos fixos de município, do
ano-estado e do ano-corte. Erros padrão ajustados por heterocedasticidade agrupados por microrregião.

Tabela 11 – Estimativas excluindo Mudanças Positivas nos Brackets Populacionais

Vizinhança <5% <4% <5% <4%
Variáveis (1) (2) (3) (4)
Log (Dom.Urb.Permt+1) 0.167** 0.153** 0.165** 0.169**

(0.0715) (0.0716) (0.0762) (0.0760)
Log (Dom.Ruraist+1) 0.0738 0.0878 0.0356 0.0937

(0.0836) (0.0860) (0.0885) (0.0963)
Log (Calçamento) 0.0880 0.0666 0.0649 0.0414

(0.0744) (0.0811) (0.0886) (0.0982)
Log (Coleta de Lixo) 0.102** 0.0786 0.0154 -0.00488

(0.0506) (0.0537) (0.0560) (0.0594)
Log (Esgotot+1) 0.427*** 0.388** 0.431** 0.336*

(0.162) (0.169) (0.178) (0.186)
Log (Abast.Águat+1) 0.145* 0.141* 0.149* 0.153*

(0.0782) (0.0774) (0.0846) (0.0860)
Log (Transporte) 0.392** 0.433** 0.543** 0.521**

(0.186) (0.199) (0.214) (0.224)
Polinômio 1ª ordem Não Não Sim Sim

Nota: A amostra exclui os municípios com mudanças positivas nas faixas de população de um ano para o outro. As
especificações incluem os efeitos fixos do município, do ano-estado e do ano-corte. Especificações incluem efeitos fixos de
município, do ano-estado e do ano-corte. Erros padrão ajustados por heterocedasticidade agrupados por microrregião.

Figura 7 – Teste Placebo - desvio de 800 habitantes
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