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Resumo 

O trabalho investigou a chance de involução financeira quanto à criação de novos municípios no Ceará, 

a partir dos dados contábeis de 150 localidades. A partir da aplicação de um modelo, foram consideradas 

variáveis de gestão municipal, tais como: autonomia financeira, dependência de transferências, despesas 

com pessoal e encargos, gastos com educação e com saúde. Os dados foram obtidos no site do Tesouro 

Nacional, com periodicidade quadrienal. As estimativas permitiram constatar uma chance significativa 

de que um novo município a ser criado possua arrecadação inferior à média, com base em um cenário 

econômico-financeiro desfavorável ao processo de emancipação de distritos no estado do Ceará, haja 

vista que seus municípios são considerados, em geral, pobres e dependentes de recursos de 

transferências. 
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1 Introdução 

A criação de novos municípios sempre existiu no Brasil, alternando períodos de maior, 

com outros de menor intensidade, em conformidade com cada momento histórico, político, 

econômico e social. O município ganhou uma expressão ainda maior a partir da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 quando foi elevado a condição de ente federado 

juntamente com a União, Estados e o Distrito Federal. 

Assim, o processo de criação de um município é uma demanda que encontra eco 

crescente no meio político nacional e local, haja vista que já se passaram mais de 18 anos, desde 

que a Emenda Constitucional - EC nº 15/96 impediu a emancipação de novos municípios, 

determinando a necessidade de uma definição de parâmetros, a nível nacional, para ordenar o 

processo, como o estudo de viabilidade municipal, além de estender o plebiscito ao conjunto 

do eleitorado, tanto da área que viria a formar o novo município como na de origem. Contudo, 

foi aprovado pelo Congresso Nacional o Projeto de Lei Complementar do Senado Federal nº 

104/2014, que fixa novas regras para a criação, desmembramento, fusão e incorporação de 

municípios. O processo foi encaminhado ao Executivo, para sanção presidencial, e 

diferentemente do que se esperava, o mesmo foi vetado.  

Ressalta-se que essas considerações iniciais apontam para a necessidade de 

aprofundamento dos estudos acerca do processo de criação de municípios, verificado no Brasil. 

A literatura que trata sobre a criação de novos municípios, por se tratar de um ramo em fase de 

maturação da ciência jurídica, sobretudo após a promulgação da atual Constituição da 

República, mostra-se de forma incipiente e com publicações diluídas em revistas e teses de 

mestrado e doutorado nos mais diversos assuntos, desde criação de municípios na Paraíba até 

território e criação de municípios no Brasil, como nos estudos de Fávero (2004), Bezerra 

(2006), Cigolini (2009), Oliveira (2010), Potrik (2012) e Carvalho (2013). No entanto, salienta-

se que são bastante escassos os trabalhos voltados para o exame concreto das condições que 

cercam a criação e implantação de municípios, principalmente, no Estado do Ceará. 

Desse modo, este trabalho tem como objetivo investigar a chance de involução 

financeira dentre os municípios cearenses, a partir dos dados contábeis de 150 localidades nos 

anos de 2004, 2008 e 2012. Dentro desse contexto, pretende-se analisar a probabilidade de um 

novo município cearense que venha a ser criado possuir arrecadação própria inferior à média 

dos municípios do Estado e, consequentemente, verificar se o cenário é favorável a sua 

emancipação. Com isso, desenvolvem-se indicadores com base no supracitado Projeto de Lei 

Complementar do Senado e constrói-se um modelo, a partir de uma amostra de municípios 

cearenses, que permita avaliar a viabilidade econômico-financeira para a criação de um novo 

município.  

Ademais, o trabalho pretende avançar o conhecimento sobre a criação de municípios 

por emancipações de distritos no Estado do Ceará, abordando a independência financeira destes 

municípios, uma vez constatada a lacuna nos estudos sobre o assunto e sua importância para o 

planejamento futuro das ações governamentais, além de contribuir para o conhecimento da 

sociedade sobre o tema.  

2 Aspectos legais relacionados à criação de municípios e estudos sobre o tema 

O Projeto de Lei do Senado Federal nº 104/2014 dispõe sobre o procedimento para a 

criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, nos termos do § 4º do art. 

18 da Constituição Federal e informa em seu art. 2º que a criação de municípios dependerá da 

realização de Estudos de Viabilidade Municipal (EVM) e de consulta prévia, mediante 
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plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, que se farão por lei estadual, obedecidos 

os prazos, procedimentos e condições estabelecidos em lei complementar. 

No art. 5º do projeto supracitado, registrou-se que o procedimento para a criação de 

municípios terá início mediante requerimento dirigido à Assembleia Legislativa do respectivo 

Estado, subscrito por, no mínimo 20 (vinte) por cento dos eleitores residentes na área geográfica 

que se pretenda desmembrar. Já o seu art. 6º anuncia que constitui condição necessária para a 

criação de município comprovar-se: 

I – que tanto os novos municípios quanto os municípios preexistentes que 

perderem população possuirão, após a criação, população igual ou superior 

a 12 (doze) mil habitantes, para a Região Nordeste; 

II – a existência de um núcleo urbano consolidado cujo número de imóveis 

seja superior à média observada nos municípios que constituam os dez por 

cento de menor população no Estado; e 

III – área urbana não situada em reserva indígena, área de preservação 

ambiental ou área pertencente à União, suas autarquias e fundações 

(BRASIL, 2014). 

 

No inciso IV do § 1º do art. 7º consta que a viabilidade econômico-financeira, a qual 

pertence aos estudos de viabilidade municipal, deverá ser demonstrada com a indicação de que 

as receitas de arrecadação própria, divididas pelo número de habitantes, terão valor superior 

àquele observado em dez por cento dos municípios do estado com menor valor para este 

indicador. 

Sobre este critério, investigação preliminar mostra que é gerado grande empecilho para 

a criação de novos municípios, no entanto, acredita-se que, para não prejudicar os demais 

municípios, este não é um bom indicador a ser considerado neste trabalho. Assim, com base 

nessas informações, procurou-se estudar a viabilidade financeira da formação de novos 

municípios, utilizando um modelo Probit. 

A literatura que trata sobre a criação de novos municípios, por se tratar de um ramo em 

fase de maturação da ciência jurídica, sobretudo após a promulgação da atual Constituição da 

República, mostra-se de forma incipiente e com publicações diluídas em revistas e teses de 

mestrado e doutorado nos mais diversos assuntos (desde criação de municípios na Paraíba até 

território e criação de municípios no Brasil). 

Fávero (2004) buscou conhecer através do registro histórico, todo o processo anterior 

da criação dos municípios, desde a criação no período Romano até a transferência para o Brasil 

pelos portugueses. Analisou também o desempenho dos municípios brasileiros e paulistas, na 

década de 90, por meio de vários aspectos, tais como demográfico, físico, econômico, 

financeiro e social, e também utilizou dois indicadores básicos: o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal – IDH-M, da Organização das Nações Unidas - ONU e o Índice Paulista 

de Responsabilidade Social – IPRS, da Fundação SEADE. Os resultados demonstraram que 

este tema é suficientemente complexo por envolver aspectos que interferem nas atividades 

políticas, econômicas e financeiras conjunturais de um país tão heterogêneo como o Brasil, no 

entanto, entendeu-se que estancar totalmente o processo de emancipações, como está 

atualmente, sem que se estabeleçam parâmetros adequados e viáveis que permitam localidades 

com potencial para isso, impedindo que suas coletividades tenham mais e melhor acesso ao 

crescimento e desenvolvimento econômico e social, é também um equívoco que deve ser 

evitado e, portanto, corrigido. 

Bezerra (2006) analisou a criação dos 52 novos municípios da Paraíba, na década de 

1990, investigando, especialmente, as repercussões da emancipação na vida local em Capim e 

em Sobrado: a relação dos munícipes com a gestão desses novos territórios e como os mesmos 

compreendem as mudanças daí advindas. Para tal, além da pesquisa bibliográfica, foi feito um 
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levantamento de dados junto a instituições como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- IBGE, o Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual da Paraíba - IDEME, o Tribunal 

de Contas do Estado - TCE e o Tribunal Regional Eleitoral – TER. Dessa forma, foi 

desenvolvida uma pesquisa de campo nos municípios selecionados, realizando-se entrevistas e 

registrando-se conversas informais com a sociedade local. Ao final, concluiu-se que, a 

viabilidade dos novos territórios, quando pensada sob a perspectiva de construção de uma 

sociedade mais justa e mais democrática, baseada na valorização de um munícipe que tem 

acesso a direitos, somente poderá ser imaginada se sustentada não no governo municipal de 

plantão, mas na conquista de um território verdadeiramente emancipado, construído por 

cidadãos que sejam sujeitos de sua própria emancipação. 

Cigolini (2009) tentou explicar a criação de municípios como fenômeno resultante da 

relação entre a sociedade e o espaço em que a reflexão teórica propõe a compartimentação como 

componente estrutural na formação do território.  Para demonstrar esse processo, utilizou o 

território nacional como escala espacial de análise, e a história do Brasil, como escala temporal. 

Nesse contexto, o autor mostrou que o município tem, cada vez mais, suas funções ampliadas 

e melhor definidas, todavia, se tais funções são, de fato, condição para o exercício de uma série 

de direitos, tendo em vista que a divisão do espaço e sua análise também assumem importância 

crescente. 

Oliveira (2013) abordou as emancipações municipais e o federalismo fiscal no Brasil, 

apresentando algumas características dos 134 municípios que se emanciparam no Rio Grande 

do Sul no período de 1989 a 1997, e comparando com as mesmas características dos 132 

municípios dos quais estes municípios emancipados se originaram, em dois períodos distintos, 

1997 e 2007. Por meio da comparação do índice de Gini estadual de 1989 com o de 1997, 

procurou-se saber se as referidas emancipações municipais contribuíram com a distribuição das 

receitas orçamentárias no Estado do Rio Grande do Sul. Os resultados apontaram que o 

federalismo fiscal nacional precisava ser revisto em prol da unidade federativa. Em relação às 

emancipações municipais no Rio Grande do Sul, observou-se que os municípios emancipados 

melhoraram suas arrecadações de tributos municipais, mesmo recebendo maiores parcelas do 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Em relação às análises do índice de Gini, os 

resultados apontaram que a distribuição das receitas orçamentárias no Estado melhorou após as 

emancipações ocorridas. 

Potrik (2012) realizou uma abordagem acerca do processo de formação histórica e 

política do município, para entender sua trajetória, suas variações funcionais e a situação atual. 

Para isso, realizou um estudo sobre a origem do município com a intenção de compreender suas 

mudanças promovidas pelos momentos históricos. Os resultados do estudo apontaram que por 

meio da participação da população e a criação de novas regras oriundas da emenda 

constitucional nº 15 de 1996, o abuso da fragmentação, que atendia muitas vezes o desejo 

político de arrecadar recursos federais no sistema de tributos em benefício próprio e para criação 

de redutos políticos, tem menos chance de ocorrer se houver uma participação ativa e 

democrática da população. 

Carvalho (2013) investigou as emancipações municipais ocorridas no Norte de Minas 

na década de 1990, partindo da premissa de que a fragmentação territorial de uma dada 

sociedade reflete interesses políticos e econômicos, e com o objetivo de compreender como se 

desenvolveram as articulações políticas em prol da criação de novas municipalidades. Além da 

análise bibliográfica, utilizou como fontes, uma gama variada de documentos provenientes da 

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, TRE, além de dados e informações obtidas 

junto ao IBGE. Com as pesquisas realizadas e considerando a análise do IDH, a autora 

constatou que todos os municípios tiveram um aumento nas variáveis como educação e saúde, 

implicando teoricamente em melhoria da qualidade de vida da população após as emancipações. 

No entanto, apenas esse indicador não refletia mudanças no padrão de vida da população e na 
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infraestrutura básica dos novos municípios. Com a análise das receitas dos municípios 

estudados demonstrou-se a sua dependência de repasses estaduais e federais, principalmente do 

FPM, o que equivaleria dizer que, do ponto de vista econômico, ainda não adquiriram a 

almejada autonomia. 

Por todo o exposto, observa-se que as pesquisas relacionadas à viabilidade econômico-

financeira para a criação de um novo município ainda são escassas, não se observando trabalhos 

acadêmicos relacionados aos fatores que elevam a chance de um município atingir um padrão 

de arrecadação que não justifique a emancipação de seus distritos.  

3 A criação de municípios no Brasil 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ao longo das últimas décadas 

(1950 a 2010) vem se preocupando em apresentar o crescimento do número de municípios nos 

Estados brasileiros. Um exame nos dados do IBGE mostra que o processo de criação de 

municípios, intenso em todo o Brasil na década de 1950, foi estancado nos anos do governo 

militar e retomado na década de 1980. O mesmo ocorre quando se observa a criação de 

municípios no Ceará, no mesmo período. Na comparação com 1980, o número de municípios 

existentes no Brasil saltou de 3.991 para 5.507 no ano 2000, um aumento de 1.516 novos 

municípios (apenas no Estado do Ceará, no mesmo período, foram criados 43 novos municípios, 

passando de 141, em 1980, para 184 municípios em 2000). Esse processo foi decorrente de 

reformas na Constituição de 1988, que deu mais autonomia para os estados emanciparem 

municípios, o que culminou com uma descentralização política no país e deu maior autonomia 

aos municípios emancipados (TOMIO, 2002). 

Entretanto, registra-se que grande parte desses municípios instalados no Ceará é 

considerada pequena em número de habitantes (menores que 20.000), ou até mesmo muito 

pequena (menores que 10.000). Conforme dados do FINBRA de 2012, composta na amostra 

de 150 municípios, o Ceará possuía 20 municípios muito pequenos (13% da amostra) e 72 

pequenos (48% da amostra). Duas consequências da descentralização e do federalismo 

municipal destacadas por Gomes e MacDowell (2000) foram: o crescimento dos recursos 

fiscais tornados disponíveis para os municípios (tanto em termos absolutos quanto em relação 

ao PIB e às demais esferas do Governo), e os municípios muito pequenos, especialmente os 

municípios com até 5000 habitantes (micromunicípios), disporem de mais recursos financeiros 

per capita do que quaisquer outros. 

Após o “boom” do período 1988-96, sucedeu-se um período de abstinência que se 

mantém até hoje, dando margem a numerosas reivindicações para criação de novos municípios. 

Só no estado do Ceará, 30 distritos aguardam a sanção da Lei Complementar Federal (BRASIL, 

1996), que dispõe sobre a criação, incorporação, fusão e desmembramentos de municípios, para 

pleitear a sua emancipação. O Projeto de Lei do Senado Federal nº 104/2014 dispõe sobre o 

procedimento para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, nos 

termos do § 4º do art. 18 da Constituição Federal e informa em seu art. 2º que a criação de 

municípios dependerá da realização de Estudos de Viabilidade Municipal (EVM) e de consulta 

prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, e far-se-ão por lei 

estadual, obedecidos os prazos, procedimentos e condições estabelecidos nesta lei 

complementar. 

No art. 5º do projeto supracitado, registrou-se que o procedimento para a criação de 

municípios terá início mediante requerimento dirigido à Assembleia Legislativa do respectivo 

Estado, subscrito por, no mínimo 20 (vinte) por cento dos eleitores residentes na área geográfica 

que se pretenda desmembrar. Já o seu art. 6º anuncia que constitui condição necessária para a 

criação de município comprovar-se: 
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I – que tanto os novos municípios quanto os municípios preexistentes que 

perderem população possuirão, após a criação, população igual ou superior 

a 12 (doze) mil habitantes, para a Região Nordeste; 

II – a existência de um núcleo urbano consolidado cujo número de imóveis 

seja superior à média observada nos municípios que constituam os dez por 

cento de menor população no Estado; e 

III – área urbana não situada em reserva indígena, área de preservação 

ambiental ou área pertencente à União, suas autarquias e fundações 

(BRASIL, 2014) 

 

No inciso IV do § 1º do art. 7º consta que a viabilidade econômico-financeira, a qual 

pertence aos estudos de viabilidade municipal, deverá ser demonstrada com a indicação de que 

as receitas de arrecadação própria, divididas pelo número de habitantes, terão valor superior 

àquele observado em dez por cento dos municípios do Estado com menor valor para este 

indicador. 

4 Aspectos metodológicos 

Neste trabalho foram utilizados dados referentes às arrecadações próprias por habitante, 

à autonomia e à dependência de um município, aos gastos com educação fundamental e com 

saúde praticados pelas prefeituras, além de despesas com pessoal e encargos. Tais dados 

contemplam 150 municípios do estado do Ceará. As observações utilizadas foram obtidas no 

site do Tesouro Nacional, com periodicidade quadrienal e decorrente do intervalo entre 2004 e 

2012. Destas informações foram desenvolvidos os seguintes índices financeiros: 

 Autonomia (AUTO), a qual indica a receita própria sobre despesas totais; 

 Dependência (DEPEND), que significa a receita de transferências sobre despesas totais; 

 Despesas com pessoal e encargos (PESSENC); 

 Despesas com educação sobre despesas totais (DEDUDT); e 

 Despesas com saúde sobre despesas totais (DSAUDT). 

Na tabela 1 é apresentado o sumário estatístico da base de dados, onde foram 

identificados os valores máximos e mínimos, além da média e do desvio padrão, por período e 

para cada variável utilizada na elaboração do modelo econométrico. 
 

ANO 2004 AUTO DEPEND PESSENC DEDUDT DSAUDT 

MÉDIA 0,03 0,96 11.038.037,62 0,36 0,21 

DESVIO PADRÃO 0,02 0,10 51.995.411,03 0,07 0,06 

MÁXIMO 0,18 1,24 635.445.844,20 0,63 0,52 

MÍNIMO 0,01 0,56 1.414.821,47 0,16 0,08 

ANO 2008 AUTO DEPEND PESSENC DEDUDT DSAUDT 

MÉDIA 0,04 0,98 22.898.739,48 0,36 0,21 

DESVIO PADRÃO 0,03 0,11 110.316.543,49 0,08 0,06 

MÁXIMO 0,24 1,36 
1.351.151.297,0

0 
0,95 0,53 

MÍNIMO 0,00 0,72 2.584.859,52 0,20 0,02 

ANO 2012 AUTO DEPEND PESSENC DEDUDT DSAUDT 

MÉDIA 0,04 0,96 38.495.051,09 0,41 0,23 

DESVIO PADRÃO 0,04 0,09 155.077.154,49 0,07 0,05 

MÁXIMO 0,34 1,19 
1.884.005.269,4

8 
0,59 0,50 

MÍNIMO 0,00 0,64 538.656,46 0,18 0,09 

Tabela 1 – Sumário estatístico da base de dados 
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Assim, percebe-se que todas as variáveis, com exceção das despesas com pessoal e 

encargos, durante os períodos em estudo, se mantiveram bem próximas. Constata-se ainda que 

os municípios são muito parecidos, haja vista que os desvios são considerados relativamente 

pequenos. Portanto, pode-se afirmar que a amostra de municípios selecionados é considerada 

homogênea. Verifica-se também que nenhum dos municípios é autossuficiente, uma vez que o 

valor máximo para a variável autonomia atingiu 0,34 (no ano de 2012), ou seja, menor do que 

1. E consequentemente, todos são dependentes das receitas por transferências, em consonância 

ao que se observa na variável dependência.  

Para elevar a chance de que um município cearense atinja um padrão de arrecadação 

que não justifique a emancipação de distritos, assume-se que a variável dependente será uma 

dummy com valor 1, caso o município arrecade um valor inferior à média das arrecadações 

municipais do Estado, conforme demonstrado na tabela 2. 

 

VARIÁVEL DEPENDENTE SIGLA 
ESPECIFICAÇÃO 

1 0 

Receitas de arrecadação própria por habitante terão 

valor inferior à média dos municípios do Estado. 
ARRECMENOR50 SIM 

CASO 

CONTRÁRIO 

Tabela 2 – Especificação da variável dependente 

A tabela 3 descreve o conjunto de variáveis explicativas, com suas especificações e o 

sinal esperado de cada uma quanto ao efeito marginal sobre a chance de um município do Ceará 

atingir uma arrecadação própria que não justifique a emancipação de distritos. 

 

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS SIGLAS 
SINAL 

ESPERADO 

Autonomia financeira = Receita própria sobre despesas totais AUTO - 

Dependência financeira = Receita de transferências sobre 

despesas totais 
DEPEND + 

Logaritmo das despesas com pessoal e encargos LOG (PESSENC) + 

Despesas com educação sobre despesas totais DEDUDT - 

Despesas com saúde sobre despesas totais DSAUDT - 

Tabela 3 – Especificação das variáveis explicativas e sinais esperados 

Em relação aos sinais esperados das variáveis, acredita-se que a variável AUTO tenha 

impacto negativo, pois quanto maior for a autonomia financeira de um município, menor a 

chance deste não atingir uma arrecadação adequada para que possa emancipar seus distritos. Já 

com relação à variável DEPEND, o entendimento é oposto, haja vista que a dependência 

financeira de um município de receitas de outros entes ocasiona uma maior probabilidade deste 

não possuir esta arrecadação apropriada. Com relação à variável LOG(PESSENC), espera-se 

que tenha um impacto positivo, uma vez que quanto maior as despesas com pessoal, maior a 

possibilidade deste não conseguir uma arrecadação favorável à emancipação de seus distritos. 

Quanto às variáveis DEDUDT e DSAUDT, acredita-se que tenham um impacto negativo, tendo 

em vista que quanto maior os gastos com educação e saúde, implica-se em maior nível de 

atividade e, consequentemente, maior arrecadação. 

Assim, para amostra de municípios, foi feita uma regressão sendo que, o regressando é 

a variável ARRECMENOR50 e define se a arrecadação municipal própria terá valor inferior à 

média dos municípios do Estado: 



8 

 

𝐴𝑅𝑅𝐸𝐶𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅50𝑖 = 𝛽0 +  𝛽1𝐴𝑈𝑇𝑂𝑖 +  𝛽2𝐷𝐸𝑃𝐸𝑁𝐷𝑖 +  𝛽3𝑃𝐸𝑆𝑆𝐸𝑁𝐶𝑖 +  

 𝛽4𝐷𝐸𝐷𝑈𝐷𝑇𝑖 +  𝛽5𝐷𝐸𝑆𝐴𝑈𝐷𝑇𝑖 + ℇ𝑖 

5 Resultados e discussão 

Alinhando-se a base de dados, o objetivo da pesquisa e o modelo econométrico descrito, 

estimou-se o modelo para os períodos de 2004, 2008 e 2012. Inicialmente, na tabela 4 que 

segue, apresentam-se os coeficientes estimados para o modelo com seus respectivos p-valores. 

Para efeito de análise estatística, considerou-se um nível de significância de 10%. 

 

MODELO ARRECMENOR50 

Variáveis 
PERÍODO 

2004 2008 2012 

C 
-19,1056 -18,6438 -6,4391 

(0,00) (0,00) (0,18)* 

AUTO 
-206,6611 -211,6742 -192,9881 

(0,00) (0,00) (0,00) 

DEPEND 
5,7223 4,2810 3,4554 

(0,01) (0,02) (0,10)* 

LOG(PESSENC) 
1,4521 1,3515 0,6527 

(0,00) (0,00) (0,01) 

DEDUDT 
-1,4082 0,7186 -1,3319 

(0,58)* (0,83)* (0,63)* 

DSAUDT 
-9,2368 -5,2722 -3,6368 

(0,00) (0,08) (0,27)* 

Tabela 4 – Resultados do modelo para obtenção da probabilidade de arrecadação financeira inferior à média 

estadual 

Nota: P-valores entre parênteses. Estimativas dos modelos considerando hipótese probit.  

(*) Não-significante estatisticamente. 

Os resultados do modelo para obtenção da probabilidade de arrecadação financeira 

inferior à média estadual demonstram que, para os anos de 2004 e 2008, apenas a variável 

DEDUDT não é estatisticamente significante. Assim, de acordo com a Tabela 4, constata-se 

que ter maior “Autonomia financeira” implica em menor probabilidade de a arrecadação própria 

ser inferior à média dos municípios cearenses. Com relação às variáveis “Dependência 

financeira” e “Despesas com pessoal”, o entendimento é oposto, haja vista que quanto maior 

esta variável, maior será a referida probabilidade. Em relação aos “Gastos com saúde”, quanto 

maior esta variável, menor será a supracitada possibilidade. Já para o período de 2012, apenas 

as variáveis AUTO e LOG(PESSENC) são estatisticamente significantes. No caso, ter maior 

“Autonomia financeira” implica em menor chance de a arrecadação própria ser inferior à média 

dos municípios do Estado e quanto maior as “Despesas com pessoal”, maior será esta 

probabilidade. 

Na tabela 5, tem-se o cálculo das probabilidades encontradas a partir do modelo 

estimado para os períodos de 2004, 2008 e 2012. O modelo proposto indica que a probabilidade 
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de a arrecadação própria de um novo município ser inferior à média dos municípios cearenses 

para o período de 2004 é de 37,39%, para o período de 2008 é de 9,15% e para o período de 

2012 é de 99,89%, ou seja, constata-se que durante este intervalo (2004 a 2012) a probabilidade 

oscila, havendo uma queda de 2004 em relação a 2008, e, em seguida, um crescimento de 2008 

referente a 2012. A referida oscilação pode ser explicada pela crise financeira internacional de 

2008, em que todos os países tiveram que adotar medidas para enfrentá-la. 

 

Modelos 
PERÍODO 

2004 2008 2012 

ARRECMENOR50 37,39% 9,15% 99,89% 

Tabela 5 – Probabilidades calculadas a partir do modelo estimado 

Dessa forma, um município que possui arrecadação própria abaixo da média dos 

municípios do estado está em um cenário ruim, haja vista que, como a amostra de municípios 

é homogênea, todos são muito dependentes de recursos de transferências, assim sendo, não 

existe uma folga financeira suficiente para criar um novo município cearense originário da 

emancipação de um distrito daquele município.  

Visando encontrar os efeitos das variáveis explicativas no modelo econométrico, foram 

realizadas quatro simulações Na primeira, considera-se um cenário em que a variável 

“Autonomia financeira” diminuiu em 10%, mantendo as demais variáveis. Observa-se, assim, 

que o modelo proposto aponta que, para os três períodos (2004, 2008 e 2012), a chance de a 

arrecadação própria ser inferior à média aumentou, chegando a 65,24% no primeiro ano de 

estudo, a 37,13% no segundo ano e a 100% de possibilidade no último ano, segundo tabela 6. 

 

Modelos 
PERÍODO 

2004 2008 2012 

ARRECMENOR50 65,24% 37,13% 100,00% 

Tabela 6 – Probabilidades das simulações com cenário de redução da autonomia financeira em 10% 

Na segunda simulação do modelo, na tabela 7, considera-se um cenário em que as 

“Despesas com pessoal e encargos” reduziram em 3%, mantendo as demais variáveis. Constata-

se, assim, que o modelo proposto manifesta que, para os três períodos (2004, 2008 e 2012), a 

probabilidade de a arrecadação própria ser inferior à média diminuiu, chegando a 16,01% em 

2004, a 0,17% em 2008 e a 97,23% de chance em 2012. 

 

Modelos 
PERÍODO 

2004 2008 2012 

ARRECMENOR50 16,01% 0,17% 97,23% 

Tabela 7 – Probabilidades das simulações com cenário de redução das despesas com pessoal e encargos em 3% 

Na terceira simulação do modelo, considera-se um cenário em que os “Gastos com 

saúde” decresceram em 20%, mantendo as demais variáveis. Percebe-se, assim, que o modelo 

proposto mostra que, para os períodos de 2004 e 2008, a possibilidade de a arrecadação própria 

ser inferior à média aumentou, chegando a 52,98% em 2004 e a 13,29%, em 2008. Registra-se 

que a variável explicativa em destaque não é estatisticamente significante para o ano de 2012 

(tabela 8).



 

 

Modelos 
PERÍODO 

2004 2008 2012 

ARRECMENOR50 52,98% 13,29% N.S. 

Tabela 8 – Probabilidades das simulações com cenário de redução dos gastos com saúde em 20% 

N.S. significa que a variável é estatisticamente não significante. 

 

Na quarta simulação do modelo, considera-se um cenário em que a variável 

“Dependência financeira” cresceu em 20%, mantendo as demais variáveis, conforme tabela 9. 

Conclui-se, assim, que o modelo proposto indica que, para os períodos de 2004 e 2008, a 

probabilidade de a arrecadação própria ser inferior à média aumentou, chegando a alcançar 

78,06% e 27,83% de chance, respectivamente. Registra-se que a referida variável explicativa 

não é estatisticamente significante no ano de 2012. 

 

 

Modelos 
PERÍODO 

2004 2008 2012 

ARRECMENOR50 78,06% 27,83% N.S. 

Tabela 9 – Probabilidades das simulações com cenário de aumento da dependência financeira em 20% 

N.S. significa que a variável é estatisticamente não significante. 

 

Por fim, observa-se a sensibilidade das variáveis explicativas aqui tratadas, haja vista 

que pequenas alterações (aumentos ou diminuições) das mesmas influenciam 

significativamente o resultado da variável dependente (ARRECMENOR50). Além disso, dentre 

os resultados encontrados, verifica-se que a probabilidade de um novo município cearense, que 

venha a ser criado, possuir arrecadação inferior à média é significativa, sendo considerado um 

cenário econômico-financeiro desfavorável ao processo de emancipação de distritos no estado 

do Ceará, haja vista que os municípios cearenses são considerados pobres e altamente 

dependentes de recursos de transferências. 

Assim sendo, os resultados deste estudo estão de encontro aos observados por Fávero 

(2004), o qual pontua que não se deve estancar totalmente o processo de emancipação, e de 

Oliveira (2013), que entende que os municípios emancipados melhoraram suas arrecadações. 

Entretanto, os mesmos encontram-se em consonância com os resultados de Carvalho (2013), a 

qual indica que as receitas dos municípios são dependentes de repasses estaduais e federais e 

que ainda não adquiriram autonomia do ponto de vista econômico. 

6 Conclusão 

Neste trabalho, em virtude da natureza dicotômica da ocorrência da arrecadação 

municipal própria ter valor inferior à média dos municípios do Estado, foi necessário utilizar 

um modelo estatístico de escolha binária para representar tal ocorrência cujo objetivo foi 

investigar a chance de involução financeira dentre os municípios cearenses, a partir dos dados 

contábeis de 150 localidades nos períodos de 2004, 2008 e 2012. 

Assim, os resultados do presente estudo atestam que, para os três períodos, a 

probabilidade da arrecadação própria de um novo município ser inferior à média dos municípios 

cearenses oscilou, tendo ocorrido, portanto, uma queda de 2004 em relação a 2008, no 

percentual de 28,24%, e, em seguida, houve um crescimento de 2008 referente a 2012, no 

percentual de 90,74%. Verifica-se ainda que os resultados encontram-se em consonância com 
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a decisão da Presidente da República que veta integralmente o texto do novo Projeto de Lei do 

Senado, apresentado este ano, o qual define critérios para criação, incorporação, fusão e 

desmembramento de municípios, haja vista que os municípios cearenses não possuem 

independência financeira que possibilite emancipar seus distritos. Ademais, observa-se a 

sensibilidade das variáveis explicativas tratadas na presente pesquisa, em virtude que pequenas 

alterações (aumentos ou diminuições) das mesmas influenciam significativamente a 

probabilidade, ora tratada. Ressalta-se que tal sensibilidade foi revelada por meio das 

simulações realizadas com o modelo econométrico utilizado na análise deste trabalho. 

Em suma, o modelo sugere que a chance de um novo município cearense, que venha a 

ser criado, possuir arrecadação inferior à média é significativa. Posto isto, conclui-se que o 

processo de emancipação de distritos no estado do Ceará não possui um cenário econômico-

financeiro favorável, haja vista que os municípios cearenses são considerados pobres e 

altamente dependentes de recursos de transferências. Constata-se ainda que a principal variável 

que influencia a probabilidade de um novo município cearense possuir arrecadação própria 

inferior à média dos municípios do Estado é a autonomia financeira. Assim sendo, para 

melhorar a situação dos municípios cearenses, os gestores terão que estimular o crescimento da 

arrecadação própria sem possibilitar que as despesas totais acompanhem este aumento. 

Ressalta-se que este trabalho não esgota as discussões acerca da criação de novos 

municípios, pelo contrário, se reveste de um instrumento fomentador de finanças públicas com 

vistas à importância para o planejamento futuro das ações governamentais e, em última análise, 

alavancar o conhecimento sobre o tema à sociedade.  Desse modo, vislumbra-se, como sugestão 

para trabalhos futuros, o desenvolvimento de estudos levando-se em consideração a análise da 

probabilidade de encontrar municípios, em outros estados do país, que possuam arrecadação 

própria suficiente para justificar a emancipação de distritos, ou até mesmo, realizar uma 

pesquisa regionalizada. 
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