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ANÁLISE DA DINÂMICA DOS GASTOS LOCAIS EM GESTÃO AMBIENTAL:
um estudo exploratório para os municípios paulistas

O novo pacto federativo, sacramentado pela Constituição Federal/1988, teve
como marca indelével a adoção do princípio da descentralização como forma de
fortalecimento do poder local, o que resultou na ampliação da autonomia política e
das competências administrativas dos municípios. No entanto, a velocidade com que
ocorreu o processo de descentralização gerou um descompasso entre o crescimento
das responsabilidades municipais e as condições técnicas e fiscais-financeiras para o
exercício das novas competências de planejamento e gestão de políticas públicas.
Concomitante, as questões ambientais assumiram, com seu caráter
transversal, uma posição de protagonista na agenda federativa e nos discursos dos
representantes públicos. Uma das razões dessa ascensão é o fato da problemática
ambiental ter atingido dimensões assustadoras e complexas nas cidades, com a
ampliação das enchentes, dificuldades de gestão dos resíduos sólidos, degradação dos
recursos hídricos, ausência de saneamento básico em diversas áreas de ocupação
irregulares,elevados níveis de poluentes atmosférico, aumento de áreas contaminadas,
perda biodiversidade, falta de priorização política de transportes coletivos mais
sustentáveis, etc.
Logo, a dramaticidade e a complexidade desses problemas ambientais nas
cidades justificam a ascensão da questão da sustentabilidade como elemento
estruturador do processo de construção de políticas públicas para a promoção do
desenvolvimento sustentável. Ademais, impõe ao gestor público a necessidade de
respostas mais efetivas, com instrumentos modernos e criativos, que possam garantir,
por um lado, mudanças nas atuais práticas sociais promotoras da degradação
permanente do meio ambiente construído e do seu ecossistema (JACOBI, 2006, p.28)
e, por outro, a harmonização do desenvolvimento intergeracional, em consonância
com o conceito de desenvolvimento sustentável proposto pelo Relatório Bruntland.
Há dúvida, no entanto, se essa relevância da questão ambiental na agenda
pública tem rompido a dimensão do discurso/conscientização e se traduzido em
desembolsos financeiros pelos entes federativos. Em outras palavras, é necessário
saber até que ponto os gestores públicos tem garantido recursos financeiros no
orçamento, bem como a representatividade orçamentária desses recursos, para a
gestão ambiental nos municípios.
Nessa perspectiva, um conjunto de indagações suscitam respostas, tais como:
qual a relevância dos gastos em gestão ambiental entre os pequenos, médios e
grandes municípios? Existe correlação entre as despesas com gestão ambiental e o
nível de receitas orçamentárias? Quais os municípios paulistas que apresentam maior
regularidade de gastos com a função de despesa gestão ambiental? A crise financeira

resultou em ajustes mais severos em gastos dessa natureza? Como estão distribuídos
os gastos com gestão ambiental entre os municípios paulistas?
Diante desse quadro de indagações, o artigo tem como objetivo principal
realizar uma análise longitudinal sobre a dinâmica dos gastos em gestão ambiental
realizados pelos 645 municípios paulistas, no período compreendido entre 2005 e
2012, procurando sistematizar um conjunto de respostas que permitam revelar a
importância das ações ambientais, traduzidas em gastos públicos, para o
desenvolvimento sustentável dos municípios.
Para efeito analítico foram avaliados os gastos locais em gestão ambiental,
sob a ótica da contabilidade pública, que divide essa função em ações de preservação
e conservação ambiental, controle ambiental, recuperação de áreas degradadas,
recursos hídricos e meteorologia.
A base de dados contábeis sobre finanças municipais para construção dos
indicadores foi obtida junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), secretarias
municipais de finanças, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Ministério da
Fazenda.
Os procedimentos metodológicos empregados na construção dos índices e
indicadores e critérios finalísticos obedeceram as regras orçamentárias fixadas pela Lei
nº 4.320/1964, pela Portaria MOG nº 42/1999 e pela Portaria STN/SOF nº 163/2001,
que continuam sendo a base normativa para a elaboração e execução dos orçamentos
nos três níveis de governo.
Além disso, os municípios foram divididos por faixa populacional, conforme
mostra o Quadro 01, de modo a evitar vícios metodológicos decorrentes do tamanho
das receitas e despesas orçamentárias, que poderiam induzir à equívocos na análise
comparativa.
Quadro 01: Divisão de Estratos dos Municípios Paulistas
Pequeno Porte I
Pequeno Porte II
Médio Porte I
Médio Porte II
Grande Porte I
Grande Porte II
Muito Grande

até 10.000
10.001 até 20.000
20.001 até 50.000
50001 até 100.000
100.001 até 250.000
250.001 até 500.000
Acima de 500.000

Fonte: Elaboração Própria.

A partir da sistematização dos dados e construídos os indicadores tornou-se
possível avaliar a dinâmica dos gastos em gestão ambiental realizados pelos municípios
paulistas e traçar um panorama geral que revele, a partir das contas públicas, a
importância atribuída a essa função pelo ente subnacional.

A participação dos gastos realizados em gestão ambiental pelos municípios
paulistas ainda são bastante irrisórios. O grupo de municípios que mais gastou ao
longo do período analisado não ultrapassou 2,5% da receita orçamentária, sendo que,
em 2012, a participação foi inferior a 1,7% do orçamento.
A análise dos gastos com gestão ambiental em relação às receitas
orçamentárias apontou que os municípios com população entre 250 mil e 500 mil
foram os que mais gastaram com gestão ambiental. A menor participação foi
observada nos municípios com população inferior a 20 mil habitantes (Pequeno Porte I
e II), em que essa rubrica representou menos de 0,5% da receita orçamentária ao
longo do período analisado (Gráfico 01).
Gráfico 01
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Fonte: Elaboração Própria.

A distribuição dos gastos com gestão ambiental entre os municípios paulistas
mostra que os grupos de municípios enquadrados em Pequeno Porte I e II, Médio
Porte I e II e Grande Porte I, concentram seus gastos em preservação ambiental,
enquanto que o estrato de municípios Grande Porte II focaliza os gastos com controle
ambiental. Os municípios com mais de 500 mil habitantes concentram seus gastos em
preservação ambiental e outras despesas ambientais.
Em relação aos gastos com recursos hídricos os municípios que compõe o
estrato Médio Porte I se destacou por apresentar certa regularidade nos gastos. Os
demais estratos praticamente não apresentam gastos nessa subfunção.
Há que se ressaltar que os gastos totais dos municípios paulistas, embora
ainda pouco significativos em proporção da receita orçamentária, têm revelado um
crescimento contínuo ao longo do período estudado. Não obstante, é crível concluir
que a relevância da questão ambiental na agenda pública não tem rompido a

dimensão do discurso e se traduzido em desembolsos financeiros pelos entes
federativos.
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