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RESUMO 

 

Desde a época da mudança para o regime republicano, o federalismo fiscal implantado no 

Brasil centraliza as arrecadações dos principais tributos em níveis federal e estadual, tornando, 

portanto, os municípios totalmente dependentes de transferências das esferas superiores de 

governo, sejam estas constitucionais ou voluntárias. Nesse contexto, e por ser pouco explorado 

em pesquisas científicas, surge a necessidade de se investigar a caracterização das transferências 

voluntárias do Governo do Estado do Ceará aos seus municípios. Esta pesquisa apresenta um 

estudo empírico para identificar o critério predominante na política dessas transferências 

intergovernamentais – técnico ou político. Entre os critérios técnicos escolhidos, destacam-se a 

redistribuição de riqueza, a ferramenta de gestão de descentralização de política pública com a 

intenção de melhorar o controle social, assim como a redução de custos operacionais. As áreas 

selecionadas para representar tais critérios foram: distribuição de riqueza, consumo, renda e 

emprego. A fim de testar a supremacia entre os critérios técnico e político, foram escolhidas a 

identidade partidária entre governador e prefeito e a participação do partido do prefeito eleito na 

coalizão que culminou com a eleição do governador. Não obstante a restrição de dados, foi 

possível montar um painel para os municípios no período 2005 a 2009, ajustando-se uma 

regressão com efeitos fixos. Com base nas estimativas estatisticamente confiáveis conclui-se que 

o critério político prevalece na decisão das transferências voluntárias do governo estadual para os 

municípios cearenses. 

Palavras-chave: Transferências Voluntárias, Ciclos Políticos, Dados em Painel, Ceará. 
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ABSTRACT 

 

 

Since the republican regime has risen, the constitutional fiscal laws adopted in Brazil 

concentrate the administration of the main tributes in the states and federal government, which 

makes, therefore, the municipalities totally dependents on transfer funds from these 

governments, either constitutional or voluntaries. Aiming to contribute to the scientific literature, 

there is a need to further investigations on the characterization of the voluntary transfers, whose 

scenario in this work is the state of Ceará. This research presents an empirical study in an attempt 

to find out which criteria prevail in intergovernmental transfers from the State Government to the 

municipalities – either technical or political. Among the technical criteria chosen, we highlight 

the redistribution of wealth and management tool decentralization of public policy with the 

intention of improving social control, as well as reducing operating costs. The areas selected to 

represent such criteria were: wealth distribution, consumption, income and employment. In order 

to test the criteria transfers, political variables were chosen: the political identity between 

governor and mayor and the participation of the mayor’s political party in the coalition that 

contribute to the governor’s election. Due to data availability, a panel data was fit to a regression 

with fixed effects for Ceará municipalities in the period 2005–2009. Based upon reliable 

statistical estimates, it is concluded that political criteria that prevail in the decision to set the 

amount to be allocated to municipalities in Ceará through voluntary transfers. 

Keywords: Voluntary Transfers, Political Cycles, Panel Data, Ceará. 
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1. INTRODUÇÃO. 

 

 

No que diz respeito ao federalismo fiscal, é latente o embate clássico envolvido no 

binômio aplicação eficiente de recursos e redução de desigualdades regionais. No que se refere à 

alocação de recursos públicos, Bugarin e Pires (2010) são enfáticos em afirmar que governos 

locais detêm maior potencial para gerir mais eficientemente tais recursos do que um governo 

central, haja vista seu melhor conhecimento sobre as necessidades de seus habitantes, 

justificando, portanto, que a descentralização da política fiscal seria a ação mais acertada para 

melhorar a eficiência dos gastos públicos. 

Conforme expresso no artigo 3º, inciso II e III do texto constitucional, constituem 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil garantir o desenvolvimento nacional, 

erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Assim 

obedecer aos princípios constitucionais deve ser o ponto de partida de todo gestor público ao 

decidir onde alocar recursos públicos.   Dessa forma, uma das maneiras de se operacionalizar 

isso é por meio das Transferências Voluntárias, haja vista a maior concentração de recursos no 

governo federal e estadual em detrimento dos governos municipais e as diferentes  capacidades 

de geração de receita entre estes últimos. 

A observação supra ressalta a importância que as transferências feitas pelo governo 

central aos seus entes subnacionais sejam conduzidas pelos princípios da redução das 

desigualdades regionais, devendo, acima de tudo, obedecer a critérios essencialmente técnicos- 

em consonância com o texto constitucional, ou seja, o maior montante deve ser destinado aos 

municípios menos desenvolvidos, tanto no âmbito econômico quanto social. Para tanto, nesta 

pesquisa, foram utilizadas variáveis que buscam refletir distribuição de riqueza, consumo, renda 

e emprego. 

É importante salientar que este trabalho não irá abordar essa questão sobre qual a eficácia 

de cada forma de distribuição dos recursos, centralizada e descentralizada, e sim quais os 

critérios que definem o volume dessas transferências.  

Nesse contexto, diversos estudos atuais, como Schneider (2012) e Arulampalamet al. 

(2008), indicam que critérios políticos predominam, ou seja, as transferências voluntárias são 

mais frequentemente observadas onde existe maior identificação política entre os entes federados 

envolvidos, inclusive no que tange ao volume de recursos transferidos. 
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Ferreira e Bugarin (2007) realizaram um estudo para o cenário nacional onde se analisou 

o ciclo político-orçamentário e a motivação político partidária das transferências voluntárias 

intergovernamentais. Os resultados obtidos apontaram para a existência de um viés na 

distribuição dos recursos, ou seja, constatou-se favorecimento nos locais governados por aliados 

políticos do governo central. Desse modo, os municípios cujos prefeitos pertenciam à mesma 

coligação política que elegeu o governador receberam maior volume de transferência voluntária 

do que os demais. 

Apesar da existência de ciclos político-orçamentários terem sido bastante explorados para 

municípios em diversos países, a maioria dos trabalhos da literatura concentra-se em utilizar a 

escolha da política fiscal em um governo unitário, descartando, assim, as relações 

intergovernamentais que são a essência das federações fiscais. 

 Nesse contexto surge a necessidade de elucidar a seguinte questão: Como o sistema de 

transferências entre esferas de governo distintas de uma mesma federação pode afetar o 

equilíbrio do ciclo político-orçamentário do ente estadual e seus respectivos municípios? O 

principal objetivo desse trabalho é analisar se a orientação das transferências voluntárias 

provenientes do Estado do Ceará aos seus municípios é baseada, predominantemente, em 

critérios técnicos ou políticos. 

Esta dissertação utiliza dados disponíveis no Sistema Integrado de Contabilidade-SIC, 

administrado pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ), no Sistema de 

Acompanhamento de Contratos e Convênios (SACC), Tribunal Superior Eleitoral, Instituto de 

Pesquisa do Estado do Ceará e Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Todos os 

valores foram deflacionados pelo IGPDI com o ano base de 2010. Foi montado um painel de 

2005 a 2009 com todos aos municípios do Ceará.  

Vale ressaltar que este trabalho busca preencher uma lacuna existente na literatura 

nacional no que diz respeito a esse tipo de transferência no âmbito da relação estado- municípios. 

Além desta, cinco seções comporão esta dissertação. Na segunda seção faz-se uma 

revisão da literatura, na seguinte uma análise empírica caracterizando esse tipo de transferência 

com alguns conceitos básicos. A quarta seção apresenta a metodologia utilizada, seguida por 

outra com os resultados. Por ultimo, têm-se as considerações finais. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA. 

 

Em contraposição à abundância de estudos que focam nas transferências de recursos 

públicos constitucionais para governos subnacionais com o intuito de prover equidade, eficácia e 

eficiência, a análise aqui feita busca contribuir com a incipiente literatura brasileira acerca da 

questionável transferência e distribuição de recursos por parte de governos de esferas superiores 

com a finalidade estritamente política. 

Os primeiros registros de estudos empíricos de que se tem registro a respeito das 

transferências de recursos para entes subnacionais são devidos a Arringnton (1969) e Wright 

(1974), os quais analisaram as despesas nas contas públicas dos Estados Unidos no período do 

New Deal e concluíram que a função primordial destas consistia na promoção política por meio 

de ampliação da popularidade do partido em vez de promover equidade entre as regiões como se 

esperava. Outros trabalhos existentes na mesma linha se diferenciam apenas na escolha de 

variáveis políticas. A partir de então seguiram-se modelos teóricos aprimorados com o fito de 

identificar fatores políticos chaves que identificavam a ação dos governantes na distribuição de 

recursos aos demais entes de esferas políticas inferiores. 

O trabalho de Dixit e Longregan (1996) se baseia nas preferências dos eleitores. Ou seja, 

para ampliar o total de votos do partido numa determinada região, este alocou maior quantidade 

de recursos onde sua popularidade é inferior ao desejado. O resultado do trabalho demonstra que 

o mandatário concentra seus gastos na região onde predomina a ocorrência de eleitores indecisos 

e, também, baixos índices de renda per capta, cuja escolha é justificada pelo fato de a utilidade 

marginal do consumo de bens públicos ser maior do que nas regiões mais ricas. 

A outra corrente iniciada pela pesquisa de Cox e McCubbins (1986), leva em 

consideração que existem alianças políticas sólidas, ou seja, grupos sociais e econômicos 

apóiam, incondicionalmente, determinados partidos políticos. Dessa forma, dividem os eleitores 

em três grupos: oposição, apoio e indecisos. Cada um dos quais com predominância em 

determinada região eleitoral. Então, caso o partido dominante no poder político tiver aversão a 

risco, a opção será por aportar mais recursos nas regiões com maior chance de vitória, entendido 

como o local com predominância de eleitores que o apóiam. Seguindo essa linha de raciocínio, 

caberá à região de eleitores indecisos, uma parcela menor de recursos e, àquela predominando 

opositores, uma fração dessa. Esse método de ação política talvez explique como alguns 
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mandatários permanecem como representantes de certo grupos por um período mais longo no 

poder. Resultados empíricos advindos dessa suposição teórica são mais expressivos do que 

aqueles do modelo Dixit e Londregan (1996). 

No Brasil, algumas pesquisas recentes apontam que as transferências voluntárias são, via 

de regra, melhores explicadas por variáveis políticas do que as que representam disparidades 

sociais e econômicas. Ferreira e Bugarian (2004) mostraram, através de um modelo teórico, que 

a decisão de repassar recursos voluntários é mais influenciada por critérios políticos, pois 

observaram a maior incidência de recursos para localidades onde a chance do partido vencer 

fosse maior. Observaram também haver uma maior concentração de transferências aos 

municípios cujos prefeitos se coadunavam politicamente com os governadores, ou seja, eram da 

mesma coligação que estes. Além disso, essas transferências eram maiores para prefeitos do 

mesmo partido que o presidente. 

Depois da regulamentação das transferências voluntárias, artigo 25 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF, estas permaneceram como dispositivo fundamental nas relações 

políticas dos entes federados. Em um contexto de troca de favores políticos, os municípios 

pressionam os governantes da esfera superior e seus representantes no respectivo parlamento por 

mais recursos, por meio de aprovação e execução de emendas específicas. Deve-se ressaltar que 

a maior parte desses recursos deriva de emendas individuais de parlamentares, as quais são 

denominadas na literatura por pork barrel. Na doutrina derivada da escolha racional, tais 

emendas parlamentares denominam-se de pork barrel, traduzidas como a captação de recursos 

de uma esfera de governo superior pra financiar projetos de comunidades específicas que não se 

coadunam com a finalidade pública, entendida como bem comum, mas traz oportunidade de 

patrocínio para o seu representante político (SHEPSLE e BONCHECK, 1997; 2004). Esses 

autores afirmam que a finalidade almejada pelo político que realiza este artifício é ampliar sua 

popularidade e então permanecer, direta ou indiretamente por meio do seu partido, no poder. Do 

ponto de vista da doutrina da escolha racional, a implementação de propostas pork barrel gera 

ineficiência no sistema na medida em que visa apenas fins eleitoreiros e não sua finalidade 

essencial de gerar serviços e bens públicos, portanto, penaliza todos os contribuintes. 

Luo et al. (2009) em sua pesquisa feita nas aldeias rurais chinesas conclui que a 

democratização parece aumentar a quantidade de investimento de bens públicos. Além disso, 

salienta que quando os líderes da aldeia (que tinha sido eleito) são capazes de implementar mais 
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projetos públicos durante os seus mandatos, eles, como o seu candidato à sucessão, são mais 

suscetíveis de ser reeleitos.  

Boyle e Matheson (2009) analisam quais fatores levam os estados americanos a 

receberem mais recursos do tipo pork barel (ou earmarks, usado como sinônimo pelos autores) 

do congresso. Para isso, utilizam dados referentes ao período de 2002 ate 2006. Como conclusão, 

apresentam que o mandato de senador de um estado tem um grande efeito sobre o recebimento 

do estado de fundos earmarked, descobriram que, em média, os estados menores recebem a 

maior quantidade de recursos earmarked per capta, provavelmente como resultado de sua 

influência desproporcional no Senado. Além disso, a presença de uma delegação do Congresso 

Republicano, o partido no poder ao longo do período do estudo, aumenta gastos pork barel no 

estado. 

No Brasil o orçamento não possui caráter impositivo, mas meramente autorizador. Ou 

seja, em alguns casos, o próprio texto constitucional dá margem de liberdade para o executivo 

valorar sobre a oportunidade e conveniência em realizar determinado programa. Portanto, os 

governantes têm maior liberdade para moldar variáveis fiscais com finalidade de atender 

interesses próprios conforme afirmam Lima e Miranda (2006, p.358-359): 

 
Executam-se preferencialmente as emendas individuais dos parlamentares que apóiam o 

governo nos projetos de lei de seu interesse. (...) a atitude dos parlamentares é muito 

conveniente ao Poder Executivo, pois viabiliza a execução seletiva em troca de apoio 

político. Mesmo parlamentares da oposição são eventualmente favoráveis a projetos do 

governo em troca da implementação de suas emendas. 

 

A grande maioria das supracitadas emendas assumem a forma de transferências 

voluntárias e destinam-se a atender localidades específicas (municípios). No entanto, uma 

parcela dessas emendas visa alocar verbas em obras que envolvem mais de um município ou 

estado e, dessa forma não entra na conta das transferências voluntárias, conforme descrito por 

Mendes (1998, p.71): 

Em 1997 as chamadas transferências voluntárias feitas pela União a governos locais 

totalizam R$ 3.838 milhões. É importante observar que parte desse valor refere-se a 

emendas de parlamentares ao orçamento, não podendo ser somado as demais 

transferências, sob pena de dupla contagem. Se somarmos os valores referentes a 

construção e manutenção de rodovias federais em estados e municípios específicos (que 

não representam benefícios estritamente locais, mas são objeto de grande cobiça e 

pressão dos governadores) chegamos a um total de R$ 4,4 bilhões. Isso indica que é 

significativo o volume de recursos federais que se pode obter para financiar despesas 

tipicamente estaduais ou municipais, seja “emplacando” emendas no orçamento, seja 

firmando convênios com administração federal. 

 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=d&biw=1920&bih=955&spell=1&q=suscet%C3%ADveis&sa=X&ei=DqP5UJT8E4-29gS37oDwDA&ved=0CCsQvwUoAA
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Esse autor destaca também que, em 1997, os dispêndios orçamentários com obras que 

ultrapassam a fronteira de um município chegaram a um total de 15% do orçamento destinado às 

transferências voluntárias, as quais constituem a maior parte dos recursos politicamente 

motivados. 

 

2.1 Teoria dos ciclos políticos 

 

Esta sessão faz menção ao estudo de Rogoff (1990), a respeito da teoria dos ciclos 

políticos-orçamentários, adaptada a realidade do Brasil, e visa ampliar a compreensão da forte 

relação entre as transferências voluntárias e o comportamento eleitoral municipal. 

Nordhaus (1975) utiliza a Curva de Phillips para explicar a condução de uma determinada 

política monetária. Ou seja, esta poderia explicar o comportamento do mandatário em elevar a 

oferta de moeda com a finalidade de diminuir as taxa de desemprego nos períodos próximos a 

eleição. Porém, esse comportamento geraria um aumento na taxa de inflação no período 

posterior. Essa situação induziria a um comportamento cíclico, onde o governante combateria a 

inflação gerada no começo do mandato e a ampliaria no fim do mandato. Dessa forma, o 

contrário ocorreria com o desemprego, que estaria menor no período próximo da eleição. 

Entretanto, essa teoria, denominada ciclo político de negócios, se choca com a doutrina das 

expectativas racionas, na medida que não elucida a questão dos eleitores serem periodicamente 

ludibriados. Além do mais, esta teoria é incompatível com realidades dos entes federados, pois 

cabe exclusivamente ao Governo Federal executar políticas monetárias por meio da compra e 

venda de títulos públicos. 

Contrário à teoria de Nordhaus (1975), Rogoff (1990) apóia sua formulação na hipótese 

de que governantes e eleitores são racionais, e a partir desta, lança sua teoria embasada em uma 

política fiscal. Ele cria um modelo baseado na maximização de utilidade dos governantes, e 

mostra que as despesas de custeio e investimentos são dependentes do nível de arrecadação de 

impostos e da competência do Chefe do Poder Executivo, competência esta entendida como a 

capacidade de ofertar um bem ou serviço público de qualidade, desembolsando menos 

quantidade de recursos. Assim, a principal conclusão deste autor é que mandatários competentes 

são mais capazes de mostrar aos eleitores a sua competência por meio de um ciclo político-

orçamentário. 
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Dessa forma, os eleitores reelegem apenas os chefes de executivo mais competentes. 

conforme estabelece (ROGOFF, 1990, p.21). 

 
A number of authors have previously addressed normative aspects of political business 

cycles; see Lind-beck (1976), Henry Chappell and William Keech (1983), lar perception 

is that political budget cycles are a bad thing. But a central conclusion here is that they 

may be a socially efficient mechanism for diffusing up-to-date information about the 

incumbent's administrative competence. Efforts to curtail the cycle can easily reduce 

welfare, either by impeding the transmission of information or by inducing politicians to 

select more socially costly ways of signaling. 

 

Bugarin e Ferreira (2006, p.3) fazem o seguinte comentário sobre o estudo de Rogoff: 
 

O estudo de Rogoff conclui que o ciclo político-orçamentário é subótimo, 

tendo em vista a existência de informação assimétrica entre os eleitores e 

os seus representantes eleitos. Em outras palavras, o ciclo político-orçamentário 

é um compromisso em que os eleitores abrem mão de algum 

controle eleitoral, um problema de risco moral, para ganhar na qualidade 

dos representantes eleitos, um problema de seleção adversa. 

 

Devido aos problemas de informações assimétricas destacados por Rogoff, sejam os 

executores políticos competentes ou não, estes necessitam sinalizar sua capacidade por meio de 

expansão de obras públicas visíveis para população, principalmente nos períodos próximos às 

eleições. Nesse sentido,Gonçalves e Fenolio (2007, p.468) ressaltam que as manipulações 

orçamentárias das transferências voluntárias, infladas nas vésperas das eleições, são preferíveis 

aos investimentos, pois estes necessitam de um prazo mais longo para tornarem-se perceptíveis. 

As pesquisas de Bugarin e Ferreira (2003, 2004, 2006) adaptam o modelo de Rogoff 

(1990), baseado na relação entre as variáveis, gastos correntes, investimentos, arrecadação de 

tributos e competência do mandatário, à realidade brasileira. Eles acrescentam ao modelo a 

variável transferências per capta recebidas pelo município e demonstram que parte destas 

transferências são politicamente motivada. Portanto, as despesas dos municípios são financiadas, 

também, pelas transferências recebidas dos respectivos estados e/ou Governo Federal. 
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3. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NO BRASIL 

3.1. CONCEITOS 

 

No Brasil, as principais formas de transferências voluntárias são os convênios, acordos, 

ajustes ou outros instrumentos similares, como os contratos de repasse. A grande maioria destas 

transferências se dá por meio de convênios. 

Transferências voluntárias são os recursos financeiros repassados pela União aos estados, 

Distrito Federal e município cujo objetivo se traduz na realização de obras e/ou serviços de 

interesse comum. A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF as define como: ‘’entrega de recursos 

correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência 

financeira, que não decorre de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema 

Único de Saúde’’. 

O Parágrafo 1° do artigo 1° do Decreto n° 6.170/07 define convênios como: “acordo, 

ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros de 

dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como 

partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, 

de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta 

ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando à execução de programa de 

governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de 

interesse recíproco, em regime de mútua cooperação”. 

Marçal Justen Filho (2005) mostra que o convênio é o instrumento que concretiza um 

objetivo certo e específico, onde os interesses não são conflitantes, ainda que ocorram prestações 

específicas e individualizadas, a cargo de cada participante. Ainda segundo o autor, no convênio, 

a assunção de deveres destina-se a regular atividade harmônica de agentes integrantes da 

administração pública, que busca a realização tempestiva de um mesmo e idêntico interesse 

público. 

A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, compreende a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios . A Constituição Federal determina qual 

ente federativo é competente para instituir e arrecadar cada tributo, bem como estabelece 

transferências obrigatórias de recursos da união para os estados e municípios e do estado para 

seus respectivos municípios. De acordo com Bugarin e Ferreira (2007), os municípios brasileiros 
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são extremamente dependentes dessas transferências, pois, em média, apenas cerca de 25% das 

receitas municipais derivam de suas receitas próprias (IPTU, ISS, ITBI e taxas), e as 

transferências voluntárias representam 12,3% do total das transferências. No caso do Ceará, 

segundo dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceara , para o ano de 2009, 

essa dependência é ainda mais latente, pois apenas 54% de suas receitas advém de recursos 

próprios.  

Segundo o inciso IV do art. 158 da constituição federal 25% do produto da arrecadação 

do ICMS pertence aos municípios. Sendo que 3/4, no mínimo, na proporção do valor adicionado 

nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em 

seu território; e até 1/4, de acordo com o que dispuser lei estadual. No estado do Ceará a Lei que 

dispõe a esse respeito é a lei n 12.612/96. Essa lei dispõe que os 25% dos recursos remanescentes 

serão distribuídos da seguinte forma: 5% de forma diretamente proporcional a população 

existente na localidade; 12,5% diretamente proporcional ao volume de gastos em educação e 

7,5% distribuído de forma igualitária entre todos os municípios.  Ou seja, é notório que o volume 

transferência deste tributo é diretamente proporcional ao nível de riqueza do município. 

Outra característica importante no sistema político-administrativo do Brasil consiste em 

que os mandatos do executivo são de quatro anos, podendo se estender por mais quatro por meio 

de reeleição. Porém, os chefes dos poderes executivos são eleitos em dois períodos distintos, haja 

vista que presidente e governadores são escolhidos no mesmo período e os prefeitos em um 

interstício de dois anos àqueles. Assim, verifica-se que ocorrem eleições no Brasil a cada dois 

anos. Desta forma, o modelo de eleições intercaladas pode motivar o Governador a fazer uso das 

transferências voluntárias para favorecer prefeitos aliados. Bugarin e Ferreira (2007) conduziram 

um teste empírico baseado em uma análise econométrica com o propósito de verificar se há 

evidência para tal. As estimativas obtidas não puderam rejeitar a hipótese da existência de 

favorecimento no tocante às transferências voluntárias aos prefeitos, cujos partidos pertenciam à 

coligação que elegeu o governador. 
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3.2 CARACTERÍSTICAS E CRITÉRIOS DAS TRANSFERÊNCIAS  

 

De acordo com o Tribunal de Contas da União (2008), as dotações orçamentárias que 

destinam recursos aos convênios são alocadas no Orçamento Geral da União (OGU), 

contemplando nominalmente o ente da federação, a entidade privada sem fins lucrativos, por 

proposta do Poder Executivo ou por emenda ao Orçamento, sendo esta de iniciativa de Deputado 

Federal ou Senador da República. A outra maneira de se destinar recursos do OGU para 

transferência voluntária por intermédio de convênios seria no momento onde não haveria a 

contemplação explícita a determinado município, e sim a destinação de verbas para um programa 

orçamentário específico, com sinalização da região de interesse do pretendente, para aplicação 

pelos órgãos ou entidades dos entes federados ou por entidade não governamental. 

Conforme a pesquisa elaborada por Mendes et. al (2008), o modo de funcionamento de 

cada transferência lhe impõe características peculiares que de acordo com o fim pretendido 

podem tornar-se mais ou menos desejáveis. Quando um partícipe transfere recursos ao outro 

para, por exemplo, realizar um projeto de transporte como a construção do Metrô, nascerá para 

este um acréscimo no nível de corresponsabilidade, ou seja, elevaria o dever de prestar contas do 

governo receptor. 

Algumas dessas peculiaridades podem gerar conflitos entre características desejáveis. A 

flexibilidade de gestão dos recursos, por exemplo, enseja uma vantagem, entretanto, esse ato 

pode favorecer uma motivação política no tocante às transferências, o que é negativo no que se 

refere à eficiência do sistema. Isso é um possível gargalo que pode vir a ocorrer, quando a 

realização de transferências voluntárias não são amparadas por critérios objetivos e explicadas 

por técnicas de descentralização 

Essas transferências supracitadas podem possuir caráter equalizador, ou seja, podem 

amenizar disparidades regionais, o que é visto como um dos objetivo fundamentais da República 

Federativa do Brasil trazido em seu artigo terceiro alínea III, e que deve ser perseguido por todas 

as esferas de governo. Entretanto, devem existir regras muito bem elaboradas visando coibir 

condutas perniciosas à promoção de aliados políticos do governo em vez de buscar-se a 

eficiência no gasto público. 

 



 

 

 

18 

Os mecanismos de transferência da União para os estados e municípios podem ser 

divididos em três tipos: as transferências constitucionais, transferências legais e transferências 

voluntárias. As principais transferências constitucionais da União aos estados e municípios são o 

Fundo de Participação dos Estados (FPE), o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), os 

Fundos Constitucionais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e o Fundo Constitucional de 

Compensação de Produtos Industrializados. De acordo com a Constituição Federal o FPE é 

composto por 21,5% das receitas federais do Imposto de Renda - IR e Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI. Já o FPM é composto por 23,5% das receitas do IR e IPI. Por fim 3% 

destas mesmas receitas federais são destinadas aos Fundos Constitucionais das Regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste. Dessa forma 48% das receitas federais decorrentes do IR e IPI são 

obrigatoriamente aos estados, municípios e fundos. As transferências legais são regulamentadas 

por leis específicas, como as transferências automáticas para a educação e para o sistema de 

saúde. As transferências voluntárias são ligadas a projetos específicos feitos pelos estados e 

municípios e submetidos às instituições federais. 

Três tipos de razões econômicas (técnicas) são geralmente invocadas para justificar o 

papel das transferências. Primeiro, os governos centrais têm vantagens sobre os governos 

subnacionais em aumentar as receitas de vários tipos de fontes particularmente produtivos, 

enquanto os governos subnacionais têm vantagens no fornecimento de vários tipos de serviços 

públicos (maior conhecimentos dos recursos locais disponíveis, por exemplo). Muitas vezes, há 

um desequilíbrio entre as responsabilidades dos governos subnacionais e seus poderes para 

incremento das receitas, o que culmina na impossibilidade dos governos locais em proporcionar 

níveis adequados de serviço público. Logo, os governos nacionais detêm um maior potencial para 

arrecadar recursos, mas são os subnacionais que podem implementar políticas públicas mais 

eficientes, condizentes com as necessidades da população, tendo em vista que há uma maior 

proximidade entre este tipo de governo e a população. Portanto, justifica-se o papel das 

transferências que ocorrem do nível federal para os estaduais e municipais. 

Outra racionalidade para as transferências intergovernamentais é fornecida pela 

necessidade de equalização, pois muitas vezes há uma grande disparidade na capacidade gerar 

receita pelos níveis descentralizados de governo. Ou seja, alguns estados ou municípios têm 

capacidade de gerar maior riqueza e com isso arrecadar mais recursos para ofertar mais bens 

públicos. Assim, as transferências são uma forma de amenizar essas diferenças da arrecadação. O 
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estado de São Paulo, por exemplo, tem um nível de arrecadação de ICMS per capta bem superior 

ao do Acre, porém ambos têm o dever de prestar serviços públicos com qualidade satisfatória em 

diversas áreas, como saúde, educação, segurança pública e mobilidade urbana. 

Terceiro, quando os governos locais são deixados para tomar suas próprias decisões, eles 

podem subutilizar determinados serviços, onde poderia haver substanciais benefícios externos a 

terceiros, tais como a vizinhança dos governos locais. Além disso, os recursos em nível central de 

governo podem ser usados para garantir que as prioridades nacionais básicas sejam atendidas em 

todas as jurisdições subnacionais. Em caso de existência de externalidades em outras jurisdições, 

o governo central apóia financeiramente autoridades subnacionais, a fim de garantir a prestação 

de alguns serviços públicos em nível local. As transferências intergovernamentais são destinadas 

a corrigir, não só o desequilíbrio vertical causado pelas desiguais receitas tributárias próprias e 

despesas dos diferentes níveis de governos, mas também o desequilíbrio horizontal que é liderada 

pelos diferentes capacidades fiscais entre jurisdições no mesmo nível. A compensação para a 

presença de transbordamentos ou externalidades entre as jurisdições na prestação de serviços 

públicos locais é também uma racionalidade geralmente aceita para que o governo central 

proceda a transferências fiscais. 

Ainda podemos destacar outra razão para continuar justificando a existência do 

supracitado instrumento: 

- Controle da população, assim entendido como uma relação do tipo agente-principal, 

onde o papel de agente seria exercido pelo governo, enquanto à população, o de principal. Diante 

do embate envolvendo essa relação, onde os interesses muitas vezes são conflitantes, a 

população local talvez possuísse maior capacidade de controlar as ações do governo, por estar 

próxima ao local de execução da obra. 

 Diante dos fatos expostos, vimos que as transferências ocupam uma área de conflito 

entre aquelas que constituem programas de governo estruturados, onde a finalidade é dar suporte 

para uma gestão eficiente de determinado serviço público, e aquelas que são utilizadas como 

“moeda de troca” para acordos políticos. 

As finanças do Ceará referentes a receitas e transferências no período 2005-2011 estão 

sintetizadas na tabela 1.  
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Tabela 1 – Ceará: Receitas e Transferências, 2005-2011 (em R$ milhões)  

 

 

Anos 

Receita Transferências C/A B/A 

Própria 
Var.(%) 

Voluntária 
Var.(%) 

Obrigatória* 
Var.(%) 

(%) (%) 

(A) (B) (C)     

2005  5.627,67  - 100,07 - 805,84 - 14,31925 1,778178 

2006  7.370,08  30,96 274,56 174,37 949,08 17,78 12,87747 3,725333 

2007  6.488,96  -11,96 75,21 -72,61 928,02 -2,22 14,30152 1,159046 

2008  7.056,45  8,75 134,08 78,28 985,70 6,22 13,96878 1,900106 

2009 8.108,99  14,92 171,32 27,77 1.028,74 4,37 12,68641 2,112717 

2010  9.281,65  14,46 273,92 59,89 1.167,59 13,50 12,57955 2,951199 

2011 9.267,150  0,16 127,78 -53,35 1.371,15 17,43 14,79581 1,378849 

Fonte: Elaboração própria com base no SACC (Sistema de Acompanhamento de Contratos e Convênios) e SIC (Sistema Integrado de 

Contabilidade-SIC) 
Notas: (*) Referente ao ICMS; Os anos de 2006 e 2010 correspondem ao último ano de mandato do Governador, e 2008 ao último ano dos 

prefeitos. 

 

 

Ao se inspecionar a evolução temporal das receitas e transferências nesta tabela, percebe-

se que há indícios para a existência de ciclo político no estado do Ceará ao longo do período, 

haja vista que em 2006, ano de eleição para governador, a arrecadação das receitas próprias do 

Estado1 sofreu um incremento de 30,96%, enquanto que o volume de transferências aos 

municípios se elevou em 174,37%. Já no ano de 2008, onde ocorreram eleições municipais, tem-

se um incremento de 78,28% de transferências aos municípios que é acompanhado por apenas 

8,75% de incremento nas receitas próprias. 

 Em 2010, também ano de eleição estadual, percebe-se a continuidade dessa tendência 

eleitoreira, pois um incremento no volume de transferências voluntárias de ordem de 59,89% não 

é acompanhado por um proporcional incremento das receitas próprias, uma vez que esta cresce 

apenas 14,46%. Nem mesmo o advento da Lei nº 9.504 de 30 de setembro de 1997, conhecida 

como Lei Eleitoral, que proíbe aos agentes públicos condutas tendente a afetar a igualdade de 

oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais, entre as vedações destacam-se a proibição 

                                                 
1  Receitas próprias do Estado devem ser entendidas como o total das receitas correntes (receitas tributárias, de 

contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias e serviços) e receitas de capital (operações de crédito, 

alienação de bens, amortização de empréstimos). Foram excluídas apenas as transferências da união do total das 

receitas do estado. 
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de realizar transferência voluntárias nos três meses que antecedem ao pleito, foi capaz de tornar 

menos evidente tal comportamento. 

Analisando conjuntamente as tabelas 1 e 2, é possível extrair algumas conclusões; por 

exemplo, 57,55%2 da receita dos municípios se originam das transferências do Governo do 

Estado, se levado em conta as obrigatórias e voluntárias e desconsiderando-se a relação com o 

Governo Federal. Os dados confirmam que os municípios cearenses são extremamente 

dependentes de transferências do Estado, pois a maior parte da receita dos municípios provém de 

transferências constitucionais, ou garantidas por lei ordinária, advindas da União e dos Estados. 

Dessa forma, observa-se que os municípios cearenses não fogem à regra geral latente no Brasil, 

ou seja, é notório que os municípios brasileiros são extremamente dependentes das 

transferências, haja vista seu baixo potencial de arrecadação. Isso faz com que estes busquem se 

articular, por meio de alianças partidárias, tendo como objetivo incrementar suas receitas.  

Tabela 2 – Composição das Receitas Tributárias dos Municípios escolhidos em valores 

correntes, 2010 (R$ milhões). 

MUNICÍPIO ICMS IPVA ITPU ISSQN ITBI IRRF Total 

Transf. 

Voluntária 

Estadual  

Fortaleza 572,58 106,88 159,73 363,78 67,14 83,34 1353,45 29,47 

Maracanaú 110,71 2,60 2,57 10,72 1,14 4,64 132,37 0,21 

Sobral 62,88 4,13 2,28 9,94 1,19 3,47 83,89 11,66 

Caucaia 47,75 2,99 3,81 10,15 2,05 7,19 73,95 0,77 

Juazeiro do norte 23,41 5,35 1,92 7,67 1,73 3,78 43,85 1,99 

Acopiara 2,86 0,34 0,08 0,85 0,07 0,65 4,84 0,38 

Limoeiro do norte 8,55 0,87 0,09 1,44 0,12 0,13 11,21 8,14 

Oros 2,32 0,15 0,04 0,34 0,03 0,55 3,43 0,55 

Morada nova 6,19 0,37 0,07 0,50 0,03 1,02 8,19 1,71 

Itapipoca 9,54 0,84 0,05 2,14 0,09 1,10 13,76 1,07 

Total 846,77 124,52 170,65 407,52 73,59 105,88 1728,95 55,95 

Média  153,96 22,64 31,03 74,09 13,38 19,25 314,35 10,17 

Imposto/ Arrec. 

Total 48,98% 7,20% 9,87% 23,57% 4,26% 6,12% 100,00% 3,24% 
Elaboração Própria 
Fonte: SISTN; STN. 

Notas: A tabela foi composta por 5 municípios mais ricos e 5 escolhidos aleatoriamente. 

                                                 
2  Esse valor foi obtido por meio do calculo sobre a  amostra selecionada de 10 municípios.(receita de transferências 

do Estado ( repasse de ICMS + IPVA + Transferências Voluntárias / receitas totais) 
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Resultados similares foram comprovados por Sakurai (2004) ao testar a existência de 

ciclos eleitorais no estado de São Paulo. Seus resultados permitiram inferir que há uma 

significante correlação positiva entre ano eleitoral e transferências voluntárias, de onde concluiu 

a presença de ciclos político-orçamentários nesse estado. 
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4. METODOLOGIA. 

 

Uma formulação econométrica será o instrumento metodológico desta pesquisa que 

conduzirá ao objetivo central de testar a existência de motivação política que justifiquem as 

transferência voluntárias do governo estadual a determinados municípios. A motivação partidária 

é modelada por variáveis dummy que assumem valor igual a um, quando ocorrer alinhamento 

político do prefeito com o governador, por meio da identidade de partido, ou com a coligação que 

o elegeu, e zero no caso contrário. A hipótese formulada pelo estudo é que as transferências são 

mais intensas onde ocorre convergência político-partidária. 

Tendo em vista que a análise envolve os municípios do Estado e observações temporais 

para ciclos políticos, a correta especificação de um modelo empírico para a condução do teste 

formulado se baseia em dados em painel, a partir de uma amostra de 920 (novecentos e vinte) 

observações, composta pelos 184 municípios cearenses em um período de 5 anos (2005-2009). A 

especificação da equação de regressão é dada por: 

 

itititititit ECOLEDEIFDMRETCONTV  54321ln   

 

Dados das transferências voluntárias  são oriundos do Sistema de Acompanhamento 

de Contratos e Convênios (SACC), administrado pela Controladoria Geral do Estado do Ceará 

(CGE).A variável Transferências Constitucionais (TCON), que representa o somatório das 

receitas de ICMS com o IPVA, foi deflacionada pelo IGP-DI com ano bases 2010 e foram 

coletados do Sistema Integrado de Contabilidade-SIC, administrado pela Secretaria da Fazenda 

do Estado do Ceará (SEFAZ). As informações do índice FIRJAN (  foram obtidas do 

próprio sítio. Os dados eleitorais sobre partidos políticos (  e coligações (  estão 

disponíveis no sítio do Tribunal Superior Eleitoral. A variável dependente estimada é o total das 

receitas de transferências voluntárias recebidas pelos municípios cearenses, provenientes do 

Governo do Estado do Ceará e sua especificação em logaritmo foi utilizada na intenção de 

explicar a variação no volume das transferências. Além disso, foi escolhida como variável 

explicativa a receita tributária dos municípios (representada pela receita de transferência do 

ICMS), o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal, que acompanha anualmente o 
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desenvolvimento socioeconômico dos municípios, retratando as áreas emprego e renda, e por 

duas variáveis dummy que identificam o alinhamento político (partido e coalizão) entre prefeitos 

e governador do Estado do Ceará. Assim, a dummy  assume valor um se o prefeito é do 

mesmo partido, enquanto a  tem esse  mesmo valor se o prefeito pertencer a coligação do 

governador eleito.  

A variável explicativa TCON foi escolhida para representar as principais receitas 

tributárias  (decorrentes das transferências obrigatórias do Estado) de cada município, pois além 

do explicado anteriormente, estas, juntas, ainda representam a maior rubricas no que se refere ao 

volume de receitas pertencentes aos municípios3, ou seja, tem maior representatividade. A 

variável é  usada para mensurar o grau de riqueza e desenvolvimento dos municípios.  

Espera-se que essas duas variáveis apresentam sinal negativo, indicando assim que quanto 

mais ricos e desenvolvidos forem os municípios, menor seja o volume transferências voluntárias 

recebidas. Portanto, observado isso implicaria na satisfação de critérios técnico pelos mandatários 

no momento de decidir a destinação desses recursos. 

O principal propósito da regressão é checar o sinal e a significância das variáveis que 

caminham no sentido do alinhamento político:  e . Um coeficiente com sinal positivo 

e significante indica que o respectivo alinhamento político corrobora para o recebimento de maior 

volume de receitas provenientes das transferências. Os resultados da regressão estão posicionados 

no capítulo Resultados.  

 

 

                                                 
3 De acordo com a metodologia escolhida na tabela em anexo, chegou-se a conclusão que a receita de ICMS do 

município, decorrente das transferências obrigatórias, em média representa 48,98% das receitas pertencentes ao 

municípios, seguida pelo ISSQN que assume o valor de 23,57%. Em terceiro lugar vemos o IPTU com apenas 

9.87%. Logo após o IPVA assume o valor de 7,20%, seguida do IRRF 6,12% e por último vemos o ITBI com 4,26% 

do total das receitas próprias dos municípios. Essa metodologia levou em consideração apenas as receitas próprias e 

transferências obrigatórias do Estado. 
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5. RESULTADOS 

 

A princípio, a observação panorâmica dos resultados obtidos mostra, por meio das 

evidências empíricas, a presença de ciclos político e, também, de transferências voluntárias 

pautadas, predominantemente, em critérios políticos em detrimento aos técnicos no Governo do 

Estado do Ceará, no período de 2005 a 2009. Entre os critérios técnicos que deveriam motivar a 

existência da ferramenta de gestão supracitada, destaca-se a intenção de conduzir políticas 

públicas de distribuição de renda, utilizadas para amenizar as desigualdades regionais, tendo em 

vista a grande desigualdade de renda vivenciada por este Estado. 

A estimação da equação de transferências voluntárias foi feita com efeitos fixos, pois o 

teste de Hausman (em anexo) rejeitou a hipótese nula, que especifica a existência de efeitos 

aleatórios, cujos resultados estão reportados na tabela 3. Além disso, devido à presença de 

heterocedasticidade nos erros, foi feita a correção a fim de se obter erros-padrão robusto e 

garantia de maior eficiência dos coeficientes estimados. 

 

 

Tabela 3 – Estimativas da Equação de Transferências Voluntárias 

Variáveis 

Explicativas 
Coeficientes 

Erros 

Padrão. 
t p-valor Intervalo de  Confiança(95%) 

DE 0,81336 0,185344 0,4400 0,66100 -0,28435 -0,447022 

COLE 0,173721 0,091808 1,8900 0,06000 -0,007418 0,354860 

IFDMRE 1,353717 0,238430 5,6800 0,000 0,883292 1,824142 

TCON 1,19E-08 3,16E-09 3,7600 0,0000 5,66E-09 1,82E-08 

_CONS 12,1158 0,087590 138,320 0,00000 11,942990 12,288620 

Numero de obs 874 
     

Numero de 

Grupos 
184 

     

R2 (within) 0,08 
     

Prob>F 0,000           
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: ( *) significante a 10%; (**) significante a 1%.. 

  

Em relação às variáveis políticas, identidade de partido e afinidade de coligação, os 

resultados estatísticos foram estatisticamente antagônicos. Por um lado, observou-se que, ao 

nível de significância de 10%, o coeficiente da variável partido político  não é significante, 

mas, por outro lado, o coeficiente da variável coligação partidária  mostrou-se 
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significante, ou seja, a quantidade de transferências voluntárias estaduais recebidas pelo 

município é maior quando o prefeito pertence à coalizão que elegeu o governador  do que 

quando ocorre identidade de partido. 

 Ferreira e Bugarin (2007) destacam que a não relevância da variável de identidade 

política  pode indicar que a coligação de apoio ao governador assume uma posição mais 

privilegiada em detrimento ao fato do prefeito pertencer exatamente ao mesmo partido do 

governador no momento deste decidir o total de recursos a ser destinado a determinado 

município. Logo, na relação do Governo com seus municípios, as alianças políticas formalizadas 

por meio de coligações partidárias desempenham um papel de maior relevância, no momento em 

que o governador decide o montante de verbas públicas a ser destinado a um município 

específico. 

Ao se examinar as variáveis técnicas, observou-se que o Índice de Desenvolvimento 

Municipal Renda (  é de extrema relevância, que se traduz em informações a respeito 

da geração de emprego formal, estoque de emprego formal e salários médios do emprego formal, 

respaldado no sinal positivo e significância de seu coeficiente. Com relação ao sinal positivo, 

infere-se que os municípios mais desenvolvidos nas supracitadas áreas receberam mais recursos 

decorrentes das transferências voluntárias.  

Por ultimo, quanto a variável fiscal Transferências Constitucionais aos municípios 

(TCON), que traz a informação a respeito de renda do Setor Público da localidade, pelos motivos 

explicados na seção anterior, observou-se que, ao nível de significância de 1%, seu coeficiente 

mostrou-se significante.   O sinal observado foi positivo, assim, infere-se que o repasse de ICMS 

somado ao do IPVA e as Transferências Voluntárias são diretamente proporcionais. Esse 

resultado também não seria desejável para um Governo ciente das notórias dificuldades 

enfrentada pelo Estado do Ceará, no tocante a enorme concentração de renda e grande nível de 

miséria observado. 
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6. CONCLUSÃO. 

 

Conforme observada na literatura mundial, destaca-se elevada correlação entre 

desempenho econômico e relação do Governo com os eleitores. Assim, afirma-se que, como 

regra geral, a permanência de um partido ou coalizão no poder está atrelada ao bom desempenho 

da economia do país, ou pelo menos a percepção da população do país deve ir a esse encontro, 

mesmo que a realidade seja diferente, haja vista que pode ocorrer assimetria de informações entre 

a percepção de população sobre a economia nacional e como ela realmente se encontra. Nos 

estados federados, como o Brasil, é mais visível o jogo político, uma vez que, ao coexistirem três 

esferas de governo – União, estados e municípios – tem-se que as eleições ocorrem a cada dois 

anos, presidente e governadores simultaneamente e prefeitos dois anos após, gerando um ciclo 

político intermitente de curta duração (dois anos). 

O foco desta pesquisa foi direcionado para um exame econométrico com a intenção de se 

descobrir qual critério foi determinante para o Governo do Estado do Ceará elaborar sua política 

fiscal no quesito transferências discricionárias. Ou seja, se prevaleceu a motivação técnica, em 

consonância com os preceitos constitucionais, ou política no momento de tal decisão. Assim, por 

meio das evidências encontradas através do exame do comportamento das transferências 

voluntárias na tabela 1, ficou evidente a presença de ciclos políticos na condução da política 

fiscal estadual, uma vez que o volume das transferências repassadas pelo Governo Estadual 

aumentou vertiginosamente nos períodos que antecederam as eleições tanto estaduais, 2006 e 

2010, quanto as municipais, 2008.  

As estimativas aqui obtidas convergiram em alguns pontos conclusivos com outros 

trabalhos na literatura, como por exemplo, com o de Ferreira e Bugarin (2007), pois os resultados 

apontaram no sentido de que a política fiscal, na perspectiva das transferências voluntárias 

destinadas pelo Estado, orienta-se muito mais para uma motivação política e é pautada na 

valorização dos partidos políticos que compõem a coalizão que elegeu o Governador. 

Por meio da análise das variáveis escolhidas para representar os critérios técnicos, como 

por exemplo, distribuição de riqueza, consumo, renda e emprego, foram obtidos fortes indícios de 

que o Governo ignorou tais critérios, quando formulou sua política de transferência, haja vista a 
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presença de resultados inversos ao que seria desejável para combater a pobreza nas variáveis 

explicativas: receita tributária mais representativa (ICMS), IPVA, índice Firjan Renda . 

Diante do exposto mostra-se necessário um ajuste no marco legal brasileiro no sentido de 

se ter, de maneira mais contundente, maior transparência a respeito das transferências voluntárias 

que deveriam ser lastreadas, apenas, em critérios mais técnicos e objetivos. O ideal seria utilizar 

essa importante ferramenta de gestão para tornar mais eficiente e eqüitativa a intervenção do 

Estado na Economia no sentido de tornar a oferta de bens e serviços públicos mais homogenia e 

de melhor qualidade. 
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ANEXOS 

 

Tabela 4 – Teste de Hausman 

 

Coeficientes 

  Variavei

s fix ran Difference S.E. 

de 0,08134 
 

0,00974 
 

0,07160 
 

0,07950 
 

cole 0,17372 
 

0,18557 
 

-0,01185 
 

0,04035 
 

ifdmre 1,35372 
 

1,59384 
 

-0,24012 
 

0,06701 
 

tcon 1,19E-08 
 

6,92E-09 
 

4,99E-09 
 

1,00E-08 
 

chi2 11.42 

   Prob>ch

i2 0.0222 

   

      

Elaboração Própria. 
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