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O Brasil apresenta hoje um sistema federativo cujos entes (União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal), possuem cada um suas respectivas autonomias e 
tributos. Porém, a linha do tempo que separa o surgimento desse sistema no país do que 
ele é hoje revela as constantes modificações pelas quais o federalismo passou até os dias 
atuais. Pode-se dizer que o Federalismo no Brasil, grosso modo, passou por três grandes 
fases: a primeira descentralizada, no período que vai da proclamação da república até o 
governo Vargas (Estado Novo); a segunda – caracterizada pela descentralização – vai 
do pós Getúlio até a ditadura militar, quando o poder é centralizado novamente; e a 
terceira fase – pós-ditadura – é marcada por uma profunda descentralização em que 
ganham maior poder estados e municípios3 (Ferreira, 2001).  

Após um longo processo de pressão, a fim de obter maior autonomia, os 
municípios conquistam, com a Constituição Federal de 1988 (art. 18, 29 e 30), um 
status mais aprofundado de ente federativo (Ferreira, 2001). Do ponto de vista 
normativo é inegável que o município foi o grande beneficiário da Constituição de 
1988, pois teve acesso a orçamentos maiores e a possibilidade de poder de decisão em 
questões em que anteriormente lhe eram vedadas 4.  

Nesse trabalho refletimos sobre essa questão a partir das Transferências de 
Convênios, pois as mesmas indicam que há concentrações em subespaços do estado de 
São Paulo (Brasil), fazendo com que alguns municípios tenham maiores possibilidades 
que outros. 

O anseio pela descentralização, e por um maior poder municipal, remete há 
muito tempo, desde o surgimento das primeiras organizações municipais, quando os 
municípios se articulavam em conjunto a fim de encaminhar reivindicações comuns. Foi 
por meio das associações de municípios, existentes bem antes da Constituinte de 1988, 
que os municípios se organizaram para impulsionar a descentralização. No estado de 
São Paulo (Brasil), por exemplo, a Associação Paulista dos Municípios (APM) existe 

                                                 
1 Professor do Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas – SP/Brasil), Pesquisador do CNPq. 
2 Graduando do curso de Geografia da UNICAMP. 
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desde 1948, uma “Entidade civil de âmbito estadual” que foi institucionalizada como 
entidade representativa e hoje se declara como “legítimo representante dos municípios 
do estado de São Paulo” (que são 645 municípios ao todo).  

O conjunto de todas as associações municipais forma a Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), entidade municipalista fundada no início da década de 1980 
pelos dirigentes das federações, associações estaduais e microrregionais de municípios, 
no intuito de criar uma entidade que representasse e defendesse os interesses 
institucionais do ente municipal em nível nacional.  

Tal representatividade destas associações, legitimadas pela participação da quase 
totalidade dos municípios, denota seu grande poder de penetração no municipalismo 
brasileiro. Tal fato leva refletir sobre o papel do município perante a federação 
brasileira, uma vez que as associações existem antes mesmo da última descentralização. 

O estudo do funcionamento dos repasses intergovernamentais, qual seja, dos 
recursos financeiros transferidos de uma esfera para outra (em nosso trabalho, da União 
para os municípios), objetiva o entendimento dos mecanismos alternativos de 
representação dos municípios frente à União e entre eles, e o produto das novas relações 
construídas entre estes entes federativos que, em nossa hipótese, se diferenciam entre si 
quando disputam recursos junto à União.  

Esta questão suscita outras reflexões acerca do pacto federativo brasileiro e sua 
estrutura política e de representação. Como se pode dar manutenção à idéia de União, de 
Pacto e de Solidariedade, enfim de Federação, se um município provido de pequena 
receita (capacidade de arrecadação) e localizado em áreas “desvalorizadas” pelos 
investimentos privados e públicos, não se federa com outros municípios com maior 
receita e instalados em regiões escolhidas pelos poderes público e privado para suas 
ações estratégicas? 
 As transferências intergovernamentais estariam contribuindo para aumentar esse 
“fosso” entre os entes federativos, conseqüentemente concorrendo para aumentar a 
fragmentação do território brasileiro? 

Este trabalho não discute as funções e atribuições de cada transferência, focando 
apenas os tipos existentes e explorando com mais cuidado a de nosso interesse 
(Transferências Voluntárias). Existem dois tipos de mecanismos de transferências 
intergovernamentais de recursos: as Transferências Constitucionais e Legais e as 
Transferências Voluntárias. As Transferências Constitucionais referem-se a recursos 
que a União transfere a estados e municípios por determinação da Constituição. As 
Transferências Legais referem-se às transferências previstas em leis específicas. Essas 
leis determinam a forma de habilitação, transferência e aplicação dos recursos, bem 
como a prestação de contas. As Transferências Voluntárias são os recursos financeiros 
repassados pela União aos estados e municípios em decorrência da celebração de 
convênios5, acordos, ajustes ou outros instrumentos similares, e que não decorram de 
determinação constitucional ou legal.  

O recorte deste trabalho compreende a análise mais apurada das transferências 
voluntárias realizadas entre os municípios da Região Metropolitana de Campinas, São 
Paulo/Brasil e o Ministério de Ciência e Tecnologia, com o intuito de compreender o 
paradoxo existente no regime federativo brasileiro: os próprios mecanismos de 
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transferências de recursos se apresentam como agentes motores de desigualdades 
político-territoriais entre os entes. Aqui, deve ressaltar que um dos princípios do 
federalismo é assegurar a todos os entes os mesmos direitos, de modo que um não tenha 
posição privilegiada em relação ao outro (princípio da isonomia). 

Ao observarmos, em um primeiro momento, a quantidade total de convênios 
celebrados entre a União e os estados brasileiros, notamos que o estado que mais recebe 
convênios em números e em valores - exceto Distrito Federal por se tratar de um caso 
excepcional6 - é o estado de São Paulo, como demonstra a tabela abaixo (Tabela 1).  
 
TABELA 1 - Convênios celebrados entre a União e os estados, por número de 
Convênios (1996-2008). Em Reais. 
 
Estado Nº de Convênios Valor Conveniado 

São Paulo 34702 19.033.208.010,44 

Minas Gerais 33522 9.140.263.934,12 

Rio Grande do Sul 25129 6.864.696.406,63 

Rio de Janeiro 17398 16.210.208.588,43 

Distrito Federal 7636 85.570.056.837,67 
Elaborado pelo autor.  
Fonte dos dados: sítio da CGU. 

 
Nota-se que, no que confere ao valor conveniado, o estado de São Paulo recebe 

duas vezes mais que o estado posicionado em segundo lugar (Minas Gerais). Vista a 
grandeza dos números de convênios firmados com o estado de São Paulo decidimos 
verificar quais são os principais municípios recebedores de convênios dentro desse 
estado. Para tanto confeccionamos a tabela abaixo (tabela 2), elencando os seis 
principais municípios recebedores do estado no referido período.  
 
TABELA 2 - Cidades do estado de São Paulo que mais celebram convênios (1996-
2008). Em Reais. 
 
Município Nº de Convênios Valor Conveniado 
São Paulo 7773 12.065.696.355,71 
Campinas 1595 1.633.674.429,06 
São Carlos 1096 418.547.279,29 
São José dos Campos 476 479.606.570,00 
Ribeirão Preto 471 190.635.354,34 
Guarulhos 266 493.864.454,68 

Elaborado pelo autor.    
Fonte dos dados: sítio da CGU. 
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É notável a posição do município de Campinas nessa tabela, ocupando o 

segundo lugar, ficando atrás apenas da capital do estado. Verificado o importante papel 
do município de Campinas, no que se refere aos convênios, e sabendo-se que o mesmo é 
sede de uma importante região metropolitana, elencamos todos os municípios do estado 
de São Paulo que firmaram convênios num valor de até R$10 milhões (entre 1996 e 
2008), para verificar a representatividade destes municípios na celebração dos 
convênios. Verificamos que dentre os 75 municípios que mais receberam verbas 
provenientes de convênios durante o período abordado, estão sete municípios da RMC 
(Campinas, Indaiatuba, Sumaré, Hortolândia, Jaguariúna, Americana e Santa Bárbara 
D’Oeste). Nota-se quão bem posicionados estão alguns dos municípios da RMC entre 
os que mais receberam verbas de convênios e o quão importante é a referida região no 
montante de convênios celebrados entre a União e os municípios do estado de São 
Paulo. 

Sendo assim, a RMC é um importante conjunto de municípios no que diz 
respeito à celebração de convênios. Pode-se observar a tabela 3 onde constam todos os 
municípios da RMC, seguido da porcentagem com que cada um participa no montante 
destinado a convênios nessa região. 
 
TABELA 3 – Valor conveniado com municípios da RMC (1996 a 2008) e a 
representatividade em relação ao total geral de recursos disponíveis para a RMC. Em 
Reais. 
 

UF MUNICÍPIOS VALOR CONVENIADO % 
SP Americana 11.630.660,10 1,12 
SP Artur Nogueira 2.459.968,79 0,23 
SP Campinas 914.844.974,62 88,6 
SP Cosmópolis 5.197.959,34 0,5 
SP Engenheiro Coelho 1.535.526,64 0,14 
SP Holambra 1.417.577,89 0,13 
SP Hortolândia 11.222.313,03 1,08 
SP Indaiatuba 17.640.942,80 1,7 
SP Itatiba 2.745.307,40 0,26 
SP Jaguariúna 21.149.850,91 2,04 
SP Monte Mor 4.673.857,81 0,45 
SP Nova Odessa 981.699,65 0,09 
SP Paulínia 1.329.558,86 0,12 
SP Pedreira 5.014.232,53 0,48 
SP Santa Bárbara D'oeste 6.391.339,03 0,61 
SP Santo Antonio De Posse 2.055.793 0,001 
SP Sumaré 12.405.309,93 1,2 
SP Valinhos 3.822.245,46 0,37 
SP Vinhedo 6.010.137,39 0,58 

TOTAL  1.032.529.255,18 100% 
Elaborado pelo autor. 
Fonte dos dados: sítio da CGU. 



Observa-se a importância do município de Campinas dentro dessa região quando 
identificamos sua representatividade no que se refere ao recebimento de quase 90% de 
todo valor conveniado com a RMC. 

Ressaltamos um ponto interessante quanto à importância e aparelhamento dos 
municípios que mais celebram convênios no estado de São Paulo. Dos seis municípios 
que mais receberam convênios (tabela 4), cinco deles abrigam grandes universidades e 
centros de pesquisa tais como, USP (São Paulo), UNICAMP (Campinas), UFSCAR 
(São Carlos), ITA e INPE (São José dos Campos) e USP (Ribeirão Preto).  

Assim, é notável o papel da ciência e tecnologia no total de convênios firmados 
no estado de São Paulo, bem como a concentração de recursos disponíveis para 
desenvolvimento de ciência e tecnologia.  

 
TABELA 4 – Convênios firmados entre o Ministério da Ciência e tecnologia e os 
municípios do estado de São Paulo *. 
 

MUNICÍPIO Nº de CONVÊNIOS VALOR (em R$) 

São Paulo  2019 844.937.178,80 

Campinas 549 390.604.906,30 

São José dos Campos 251 289.469.520,44 

São Carlos 380 95.300.099,94 

Ribeirão Preto 118 25.783.800,42 
* De um total de 3669 Convênios firmados, cujo montante equivale ao valor total de R$ 1.726.068.670,90 
Elaborado pelo autor. 
Fonte dos dados: sítio da CGU. 
  

Os cinco principais municípios recebedores de convênios com o Ministério da 
Ciência e Tecnologia, mostrados na tabela anterior (Tabela 4), são justamente os cinco 
primeiros municípios do ranking em valor conveniado no estado. Assim, São Paulo, 
Campinas, São José dos Campos, São Carlos e Ribeirão Preto são, concomitantemente, 
os municípios que mais receberam verbas destinadas a convênios no estado de São 
Paulo (maior celebrador de convênios do Brasil) e também os municípios que mais 
firmaram convênios com o Ministério da Ciência e Tecnologia. 
 A fim de explorar mais esta representatividade, segue abaixo uma tabela que 
apresenta todos os convênios destinados ao município de Campinas, separados pelos 
órgãos superiores que concederam os convênios, bem como a porcentagem do total 
destinada a cada um. 
 
TABELA 5 – Representatividade dos convênios destinados ao município de Campinas 
por órgão superior (de 1996 a 2008). Em Reais. 
 

ÓRGÃO SUPERIOR 
VALOR 
CONVENIADO % 

Ministério da Ciência e Tecnologia 390.604.906,30 23,76 
Ministério do desenvolvimento Social e combate à fome 4.672.242,44 0,28 
Comando da Marinha 135.000,00 0,01 
Ministério da Cultura 3.472.864,93 0,21 
Ministério da Educação 294.825.074,33 17,93 



Ministério da Integração Nacional 11.999.254,76 0,73 
Ministério da Justiça 6.094.977,38 0,37 
Ministério da Saúde 131.925.238,94 8,02 
Ministério da Fazenda 10.169.583,82 0,62 
Ministério das cidades 25.725.754,25 1,56 
Ministério das Comunicações 711.979.318,70 43,30 
Ministério das Minas e Energia 8.889.380,00 0,54 
Ministério do Desenvolvimento Industrial e Comercio 10.000,00 0,0006
Ministério do Desenvolvimento Agrário 4.029.860,69 0,25 
Ministério do meio ambiente 320.610,00 0,02 
Ministério do trabalho e emprego 4.622.982,00 0,28 
Ministério do Turismo 2.327.450,00 0,14 
Ministério do Esporte 19.042.686,21 1,16 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 11.676.687,46 0,71 
Ministério dos Transportes 100.000,00 0,01 
Presidência da República 1.618.949,79 0,10 
VALOR TOTAL DE CONVÊNIOS 1.644.242.822,00 100,00
Elaborado pelo autor. 
Fonte dos dados: sítio da CGU. 
  

De acordo com os dados acima, verificamos que o município de Campinas tem 
no Ministério de Ciência e Tecnologia sua segunda maior fonte de recursos por 
convênios celebrados, sendo ultrapassado somente pelos recursos provenientes do 
Ministério das Comunicações, que também tem Campinas e a RMC como importante 
pólo de desenvolvimento no setor, inclusive em ciência e tecnologia ligada às 
comunicações. 
 Acreditamos que essa idéia vai ao encontro do que foi exposto por 
(DAVIDOVICH, 1993) quando esta autora nos diz que: 
 

“Vale, portanto, supor que os objetivos de concretizar uma 
efetiva descentralização, compreendendo controle de recursos e 
capacidade de decisão, e garantindo, desse modo, a vigência de um 
“poder local”, deve alcançar um número reduzido de municípios, 
supostamente aqueles que já dispõem de base econômica e financeira 
mais consolidada. Configuram-se, também, como lugares preferenciais 
para investimentos, dada a presença de uma demanda solvável, capaz 
de atrair aplicações em serviços públicos e equipamentos de infra-
estrutura. Cabe, assim, presumir que são aqueles situados nas regiões 
desenvolvidas os que detêm possibilidade maior de conquistar 
condições de autonomia e de exercício do poder local.” 
DAVIDOVICH, (1993, p.7). 

 
Desta forma evidencia-se no município de Campinas - conseqüentemente em 

toda sua região metropolitana – uma questão bastante trabalhada por Santos e Silveira 
(2001) quando estes autores afirmam que nos países com grande dimensão territorial e 
com grandes disparidades regionais, o processo de criação de fluidez torna-se seletivo e 
não igualitário, instalando-se prioritariamente nas regiões onde se localizam produções 



voltadas ao comércio externo (a outras regiões e a outros territórios nacionais), criando 
nos territórios desiguais densidades viária e infoviária que “não têm pois relação direta 
com o tamanho e a densidade da população, nem com a antiguidade do povoamento, 
nem com as urgências das sociedades locais, mas com os nexos econômicos, sobretudo 
os da economia internacional” (idem, p.261-262). 

O que percebemos é que o estado de São Paulo é um espaço fragmentado porque a 
apropriação do território e a alocação de recursos vêm se dando de forma seletiva. A região 
metropolitana de Campinas seria um desses espaços, concentrando modernas rodovias e 
grande densidade técnica e informacional, com universidades, centros de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico, possuindo, sobretudo a maior concentração de empresas de 
telecomunicações do país, recebendo assim grande parte das verbas destinadas a celebração 
de convênios para esta finalidade. 
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