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Os novos administradores municipais terão pela frente um grande desafio.
enfreivar, com parcos recursos, o atoleiro de problemas que inundam as
cidades. Mas terão a seu favor o apoio de entidades internacionais e os
benefícios da Lei Robin Hood, que redistribui os recursos do ICMS

UMA AGENDA PARA
OS NOVOS PREFEITOS

Rodrigo Lucena
Jornalista da ALEMG

assado o período elei-
toral, não há nada de
aparentemente novo
na ilha de dificulda-
des dos municípios
brasileiros, cercados

de problemas financeiros por to-
dos os lados. Uma única, boa
notícia, porém, merece a aten-
ção dos prefeitos recentemente
eleitos. Trata-se da possibilida-
de de uma ajuda internacional,
capitaneada pela ONU, para de-
sencadear um processo global
de desenvolvimento.

Identificada na conferência
Habitat 2, realizada no começo
de 1996, como a grande inimiga
da paz mundial, a miséria - e
todos os seus componentes per-
versos - deverá ser o alvo de
uma grande campanha das Na-
ções Unidas, com a criação de
uma rede de financiamento
dirigida para projetos capazes
de promover o desenvolvimento
das cidades. Esse esforço para
varrer a pobreza do mundo é que
irá, direta ou indiretamente, aju-
dar os municípios brasileiros.

Esta impressão de que os pa-
íses ricos estão conscientes de
que têm parcela de responsabi-
lidade pela miséria alheia foi
repassada pelas pessoas que par-
ticiparam da conferência da
ONU. A entidade, que trabalha
sempre no plano federal, com os
países e não com suas divisões
políticas, pela primeira vez
direcionou sua atenção aos po-
deres locais, para discutir ques-
tões ligadas ao assentamento
humano. Por assentamento en-
tende-se tudo aquilo que envol-
ve a vida em grupo dos homens
no Planeta, como infra-estrutu-
ra urbana, casa, serviços essen-
ciais básicos e meio ambiente.

"Foi, de certa forma, um pros-
seguimento das discussões tra-
vadas durante a Eco/92, no Rio
de Janeiro, em que se tentou
amarrar a questão ecológica aos
problemas sociais ligados aos as-
sentamentos humanos", explica
o ex-secretário de Assuntos Es-
tratégicos da Prefeitura Muni-
cipal de Belo Horizonte, Paulo
Bretas, que participou do even-

to como convidado, representan-
do a PBH.

A conferência foi dividida em
subconferências, nas quais as
autoridades municipais pude-
ram ter assento como entes in-
ternacionais participantes. Uma
tendência, segundo Bretas, que
a Organização das Nações Uni-
das tenderá a seguir, depois de
concluir que todos os seus pro-
gramas devem estar voltados
para os municípios, pois é ali
que os problemas de fato são
percebidos.

"A ONU está consciente de
que este é um fenômeno mundi-
al e que a globalização significa
um pouco de perda do poder dos
Estados nacionais em função de
uma nova ordem mundial, onde
o poder local tenha autonomia
para discutir problemas e bus-
car soluções", disse Paulo Bretas.

Eliminar a pobreza - O as-
pecto mais importante da
Habitat 2 é o reconhecimento de
que não há como melhorar as
condições de assentamentos hu-
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O desemprego é o
principal problema que
os novos prefeitos irão

enfrentar, pois seus
efeitos são perversos,
empurrando camadas

expressivas das
populações das grandes
e médias cidades para o

submundo da miséria
absoluta
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manos enquanto houver pobre-
za. Significa que a Agenda
Habitat - documento com o qual
a ONU pretende estabelecer um
compromisso com seus países-
membros - vai tratar de ações
capazes de reduzir e até
erradicar a pobreza no mundo,
dentro de um determinado pe-
ríodo de tempo.

A expectativa é de que isso
seja feito através dos programas
de ação e financiamento da ONU
e de seus vários órgãos, como o
Unicef, que cuida das crianças e
adolescentes. Cada país vai de-
finir seu plano de ação, e a ONU
deve elaborar um plano de ação
global para o mundo, com suas
linhas de financiamento. Todos
os grandes agentes finan-
ciadores existentes, como o BID
e o Bird, deverão também ser
parceiros da Agenda Habitat,
segundo estima a ONU.

Também é dado como certo
que toda ação vislumbrada no
documento das Nações Unidas
terá, em contrapartida, o com-
promisso de uma política

ambiental que leve em conta a
questão da sustentabilidade.
"Não é mais possível pensar o
desenvolvimento econômico se
não for o desenvolvimento sus-
tentável, o que significa pensar
as coisas sempre na ótica da
preservação do Planeta para as
gerações futuras", destacou Pau-
lo Bretas.

Os problemas dos municí-
pios - Identificar os grandes
problemas dos municípios, prin-
cipalmente nos países pobres ou
nas chamadas nações emergen-
tes, não é tarefa das mais difí-
ceis, já que eles são comuns a
todos. Água esgoto; emprego;
habitação; saúde; educação;
transporte; coleta de lixo e as-
sim por diante. Muitas cidades
não têm sequer o aterro sanitá-
rio, e em outras tantas o lixão é
fonte de alimento para centenas
de famílias.

Para se ter uma idéia desta
situação em Minas Gerais, bas-
ta analisar os números do IBGE
de 1991. Na área de saneamento

básico, as estatísticas mostram
um quadro degradante das con-
dições sociais, num Estado situ-
ado na região mais rica do País.
Em cerca de 1,5 milhão de domi-
cílios não há qualquer canaliza-
ção interna, nem instalações
sanitárias decentes (432 mil não
têm qualquer instalação, e 792
mil possuem fossas rudimenta-
res). Nesses municípios, que vão
do Norte ao Sul de Minas, com
maior precariedade nas áreas
onde a pobreza é mais visível,
como no Vale do Jequitinhonha,
a coleta de lixo também é proble-
mática. Cerca de 611 mil resi-
dências lançam o lixo em terre-
no baldio, rio ou lago; 639 mil o
queimam, e 31 mil enterram os
dejetos.

Com relação à moradia, 3,1
milhões de pessoas pagam alu-
guel em todo o Estado, que, em
1991, possuía 94 mil casas
revestidas de taipa, 2,4 mil de
palha e 10,8 mil residências co-
bertas com outros revestimen-
tos que não são madeira nem
alvenaria.
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"Não adianta falar
que o País está en-
trando na era da
globalização com uma
população carente,
pobre e sem acesso a
educação" - Paulo1	Bretas

No setor de transporte, basta
lembrar as demandas dos muni-
cípios mineiros durante as Au-
diências Públicas Regionais, pro-
movidas há um ano e meio pela
Assembléia Legislativa, em par-
ceria com os poderes Executivo
e Judiciário. A grande maioria
das propostas priorizadas pedia
asfaltamento de rodovias ou
compra de equipamentos, para
melhorar as condições rodoviá-
rias e o escoamento da produção
local.

Desemprego - De todos os pro-
blemas dos municípios, porém, o
que mais traz ansiedade, neste
final de século, é o desemprego.
A falta de emprego, comum a
ricos e pobres, pode gerar todos
os demais problemas. Somente
em Belo Horizonte, a taxa de
desemprego atinge 5,1%, ou seja,
são cerca de 77,8 mil pessoas
desocupadas, segundo a Pesqui-
sa Mensal de Emprego de outu-
bro, do IBGE.

"O Brasil mergulha de cabeça
na mesma crise de desemprego
do mundo evoluído, sem ter qual-
quer mecanismo capaz de dimi-
nuir o sofrimento da família de-
sempregada", observa Paulo
Bretas. "Não adianta falar que o
País está entrando na era da
modernidade, da globalização e
da abertura de mercado com uma
população carente, pobre e mal-
educada do ponto de vista da
educação formal", prossegue.

Mais uma vez, os números do
IBGE mostram as dificuldades.
Em 1991, existiam em Minas
Gerais três analfabetos para
cada dez alfabetizados. Dos 3,1
milhões de analfabetos, 1,9 mi-
lhão não tiveram sequer um ano
de estudo. Esse número sobe

para 2,9 milhões, entre as pesso-
as que tiveram de 1 a 3 anos de
instrução.

Ainda segundo Paulo Bretas,
a diferença entre um país desen-
volvido e um não-desenvolvido é
que o primeiro tem estrutura e,
mais do que isso, uma economia
de mercado capaz de criar opor-
tunidades de emprego. São as
empresas responsáveis pelos
novos negócios que vão sur-
gindo.

"Quem no passado ousaria
pensar no desenvolvimento de
uma indústria de software ou de
biotecnologia? Ou seja, cada novo
processo de desenvolvimento dá
origem a uma futura empresa,
que vai fabricar aquele produto
e gerar novos empregos. E preci-
so um grande esforço e sacrifício
para que tenhamos poupança
interna, a fim de gerar pesquisa
e desenvolvimento, para que, no
futuro, possamos criar as nos-
sas novas empresas".

A solução, enquanto não sur-
gem as condições para que o
País desenvolva opções de em-
prego na área de tecnologia, aca-
bam sendo bem mais rudimen-
tares. Elas passam pela área da

geração de negócios familiares e
dos pequenos estabelecimentos,
acrescenta Bretas, e pode estar
ao alcance dos municípios como
alternativa para uma política de
geração de empregos. Para se
ter uma idéia, segundo dados do
Sebrae, apenas em Minas exis-
tem cerca de 350 mil micro e
pequenas empresas funcionan-
do legalmente. Elas represen-
tam 30% do PIB mineiro e 59%
da mão-de-obra do Estado.

Impostos e a Lei Robin
Hood - Outro fator para o qual
os municípios devem estar aten-
tos, inclusive para contribuir
com a criação de novos postos de
trabalho, diz respeito à admi-
nistração de seus impostos.

"E importante evitara renún-
cia fiscal. O município precisa
saber cobrar bem os seus impos-
tos, melhorando a fiscalização,
aplicando multas e sabendo co-
brar pelos serviços que presta",
ensina a cartilha do governo do
Estado sobre a Lei "Minas por
Minas" (12.040/95), que redis-
tribui o ICMS segundo critérios
que levam em conta a própria
aplicação dos recursos. E é jus-
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"Os novos critérios
de distribuição do
ICMS determinam
que só vai ganhar
mais dinheiro o
município que lutar
por ele" - José
Henrique Portugal

tamente essa lei a outra melhor
notícia para os prefeitos eleitos.

Antes dela, 94,06% da parce-
la do ICMS repassada aos muni-
cípios (25% do total da arrecada-
ção) eram distribuídos de acor-
do com o índice do Valor Adicio-
nado Fiscal (VAF), que mostra a
arrecadação de impostos e, de
certa forma, mede a atividade
econômica do município. Outros
5,61% eram repassados aos
municípios mineradores, e 0,32%
como compensação para os mu-
nicípios de Mateus Leme e Mes-
quita, que perderam grandes re-
ceitas com a emancipação de dis-
tritos.

Após a lei, esses 95% foram
reduzidos para cerca de 88%,
percentual que será progressi-
vamente reduzido para aproxi-
madamente 81% até 1998. Essa
diferença será redistribuída aos
municípios que investirem em
educação, saúde, meio ambien-
te, patrimônio histórico e àque-
les que conseguirem aumentar
suas receitas próprias.

A Lei n° 12.040, de 1995, faz
justiça aos municípios pobres e
a todos aqueles que investirem
nas áreas acima discriminadas.

/

Além disso, ninguém terá inte-
resse em isentar a população do
pagamento de impostos, unia vez
que o aumento proporcional da
arrecadação com receitas pró-
prias (IPTU, ISS e taxas de ma-
nutenção) em relação aos recur-
sos obtidos das transferências
do Estado e da União (ICMS e
FPM) será um dos critérios para
aumento do repasse do ICMS.

As conseqüências da correta
aplicação dos recursos são ime-
diatas. O município faz obras,
que geram emprego e melhoram
a cidade. Uma vez gerados os
empregos, vai haver mais com-
pras no comércio, que por sua
vez vai pagar mais impostos e
empregar mais gente. Além dis-
so, no ano seguinte, a cidade é
aquinhoada com um parcela
maior da fatia do ICMS distri-
buída aos municípios. E a espi-
ral para se sair da crise.

"O mais importante nessa lei
é que os novos critérios de dis-
tribuição do ICMS determinam
que só vai ganhar mais dinheiro
quem lutar por ele", afirma o
secretário-geral do governador,
José Henrique Santos Portugal.
Segundo ele, o resultado do mês

de outubro indica que 720 muni-
cípios ganharam com a lei, en-
quanto apenas 36 perderam - a
maioria são localidades ocupa-
das pelas grandes mineradoras.

Dos cerca de R$ 25 milhões
mensais de ICMS que são repas-
sados aos municípios, aproxima-
damente R$ 4 milhões foram
redistribuídos após a implanta-
ção da lei, estima Portugal. E
exemplifica: um município como
Aguanil, no Alto Rio Grande,
que dejaneiro a outubro de 1995
recebeu um total de R$ 39 mil,
teve, no mesmo período de 1996,
um repasse de R$ 164 mil.

O que garante essa arrecada-
ção é uma cota mínima repassa-
da a todos os municípios, inde-
pendentemente dos investimen-
tos feitos. Mas essa cota vai ca-
indo proporcionalmente ao lon-
go dos anos, enquanto os demais
critérios terão seu peso aumen-
tado.

Ainda que não possa obrigar
os governos locais a gastar cor-
retamente o reforço de caixa que
passaram a ganhar, já que não
se pode vincular receitas de im-
postos a despesas, a Lei n2 12.040
estimula os investimentos em
setores básicos, porque dá ao
município a possibilidade de ar-
recadar sempre mais. Como ao
final de cada exercício o Estado
deve analisar os investimentos
feitos pelo município naqueles
setores previstos na lei, será
possível ter uma idéia de como
os recursos foram utilizados,
garante Portugal. Além disso, o
Estado conta com a fiscalização
da população. Está sendo
publicada, nas contas de luz de
todos os consumidores da Cemig
no Estado, a quantia que o mu-
nicípio recebeu naquele mês,
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referente ao repasse do ICMS e
do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM).

Uma outra conquista também
foi obtida com essa lei. Se se fala
hoje em buscar apoio e financia-
mento internacional para
erradicar a pobreza do mundo,
Minas Gerais deu uni salto sig-
nificativo. Pelo menos essa foi a
tônica do prêmio concedido pelo
Unicef ao governo de Minas e da
mensagem levada pelo represen-
tante do Unicef no Brasil, Agop
Kayayan, à nova diretoria da
organização, empossada em
agosto passado.

"O objetivo da nossa visita foi
apresentar alguns projetos bem-
sucedidos no Brasil. Um proje-
to, a meu ver, genial, é a lei
recentemente aprovada pela
Assembléia Legislativa de Mi-
nas Gerais, denominada Lei
Robin Hood", escreveu Kayayan
em artigo recheado de elogios à
iniciativa mineira, publicado em
jornais de circulação nacional.
"A genialidade da Lei 'Minas
por Minas' é dupla: ela distribui
de maneira mais eqüitativa os
recursos do ICMS e ao mesmo
tempo exige seriedade por parte
dos municípios pobres benefici-
ados pela lei", prosseguiu o re-
presentante do Unicef no
Brasil.

Associações microrregio-
nais - Mas apenas distribuir
um bolo ainda pouco recheado
não é suficiente para tirar algu-
mas regiões do Estado do atraso
em que se encontram. Uma re-
ceita muito em moda diz que é
preciso plantar pólos de desen-
volvimento nas regiões caren-
tes, atrair novas empresas para
o Estado e implantar outras de
acordo com a vocação de cada

região.
"As políticas públicas estadu-

ais e federais deveriam, com mai-
or freqüência, obter a parceria
dos municípios, que entrariam
sempre com alguma con-
trapartida, até mesmo para
aprender como se executa um
projeto e corno se elabora um
programa. E preciso que haja
ação global de reforço à capaci-
dade administrativa dos muni-
cípios", acrescentou Paulo
Bretas.

Para ele, os governos estadu-
al e federal têm tarefa impor-
tante a cumprir no reforço da
capacidade do município de ad-
ministrar. Podem ajudar no trei-
namento de mão-de-obra, me-
lhorando a comunicação com a
comunidade e abrindo-se à par-
ticipação popular. "E muito mais
fácil fazer isso num pequeno
município do que num grande
município. Ali, todo mundo se
conhece e participa das coisas",
diz ele.

Nesse ponto, prossegue
Bretas, "as associações mi-
crorregionais de municípios têm
um papel a assumir, muito mais
do que colocar patrulha
motomecanizada para fazer pa-
vimentação e melhorar estra-
das vicinais. Se os municípios se
juntassem para formar um fun-
do de desenvolvimento, teriam
mais poder para negociar recur-
sos externos".

Esse associativismo como for-
ma de resolver em grupo os pro-
blemas comuns a vários municí-
pios também foi defendido pelo
prefeito de Campos Altos e pre-
sidente da Federação Mineira
das Associações Microrregionais
de Municípios (Femam), Vítor
Vieira dos Santos, durante o
Ciclo de Debates "Organização e

Funcionamento dos Novos Mu-
nicípios", promovido pela Assem-
bléia Legislativa e pela Secreta-
ria de Estado de Assuntos
Municipais, no começo de no-
vembro. Ele destacou que o
associativismo "é um instrumen-
to importante para que as pre-
feituras tenham acesso a asses-
sorias técnicas competentes".
Citou a necessidade de bons téc-
nicos na área de contabilidade e
orçamento, bem como para de-
senvolver projetos de engenha-
ria, saneamento, etc.

A necessidade de formar bons
técnicos também foi defendida
pelo secretário-geral do gover-
nador, José Henrique Portugal,
ao lembrar que o governo possui
diversos programas nas áreas
de Meio Ambiente, Saneamento
(Somma), apoio ao pequeno pro-
dutor (Papp), agricultura fami-
liar (Pronaf), saúde da família,
coleta de lixo, etc. No início de
1997, haverá uma série de cur-
sos na Fundação João Pinheiro,
informou Portugal, dirigidos aos
técnicos municipais, para ensi-
nar-lhes como ter acesso aos
benefícios desses programas.
Além disso, estão sendo realiza-
das parcerias com empresários
e universidades (Minas por Mi-
nas - empresários presentes ou
universidades presentes), para
incentivar a participação de toda
a comunidade na gestão do di-
nheiro público e na administra-
çãodo município.

E o que pretende também o
deputado Almir Paraca (PT),
eleito prefeito de Paracatu, com
a adoção do Orçamento
Participativo naquela cidade.
Mas a ordem inicial nos pri-
meiros cem dias é "tentar man-
ter os serviços básicos funcio-
nando", resigna-se ele, diante
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Os municípios devem se

preparar para enfrentar o
agravamento dos problemas
sociais e para uma demanda

que vai aumentar,
principalmente, nas áreas de

educação e saúde

de um quadro de deterioração
das finanças municipais.

Pé no freio — Independente-
mente dos apoios e programas
internos e externos, a regra ge-
ral, nos dias de hoje, é "pôr o pé
no freio". Foi o que disse, tam-
bém durante o Ciclo de Debates
da Alemg, o secretário de Esta-
do de Assuntos Municipais, José
Militão, recomendando que os
municípios novos não compro-
metam mais que 30% das recei-
tas em gastos com pessoal.

A necessidade de adequar re-
ceitas ao pagamento do funcio-
nalismo não deverá ser apenas
um conselho de quem temi uízo,
mas uma determinação legal
que, pelo menos no papel, deve-
rá ser levada a sério. Com a
entrada em vigor da Lei Rita
Camata (Lei Complementar
n°82, de 27/3/95), os municípios,
assim como os Estados e a União,
só poderão gastar com a folha de
pessoal até o limite máximo de
60°k de suas receitas correntes
líquidas. No caso da União, en-
tende-se receita líquida corren-
te como sendo o total da receita
corrente, deduzidos os valores

das transferências constitucio-
nais aos Estados e municípios,
bem como as receitas de que
trata o artigo 239 da Constitui-
ção Federal (decorrente das con-
tribuições para o Programa de
Integração Social e para o Pro-
grama de Formação do Pa-
trimônio do Servidor Público) e
ainda os valores corresponden-
tes às despesas com o pagamen-
to de benefícios da Previdência
Social.

No caso dos Estados, dedu-
zem-se de suas receitas corren-
tes as parcelas repassadas aos
municípios na arrecadação de
tributos de sua competência. Já
para os municípios, o limite de
60% recai sobre as receitas cor-
rentes integrais.

Para se adaptar a essa nova
exigência, todos terão um prazo
máximo de três exercícios finan-
ceiros, a partir da publicação da
lei, para chegar ao limite legal, à
razão de um terço do que exce-
der esse percentual, por exercí-
cio. Ou seja, já em 1997 esgota-
se o prazo dado aos municípios
para que contenham suas des-
pesas com pessoal aos limites
determinados. Todos terão de

"publicar, até trinta dias após o
encerramento de cada mês, de-
monstrativo da execução orça-
mentária, do mês e até o mês,
explicitando, de forma individu-
alizada, os valores de cada item
considerado para efeito do cál-
culo das receitas correntes lí-
quidas, das despesas totais de
pessoal e, conseqüentemente, da
referida participação", diz a lei.

Sempre que o demonstrativo
de que trata o parágrafo ante-
rior indicar o descumprimento
dos limites, ficarão vedadas, até
que a situação se regularize,
"quaisquer revisões, reajustes
ou adequações de remuneração
que impliquem aumento de des-
pesa".

Resumindo: em curto e médio
prazos, os municípios têm que
adequar seus gastos à legislação
em vigor; devem se preparar
para enfrentar a situação de
mão-de-obra desempregada, o
agravamento dos problemas so-
ciais e uma demanda que vai
aumentar principalmente nas
áreas de educação e saúde, se os
próprios municípios não conse-
guirem conter o êxodo e manter
a população rural no campo.
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