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As análises preliminares sobre os efeitos da Lei n° 12.040, de 1995, a chamada Lei Robin
Hood, que redistri bui parcela do IC'MS dos municípios, confirmam o seu caráter redistributivo
e demonstram que este rearranjo tende a favorecer os municípios de menor expressão
econômica, em detrimento daqueles que se situam no estrato econômico superior
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	Constituição Fede- porções: 94,0668% pelo critério	A partir da publicação da Lei
ral de 1988, no do VAF",5,6100% para os municí- n 9 12.040, em 28 de dezembro de

P:.
inciso ildoparágra- pios mineradores e 0,3232% a tí- 1995, outros critérios passaram
fio único do artigo tulo de compensação financeira também a ser considerados. A par-

pios de Mateus ticipação relativa de cada um va-158, estabeleceu para os municí
-	que pertencem aos Leme e Mesquita.	 ria de acordo com a Tabela 12.

municípios 25% do pro-
duto da arrecadação do	 TABELA 1
ICMS. O mesmo texto
dispõe que no mínimo	 Distribuição dos Critérios da Lei N 2 12.040195
três quartos desse mon-	 .	 1996	1997	1998	1999
tante serão repartidos VAF	 13,04702 9,97240 4,48608 4,55072 4,61536na proporção do Valor
Adicionado Fiscal Área Geog ráf ica	 0,33300 0,66600 1,00000 1,00000 1,00000
(VAF) de cada municí- População 0,66600 2,04200 2,71000 2,71000 2,71000
pio, e o outro um quar- População dos 50 mais populosos 0,66600 1,33200 2,00000 2,00000 2,00000
to, conforme regula-
mentar a legislação es- Educação	 0,66600 1,33200 2,00000 2,00000 2,00000

taduaL	 Área Cultivada	 0,33300 0,66600 1,00000 1,00000 1,00000
Em Minas Gerais, o Patrimônio Cultural	 0,33300 0,66600 1,00000 1,00000 1,00000

Decreto-Lei n° 32.771, Meio Ambiente	 0,33300 0,66600 1,00000 1,00000 1,00000
de julho de 1991, esta-
beleceu que a cota-par- Saúde	 0,66600 1,33200 2,00000 2,00000 2,00000
te do ICMS fosse dis- Receita Própria	 0,66600 1,33200 2,00000 2,00000 2,00000
tribuída levando em Cota Mínima	 5,50000 5,50000 5,50000 5,50000 5,50000
conta os critérios de
VAF,	municípios Municípios Mineradores	1,50000 0,75000 0,11000 0,11000 0,11000

mineradores e compen- Mateus Leme	 0,20383 0,18070 0,13555 0,09037 0,04518
sação financeira por Mesquita	 0,08755 0,07780 0,05837 0,03891 0,01946
desmembramento de 25	25	25	25	25
distrito. Os repasses ti-
nham as seguintes pro- Fonte: Projeto de Lei n9 1.025196
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Podem-se agrupar esses critérios
em cinco tipos distintos: econômi-
co, geodemográfico, gestão, igua-
litário e restrito. O econômico se
refere à expressão da atividade
econômica do município e é repre-
sentado pelo índice do VAF. O
geodemográfico é aquele ligado à
extensão territorial e à dinâmica
populacional dos municípios, ten-
do como integrantes Área Geo-
gráfica, População e População
dos 50 municípios mais populo-
sos. O gestão se relaciona à capa-
cidade própria das prefeituras em
auferir receitas e alocar recursos,
tendo como componentes os índi-
ces de Educação, Área Cultiva-
da', Patrimônio Cultural, Meio
Ambiente, Saúde e Receita Pró-
pria. O igualitário considera to-
dos os municípios iguais, sendo
representado pelo critério de Cota
Mínima. Finalmente, o restrito

ficar alguns aspectos relevantes.
Os tipos econômico e restrito di-
minuem sua participação ao lon-
go do tempo. O VAF, em especial,
passa de uma participação de
19,07% em 1995, o que
corresponde a 76,28% do total do
um quarto regulado pela Lei n°

20 maiores
30 maiores
40 maiores
51 maiores

Fonte: Riani (1996:65)

pação predominante em termos
globais, sendo responsável por
88,05% do repasse do ICMS para
os municípios em 1996, caindo
para 79,62% em 2000. Isso é im-
portante, visto que o VAF está
muito concentrado em poucos mu-
nicípios, como mostra a Tabela 3.

61,6
67,5
72,1
76,1

TABELA 3
Perfil da Contribuição dos Municípios com os

Maiores Valores do VAF no Total do Estado em 1993

Municípios	 % do VAF 1993
IIImaiores

TABELA 2
Agregação dos Critérios da Lei n 2 12.040 em Tipos e

Sua Distribuição no Período 199512000
Il:	[4	zIiII

Econômico	19,06680 13,04702 8,45750 4,48608 4,55072 4,61536
Geodemográfico 0,00000 1,66500 4,04000 5,71000 5,71000 5,71000
Gestão	0,00000 2,99700 5,99400 9,00000 9,00000 9,00000
Igualitário	0,00000 5,50000 5,50000 5,50000	5,50000	5,50000
Restrito	5,9332	1,79138 1,00850 0,30392	0,23928	0,17464
Total	 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000

Perfil da contribui-
ção dos municípios com
os maiores valores

Essa forte concen-
tração do VAF em pou-
cos municípios, aliada
ao peso do critério eco-
nômico, mostra que a
distribuição da cota-
parte do ICMS sofre
forte determinação da
desigualdade na distri-
buição da atividade
econômica em Minas
Gerais. Dito de outra
forma, os efeitos
redistributivos da lei

se refere àqueles índices que atin-
gem apenas um grupo definido de
municípios, como Mateus Leme e
Mesquita e Municípios Minera-
dores.

Considerando, em termos agre-
gados, a participação destes cinco
tipos no período 1995/2000, tem-
se a Tabela 2.

Por esta tabela, é possível veri-

12.040, para 4,62% em 2000, ou
18,48% do conjunto. Isso implica
a ocorrência de efeitos
redistributivos, pelo fato de que
os repasses para os municípios
não são mais efetuados exclusi-
vamente na proporção direta de
sua atividade econômica.

Todavia, convém lembrar que
o VAF continua a ter uma partici-

estão contidos dentro
de limites que já são previamente
definidos.

Ainda examinando a Tabela 2,
é interessante observar que os
tipos geodemográfico e gestão au-
mentam sua participação no con-
junto. A participação do tipo ges-
tão cresce ao longo do período,
representando o tipo de maior ex-
pressão a partir de 1998, com
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36,00% do total do um quarto re-
gulado por lei estadual. Tal fato
mostra a importância dos critéri-
os relacionados com o desempe-
nho das prefeituras para o cálculo
dos repasses da cota-parte do
ICMS e indica a intenção de que a
lei sirva como incentivo para que
os municípios aumentem os gas-
tos em áreas que incrementem a
qualidade de vida de suas popula-
ções.

Essas breves considerações ser-
vem para delinear as duas ques-
tões a serem tratadas neste arti-
go. A primeira delas é uma avali-
ação preliminar dos efeitos
redistributivos sobre os repasses
da cota-parte do ICMS para os
municípios, devidos à aplicação
da Lei ng 12.040. A outra se rela-
ciona com os possíveis efeitos. da
lei sobre a gestão dos recursos
municipais.

1 - AVALIAÇÃO DO IMPAC-
TO REDISTRIBUTIVO DA
LEI N 12.040

Para uma estimativa do efeito
redistributivo da lei, adota-se o
procedimento de comparar os re-
passes para os municípios em
1996, já com os novos critérios,
com aqueles que seriam efetuados,
também em 1996, se a distribui-
ção seguisse a sistemática anteri-
or. Dito de outra forma, pretende-
se contrastar os repasses da cota-
parte em um mesmo ano, 1996,
na vigência da Lei n2 12.040, com
uma situação hipotética em que a
distribuição fosse feita como aque-
la de 1995.

A adoção dessa metodologia
aproxima-se das condições de si-
mulação de um experimento, onde
a situação de controle é aquela da
distribuição na ausência da Lei n
12.040. Ao comparar as duas, le-
vam-se em conta os efeitos devi-
dos exclusivamente à aplicação
dos critérios da lei, e não a outras
variações que também influem

nos repasses para os municípios,
como o valor global da parcela do
ICMS5 a ser distribuída e as dife-
renças nos índices municipais do

50% que recebem menos 2,1

5% que recebem mais	70,0

VAF de um ano para outro.
Para calcular os repasses hi-

potéticos para os municípios, uti-
lizam-se os critérios e as propor-
ções estabelecidos pelo Decreto-
Lei n 32.77 1. Assim, o critério do
VAF participa com 94,0668%, o
de municípios mineradores, com
5,61%, e Mateus Leme/Mesquita,
com 0,3232%. Todavia, os índices
de VAF são os mesmos usados no

Menor repasse	 0,13

Média dos repasses	50,61

Maior repasse	786,26

cálculo dos repasses feitos em
1996.

Para estimar o repasse do total
da cota-parte do ICMS em 1996, é
utilizado o repasse efetuado de
janeiro a setembro de 1996
(R$ 1.020.522.444,10), comple-
mentado pelo repasse médio men-
sal nesse período para os últimos
três meses do ano. Assim proce-

dendo, tem-se um valor total de
R$ 1.360.696.592,13.0 cálculo dos
repasses per capita utiliza a esti-
mativa da população dos municí-

6,0

64,5

pios mineiros em 1995, feita pelo
IBGE.

A partir das duas distribui-
ções, são feitas algumas compa-
rações, mostradas a seguir.

A Tabela 4 mostra que ocor-
reu uma redistribuição nos re-
passes para os municípios e que
essa variação foi mais intensa
para aqueles que recebiam me-

9,06

66,91

683,57

nos anteriormente à lei. Esses
quase triplicaram sua participa-
ção no total, passando de 2,1%
para 6,0%. O estrato superior,
por sua vez, experimentou uma
perda no total de 5,5 %. A tabela
5, por sua vez, permite ver que a
distribuição dos repasses per
capita apresenta uma diminui-
ção em sua heterogeneidade.

TABELA 4

Percentual do Repasse da Cota-Parte do ICMS - 1996
Quantidade de Municípios Sem a Lei n2 12.040 Com a Lei n2 12.040

TABELA 5

Valores dos Repasses Per Capita - 1996 (em R$ 1,00)
Sem a Lei n2 12.040 Com a Lei n2 12.040
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TABELA 6

Situação dos Municípios com os Menores Repasses sem a Aplicação da Lei - 1996

Municípios	 Repasse	Repasse	Diferença	Per Capita Per Capita
sem a Lei	com a Lei	(%)	sem a Lei	com a Lei

0,63

0,13

0,73

1,67

2,43

0,29

2,58

1,26

1,20

2,30

Cedro do Abaeté

Mamonas

Jaguaraçu

São Sebastião do Rio Preto

Passabém

Chapada do Norte

Santo Antônio do Rio Abaixo

Congonhas do Norte

Cristália

Presidente Kubitschek

838,33

971,56

2.126,31

3.356.36

3.894,62

4.637,76

5.146,59

5.774,71

6.089.48

7.183,92

148.922,05

139.414,97

120.188,56

130.952,97

146.110,73

227.806,28

120.970,13

168.567,45

176.071,12

153.850,95

17.664,08

14.249,67

5.552,44

3.801,64

3.651 ,60

4.811 ,99

2.250,49

2.819,07

2.791,40

2.041,60

111,72

19,26

41,08

65,09

91,32

14,27

60,55

36,80

34,80

49,23

TABELA 7

Situação dos Municípios com os Maiores Repasses sem a Aplicação da Lei - 1996
Municípios	 Repasse	Repasse	Diferença Per Capita Per Capita

sem a Lei	com a Lei	(%)	sem a Lei	com a Lei

Belo Horizonte

Betim

Contagem

Uberlândia

lpatinga

Itabira

Uberaba

Juiz de Fora

Poços de Caldas

Nova Lima

131.621.056,70

121.637.434,43

98.371.801.15

89.644.998,04

52.163.760,66

46.228.683,03

32.695.705,49

31 .633.848,69

24.830.234,52

25.717.274,33

127.039.588,81

114.241.342,05

93.263.241 ,43

85.243.962,18

49.602.400,96

33.194.590,96

30.924.653,93

39.641 .295,23

21 .593.052,02

19.515.239,96

-3,48

-6,08

-5,19

-4,91

-4,91

-28,19

-5,42

-3,14

-13,04

-24,12

62,76

611,56

195,14

219,88

275,04

502,08

151,44

76,91

211,17

456,31

60,57

574,38

185,01

209,08

261,54

360,52

143,24

74,50

183,64

346,27
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GRÁFICO 1 — Repasses por Municípios: com e sem a Lei n g 12.040
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% acumulado de Municípios, por ordem crescente dos repasses

GRÁFICO 2 - Repasses por Populaçao: com e sem a Lei n 2 12.040
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Pode-se perceber que diminui
a diferença entre o menor e o
maior valor per capita após a im-
plantação da lei. Isso significa
dizer que a distribuição destes
repasses torna-se menos hetero-
gênea, com a média dos repasses
se colocando numa posição mais
para o centro da distribuição. As
tabelas 6 e 7 permitem visualizar
a dimensão desse efeito redis-
tributivo.

Pela Tabela 6 (p. 56), tem-se os
efeitos relativamente mais inten-
sos que atingem aqueles municí-
pios que receberiam os menores
repasses. Isso se deve ao fato de
que a base inicial de comparação
é muito pequena. Cedro do Abaeté,
por exemplo, receberia um total
de R$ 838,33 em 1996, enquanto
que, com a lei, esse valor atinge
R$ 148.922,05.

O sentido da redistribuição fica
mais claro ao se examinar a Tabe-
la 7. Os municípios com os maio-
res repasses perdem menos em
termos relativos, mas uma quan-
tia expressiva em termos absolu-
tos. O valor redistribuído atinge
R$ 90,3 milhões, ou cerca de 6,6%
do repasse total em 1996. Ocorre-
ram perdas em 96 municípios,
enquanto que os outros 660 tive-
ram ganhos.

Uma visualização mais ampla
do efeito geral da lei pode ser
obtida através do exame do Gráfi-
co 1. Ele contém as curvas de
Lorenz6 das distribuições dos re-
passes por município com e sem a
aplicação da Lei n 12.040. Pode-
se observar que a curva da distri-
buição, após a aplicação da lei,
encontra-se sobre a outra em to-
dos os estratos de municípios. Isso
quer dizer que a distribuição fi-
cou menos desigual em todos es-
ses segmentos.

Pode-se, a partir do Gráfico 1,
calcular os índices de Gini 7 asso-
ciados às duas distribuições. A

curva correspondente à ausência
da aplicação da lei tem um índice
de 0,866, enquanto que a segunda
curva apresenta um índice de
0,795. Apesar do evidente decrés-
cimo no nível de desigualdade,
essa continua em patamares ele-
vados.

O Gráfico 2, por sua vez, apre-
senta a distribuição dos repasses
por população, nas situações de
ausência e de aplicação da lei.
Outra vez, percebe-se que a curva
da distribuição, após a
implementação da Lei n° 12.040,
está acima daquela relativa à si-
tuação contrária. Os índices de
Gini são, respectivamente, 0,538
e 0,461. E interessante notar, ao
comparar-se os índices para os
gráficos 1 e 2, a queda do nível de
desigualdade quando se leva em
conta os repasses por população,
ao invés de por município. Isso
mostra que existe uma certa cor-
relação entre o tamanho da popu-
lação em um município e o repas-
se que esse recebe.

2 - A LEI N9 12.040 E SEUS
EFEITOS SOBRE A GESTÃO
MUNICIPAL: ALGUMAS
QUESTÕES

Ao agrupar alguns dos crité-
rios introduzidos pela legislação
estadual sob o título gestão, bus-
ca-se destacar uma concepção que
os une, qual seja, a de fornecer um
incentivo para que os municípios
orientem suas ações no sentido de
melhorar a qualidade de vida de
suas populações. Esse efeito é ob-
tido através do aumento do re-
passe para aqueles municípios que
conseguirem maiores índices nas
atividades definidas como impor-
tantes para aquela melhoria. Dos
seis índices contidos no tipo ges-
tão, este ensaio concentra a aten-
ção em dois: saúde e educação.

a) Saúde
O índice de saúde estipula que

os municípios receberão repasses
proporcionais à relação entre seus
gastos per capita com saúde e o
somatório dos mesmos gastos de
todos os municípios mineiros. O
efeito esperado é, então, aumen-
tar o volume de gastos munici-
pais com saúde. Todavia, assim
definido, o índice não exibe ne-
nhum incentivo para aumentar a
qualidade das despesas na área.
Dito de outra forma, gastar mais
não significa gastar melhor.

Na verdade, existe mesmo o
risco de que esse índice, ao consi-
derar apenas o nível de despesas,
seja um desestímulo a um au-
mento da eficiência no uso desses
recursos. E possível imaginar uma
situação em que um município
que opte por uma linha de ação de
menor custo/impacto em um con-
junto dado de alternativas seja
penalizado com um repasse me-
nor do que receberia, se escolhes-
se outra que causasse o mesmo
impacto, mas a um custo maior.
Um caso seria uma cidade que
privilegiasse a atenção hospita-
lar em detrimento da atenção
ambulatorial. O esvaziamento
desta pode sobrecarregar o aten-
dimento hospitalar, gerando a ne-
cessidade de procedimentos, em
geral, de custo muito mais alto.

Uma alternativa para mini-
mizar esse risco seria introduzir
um indicador de desempenho no
índice. Dessa forma, estariam
sendo considerados o nível de gas-
tos, bem como os resultados al-
cançados. Um exemplo é derivar
um indicador que considere a re-
lação entre gastos com atenção
hospitalar e com atenção
ambulatoria18.

Um outro foco de problemas é a
pouca representatividade dos da-
dos utilizados para calcular o ín-
dice de saúde. A fonte desses da-
dos são as prestações de contas
dos municípios enviadas ao Tri-
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bunal de Contas do Estado. Ne-
las, as prefeituras lançam as des-
pesas realizadas no âmbito da
administração direta. Todavia,
esse procedimento esbarra em
algumas características do pro-
cesso de municipalização da aten-
ção à saúde.

A descentralização do sistema
de saúde, embutido na dinâmica
do SUS, aponta no sentido de atri-
buir mais responsabilidades aos
municípios na gestão da atenção
à saúde. Essa atribuição, entre-
tanto, ocorre de forma flexível e
gradual, buscando respeitar a
variedade de contextos socioeco-
nômico e político-institucional
onde se inserem os municípios
brasileiros.

Em termos práticos, isso se
traduz na existência de três con-
dições de gestão, às quais os mu-
nicípios podem aderir: incipiente,
parcial e semiplena9. As atribui-
ções são crescentes a partir da
condição incipiente, até chegar
na situação semiplena, onde os
municípios assumem

"a completa responsabilidade
sobre a gestão da prestação de
serviços: planejamento, cadas-
tramento, contratação, contro-
le e avaliação e pagamento de
prestadores de serviço; o
gerenciamento de toda a rede
pública, exceto unidades hos-
pitalares de referência sob ges-
tão estadual; a execução e con-
trole das ações básicas de saú-
de, nutrição, educação, vigilân-
cia epidemiológica e sanitária
e de saúde do trabalhador de
sua competência" (Barros,
Piola, Vianna, 1996:37).
As transferências de recursos

federais 1° também seguem siste-
máticas diferentes, de acordo com
a condição de gestão. Na
incipiente, o município deve cons-
tituir fundo municipal ou, até sua
instalação, conta especial para

saúde. As transferências do SUS
cobrem a rede hospitalar munici-
pal própria, bem como seu pes-
soal. As unidades privadas, por
sua vez, recebem seus repasses
diretamente, sem que esses pas-
sem pelo caixa municipal. No caso
da condição semiplena, o volume
de recursos transferidos, inclusi-
ve para a rede privada, é
contabilizado pelo fundo munici-
pal de saúde.

O ponto a notar aqui é que a
maior parte do fluxo de recursos
para a saúde é realizado através
do fundo municipal. Isso tende a
favorecer os municípios que estão
no regime de semiplena, já que
eles contabilizam a totalidade das
transferências do SUS, ao contrá-
rio daqueles que estão na condi-
ção incipiente". Dessa forma, os
gastos, como levantados, não são
um indicador preciso das despe-
sas realizadas com saúde nos
municípios, apresentando uma
forte dependência da condição de
gestão e introduzindo um viés em
favor daqueles municípios mais
bem estruturados nessa área.

Esse fato é agravado pela irre-
gularidade que vem caracterizan-
do a forma como alguns municí-
pios têm contabilizado os fundos
municipais. Alguns deles têm,
como gestores, fundações de di-
reito público, que prestam contas
em separado da administração
direta. Outros ainda contabilizam
o fundo em separado. O resultado
é que, em muitos casos, o gasto
com saúde se encontra subesti-
mado'2.

Uma alternativa seria consi-
derar os dados de transferências
do SUS para os municípios, atra-
vés dos registros do Datasus. Es-
sas informações mostram os re-
cursos federais que são repassa-
dos para o município como um
todo. Todavia, é preciso que se
leve em consideração um fator

importante para o volume de re-
cursos transferidos. Esse está, em
boa medida, determinado pelo
tamanho da rede hospitalar e
ambulatorial instalada no muni-
cípio. Essa rede, por sua vez, re-
flete um padrão histórico de in-
vestimentos na construção de hos-
pitais.

Trabalhar com esses dados na
atual sistemática seria, de certa
forma, ratificar uma concentra-
ção de recursos nos municípios já
com melhores condições de aten-
dimento. Ao invés disso, os repas-
ses regidos pela Lei n° 12.040 po-
deriam assumir uma ótica com-
pensatória desse aspecto concen-
trador na operação do SUS, bus-
cando estabelecer, por exemplo,
um patamar mínimo de gastoper
capita. Os municípios que rece-
bessem transferências federais
abaixo desse patamar seriam com-
pensados com os repasses esta-
duais.

b) Educação
O índice de educação é defini-

do pela proporção entre a relação
dos alunos matriculados na rede
de ensino do município e a sua
capacidade de atendimento e o
somatório da mesma relação para
todos os municípios considerados.
Para ser incluído nesse critério, o
município deve ter uma quanti-
dade de alunos maior ou igual a
90% da sua capacidade de atendi-
mento. Essa é calculada dividin-
do-se 25% da receita de impostos
do município, compreendida a pro-
veniente de transferências, por
R$ 300,00, valor estimado para o
custo anual por aluno.

O estímulo contido nesse crité-
rio é para que a prefeitura au-
mente o número de matrículas na
rede de ensino municipal. Toda-
via, ao relacionar esse aumento
com a capacidade de atendimen-
to, o índice apresenta um incon-
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veniente. Um município que te-
nha uma alta capacidade de aten-
dimento, devido a uma elevada
receita de impostos, pode ter uma
demanda por matrículas em sua
rede de ensino inferior a 90% da-
quela capacidade. Dito de outra
forma, sua capacidade de atendi-
mento se situa num patamar
muito superior à sua necessida-
de de atendimento. Sendo as-
sim, o índice não servirá como
incentivo para o aumento da co-
bertura escolar, já que aquele
percentual jamais será alcan-
çado.

Ao mesmo tempo, é possível
imaginar também uma situação
em que um município esteja no
limite de sua capacidade de aten-
dimento e que tenha alunos em
número superior a 90% daquela
medida. Porém, esse número pode
estar aquém da sua necessidade
de atendimento. Haverá um re-
passe, mas nada garante que esse
seja proporcional ao déficit de
atendimento.

Para atenuar esses inconveni-
entes, seria possível incluir a ne-
cessidade de atendimento no
município, definida como o núme-
ro de crianças em idade escolar,
descontadas aquelas matricula-
das nas redes estadual e particu-
lar. Essas informações podem ser
obtidas a partir de estimativas
populacionais baseadas nos cen-
sos demográficos do IBGE, bem
como em dados da Secretaria de
Estado da Educação.

Assim, os municípios com
a capacidade de atendimento
maior que a necessidade de aten-
dimento teriam consideradas a
proporção entre as matrículas na
rede de ensino e a necessidade de
atendimento, desde que essa fos-
se maior que 0,9. Para os municí-
pios na situação oposta, seria le-
vada em conta a proporção entre
a necessidade de atendimento e a

capacidade de atendimento, des-
de que a relação entre matrículas
e capacidade de atendimento fos-
se superior a 0,9. Isso daria um
incentivo para que, por um lado,
as prefeituras que tivessem con-
dições próprias ampliassem a co-
bertura escolar e, por outro, tra-
ria um repasse compensatório
para aquelas cujo esforço de am-
pliação estivesse além de sua ca-
pacidade.

Porém, o aspecto quantitativo
não deve ser o único a ser conside-
rado. Estudos da Secretaria de
Estado da Educação indicam que
o sistema de ensino em Minas
Gerais padece com altas taxas de
repetência e evasão. O efeito com-
binado é uma elevada defasagem
série—idade 13 , o que aumenta o
tempo médio que um aluno leva
para se formar e impede que um
número maior de crianças tenha
acesso ao sistema educacional.
Esse é um ponto importante, vis-
to mostrar que o problema do au-
mento da cobertura escolar não
deve ser encarado apenas pelo
prisma do aumento da rede esco-
lar, mas também do ponto de vis-
ta do aumento da qualidade do
ensino.

Há uma série de medidas que
podem levar à melhoria da quali-
dade do ensino. Um bom exemplo
é a atual política estadual de edu-
cação, que tem essa preocupação
como um de seus princípios. En-
tretanto, o ponto que deve ser
enfatizado se refere à possibilida-
de de consideração do aspecto
qualitativo no índice de educação
da Lei n° 12.040.

Uma sugestão seria que o re-
passe de uma parcela do índice de
educação levasse em conta indi-
cadores de qualidade do ensino
nas redes municipais. Esses indi-
cadores poderiam ser as próprias
taxas de repetência e evasão, bem
como resultados médios em avali-

ações escolares periódicas". Isso
forneceria um incentivo para que
as prefeituras investissem na
melhoria da qualidade da educa-
ção de suas redes escolares.

3 - CONSIDERAÇÕES FI-
NAIS

A análise feita até aqui de
alguns aspectos da Lei ng 12.040
permite a apresentação de duas
conclusões principais. Em pri-
meiro lugar, existe um efeito
redistributivo inegável decorren-
te da implementação da lei. To-
dos os indicadores apresentados
mostram que diminui o nível de
desigualdade na distribuição dos
repasses, tanto em nível de mu-
nicípios quanto da população em
geral. Essa redistribuição pode
ser explicada pela introdução de
novos critérios e, principalmen-
te, pela diminuição da participa-
ção do índice do VAF na sistemá-
tica dos repasses.

Os indicadores levantados
mostram também que esse
rearranjo tende a favorecer os
municípios de menor expressão
econômica, em detrimento da-
queles que se situam no estrato
econômico superior. Antes da
implementação da Lei n9 12.040,
os municípios recebiam seus re-
passes numa relação quase que
exclusivamente proporcional à
sua participação no VAF total do
Estado. Dessa maneira, quem
muito contribuia, muito recebia
e vice-versa. Na forma atual, a
relação entre VAF municipal e
repasse é atenuada, permitindo
que outras características mu-
nicipais sejam consideradas.
Nesse sentido, a lei justifica a
alcunha de "Lei Robin Hood" que
lhe foi atribuída.

A segunda conclusão diz res-
peito à necessidade de ajustes
em alguns dos índices do tipo
gestão. Os critérios de saúde e
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Da'
N 'eddn ser refinados, de

modo a capturar dimensões mais
significativas daquelas políticas
sociais.

Além disso, é recomendável que
se introduza também a conside-
ração de aspectos qualitativos na
composição dos referidos índices,
pelas razões levantadas anterior-
mente. Isso aumentaria a proba-
bilidade de que a Lei n 12.040
atingisse o objetivo relacionado
com o tipo gestão, qual seja, con-
tribuir para a melhoria da quali-
dade de vida das populações nos
municípios mineiros.

Esse escopo ampliado abriria
uma nova frente de atuação para
os órgãos estaduais corresponden-
tes. Se o incentivo contido na lei
se restringe ao aumento de gas-
tos, existe pouco espaço para que
as secretarias de Estado da Saú-
de e da Educação, por exemplo,
exerçam uma função relevante
junto às instâncias municipais.
Entretanto, a partir do momento
em que se introduz a preocupação
com a qualidade dos gastos, esses
órgãos passam a ter papel mais
destacado, podendo agir como ins-
tituições consultoras, normati-
zadoras, fornecedoras de infor-
mações, etc.

Como comentário final, deve
ser destacada a necessidade da
realização de outros estudos que
avaliem o impacto da Lei n°12.040
sobre as ações das prefeituras
municipais. Certamente, será de
grande interesse verificar em que
medida os critérios compreendi-
dos pelo tipo gestão foram
indutores de mudanças no desem-
penho dos municípios, em especi-
al na área social.

NOTAS
1 O índice simples do VAF de um

município em um determinado ano civil
é a proporção entre o VAF municipal e o
somatório dos VAFs de todos os municí-

pios. 0 índice utilizado pela lei é calcula-
do através da média aritmética dos índi-
ces simples dos dois anos imediatamente
anteriores ao ano de apuração. Para o
ano de 1996, por exemplo, o cálculo é
(193+Ç)/2.

2 0 Projeto de Lei n° 1.025196 introdu-
ziu algumas modificações no que foi esta-
belecido pela Lei n° 12.040. Estas modifi-
cações estão consideradas na tabela 1.

Os efeitos da alocação de recursos
por parte das prefeituras sobre o aumen-
to na área cultivada no município são
menos diretos do que para os outros índi-
ces, já que o poder público local pode
apenas induzir, e não realizar, essa ativi-
dade. As ações possíveis para facilitar o
aumento do investimento em agricultu-
ra incluem a oferta de insunios, assistên-
cia técnica, criação de vilas agrícolas, etc.

O artigo 21 da Lei n° 12.040 dispõe
que o resíduo relativo ao critério do VAF
será redistribuído entre os outros crité-
rios de acordo com lei a ser publicada em
1998.

Este valor inclui a participação dos
municípios (25%) na parcela do Fundo de
Exportação (10% do IPI) pertencente ao
Estado de Minas Gerais, que segue a
mesma sistemática da distribuição do
ICMS.

IA curva de Lorenz mostra como a
proporção acumulada da quantidade
apropriada (renda, repasses, etc.) varia
em função da proporção acumulada da
população, ordenada pelos valores cres-
centes da quantidade apropriada

O índice de Gini é um indicador da
desigualdade em uma distribuição qual-
quer. Ele varia de zero (situação de igual-
dade perfeita) a um (situação de máxima
desigualdade).

Existem estudos atualmente em
execução na Fundação João Pinheiro tra-
balhando na elaboração de um indicador
desse tipo. Por outro lado, o Projeto de
Lei n°1.025/96, que altera a Lei n°12.040,
propõe que os repasses relativos ao índi-
ce saúde levem em consideração o funci-
onamento de programas específicos vol-
tados para o atendimento à saúde das
famílias nos municípios, até o limite de
50% do índice. Essa modificação incorpo-
ra, em tese, o aspecto qualitativo.

Isto foi regulamentado pela Norma
Operacional Básica (NOB) 01/93, conti-
da na Portaria n° 545 e publicada pelo
Ministério da Saúde, em 20/5/93. Foi
recentemente publicada uma outra nor-
ma, na Portaria n° 1.742, de 30/8/96, que

propõe algumas alterações nas condições
de gestão.

ID O grosso dos recursos do SUS são de
origem federal. Os municípios têm tido
uma participação em torno de 10% (Bar-
ros, Piola, Vianna, 1996).

Em agosto de 1995, 696 dos 756
municípios mineiros se encontravam ha-
bilitados pelo SUS. Destes, 13 se encon-
travam na condição de semiplena.

12 Essas distorções devem ser atenu-
adas nas prestações de contas entregues
em 1997. Segundo informações do TCE,
as declarações das administrações dire-
tas enviadas ao Tribunal, a partir daque-
la data, conterão um campo específico
para a contabilização dos recursos dos
fundos municipais de saúde.

12 Segundo um documento da SEE/
MG (1993), pelo menos 40% dos alunos
estavam atrasados em relação à série em
que deveriam estar em 1990.

Avaliações desse tipo são obrigató-
rias para as escolas estaduais. Elas tam-
bém estão disponíveis para os municípi-
os que delas quiserem participar.
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