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Equilíbrio orçamentário
depende das reformas
O atraso na implantação das reformas administrativa, previdenciária e tributária; as
perdas pro vacadas pela Lei Kan dír; e a prorrogação do Fundo de Estabilização risca/ têm
um impacto fortemente negativo sobre os orçamentos estaduais
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s órgãos e entidades
pertencentes ao Esta-

J do iniciaram, no mês
 de julho deste exercí-

cio, suas propostas
parciais para fins de elaboração do
Projeto de Lei Orçamentária para
1998, as quais foram enviadas para
o órgão central de planejamento, a
Secretaria de Estado do Planejamen-
to e Coordenação Geral (Seplan) até
o dia 11 de agosto de 1997.

Como a elaboração das propostas
parciais baseia-se também na execu-
ção orçamentária de exercícios fi-
nanceiros anteriores, faremos uma
retrospectiva dos últimos orçamen-
tos. Nesse caso, constataremos os
seguintes montantes globais de re-
ceita estimada e despesa fixada nos
orçamentos anuais de Minas Gerais:

- R$ 7,5 bilhões em 1995;
- R$ 11,3 bilhões em 1996;
- R$ 14 bilhões em 1997.
Considerando o incremento de

86% na receita orçamentária total do
Estado em apenas dois anos (de 1995
a 1997), tem-se a impressão de que

a economia mineira cresceu
vigorosamente nesse período, já
que a quase totalidade dos recursos
orçamentários provém da arrecada-
ção tributária, a qual é tanto maior
quanto maior a renda, o patrimônio,
a circulação de mercadorias e outras
bases de incidência de normas jurí-
dico-tributárias, ao contrário de paí-
ses como o Iraque ou Kuwait, onde
a principal fonte de ingressos é a
venda de petróleo.

Essa crescente projeção orçamen-
tária, porém, não retrata a realidade
das contas públicas, nem tampouco
a evolução do quadro econômico em
nosso Estado. Tal conclusão pode ser
comprovada pelas taxas de cresci-
mento real do Produto Interno Bruto
(PIB) de Minas Gerais, as quais, nos
anos de 1994, 1995 e 1996, foram,
respectivamente, 6,1%, 4,2% e 3,6%.

Dessa forma, a projeção de evo-
lução da receita orçamentária no
índice de 86%, num período de dois
anos, é incompatível com os índices
de crescimento econômico do Esta-
do e com a atual estabilidade econô-
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mica no País. Tal discrepância será
melhor compreendida com as dispo-
sições que faremos a seguir, as quais
explicitarão os incrementos de re-
ceita orçamentária que não expres-
sam aumento de receita financeira
nos cofres estaduais.

Assim, antes de se fazer qualquer
estudo sobre as contas públicas,
torna-se necessário esclarecer de-
terminados pontos a respeito de
nosso sistema orçamentário.

Expurgos - Em primeiro lugar, é
preciso excluir as transações inter-
mediárias da contabilidade orçamen-
tária, a fim de se calcular a renda
disponível do Estado.

No ordenamento constitucional
anterior, o orçamento da administra-
ção direta do Estado era aprovado
por lei, enquanto que o orçamento
da administração indireta era apro-
vado por decreto do governador. Na
estrutura do orçamento fiscal, contu-
do, previsto no ordenamento jurídi-
co vigente, o orçamento da adminis-
tração indireta está consolidado numa
lei orçamentária única, juntamente
com a administração direta. Tal con-
solidação provocou certas distorções
no orçamento.

No Estado de Minas Gerais, por
exemplo, quando a Imprensa Oficial
presta serviços a uma secretaria de
Estado, a receita gerada pela presta-
ção de serviços será somada à
receita do orçamento fiscal, ou orça-
mento geral. Como os recursos utili-
zados pelas secretarias para realizar
o pagamento são do Estado, o fato de
eles serem novamente contabilizados
como receita da autarquia (Imprensa
Oficial) e depois somados à receita
total do Estado configura uma dupli-
cação de receita. Considerando que
tanto a Imprensa Oficial quanto as
secretarias fazem parte da mesma
pessoa política (Estado de Minas
Gerais), essa operação deveria ser
contabilizada como mera transferên-
cia interna de recursos, a fim de se
evitar essa distorção.

"Devido à
complexidade do

orçamento estadual,
há constante

duplicação e até
triplicação de receitas

orçamentárias, que
implicam renda

contábil não
correspondente à

entrada de recursos
nos cofres estaduais"

Devido à complexidade do orça-
mento estadual, decorrente da
descentralização administrativa, atu-
almente com 17 autarquias e16 fun-
dações, há constantes duplicações e
até triplicações de receitas orçamen-
tárias, que implicam renda contábil
não correspondente à entrada de
recursos nos cofres estaduais. Esses
valores adicionados deveriam ser
expurgados, da mesma forma que as
transações intermediárias são exclu-
ídas do cálculo do PIB. Uma opera-
ção contábil que deveria ser
contabilizada como mera transferên-
cia intragovernamental de recursos
é registrada como receita no orça-
mento fiscal, cuja soma final dá um
resultado maior que o efetivo ingres-
so de recursos financeiros nos cofres
públicos. Por analogia, seria como se
um pai de família que recebesse
R$ 1 mil mensais de salário passasse
a pagar R$ 500 a sua esposa para
administrar o lar e dissesse que, com
isso, a renda da família passou a ser
de R$ 1,5 mil mensais. Evidente-
mente, a receita de R$ 1,5 mil jamais
iria coincidir com o ingresso de

recursos financeiros na conta famili-
ar, o qual continuaria a ser de R$ 1
mil mensais.

Outro fator que também distorce
consideravelmente a análise da com-
posição do orçamento é a rolagem da
dívida mobiliária, pois as operações
de emissão e resgate de títulos da
dívida pública acabam por provocar
contagem múltipla de seus valores.
Quanto maior o número de títulos
com vencimento em um dado exer-
cício, maior será a receita orçamen-
tária, sem que isso represente entra-
da de recursos financeiros. A rolagem
da dívida, que efetivamente repre-
senta aumento do passivo financei-
ro, na sua contabilização tem o efeito
de elevar as receitas e as despesas
do orçamento. Esse acréscimo de
renda orçamentária, porém, não sig-
nifica crescimento da arrecadação,
pois no vencimento de um título há
emissão de outro com o valor neces-
sário à rolagem do principal (valor
de origem mais atualização monetá-
ria) e do acessório (juros e encargos),
de forma que não há ingresso de
novos recursos no caixa do Tesouro.

Fazendo outras exclusões, como
as transferências tributárias constitu-
cionais aos municípios, a receita de
contribuição patronal dos institutos
de previdência, e desconsiderando
a parcela de recursos do Sistema
Único de Saúde (SUS), que transita
apenas contabilmente no orçamen-
to, sem, contudo, representar recur-
sos monetários disponíveis para o
Estado, uma vez que a União trans-
fere esses valores diretamente aos
municípios, a receita orçamentária
do Estado, estimada no orçamento
fiscal de 1997 em R$ 14 bilhões
(aproximadamente R$ 1,17 bilhão
por mês), cairia para algo em torno
de R$ 6,6 bilhões (aproximadamen-
te R$ 550 milhões por mês).

Números de 97 - Nesse contexto,
as despesas totais com pessoal ativo
e inativo do Estado, que, em maio de
1997, foram de R$ 405 milhões,
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representariam aproximadamente
74% do fluxo de caixa do governo,
sem contar a provisão para o paga-
mento do 139 salário, a qual elevaria
esse percentual para algo em torno
de 80%. Se somarmos ainda a despe-
sa com amortização, juros e encargos
da dívida contratada (excluindo-se a
dívida mobiliária, a qual vem sendo
rolada em sua quase totalidade), no
valor aproximado de R$ 60 milhões
por mês, o comprometimento do
fluxo de caixa do Tesouro passa para
algo em torno de 91%. Por fim, a
despesa de custeio mensal do Esta-
do, em torno de R$ 45 milhões,
somada aos dispêndios citados, ele-
varia o total a aproximadamente 99%
da disponibilidade de caixa do go-
verno. Isso nos faz concluir que a
atual situação financeira não permite
o regular provisionamento para o
pagamento do 139 salário do funcio-
nalismo (aproximadamente R$ 34
milhões por mês), uma vez que o
Estado necessita cumprir também

Serviço dai:
por Contra

11%

Provisão 13 Salário
6%

seus compromissos de investimen-
tos, financiamentos de projetos, como
a implantação da Mercedes-Benz,
despesas de convênios e outras obri-
gações, como a dívida flutuante ou
dívida de curto prazo, de natureza
extra-orçamentária, cujo montante,
em 31/5/97, ultrapassava a cifra de
R$ 2 bilhões.

Na figura a seguir, evidenciamos
a aplicação, retrocomentada, do flu-
xo de caixa do governo, em
percentuais aproximados, salientan-
do, entretanto, que o percentual de
6%, configurando a provisão do 139
salário, deva estar sendo aplicado
em investimentos e outras despesas,
como a amortização do passivo fi-
nanceiro do Estado, que vem-se
agravando a cada ano, conforme
demonstraremos mais adiante.

Cabe salientar, ainda, que a exe-
cução orçamentária da receita tribu-
tária, no exercício de 1997, tem
acumulado, mês a mês, saldo nega-
tivo, resultante da diferença entre a

arrecadação prevista na lei orçamen-
tária e a realizada. Dessa forma, a
tendência do exercício demonstra
que a estimativa de arrecadação
tributária foi superestimada no orça-
mento em vigor.

Supondo, simplificadamente, que
a arrecadação tributária se mantenha
constante ao longo dos meses do
exercício de 1997, a projeção dessa
modalidade de receita, na lei orça-
mentária deste exercício financeiro,
estimada em R$ 2,8 bilhões, até maio,
estaria bem acima da execução efeti-
va, a qual alcançou, até o citado mês,
a cifra de R$ 2,4 bilhões, ou seja,
seriam necessários mais 400 milhões,
aproximadamente a arrecadação de
mais um mês, para que a arrecadação
tributária do Estado, nessa hipótese
simplificada, alcançasse os valores
estimados, até 31/5/97, na lei de
meios.

Desequilíbrios - Mantendo-se
constante essa projeção de arrecada-
ção tributária, o desequilíbrio entre a
previsão e a realização efetiva de
receita de tributos alcançaria a cifra
de aproximadamente R$ 1 bilhão até
o final deste exercício financeiro.
Parte desse déficit pode ser explicada
como decorrência dos efeitos da Lei
Complementar n° 87, de 13 de se-
tembro de 1996 - Lei Kandir. Tal
norma objetivou, basicamente, isen-
tar da incidência do ICMS os produ-
tos semi-elaborados e os primários
destinados à exportação, estabele-
cer o direito da utilização dos crédi-
tos desse imposto na compra de
máquinas e equipamentos para o
ativo permanente e nas compras de
material de uso e consumo das em-
presas, bem como o direito de utili-
zação de crédito de ICMS sobre o
consumo de energia elétrica.

A economia mineira teve uma
participação de 12,1 % no total das
exportações brasileiras em 1996, o
que representa cerca de US$ 5,8
bilhões, segundo dados divulgados
pelo BDMG. No grupo de produtos
exportados por Minas Gerais, verifi-

FLUXO DE CAIXA
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ca-se que produtos primários como
café e especiarias, minérios e outros
produtos minerais, por exemplo,
representaram US$2,2 bilhões, o que
demonstra a evidência dos efeitos da
Lei Kandir em relação à isenção de
ICMS sobre a exportação desses
produtos em nosso Estado, sem citar
a renúncia de receita tributária de-
corrente da isenção de imposto na
exportação de produtos semi-elabo-
rados, como o ferro-gusa e outros.

Como os gastos governamentais
são financiados predominantemente
pela arrecadação tributária, essa
delimitação negativa de competên-
cia tributária contribui, no primeiro
momento, para agravar a situação
deficitária das contas públicas. En-
tretanto, em médio e longo prazos,
é de se esperar que o incentivo às
exportações produza um efeito po-
sitivo sobre o nível de renda em
nosso Estado, pois, à medida que se
atende à demanda dos estrangeiros
pelos produtos mineiros, os empre-
sários tendem a aumentar a produ-
ção e a oferta de empregos interna,
expandindo o nível de renda e,
conseqüentemente, a arrecadação
tributária. Ademais, a isenção conce-
dida pela Lei Kandir torna nossos
produtos mais competitivos no mer-
cado internacional, eliminando a
dupla tributação que existia anterior-
mente, quando nossos bens e servi-
ços eram tributados na saída de nosso
país e na entrada em território estran-
geiro pelo país importador. Porém,
quanto à isenção de produtos primá-
rios, como a incidente na exportação
de minerais, o benefício fiscal é
questionável, pois melhor seria que
o minério fosse, primeiramente,
industrializado em nosso Estado, para
só depois ser exportado com isenção
de impostos, gerando maior riqueza
do que sua simples exportação "in
natura".

para o controle da inflação, princi-
palmente a adoção de juros altos,
decorrente da necessidade de capta-
ção de recursos externos para o
pagamento da balança comercial do
País, refletiram negativamente sobre
o crescente processo de
endividamento dos Estados. Em
contrapartida, o elevado nível de
importações, decorrente da valori-
zação de nossa moeda, ou, em outras
palavras, da defasagem cambial,
contribuiu para o crescimento da
arrecadação do ICMS desde a im-
plantação do Plano Real, uma vez

MODALIDADE DA DÍVIDA

Dívida Interna em Títulos
Dívida Interna por Contratos
Total da Dívida Fundada Interna
Dívida Externa em Títulos
Dívida Externa por Contratos

Total da Dívida Fundada Externa

TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA

que o índice de sonegação na tribu-
tação incidente sobre a entrada de
mercadoria importada do exterior
(operações submetidas a rígido con-
trole alfandegário e fiscal) é bem
menor que o existente na circulação
interna de bens e serviços.

Com base em dados do Balanço
Geral do Estado relativo ao exercício
de 1994 e informações do Balancete
Mensal de maio de 1997, é possível
verificar os efeitos da política econô-
mica federal sobre a composição da
dívida pública de Minas Gerais.

Por esses dados, observamos que

SALDO
31112194	3115197

	

4.512.796.530	9.384.673.551

	

1.662.623.547	3.669.622.605

	

6.175.420.078	13.054.296.156

	

169.200.000	212.760.000

	

479.697.268	347.876.247

	

648.897.268	560.636.247

	

6.824.317346	13.614.932.404

SALDO
31112194	3115197

	

230.606.984	1.078.218.975

	

49.095.442	56.575.206

	

69.412	447.452

	

51.362.233	324.527.138

	

6.516.194	-

	

320.6 79.58 1	233.405.650

MODALIDADE DA DÍVIDA

Obrigações Líquidas a Pagar
Consignações em Folha
Retenções de Pagamentos a Entregar
Depósitos de Diversas Origens
Débitos de Tesouraria
Serviço da Dívida a Pagar
Restos a Pagar

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA * (R$ 1)
Administração Direta

* Dívida cujo prazo de amortização é superior a 12 meses

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE* (R$ 1)
Administração Direta

Dívida Pública - Por outro lado, é
preciso considerar que as fortes
medidas restritivas de política mone-
tária adotadas pelo governo federal

TOTAL 658.329.848	1.693.174.423
* Dívida cujo prazo de amortização é inferior a 12 meses
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a dívida pública estadual saltou de
R$ 7,5 bilhões, em 31 de dezembro
de 1994, para R$ 15,3 bilhões, em 31
de maio de 1997, em valores corren-
tes. O saldo da dívida pública dupli-
cou em 2,5 anos (em valores corren-
tes), apesar da estabilização da mo-
eda e dos baixos índices inflacioná-
rios verificados nesse período. Nes-
se sentido, o refinanciamento da
dívida estadual junto ao governo
federal, mesmo com o alongamento
do prazo de amortização (30 anos) e
com fatores de atualização monetá-
ria (IGP-DI) e taxas de juros (6% a.a.)
favoráveis, não é suficiente para
desagravar a atual crise financeira
que atinge a quase totalidade dos
Estados.

Embora as potencialidades eco-
nômicas do Estado sejam boas, tal
situação é preocupante, pois só o
montante de juros anuais (6% a.a.)
incidentes sobre o total da dívida em
31 de maio de 1997 ultrapassa a cifra
de R$ 900 milhões/ano (praticamen-
te dois meses de arrecadação). O
processo de privatização em curso,
incluindo bancos estaduais (Bemge
e Credireal) ou mesmo a venda de
parte do controle acionário da Cemig,
irá contribuir para a redução desse
endividamento. Porém, ainda esta-
remos distantes de cumprir o com-
promisso assumido com a União, no
sentido de quitar, antecipadamente,
20% do valor total do refinanciamento
da dívida. A título de ilustração, a
alienação do Credireal, por exem-
plo, pelo preço de R$ 121 milhões,
ficou bem abaixo dos R$ 500 mi-
lhões estimados para contratação de
operação de crédito, pela Secretaria
da Fazenda, para a realização dos
ajustes necessários às privatizações
do Credireal e do Bemge.

Assim, provavelmente, Minas
Gerais terá que novamente negociar
junto ao governo federal uma redu-
ção em seus gastos com juros e
encargos e mesmo com amortização
de sua dívida, principalmente por-
que a parcela que não for antecipa-

damente paga, no cômputo dos 20%
citados, será refinanciada, tomando
por base o quíntuplo do seu montan-
te, pelo custo médio de captação da
dívida mobiliária interna do governo
federal, ficando sujeita às variações
da política monetária e não às con-
dições mais favoráveis já expostas.

O endividamento é uma forma de
dividir os custos financeiros das obras
e serviços públicos entre as diversas
gerações que usufruem desses be-
nefícios, de forma que cada geração
seja tributada segundo os benefícios
recebidos. Daí, os financiamentos de
longo prazo distribuem ao longo do
tempo o ônus da dívida, sem aumen-
tar a carga tributária da geração
presente. Entretanto, os excessivos
juros praticados pela política econô-
mica federal para atrair capital exter-
no e controlar a inflação, somados ao
déficit do orçamento corrente de
nosso Estado, têm sobrecarregado
nossa geração, ocasionando escas-
sez de recursos para os investimen-
tos necessários para manutenção e
desenvolvimento da infra-estrutura.

Nesse quadro de dificuldades fi-

"o

refinanciamento
da dívida estadual
junto ao governo

federal não é
suficiente para

desagravar a atual
crise financeira

que atinge a
quase todos os

Estados"

nanceiras, destaca-se ainda a prorro-
gação do Fundo de Estabilização
Fiscal (FEF), que retém 20% das
transferências tributárias federais,
recursos repassados através do Fun-
do de Participação dos Estados e dos
municípios para as entidades federa-
tivas, o que representa, em nosso
Estado, uma perda de aproximada-
mente R$ 110 milhões por ano.

Nesse contexto, releva-se a ur-
gente necessidade de realização das
reformas administrativa, previ-
denciária e tributária, a fim de se
buscar o equilíbrio orçamentário. Ao
mesmo tempo, urge também nego-
ciar com a União uma forma de
compensar a renúncia de receita
decorrente da Lei Kandir, a qual
visou basicamente incentivar as ex-
portações e atender à política do
governo federal de equilíbrio da
balança comercial. Outrossim, é pre-
ciso avaliar a redução dos repasses
dos Fundos de Participação, conse-
qüência da aprovação do FEF. Tais
transferências, que caracterizam
nosso sistema federativo, são extre-
mamente necessárias, pois os Esta-
dos e municípios não têm, dentro do
critério constitucional de partilha de
competência tributária, condições
econômicas suficientes de receita
própria, para fazer face às necessi-
dades de financiamento dos gastos
públicos. Não podemos retornar à
excessiva centralização de recursos
econômicos na esfera federal, vi-
gente no ordenamento constitucio-
nal anterior, quando a União concen-
trava mais da metade da receita
nacional. O fortalecimento da Fede-
ração depende da garantia da auto-
nomia financeira dos Estados e muni-
cípios. No entanto, a política econômi-
ca federal tem-se revelado forte fator
de desequilíbrio das contas estaduais,
causando sensível prejuízo pecuniário
aos mesmos, o que exigirá do governo
mineiro uma reação no sentido de
amenizar suas perdas e renegociar as
condições do financiamento de sua
dívida pública.
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