
C

om praticamente todas
as receitas orçamenta-
rias vinculadas a algum
tipo de programa e uma
margem pequena de

recursos livres para investimentos,
o governo federal criou, desde a
edição do Plano Real, uma fórmula
inovadora para aumentar a arrecada-
ção, obter recursos disponíveis para
aplicar onde achar mais conveniente
e evitar a emissão de títulos públicos,
que aumenta a dívida interna e gera
inflação. Essa fórmula chama-se Fun-
do de Estabilização Fiscal (FEF). O
grande problema, no entanto, é que,
para engordar seu caixa, o governo
federal apertou ainda mais estados e
municípios, ao abocanhar parcela
considerável dos repasses que a
União deve fazer aos entes federados,
através dos fundos de participação,
previstos na Constituição de 1988.
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O FEF, criado pela Emenda Cons-
titucional de Revisão 1/94, inicial-
mente batizado de Fundo Social de
Emergência, e prorrogado pelas Pro-
postas de Emenda Constitucional
10/96 e, recentemente, 25/97, tem
como objetivos o saneamento finan-
ceiro da Fazenda Pública Federal e
a estabilização econômica. Diz o
texto do projeto que "os recursos
serão aplicados prioritariamente no
custeio das ações dos sistemas de
saúde e educação, benefícios
previdenciários e auxílios assis-
tenciais de prestação continuada,
inclusive liqüidação de passivo
previdenciário e despesas orçamen-
tárias associadas a programas de
relevante interesse econômico e
social".

Ainda que delimite onde os re-
cursos serão aplicados, com priori-
dade em áreas sociais, como saúde
e educação, na prática, os investi-
mentos nesses setores vêm caindo,
de 1994 para 1996, e este é mais um
dos motivos da grita geral dos prefei-
tos, que tentaram em vão se mobili-
zar para impedir mais uma prorroga-
ção do FEF. Para se ter uma idéia,
segundo documento elaborado pela
liderança do Partido dos Trabalhado-
res na Câmara dos Deputados, os
investimentos na saúde caíram de
29,36%, em 1994, para 8,89% em
1996. A participação da educação na
fatia arrecadada caiu de 9,96% para
7,27%. As áreas que apresentaram
crescimento foram as de administra-
ção e planejamento, que tiveram sua
participação aumentada de 2,24%
em 1994 para 5,38% em 1996.
Os gastos com a função "Defesa
Nacional e Segurança Pública"
passaram de 3,98% em 1995 para
13,57% em 1996, superando os
recursos destinados à saúde e edu-
cação.

Passados três anos de uma medi-
da que deveria vigorar dois, o gover-
no conseguiu que o Congresso apro-
vasse mais uma vez a prorrogação do
fundo e deixou uma preocupação na

cabeça dos prefeitos e governado-
res: até quando o FEF será necessá-
rio? Ou melhor: até quando os muni-
cípios e estados vão assumir esse
ônus, em nome da estabilidade eco-
nômica?
As receitas - O mesmo documento,
elaborado pelo gabinete do líder
petista Paulo Bernardo (PT/PR) para
elucidar os detalhes do projeto, ex-
plica que "a composição financeira
do FEF é feita por uma parcela
integral de determinados tributos
elencados pela emenda constitucio-
nal que o instituiu, somada ao resul-
tado da redução linear de 20% de
todos os impostos e contribuições da
União, com algumas especificações".

A composição das receitas tem
dois momentos. O primeiro é a
incorporação direta de parcelas,
definidas pela emenda constitucio-
nal, dos seguintes tributos:

a) total do recolhimento do IRPF
na fonte sobre pagamentos efe-
tivados pela União, a qualquer
título, principalmente a servido-
res federais;

Prorrogado
pela segunda

vez, o FEF
deixa uma

preocupação
na cabeça dos

prefeitos e
governadores:

até quando
será preciso

mantê-lo?

b) 5,6% da arrecadação do Im-
posto de Renda;

c) a parcela da receita do Impos-
to sobre Operações Financei-
ras (JOF) decorrente da altera-
ção produzida pela Lei nQ 8.894,
de 1994, e suas modificações
posteriores;

d) a parcela da receita da Contri-
buição Social sobre Lucro Lí-
quido decorrente da elevação
temporária de sua alíquota para
30% sobre as instituições fi-
nanceiras;

e) a parcela da receita do PIS,
decorrente da aplicação da
alíquota de 0,75% para insti-
tuições.

O prejuízo dos Estados, do Distri-
to Federal, dos municípios e fundos
constitucionais de desenvolvimento
está nas parcelas referentes ao IRPF.
Tais parcelas, com a existência do
FEF, não fazem mais parte da base de
cálculo dos fundos de participação.
Deixam, portanto, de integrar os
47% de repasses do Imposto de
Renda determinados pela Constitui-
ção federal. Também perdem os
trabalhadores, porque o recolhimen-
to integral do PIS junto a instituições
financeiras vai para o FEF e não para
o financiamento dos projetos de
seguro-desemprego e abono salarial
mantidos pelo FAT (Fundo de Am-
paro ao Trabalhador) ou para o
incentivo à produção, através de
créditos do BNDES.

O segundo momento é a transfe-
rência de 20% dos recursos arrecada-
dos por meio de todos os impostos e
contribuições instituídos pela União,
inclusive os anteriormente citados.
Esse segundo momento não atinge
Estados e municípios e os fundos
constitucionais de desenvolvimento,
pois a emenda constitucional do FEF
determina que sejam calculados os
repasses aos fundos de participação
antes de se aplicar esta redução nas
receitas dos tributos, conforme deter-
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mina o artigo 159 da Constituição.
Com essa transferência linear de

recursos, afirma o estudo do deputa-
do Paulo Bernardo, quem mais per-
de é o FAT, pois, além de ficar sem
o recolhimento integral do PIS junto
às instituições financeiras, é atingido
diretamente pela transferência de
20% dos recursos arrecadados pelo
PIS/Pasep, pelos quais é man-
tido, sem exceção, como a feita aos
fundos constitucionais de partici-
pação.

As perdas - Os Estados e municí-
pios são prejudicados pela parcela
direta que oFEF apropria do Imposto
de Renda, sob duas formas: total do
recolhimento do IR na fonte dos
pagamentos da União; e 5,6% do
total do recolhimento do IR. A perda
se dá na medida em que esses itens
são calculados antes da transferência
de recursos do IR aos Fundos de
Participação dos Estados (FPE) e dos
municípios (FPM). Se não existisse o
FEF, 44% dos recursos efetivamente
arrecadados iriam para os Estados,
Distrito Federal e municípios, atra-
vés dos fundos de participação, e 3%
para os fundos constitucionais de
desenvolvimento.

A maior perda para Estados e
municípios, bem como para os fun-
dos constitucionais de desenvolvi-
mento, está na parcela do IR na fonte
dos pagamentos da União, que o FEF
apropria integralmente. Esses recur-
sos, repetindo a situação que envol-
ve o FAT, não voltam sob nenhuma
forma para os fundos constitu-
cionais.

Segundo os mesmos cálculos da
liderança petista na Câmara, Minas
Gerais perdeu em 1996, com o FEF,
R$ 143 milhões. Com a sua prorro-
gação, Estados e municípios perde-
rão em torno de R$ 2,2 bilhões,
contra R$ 1,6 bilhão em 1996. Em
1997, Minas deverá perder cerca de
R$ 183,26 milhões, dos quais R$ 45
milhões do Fundo de Participação
dos Estados e R$ 138,2 milhões do

Coma
prorrogação do
FEF, Estados e

municípios
perderão em

torno de R$ 292
bilhões, contra

R$ 1,6 bilhão em
1996. Minas

perderá
R$ 183,26 milhões

Fundo de Participação dos Municí-
pios. Enquanto isso, calcula-se que o
governo federal tenha R$ 28 bilhões
anuais livres para gastar como
quiser.

Com as receitas já comprometi-
das com o pagamento de pessoal, os
municípios tentam prever as conse-
qüências da prorrogação do FEF em
suas contas, ainda que a emenda da
relatora do projeto, Yêda Cruzius
(PSDB/RS) garanta a devolução de
50% das perdas em 1997, 60% em
1998 e 80% em 1999. Também
tentam entender a razão que levou
os deputados federais, sempre liga-
dos às prefeituras, de cujas comuni-
dades arrancam seus votos, a permi-
tir a aprovação da emenda, uma vez
que nem todos têm clareza sobre a
necessidade do FEF para a manuten-
ção da estabilidade da economia.

"Entendo que, no dia da votação,
a pressão da máquina foi muito
grande no sentido de fazer com que
deputados votassem contra os legí-
timos interesses das suas comunida-
des", disse o prefeito de Belo Hori-
zonte, Célio de Castro, que liderou a

frente dos prefeitos contra a aprova-
ção do fundo. "Configurou-se a se-
guinte contradição: prefeitos no
começo de mandato de um lado e
deputados e senadores em final
de mandato, curvando-se às deman-
das do poder central", emendou
Castro.

Para o prefeito de Belo Horizon-
te, não existe clareza de que o FEF
é indispensável à manutenção do
Plano Real. "Pelo contrário, existem
fatos que provam que a aplicação
dos recursos destinados ao FEF na
implementação de políticas sociais
na realidade não foi cumprida", disse
Célio de Castro, assegurando que há
desvio de recursos para o pagamen-
to do serviço das dívidas interna e
externa.

O prefeito acredita que o FEF
fere um princípio da Constituição de
1988, que é o da autonomia dos
municípios. "Essa autonomia não tem
nada de retórica. É autonomia polí-
tica, sustentada pela autonomia fi-
nanceira, determinada pela reforma
tributária que a Constituição de 1988
promoveu, ao fazer com que os
tributos fossem descentralizados para
os municípios. O governo, através
de medidas provisórias e desse pro-
jeto, está revogando a Constituição
de 1988 no que ela tem de mais
essencial, que é a sua tendência
descentralizadora, cujo objetivo é a
manutenção do chamado pacto fe-
derativo. O pacto federativo, a auto-
nomia dos municípios e a inter-
dependência dos Estados estão amea-
çados com o retorno desta forma
centralizadora usada pelo governo
federal."

Ainda segundo Célio de Castro, a
emenda da relatora "é um arranjo
cosmético que não altera essencial-
mente a inspiração e os resultados do
projeto". Ele calcula que as perdas
do município de Belo Horizonte,
somados o FEF, o projeto Robin
Hood - do governo estadual - e a Lei
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Kandir, chegam a R$ 35 milhões
anuais. "Isso representa a metade da
capacidade de investimento da Pre-
feitura de Belo Horizonte", afirma o
prefeito da Capital.

A opinião do prefeito do PSB
coincide em gênero, número e grau
com a do deputado estadual pelo PL
Ronaldo Vasconceilos, presidente
da Comissão de Assuntos Municipais
e Regionalização da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais. O par-
lamentar se diz decepcionado com a
prorrogação do fundo, joga a culpa
nos deputados federais, que, segun-
do ele, não souberam representar
seus municípios de origem, e justifi-
ca a derrota dos prefeitos pela falta
de articulação, já que os atuais man-
datários estão há apenas um ano no
poder.

Ronaldo Vasconceilos debita a
responsabilidade pela prorrogação
do FEF, em última instância, ao
governo federal e à "atitude
monárquica" do presidente Fernando
Henrique Cardoso. "A prorrogação
do FEF faz parte do projeto eleitoral
do presidente, que conseguiu cen-
tralizar a arrecadação às custas do
sacrifício dos municípios", disse. Para
Vasconcelios, ficou claro, com o
passar do tempo, que a estabilidade
econômica não depende do fundo,
"que, na realidade, promove uma
sangria nas receitas municipais e
fere os princípios e a tendência
descentralizadora da Constituição de
1988".

A deputada Yêda Cru zius (PSDB/
RS), relatora da PEC, tem uma visão
diferente do fundo: "Desde 1994, o
FEF tem demonstrado ser um meca-
nismo de remanejamento de receitas
e destinação de gastos extremamen-
te eficiente", disse, em pronuncia-
mento no Plenário da Câmara, logo
após a aprovação da proposta em
primeiro turno. A relatora discorda
de que o FEF tenha rompido o pacto
federativo ao retirar recursos de
Estados e municípios. Lembrou

que,"do Imposto de Renda que for-
ma o FEF, 40% voltam para os fundos
de participação dos municípios, e
dos 60% que considera ser da União,
uma parte é remetida para o FPM".

Pobres perdem mais - A outra
grande queixa dos críticos do FEF é
que a perda dos municípios é pro-
porcional à sua capacidade de gerar
receitas próprias, como lembra o
economista e secretário municipal
da Fazenda de Belo Horizonte,
Fernando Damata Pimentel. Quanto
maior o nível de industrialização do
município, maior a sua independên-
cia dos repasses federais. "Portanto,
são os mais pobres que estão pagan-
do a conta da estabilidade e quem
mais sofre é o cidadão, já que o
município é a esfera de poder mais
próxima da população", disse o se-
cretário municipal.

O FEF, acredita Pimentel, é mais
uma medida para centralizar poder,
através de arrecadação de tributos.

Deputado Ronaldo Vasconceilos
(PL): "A prorrogação do FEF faz parte
do projeto eleitoral do presidente,
que centraliza a arrecadação com o

sacrifício dos municípios"

Ele lembra que, ao defender o envio
da primeira mensagem sobre o então
Fundo Social de Emergência, o go-
verno federal também retirou dos
municípios o Imposto sobre Venda a
Varejo de Combustíveis (IVVC). Pos-
teriormente, na medida provisória
que criou o Imposto Provisório sobre
Movimentação Financeira (IPMF),
tirou uma fatia das receitas estaduais,
ao isentar de ICMS produtos de
exportação, com a Lei Kandir. Ape-
sar de, neste caso, as perdas serem
maiores para o Estado, os municí-
pios, como "sócios" do ICMS, foram
também atingidos.

"É um movimento que se insere
na tentativa do governo federal de
recentralizar poder político, através
da arrecadação tributária, no sentido
de quebrar a tendência federativa",
prossegue Pimentel. Para ele, quan-
do se questionam essas medidas,
questiona-se também a lógica do
modelo de estabilização do governo
FHC.

"Para esta equipe econômica, é
como se fosse absurdo que alguém
não entendesse a necessidade vital
de desvincular receitas para ter mais
dinheiro em caixa e honrar compro-
missos sem agravar a dívida pública.
Por outro lado, para um analista mais
crítico, é o contrário, porque este é
o mesmo governo que está tomando
recursos dos estados e municípios,
que já estão em situação precariíssima
do ponto de vista financeiro, para
injetar quantias volumosas no Proer,
em situações absolutamente duvido-
sas do ponto de vista ético e mesmo
da legalidade", acrescenta.

O secretário municipal lembra
que, se a criação do FEF é uma
tentativa de evitar a emissão de
títulos que aumentam a dívida da
União, é intrigante que o governo
mantenha taxas de juros "astronômi-
cas". Ainda segundo Pimentel, não é
clara a tese de que, para salvar o
sistema financeiro, é preciso socor-
rer bancos. Da mesma forma, não
concorda que redução de taxa de
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juros provoque inflação de deman-
da, pelo aumento do consumo. 'A
demanda nunca esteve tão elevada
como nos dois últimos anos, e a
inflação está baixa. A capacidade de
consumo foi quase duplicada, e esta
afirmação faz parte da peça da pro-
paganda do governo federal. Ainda
assim, a inflação não voltou", diz o
economista.

Para ele, também não é correto
dizer que, com a redução dos juros,
o investidor estrangeiro se afasta.
Segundo Fernando Pimentel, não se
tem a medida do overprice que o País
deve pagar para que o dinheiro
estrangeiro permaneça. "Essa forma
de ver a economia está muito vincu-
lada ao sistema financeiro internacio-
nal, à idéia de que se tem de bene-
ficiar e ser quase um servo do capital
financeiro internacional."

Municipalização dos encargos -
Ainda segundo o secretário munici-
pal da Fazenda de Belo Horizonte, a
política do governo federal vem na
contramão da tendência de
municipalizar áreas como a saúde e
a educação. "O problema é que o
governo está municipalizando en-
cargos, mas retirando a condição
financeira para se implantar a
municipalização."

É o que acha também o prefeito
de Teófilo Otoni e presidente da
Associação Mineira dos Municípios,
Edson Soares, que acompanhou de
perto a mobilização contra a aprova-
ção do Fundo de Estabilização Fiscal.
Segundo ele, os encargos dos muni-
cípios com saúde e educação são
crescentes, na medida em que Esta-
do e União vão saindo desses seto-
res. "A situação é muito complicada
porque os municípios pequenos têm
suas receitas principais atreladas aos
repasses constitucionais."

Para o prefeito, a estabilidade
depende de muitos fatores, sobretu-
do, na área fiscal, de uma ampla
reforma capaz de corrigir injustiças
tributárias. "Hoje, quem paga Im-

Para o prefeito e presidente da AMM,
Edson Soares, os encargos dos

municípios com saúde e educação são
crescentes, pois Estado e União estão

saindo desses setores.

posto de Renda neste país são os
trabalhadores assalariados. É preciso
sobretaxar as grandes fortunas", re-
ceita o prefeito.

Por sua vez, o prefeito de Minas
Novas, Geraldo Félix, presidente da
Associação Microrregional dos Mu-
nicípios do Alto Jequitinhonha e
representante de uma das regiões
mais pobres do Estado, acredita que,
mesmo com todas as dificuldades de
caixa dos municípios, "de certa
maneira a criação do FEF é um tanto
quanto necessária para a economia
do Brasil". Acha, porém, que deveria
haver uma compensação maior para
essas perdas. Ainda assim, ele acre-
dita que muitos municípios já vinham
trabalhando com a hipótese de um
repasse menor. Minas Novas, segun-
do ele, não vive uma situação das
piores porque "foi aplicada uma
política rígida, e o planejamento
contou estritamente com os recursos
que temos". Ele assegura que gasta,
com a folha de salários da Prefeitura,
cerca de 40% das receitas municipais

e que, "a duras penas e com muito
critério, dá para manter a cidade
bem-cuidada".

Entretanto, para o prefeito de
Jequitinhonha, Antônio Bernardino,
a situação é precária para grande
parte dos municípios. Segundo ele,
99% das cidades de sua região de-
pendem dos repasses constitucio-
nais. Para manter em dia os compro-
missos, ele diz que terá de retirar
recursos que seriam usados para
investimentos em melhoria dos ser-
viços públicos. "Há má-vontade do
presidente com relação aos municí-
pios pobres", queixa-se Bernardino.
"Isso não quer dizer que a gente
queira o fim do plano, mas fica a
impressão de que querem que a
gente vá pedir esmola na porta da
casa deles."

Já para o prefeito de Capelinha,
Gélson Cordeiro de Oliveira, há um
efeito político da "negação da
municipalidade" por parte dos de-
putados federais, que, preocupados
em se alinhar com o governo federal,
esqueceram-se dos seus municípios
de origem. Ele calcula uma perda
mensal de R$ 20 mil a R$ 30 mil para
Capelinha, um tanto significativa
tendo em vista a arrecadação da
cidade, de R$ 300 mil.

Outro que traduziu em números
as perdas dos municípios foi o vice-
prefeito de Montes Claros, Arlen
Santiago, em entrevista ao jornal
"Hoje em Dia" do último dia 7 de
agosto. Segundo ele, a aprovação do
FEF vai causar perda de R$ 6,8
milhões para 94 municípios do Norte
de Minas, somente no segundo se-
mestre deste ano. No projeto inicial
do governo, a região perderia R$
11,1 milhões, mas com a emenda da
relatora Yêda Cruzius, o prejuízo
caiu para R$ 6,8 milhões. Os muni-
cípios de menor porte deixarão de
receber R$ 54,9 mil, enquanto Mon-
tes Claros, segundo o vice-prefeito,
apresentará a maior perda, de
R$ 366,1 mil.
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