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objetivo deste estudo
é analisar os impac-
tos das emancipa-
ções realizadas em
Minas Gerais, a par-

tir de 1987, sobre a arrecadação de
ICMS, uma vez que a cota-parte de
ICMS transferida pelo Estado aos
municípios constitui uma fonte sig-
nificativa de recursos para os últi-
mos, e uma redução no volume des-
sa receita tem impacto na qualida-
de do serviço público prestado à
população.

Pressupõe-se que essa qualida-
de na oferta dos serviços públicos
à população compreende a princi-
pal dimensão do processo político
de emancipação dos distritos minei-
ros, na busca do desenvolvimento
socioeconômico das cidades e da
redução das desigualdades sociais
inter e intramunicipais.

Em termos técnicos, um novo
município pode ser criado com o
desmembramento de um ou mais
distritos ou de partes de distritos de
um ou mais municípios originais, o

que se poderia chamar de "seces-
são." Pode também surgir com a
fusão de dois ou mais municípios,
formando um município maior, ou
ainda com a incorporação de distri-
tos de um ou mais municípios à ju-
risdição de outros.

Até 11 de setembro de 1987, o
Estado de Minas Gerais era consti-
tuído por 723 municípios e, em ape-
nas oito anos, esse número passou
para 853, aumentando em 18%, qua-
se um quinto do número total de
municípios. Este total de 131 eman-
cipações resultantes das Leis nQS

9.418, de 11 de setembro de 1987;
10.704, de 27 de abril de 1992;
12.030, de 21 de dezembro de
1995; e 12.050, de 29 de dezem-
bro de 1995, que criaram, respecti-
vamente, 1, 33, 96 e 1 municípios
(quadro 1).

Em outros Estados do Brasil, esse
fenômeno das emancipações apre-
sentou graus distintos de intensida-
de segundo os vários períodos em
que elas ocorreram. Ou seja, en-
quanto alguns Estados emanciparam
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QUADRO 1
Municípios Criados e seus respectivos Municípios.de Origem

Minas Gerais 1987/1995
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um projeto pioneiro no Estado em
termos de crescimento de sua ativi-
dade econômica, se é uma área es-
tratégica para a administração esta-
dual ou se possui um patrimônio
histórico-cultural valioso e a ser pre-
servado.

Conforme Bremaeker (993), os
principais motivos que conduzem
à intensificação das emancipações
podem ser resumidos em: desca-
so da administração do município
de origem, existência de forte ati-
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ta mmlma para as atividades
institucionais e de governo. Em ter-
mos econômicos, significa que o
município emancipado deve ter as
mesmas (ou aproximadamente as
mesmas) densidades de população
e de receita de impostos e transfe-
rências que as do município que lhe
deu origem. A conveniência políti-
co-administrativa da emancipação
também pode ser considerada de
várias formas, por exemplo, se o
município a ser criado é objeto de
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As razões que inspiram o
surgimento de novos
municípios

a concepção de um processo
Correto de emancipação, é essen-
cial considerar como pressuposto
fundamental a não-destruição das
bases econômicas do município a
ser desmembrado, assim como ca-
Pacitar o novo município em ter-
mos de área, população, urbaniza-
Çào, atividades econômicas e recei-

José Raydan Santa Maria do Suaçuí Santa Cruz de Minas Tiradentes

,J;;nópolis Grão-Mogol Santa Cruz de Salinas Salinas- Manga Santa Helena de Minas BertópolisJuvennia
~edoPrado Minas Novas Santo Antônio do Retiro Rio Pardo de Minas
~ ManhuaçuLuisburgo São Domingos das Dores Inhapim

LUislândia Brasília de Minas São Félix de Minas (ex-Frei Jorge) Mendes Pimentel

MárioCampos Ibirité São Geraldo do Baixio Galiléia

M~rtins Soares Manhumirim São João da Lagoa Coração de Jesus

Miravânia Manga São João das Missões (ex-Missões) Itacarambi

Monte Formoso Joaíma São João do Pacuí Coração de Jesus

Naque Açucena São Joaquim de Bicas Igarapé

Natalândia Bonfinópolis de Minas São José da Barra Alpinópolis

Ninheira São João do Paraíso São Sebastião da Vargem Alegre Miraí

NovaBelém Mantena São Sebastião do Anta (ex-São Sebastião da Anta)

NovaPorteirinha Porteirinha Inhapim

Novo Oriente de Minas (ex-Frei Gonzaga) Teófilo Otoni Sarzedo Ibirité

Novorizonte Salinas Sem-Peixe DomSilvério

Olhos d'Água Bocaiúva Serranópolis de Minas (ex-Serranópolis) Porteirinha

Oratórios Ponte Nova Setubinha Malacacheta

Orizânia DMno Taparuba Ipanema

PadreCarvalho Grão-Mogol União de Minas (ex-União) Iturama

Pai Pedro Porteirinha Uruana de Minas (ex-Uruana) Unaí

Patis Mirabela Vargem Alegre Caratinga

Pedra Bonita Abre Campo Vargem Grande do Rio Pardo Rio Pardo de Minas

Periquito Açucena Varjão de Minas (ex-Varjão) São Gonçalo do Abaeté

Piedade de Caratinga Caratinga Verdelândia (ex-Verdelândia e ex-Barreiro do Rio Verde)

Pingo d'Água Córrego Novo
Varzelândia e Janaúba

Pintópolis Urucuia
Veredinha Turmalina

Ponto Chique Ubaí Vermelho Novo Raul Soares

Ponto dos Volantes Itinga Lei n!! 12.050, de 29 de dezembro de 1995
Reduto Manhuaçu

Rosário da Limeira Muriaé
Tocos do Moji Borda da Mata

Santa Bárbara do Monte Verde Rio Preto Fonte: Assembléia Legislativa do Estado: Leis de Emancipação
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Brasília de Minas

Peçanha

Santa Bárbara

Mato Verde

São Francisco

Januária
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Águas Vermelhas

Uberaba
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Bonfinópolis de Minas

Malacacheta

São José do Jacuri

Salinas
Monte Azul
Juramento

Conselheiro Pena
Rio Novo

Bocaiúva

Varzelândia

Carating!-
Rio Pardo de Minas-

Brasília de Min~

Francisco Badaró-Berilo-

-

1.889, 2.766, 3.952, 3.974, 4.491
4.974 e 5.498 municípios, respectj:
vamente, em 1950, 1960, 1970
1980, 1991, 1993 e 1997.1

Lei n.!! 12.030, de 21 de dezembro de 1995

Alto Caparaó

Angelândia (ex-Vila dos Anjos)

Aricanduva

Berizal

Bonito de Minas (ex-Bonito)

Brasilândia de Minas (ex-Brasilândia)

Bugre

Cabeceira Grande

Campo Azul

Cantagalo

Catas Altas

Catuti

Chapada Gaúcha

Cônego Marinho

Confins

Córrego Fundo

Crisólita

Cuparaque

Curral de Dentro

Delta

Divisa Alegre

Dom Bosco

Franciscópolis

Frei Lagonegro

Fruta de Leite
Gameleiras
Glaucilândia
Goiabeira
Goianá

Guaraciama

biracatu

mbé de Minas (ex-Imbé)

ndaiabira

Japonvar

Jenipapo de Minas (ex-Jenipapo)

José Gonçalves de Minas

I

I

I

municípios nos anos 90. Conforme
o IBGE, de um total de 1.574 muni-
cípios em 1940, o Brasil viu seu
número de municípios crescer para

Ressaquinha
Tupaciguara

Itanhomi
Iturama

Itaipé
Almenara

Manhumirim
Caratinga
Carangola

São Francisco
Caratinga

Monte Azul e Manga
Campanário

Mateus Leme
Presidente Olegário

Iturama
São João da Ponte

Espinosa
Almenara

Manga
Rio Pardo de Minas

Rio do Prado
Januária

São Romão
Caratinga
Caratinga
Mesquita

Manhuaçu
Mantena

Vespasiano
Cambuí

Caratinga
São Francisco

Município Novo Município de Origem
Lei n!! 9.418, de 11 de setembro de 1987

Itaú de Minas Pratápolis

Município Novo Município de Origem
Lei n!! 10.704, de 27 de abril de 1992

Alfredo Vasconcelos
Araporã
Capitão Andrade
Cameirinho
Catuji (ex-Catugi)
Divisópolis
Durandé
Entre-Folhas
Fervedouro
Icaraí de Minas (ex-Conceição da Vargem)
Ipaba
Jaíba (ex-Otinolândia e Jaibênia) 2

Jampruca
Juatuba
Lagoa Grande
Limeira do Oeste
Lontra
Mamonas
Mata Verde
Matias Cardoso
Montezuma
Palmópolis
Pedras de Maria da Cruz
Riachinho

Santa Bárbara do Leste (ex-Santa Bárbara)
Santa Rita de Minas (ex-Santa Rita)
Santana do Paraíso
São João do Manhuaçu
São João do Manteninha
São José da Lapa
Senador Amaral
Ubaporanga
Urucuia

proporcionalmente mais municípi-
os nas décadas de 70 e 80, Minas
Gerais e outros Estados aumentaram
mais sensivelmente o número de
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Os municípios mineiros não são
simétricos e as diferenças e
especificidades que apresentam
entre si são representativas em ter-
mos regionais, sendo que uma
multiplicidade de fatores interage-
se de várias formas, como o tama-
nho da população, o nível de urba-
nização, a base econômica local, o
tamanho do território do município,
a estrutura político-administrativa, a
diferente participação das receitas
próprias e transferidas na composi-
ção dos recursos municipais, o per-
fil e as percepções de cada prefei-
to, da sua assessoria e dos vereado-
res, além do grau de envolvimento
da comunidade no trato dos assun-
tos locais. Todos esses fatores têm
implicações significativas na conso-
lidação dos processos de emanci-
pação em cada uma das situações
ocorridas no Estado.

Sob as premissas apontadas aci-
ma, tem-se a seguir algumas consi-
derações de natureza metodológita.

Os dados básicos utilizados cons-
tam do Boletim Eletrônico de Finan-
ças Públicas Municipais divulgado
no site da Fundação João Pinheir02 .
Procedeu-se à compilação dos da-
dos relativos à arrecadação de ICMS
por município, bem como à corre-
ção monetária dos valores pelo
IGP-DI médio anual.

Nos valores de arrecadação de
ICMS do exercício de 1995, pelo
menos teoricamente, não devem
constar dados dos municípios eman-
cipados pelas Leis nQs 12.030, de
21 de dezembro de 1995, e 12.050,
de 29 de dezembro de 1995, uma
vez que o impacto dessas duas últi-
mas e mais significativas emanci-
pações só ocorre nos anos seguin-
tes, ou seja, a partir de 1996.

Em termos metodológicos, op-
tou-se por proceder a uma análise
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Um estudo comparativo das
emancipações em Minas
Gerais

Num processo
correto de

emancipação, é
essencial
considerar
como

pressuposto
fundamental a
não-destruição
das bases

econômicas do
município
a ser

desmembrado

de Responsabilidade Fiscal tratam
dessas questões, estabelecendo limi-
tes para as despesas e o
endividamento por exercícios finan-
ceiros, com atenção voltada para os
períodos de finais de mandato de
governantes municipais e estaduais.

Especificamente em Minas Ge-
rais, onde o fenômeno da progres-
são no número de municipalidades
adquire dimensões exponenciais
comparativamente a outros Estados
brasileiros, os impactos sobre as fi-
nanças do setor público devem ser
dimensionados e avaliados, daí de-
corre a importância deste estudo no
sentido de fornecer parâmetros e
estatísticas que fundamentam a dis-
cussão relativa a Minas Gerais.

ções, pode comprometer as condi-
ções financeiras do município. Para
resguardar o interesse público nes-
ta direção, alguns dispositivos da Lei
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fonte de pressão perante as instân-
cia federal e estadual para que nele
e instalem agências e órgãos de
representação. Multiplicam-se, as-
im, mais ainda as despesas com
atividades e projetos das áreas-meio.

Responsabilidade Itscal - Com a
entrada em vigor da nova Lei de
Responsabilidade Fiscal, é provável
que a situação financeira dos muni-
cípiOSque emanciparam distritos nos
últimos anos tenderá a se agravar
nadireção apontada acima, de modo
ao não-atendimento às disposições
e aos limites novos de restrições
quanto a pessoal e até mesmo
endividamento.

Em síntese, pode-se argumentar
que a pulverização dos recursos lí-
quidos disponíveis aos municípios,
embora se constitua em um efeito
legal da progressão do número de
municípios, mostra-se bastante ina-
dequada e até mesmo nefasta, con-
duz ao agravamento da crise finan-
ceira do setor público. Os gover-
nos municipais, incapazes de aten-
der às demandas por bens e servi-
ços públicos com eficiência e qua-
lidade, pressionam os poderes pú-
blicos estadual e federal, procuran-
do sensibilizá-los no sentido da so-
cialização das suas dificuldades. A
crise permanente e de caráter
sistêmico contribui para que se tor-
ne difusa a identificação precisa das
causas, das responsabilidades e das
formas de encaminhamento dos pro-
blemas relativos à captação de re-
Cursos e a atendimentos das atribui-
ções e dos encargos.

Por último, a "guerra fiscal" en-
tre as municipalidades também ad-
quire novos contornos e
especificidades, com concorrentes
mais agressivos na disputa pelos
investimentos privados e na busca
das melhores oportunidades. Essa
Competição, que pode ser conside-
rada saudável dentro de certos li-
mites, quando conduzida por
governantes com atenção excessi-
va para o resultado de novas elei-

tal do FPM. Portanto, tudo o ma'
constante, a instalação do muniCÍ_
pio implicará a redução da cota-par_
te daquele município que deu Ori-
gem a um novo município e as irr
sucessivamente. Dessa forma, o
ganhos podem ser aparentes en-
quanto as perdas são efetivas e di
tribuídas em todas as partes do País
Deve-se ainda observar que, pro-
porcionalmente, os novos municí-
pios dispõem de um volume de "re.
cursos livres" (para investimento
por exemplo) maior do que a mé:
dia dos demais, posto que, ao se.
rem instalados, seus funcionário
ainda são em pequeno número e
estão em início de carreira (perce.
bendo poucas vantagens salariai)
e, o mais importante, o passi\'o
previdenciário é inexistente ou
inexpressivo, pois a massa do fun-
cionalismo na inatividade e de pen-
sionistas permanece no município
de origem.

Ainda como impactos desfavo-
ráveis da emancipação, Pinheiro
pontua os efeitos da pulverização
dos recursos que inviabilizam pro-
jetos de maior aporte de dinheiro
público, como a construção de hos-
pitais e as obras de infra-estrutura.
indispensáveis à eficiência na qua-
lidade da prestação dos serviço
públicos prioritários para a
municipalidade. De outro lado, a
pulverização dos recursos resultan-
te da emancipação conduz à mulú-
plicação das estruturas necessária~
à realização dos processos básic~
da administração: a prefeitura, a5
secretarias, o Poder Legislativo e a
estrutura cartorial, entre outros. A -
sim, aprovada a emancipação, tên1

início a construção ou aquisição de
prédios, as instalações e toda a infra-
estrutura necessária ao funcion3'
mento da nova municipalidade, dan-
do origem a algumas distorções na
mercado imobiliário, sob a égide da
atuação do setor público do muni-
cípio novo. Adicionalmente, o novo
poder público constitui mais un1a

feras, alta rigidez, hipercen-
tralização, tendências à rotinização,
deficiências significativas nos pro-
cessos de elaboração e avaliação de

Com a entrada
em vigor da
nova Lei de

Responsabilidade
Fiscal, é

provável que a
situação

financeira dos
municípios que
emanciparam
distritos nos
últimos anos
tenderá a se
agravar

políticas públicas, desconexão com
o cidadão e ineficiências na presta-
ção dos serviços fins, entre outros.
No geral, a profusão do número de
municípios no Brasil, segundo Pi-
nheiro (999), vem-se verificando
à margem da racionalidade econô-
mica, com especifiCidades de natu-
reza política, o que tem contribuído
para a deterioração da qualidade e
da efetividade dos serviços públi-
cos prestados à população.

Pinheiro assinala também que,
se, por um lado, a instalação de uma
municipalidade adicional assegura à
nova entidade uma parcela do FPM
e das receitas estaduais, por outro,
aumenta o divisor que passa a ser
utilizado no rateio do montante to-

Falta comprovação - Segundo
Klisksberg (992), essa tese não tem
sido comprovada no Brasil, com
exceção de poucas ilhas de exce-
lência, pois, de um modo geral, a
máquina pública a despeito do au-
mento decorrente dos processos de
emancipação encontra-se, nos mu-
nicípios brasileiros, muito distante
de poder satisfazer as demandas ,
mostrando-se, entre outras caracte-
rísticas, desarticulação entre as es-
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vida de econômica local, grande ex-
tensão territorial do município de
origem e aumento da população
local.

Pinheiro (999) também aponta
como argumento para a criação de
novas municipalidades a existência
de adensamentos isolados e distan-
tes das sedes municipais que resul-
ta no não-atendimento das necessi-
dades desses núcleos pelo poder
municipal, que se mostra mais sen-
sível às demandas dos eleitores re-
sidentes no distrito-sede da
municipalidade. Nessa situação, o
autor salienta também a lógica in-
versa, daquelas localidades que,
pelo desenvolvimento industrial que
atingiram, são exportadoras do ICMS,
financiando, via redistribuição, as
localidades com menor atividade
industrial. Assim, as primeiras, se
emancipadas, podem ter aumenta-
da a sua disponibilidade de recur-
sos pelo maior volume da cota-par-
te do ICMS, em face do Valor Adi-
cionado Fiscal (VAF) mais elevado
que está relacionado com a sua base
industrial.

O mesmo autor assinala que ou-
tro argumento destacado pelas ini-
ciativas emancipatórias de distritos
é a de que a nova condição como
município, além de aumentar a dis-
ponibilidade de recursos cativos
para a localidade, aproximaria o
poder público da população, au-
mentando assim a transparência e a
qualidade dos serviços públicos
prestados.
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Tabela 1: Comparações entre a Arrecadação de ICMS do Município de Origem e do Município Novo
12 Grupo de Municípios -1995 e 1998 - valores em RS constantes de 1998 e índice em valor absoluto
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po, observa-se, para o período
1995/1998, que, enquanto a varia-
ção da arrecadação de ICMS dos mu-
nicípios de origem é negativa, indi-
cando perda de arrecadação nos
referidos municípios, a variação na
arrecadação dos municípios novos
é positiva, denotando ganhos de ar-
recadação de ICMS nesses últimos.
Considerando a soma do total de
perdas e ganhos para esse conjun-
to, tem-se que, enquanto os novos
expandem a arrecadação de ICMS
entre 1995 e 1998 em R$ 14,2 mi-
lhões, os de origem reduzem em
R$ 105,3 milhões. Ainda pela mes-
ma tabela, pode-se argumentar que
o impacto do processo eman-
cipa tório nesse conjunto de 61 mu-
nicípios em Minas Gerais foi sensi-
velmente negativo. Todavia, pela
magnitude dos números apresenta-
dos, cabe assinalar que outras variá-
veis não consideradas nesta análi-

observa-se que as variaçôes ocor-
ridas na arrecadação de ICMS ex-
pressa em valores da média de
1998 são positivas tanto nos novos
quanto nos de origem (Vn > O e
Vo > O). (Tabela 2)

Sendo que, em todos eles, Vn -
Vo < O e (Vn/Vo) < 1, evidenciando
que o município novo, ao se eman-
cipar, não levou consigo a base eco-
nômica do município de origem. Em
alguns casos, como Gameleiras,
Uruana de Minas e Fruta do Leite,
que se emanciparam, respectiva-
mente, de Monte Azul, Unaí e Sali-
nas, as variações na arrecadação de
ICMS 0995/1998) ocorridas nos
novos municípios é tão insignificante
em valores constantes de 1998 que
a relação (Vn/Vo) tende para zero.

Pela tabela 3, tem-se o 3Q gru-
po, que compreende 61 municí-
pios novos e seus respectivos mu-
nicípios de origem. Para esse gru-

Fonte: Dados Básicos: Secretaria de Estado da Fazenda
Elaboração: Centro de Estatísticas e Informações (CEI). Tabelas A1 e B1 (Anexos)

, ,; I Jt'.
Município Novo Variação (Vn) Município de'Origem Variação>(Vo) Vn-Vo VnNo

Itaú de Minas 21.412.219 21.369.833 505,17
.;~:-.:':~

Santana dOParaíso 5.176.165 240,39

Dom Bosco 120.412 Bonfinópolis de Minas 8.514 14,14
~r. '.O.'.":,::ji.

9,87104.950.165 Mateusleme 94.316.956:

31.641 Almenara 27.982 8,65

Divisópolis Almenara
%.

31.053 27.394 8,49

Pingo d'Água 5.344 4.286 5,05

Riachinho' 17.712 13.950""" 4,71

Jampruca 24.849 Campanário 12.931 11.918 1,92

Palmópolis 13.744 Riodo Prado 7.403 6.341 1,86

Bonito de Minas 52.646 Januária 35.705 16.941 1,47

Catuji 12.029 Itaipé 9.732 2.297 1,24

Jaíba 142.799 Manga/MonteAzul 117.527 25.273 1,22

lagoa Grande Presidente ~Iegário 154.895 1,12

José Gonçalves de Minas Berilo 7.018 1,06

Pedras de Maria da Cruz Januária 1,04
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paraí O e Mesquita (240,39), Dom
80 co e Bonfinópolis de Minas
04,14) e ]uatuba e Mesquita (8,65).
Para esse conjunto de 16 municí-
pio novoS e .seus respectivos ~u-
nicípios de ongem, observa-se, aIn-
da pela tabela 1, que pelo menos
na metade deles a variação da arre-
cadação do município novo é pelo
menos quatro vezes maior que a do
.eu município de origem. Nos oito
re tantes, a relação Vn/Vo oscila
entre 1,04 e 1,92.

Para esse grupo, pode-se argu-
mentar que parcela significativa da
possibilidade de expansão econô-
mica do município de origem, me-
dida pela variação na arrecadação
do ICMS, é transferida para o muni-
cípio novo. (Tabela 1)

Para o 2Q grupo, que compre-
ende 53 municípios novos com
eus respectivos municípios de ori-
gem, apresentados na tabela 2,

após a emancipação, as proporçõ
dependem da relação VnlVo.

No segundo caso, a arrecadação
do novo cresce e a do origem cai
após a emancipação.

Para essas formulações fiai
simplificadas, é importante conside.
rar a relação (VnIVo) como um in.
dicador de elasticidade. Assim:

(Vn/Vo) >1 significa que Vn é
mais elástico, varia em maior pro-
porção que Vo (na frente de Vo)

(VnIVo) < 1 significa que Vn é
menos elástico, varia em menor pro-
porção que Vo (atrás de Vo)

(Vn/Vo) = 1 significa que Vn
varia na mesma proporção de Vo

Metodologicamente, de modo
simplificado, é possível proceder,
com as formulações acima, a uma
avaliação quantitativa do compona.
mento de todas as variáveis de re.
ceita e despesas relativas3 aos mu.
nicípios novos e aos de origem, de
modo a considerar, de forma glo-
bal, os impactos econômico-finan-
ceiros das emancipações realizada
em Minas Gerais, a partir de 1987.

Na análise relativa à -arrecada-
ção de ICMS, têm-se as três situa.
ções constantes das tabelas 1, 2 e
3. Inicialmente, cabe observar que
o município novo, Ubaporanga,
embora emancipado de Caratinga
em 1995, apresentou para a varia-
ção Vn resultado negativo de R
13,5 mil a preços de 1998 e, por
isso, foi desconsiderado.

Desempenho dos municípios -
Pela tabela 1, tem-se o primeiro
conjunto de municípios, que apre-
sentam, no período 1995/1998, eX-
pansão da arrecadação de ICMS tan-
to no município novo quanto no de
origem no mesmo período. Toda-
via, a expansão da arrecadação de
ICMS dos municípios novos mostO-
se acentuadamente superior à ocor-
rida nos municípios de origem. A
relação VnIVo é sempre positiva e
superior à unidade, atingindo vaio-
res mais elevados em Itaú de Minas
e Pratápolis (505,17), Santana do

abri l-set/2()OO

uma vez que a arrecadação do tri-
buto no ano-base para o município
novo (que no ano-base ainda não
existia) é nula. Então, Vn se equi-

o município
emancipado
deve ter

aproximadamente
as mesmas

densidades de
população e de
receita de
impostos e

transferências
que as do
município
que lhe deu
origem

vale ao valor arrecadado no ano-
final de 1998. Desta forma, elimi-
nam-se as possibilidades 4 e 8.

A existência das situações 4 e 8,
considerando os 131 municípios ins-
talados desde 1987, reflete a ocor-
rência da instalação de alguns mu-
nicípios anteriormente a 1995.

Em resumo, para Vn > O, exis-
tem inicialmente duas possibilida-
des, considerando apenas os sinais
das duas variações:

1) Vo > O:então (Vn-Vo) pode ser
maior, menor ou igual a O quando:

Vn>Vo, Vn<VO e Vn = Vo
2) Vo < O: então (Vn - Vo) é

necessariamente maior que zero
No primeiro caso, as duas arre-

cadações (origem e novo) crescem

comparativa da variação ocorrida em
cada uma das variáveis relativas aos
municípios novos (Vn) com a ocor-
rida nos valores das relativas aos
municípios de origem (Vo) , respec-
tivamente, entre 1995 e 1998. To-
dos os valores comparados estão
expressos a preços constantes da
média de 1998.

essa análise comparativa, tem-
se:

Vn: valor da arrecadação de
ICMS no município novo expresso
a preços constantes da média de
1998.

Vo: valor da arrecadação de ICMS
no município de origem expresso a
preços constantes da média de 1998.

Sendo que, quando:
Vn - Vo > O @ Resulta que o

desempenho do município novo na
arrecadação daquele imposto con-
siderado supera o desempenho re-
lativo ao município de origem.

Vn - Vo < O @ Resulta que o
desempenho do município novo na
arrecadação daquele imposto con-
siderado não supera o desempenho
relativo ao município de origem.

Com essas duas possibilidades
estabelecidas pela comparação en-
tre os montantes das variações, tem-
se que:

I - Em Vn - Vo > O
L 1. (VnIVo) > O
U.1. Vn > O e Vo > O O)
1.1.2. Vn < O e Vo < O (2)
1.2. (VnIVo) < O
1.2.1. Vn > O e Vo < O (3)
1.2.2. Vn < O e Vo > O (4)
II - Em Vn - Vo < O
lU. (Vn/Vo) > O
lI. 1. 1. Vn > O e Vo > O (5)
lI.1.2. Vn < O e Vo < O (6)
11.2. (VnIVo) < O
lI.2.1. Vn > O e Vo < O (7)
lI.2.2. Vn < O e Vo > O (8)
Para os municípios que se insta-

laram a partir de 1995, o Vn (valor
da arrecadação de tributos no mu-
nicípio novo expresso a preços
constantes da média de 1998) é
necessariamente positivo (Vn>O),
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variação (Vn) Município de Origem variação (Vo) Vn - Vo VnNo

4.350 Bertópolis (3.097) 7.447 (1,40)

5.132 Açucena (7.112) 12.244 (0,72)

19.980 Açucena (7.112) 27.093 (2,81)

2.108 Brasília de Minas (10.108) 12.216 (0,21)

4.445 Brasília de Minas \ (10.108) 14.554 (0,44)

11.965 Brasília de Minas" (10.108) 22.074 (1,18)

37.987 Santa Maria do Suaçuí;X (15.796) 53.784 (2,40)

2.919 Peçanha '" (16.711) 19.630 (0,17), ...,
172.814 São"Gonçalodo Abaeté"@w (19.825) 192.639 (8,72)

2.340 Mantena ........ ,,!f (20.384) 22.724 (0,11)

20.147 Mantena "" '"
(20.384) 40.532 (0,99)

5.738 Inhapim , ',., (59.153) 64.891 (0,10)

17.087 Inhapim , (59.153) 76.240 (0,29)

41.295 Caparaó (63.457) 104.752 (0,65)

159.270 Ressaquinha
,

j (64.716) 223.986 (2,46)

3.681 ItamaranCliba ," "
(78.646) 82.327 (0,05)

5.237 Bocaiúva ...... (134.479) 139.716 (0,04)

10.789 Bocaiúva
••.,.. «

(134.479) 145.268 (0,08),., .

19.378 Rio Preto
.'." o-o, (149.757) 169.135 (0,13)

7.558 Borda da Mata ",y (159.902) 167.460 (0,05)

10.270 Caratinga ' M '" (185.438) 195.709 (0,06)
" '".. '~'.\. (185.438) 208.727 (0,13)23.289 Caratinga « .•.•.•

33.071 caratingag (185.438) 218.509 (0,18)

46.440
C. ".... ~ (185.438) 231.878 (0,25)aratlnga'8;

51.059 Caratinga ~"' .... (185.438) 236.498 (0,28)

63.163 'Caratinga+ ......"8j;:/,,;' .'r (185.438) 248.601 (0,34).,'

444.019
-c "','!' .•..•, ••

(185.438) 629.457 (2,39),Caratinga",<k" '.

13.852 "'ltiríga/ldW,l"~ (190.930) 204.782 (0,07)

2.438 I,' varzelândiâlJanaú~'>'. (304.359) 306.797 (0,01)

3.097 "';:jt'«':;.'~;;i;; (247.875) 250.973 (0,01)São Francisco, ,

4.307 São Francisco <i' (247.875) 252.182 (0,02)

185.052 São Franéisco ' "f (247.875) 432.927 (0,75)1'+

8.763 Divino , /~~. , (257.677) 266.440 (0,03)

6.171 Espinosa
,,'

(266.800) 272.971 (0,02)
. '.'

199.782 Tiradentes, (292.187) 491.969 (0,68)

141.932 Raul Soares
.. (332.154) 474.086 (0,43)

176.603 João Pinheiro (411.510) 588.113 (0,43)

Porteirinha " (481.566) 484.098 (0,01)2.532
Porteirinha

,
+ " (481.566) 485.080 (0,01)3.514

Porteirinha
'c (481.566) 608.093 (0,26)126.527

30.470 Ibirité
,

(524.897) 555.367 (0,06),(

153.001 Ibirité
'.

(524.897) .677.898 (0,29)~

48.913 Alpinópolis " ,+ g (558.412) 607.325 (0,09)

5.524 " Abre Campo .. ' jk"., ,A % {fuil (713.057) 718.582 (0,01)

400.047 Tupaéiguara ';;+'.!~/, (715.673) 1.115.720 (0,56)
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Tabela 3: Comparações entre a Arrecadação de ICMS do Município de Origem e do Município Novo
32 Grupo de Municípios - 1995 e 1998 - valores em RS constantes de 1998 e em valor-Município Novo-santa Helena de Minas '- .periquito
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Tabela 2: Comparações entre a Arrecadação de ICMS do Município de Origem e do Município Novo
22 Grupo de Municípios - 1995 e 1998 - valores em RS constantes de 1998 e índice em valor absoluto

Fonte: Dados Básicos: Secretaria de Estado da Fazenda
Elaboração: Centro de Estatísticas e Informações (CEI). Tabelas A1 e 81 (Anexos)

Município Novo Variação (Vn) Município de Origem Variação (Vo) Vn-Vo VnNo
Leme do Prado 16.633 Minas Novas 21.371 (4.738) -0,78
Pintópolis 2.302 Urucuia 3.097 (796) 0,74
'Franciscópolis 28.756 Malacacheta 39.237 (10.481) 0,73-
Juvenília 10.915 Manga, ~ 17.038 (6.123) 0,64
Jenipapo de Minas 3.125 Francisco Badaró 5.480 ~354) -0;51
Lontra 13.469 São João da Ponte " ........ 29.727 (16.259) 0,4S-

!Matias Cardoso 6.983 Manga 17.038 (10.055) 0,41
Angelândia 18.873 Capelinha ~ 48.735 (29.862) 0,39
São Félix de Minas 9-:-659 Mendes Pimentel .... 26.819 (17~7~ ~4
Capitão Andrade 9.241 Itanhomi ..... ,.. 28.593 (19.352) 0,32
Natalândia 2.741 Bonfinopohsde Minas £ 8.514 (5.773) 0,32
Glaucilândia 1.366 Juramento' u[l 5.257 (3.890) 0,26
Ponto Chique 3.004 Ubal.; m ,', ••. , 12.371 (9.367) 0,24
Montezuma 8.52-2-- -Rio Pardo de Minas 35.216 (26.694) 0,24
Gatuti 5.978 Mato Verde'" 25.143 (19.166) 0,24
Patis '.3.157 Mirabela ..... 13.426 (10.268) 0,24

~'Fervedouro
,'.

42.028 Carangola 179.357 1137.329) 0,23
Indaiabira 6.735 Rio Pardo de.Minas d 35.216 (28.481) 0,19
Vargem Grande do Rio Pardo 6.349 "-F=jioPardo de Minas 35.216 (28.867) 0,18-
Miravânia 2.858 Manga '0 17.038 (14.179) 0,17
Catas Altas 40.442 Santa,Barbara ~ 244.274 (203-:-83-2) 0,17
São João da Lagoa 2.192 Coração de Jesus, 16.762 (14.569) 0,13
Confins 477.723 Lagoa Santa 4.083.265 (3.605.542) 0,12-

ICabeceira Grande 153.327 Unaí 1.342.228 (1.188.901) 0,11
~Ibiracatu 3.942 Varzelândia 34.683 (3-(f741) 0,11
Padre Carvalho

,,'.,

2.803 Grão-Mogol " 26.949 (24.146) 0,10
Cônego Marinho 3.615 Januária " 35.705 (32.090) -030-
Goiabeira 29.478 Conselheiro Pena 327.370 (297.892) 0,09
Veredinha 7.900 Turmalina 'O'" 8-7~951 180.051) 0,09
Berizal 6.698 Taiobeiras .. ..••..•" " 80.400 (73.702) 0,08
Novo Oriente de Minas 105.557 Teófilo Otoni ..,i ' 1.297.351 (1.19T79'4J --0,08-
São Sebo da Vargem Alegre 2.879 I Miraí ,. 'J,+ 37.314 (34.435) 0,08
Sem-Peixe 9.328 Dom Silvério 'i 127.190 (117.862)- -0-;-07
Cuparaque 22.195 Conselheiro Pena 32-7~370 (305.175) 0,07
São João do PacUl., 1.105 Coração de •J~S4S" % 16.762 (15.657) 0,07
Josenópolis • 1.519 Grão-Mogol: ..," .di

., 26.949 (25.430) 0,06
Monte Formoso 1.255 Joalma ,. ",' .. ,. 25.170 (23.915) 0,05-
Setubinha 1.620 Malacacheta 39.237 (37.618) 0,04
Ninheira 4.280 São João do Paraíso 109.8-8-7 (105.607) 0,04
Santo Antônio do Retiro 1.355 Rio Pardo de Minas 35.216 (33.861) 0,04
Sào Geraldo do Baixio 2.379-- -Galileia 83.601 (81.222) -o,efS-
Novorizonte 13.565 Salinas 484.538 (470.973) -----0.03
Frei Lagonegro 915 São Jose do Jacuri 33.145 -----r32-:-2301- --o,oS-
Senador Amaral 46.214 Cambuí 1.744.334 (1.698.120) O,OS
São João das Missões 2.192 Itacarambi 83.519 T81.327) -o ,OS:
Crisólita 949 Aguas Formosas 36.455 (35.506) O,OS
Bugre 467 lapu 24.688 (24.221) 0,02
Delta 818.055 Uberaba 45.840.180 (45.022.125) ---a,02
Taparuba 1.051 Ipanema 87.092 (86.041) -----o,or
Santa Cruz de Salinas 5.821 Salinas 484.538 (478.717) -----0,01
Gameleiras 1.031 Monte Azul 100.489 (99.45-8-)- -----a,õ-r
Uruana de Minas 3.249 Unaí .. 1.342.228 (1.338.978) -0,00
Fruta de Leite 915 Salinas 484.538 (483.623) ~.,
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(0,14)

(1,00)
(0,02)
(0,04)

(1,03)

(0,00)
(0,79)

(0,11)
(0,11)
(0,21)

(0,00)
(0,01)
(0,00)
(0,00)
(0,01)
(0,21)

VnNo

852.548
1.491.893
868.002

1.297.909
3.053.708
1.581.558
3.924.806
4.099.297
4.113.184
4.478.323
4.397.695
4.434.437
13.597.741
13.651.876
13.728.046
31.553.145

(745.233)
(745.233)
(853.291)

(1.250.245)
(1.505.541 )
(1.574.165)
(2.188.814)
(3.692.697)
(3.692.697)
(3.692.697)
(4.383.072)
(4.383.072)
(13.591.848)
(13.591.848)
(13.591.848)
(26.183.862)

107.315
746.660
14.711
47.664

1.548.167
7.393

1.735.992
406.600
420.487
785.626
14.623
51.364
5.893
60.029
136.198

5.369.282

Origem: ri JJJJi~
Proço: U""''W;'''PÃCTOS DA EMANCIPAÇÃO NA ARRECADAÇÃO DE ICMS DOS MUNiCípIOS
Dat .:
.i' (l N,...'" ...: 1_ •• "

. Município No'vo variação (Vn) variação (Vo) Vn - Vo

Fonte: Dados Básicos: Secretaria de Estado da Fazenda
Elaboração: Centro de Estatísticas e Informações (CEI). Tabelas A1 e B1 (Anexos)

se, como o desaquecimento do nível
de atividade econômica, têm papel
importante na queda da arrecadação
de ICMSe pode explicar parcela des-
sa redução. Uma análise pontual de
cada um dos casos, considerando a
composição da arrecadação do ICMS
por setor de atividade, pode comple-
mentar as considerações sobre o im-
pacto do processo de emancipação
(consultar boletim). _
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