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ticas e mais flexíveis. "Se a pró-
pria lei das finanças públicas é de
1964 (Lei nQ 4.320), é impossível
que a LRF, de 2000, já tenha
aplicabilidade imediata", questiona.

O presidente do Tribunal de
Contas, Sylo Costa, também ques-
tiona a inexistência de regras de
transição. "É inconstitucional e im-
praticável levar em consideração a
Lei de Responsabilidade Fiscal na
análise das contas relativas ao exer-
cício de 2000", afirma, já antecipan-
do o posicionamento que o Tribu-
nal terá na apreciação das próxi-
mas contas. Sylo Costa questiona a
forma e não a natureza da LRF, que,
para ele, é moralizadora. No caso
da forma, a solução, na opinião do
presidente, seria a determinação de
que a lei entrasse em vigor apenas
em 1Q de janeiro de 2001, já que
sua "unidade de medida" é o exer-
cício fiscal. Com relação à assistên-
cia técnica aos prefeitos, ele infor-
ma que o Tribunal pretende pro-
mover seminários e simpósios para
orientá-los, mas ressalta qué a mis-
são do órgão é o controle externo,
e não "ficar dando aula e ensinan-
do ninguém a fazer contabilidade e
nem ao administrador como deve
administrar" .

Entre as exigências aos peque-
nos municípios, segundo o consul-
tor Mauro Bomfim, estão a divulga-
ção dos relatórios de execução or-
çamentária de seis em seis meses e
dos relatórios de gestão fiscal de
quatro em quatro meses e a elabo-
ração, a partir de 2005, do Anexo
de Política Fiscal do Plano Plurianual
(PPA), do Anexo de Metas Fiscais e
do de Riscos Fiscais, os dois últi-
mos da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO). Além disso, obra ou
projeto cuja execução ultrapassar
um exercício só poderá ser incluí-
do no Orçamento se houver previ-
são expressa no PPA. Caso contrá-
rio, deverá ser remetido projeto de
lei ordinária à Câmara Municipal, al-
terando o PPA para incluir a obra

"É inconstitucional e
impraticável levar em
consideração a LRF na

análise das contas relativas
ao exercício de 2000"

possui instrumental técnico para
percorrer todos os municípios de
Minas, a fim de treinar as equipes
de contadores e advogados.

Segundo o artigo 64 da lei, a
União prestará assistência técnica e
cooperação financeira aos municí-
pios para a modernização das res-
pectivas administrações tributária,
financeira, patrimonial e previden-
ciária, com vistas ao cumprimento
das normas da lei complementar. A

assistência técnica consistiria em trei-
namento e desenvolvimento de re-
cursos humanos e transferência de
tecnologia, entre outras ações. Um
primeiro desafio é, então, capacitar
as equipes próprias das prefeituras
sobre as regras de finanças públi-
cas e sobre a LRF - que, na opinião
do consultor, não é um "bicho-de-
sete-cabeças" e pode ser entendida
por contadores versados em conta-
bilidade pública que se
aprofundem no seu estudo. Na
opinião do consultor, faltaram, ain-
da, regras de transição mais elás-

Presidente do Tribunal de
Contas, Sylo Costa

Planejamento - "A pedra de to-
que da Lei de Responsabilidade Fis-
cal é o planejamento dos gastos.
Lamentavelmente, os pequenos
municípios não estão preparados
adequadamente para cumpri-la, com
deficiências na estrutura de conta-
bilidade e jurídica", analisa Mauro
Bomfim, consultor do Setor de Eco-
nomia e Fiscalização Financeira da
Area de Consultoria Temática da
Assembléia Legislativa de Minas
Gerais e especialista em Direito
Municipal. Para ele, um dos pro-
blemas é a contratação de assesso-
rias especializadas, a um alto custo,
para poder aplicar o que a norma
legal determina. Segundo Mauro
BOmfim, a LRF prevê, de forma
genérica, assistência técnica aos
mUnicípios, mas ele lembra que o
Tribunal de Contas - que poderia
Se encarregar desse trabalho - não
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reômento de água, tratamento de
e gato, atendimento à saúde, edu-
cação e a outras áreas, e novas de-
mandas, como as que cobram a re-
dução do desemprego e da violên-
da, OS novos prefeitos terão de res-
ponder às exigências dessa lei.

A norma trouxe novidades para
a relações dos entes da Federação
com suas finanças. Os governos fe-
deral, estadual e municipal devem
e tabelecer metas fiscais para ga-
rantir o equilíbrio entre receita e
despesa no Orçamento. Isso quer
dizer que, de agora em diante, para
roda despesa criada, os entes da
administração pública são obrigados
a prever uma nova fonte de receita
que compense o gasto. Nesse sen-
tido, os entes federados só poderão
aumentar os gastos com salário dos
funcionários, criação de cargos pú-
blicos, endividamento público, re-
núncia de receita, etc., se houver
previsão, dentro do Orçamento, de
compensação da verba perdida por
meio de novos impostos, aumento
de arrecadação e combate à sone-
gação, entre outros instrumentos.

s terã

Fabiana Oliveira
Jornalista da Alemg

A recém-aprovada Lei de
Responsabilidade Fiscal

impõe uma nova disciplina
aos municípios, exigindo a
capacitação do seu corpo
técnico e um rigoroso

trabalho de planejamento
de gastos para os novos

administradores
municipais

out-dezJ2000

partir de 1Q de janeiro
de 2001, quando OS

novos prefeitos, eleitos
ou reeleitos, assumirem
as prefeituras mineiras,

vão se deparar com um desafio ad-
ministrativo de peso: o cumprimento
da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) ou Lei Complementar nQ 101,
de 2000, que entrou em vigor em 4
de maio, na mesma data de sua pro-
mulgação. Além de velhos proble-
mas, comuns a todos os municí-
pios, como as deficiências no abas-
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Consultor técnico da Alemg
Mauro Bonfim

"Não podemos imaginar
que haverá estádios
lotados de prefeitos
presos por causa do

descumprimento da lei"

se tratar de execução orçamentária,
a lei nunca poderia ter entrado em
vigor em 2000, mas, sim, no próxi-
mo exercício. Ele também prevê
que, em futuro próximo, haverá
soluções legislativas para o que cha-
ma de impropriedades e erros da
norma. Entre elas, a proibição dos
"restos a pagar". A AMM está
estruturando uma equipe de
consultoria para orientar os admi-
nistradores municipais sobre a Lei
de Responsabilidade Fiscal. No fi-
nal de novembro, também promo-
veu encontro de prefeitos em Belo
Horizonte, para troca de informa-
ções sobre o tema.

Essa dificuldade para se adaptar
à LRFé tão maior quanto menor for
o município, estima o vice-prefeito
eleito de Belo Horizonte, Fernando
Pimentel, secretário da Fazenda na
atual gestão Célio de Castro. "Se o
prefeito contrata meia dúzia de pro-
fessores, dois médicos e quatro en-
fermeiras, já estoura os 60% de gas-
tos com pessoal previstos. Isso por-

receita (os chamados AROs) e au-
mentar a despesa com pessoal a
partir de 1Q de julho (seis meses
antes do término do mandato). O
prefeito e o presidente da Câmara
não devem contrair despesa que não
seja paga até 31 de dezembro, não
podendo haver restos a pagar.

O descumprimento das regras da
LRF poderá acarretar a suspensão
das transferências voluntárias (co-
tas do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), recursos de con-
vênios federais e estaduais, etc.),
ressalvados os recursos da saúde
(SUS), educação (FundeO e assis-
tência social. Poderá resultar tam-
bém, informa o consultor Mauro
Bomfim, em processo criminal con-
tra o prefeito e sua inelegibilidade.
As penas criminais estão previstas
na Lei nQ 10.028, de 19 de outubro
de 2000, que também tem causado
muita polêmica.

"Não podemos imaginar que ha-
verá estádios lotados de prefeitos
presos por causa do descum-
primento da lei", pondera Mauro
Bomfim. Ele lembra que qualquer
ação penal exige tramitação pelo
Tribunal de Justiça (prefeito tem
foro privilegiado), demandando um
longo processo penal; e nenhum
tribunal irá condenar, segundo ele,
um prefeito se não estiver caracte-
rizado o dolo - a intenção de preju-
dicar e lesar o erário público. Sobre
as perspectivas de punição aos pre-
feitos, o presidente da Associação
Mineira de Municípios (AMM),
Tarcísio Delgado, é taxativo: "Os
prefeitos não poderão cumprir o
que está na lei agora no ano 2000
e, mesmo a partir do ano que vem,
isso não deverá ocorrer de forma
rigorosa", opina, acrescentando que
a constatação vale também para os
Estados.

Uma das principais críticas de
Delgado, reeleito prefeito de Juiz
de Fora, na Zona da Mata mineira,
diz respeito, portanto, à aplicabi-
lidade da LRF.Na opinião dele, por
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000 e agora, pela LRF, os municí-
~iOSterão até maio de 2002 para
e enquadrarem, com limites transi-
tóriosvigorando até 2003. "Ninguém
precisa ficar apavorado", pondera
o consultor da Assembléia. Entre as
-ugestões de Mauro Bomfim para
buscarsoluções para o problema dos
a tos com pessoal, estão a dimi-
nuição dos cargos comissionados, a
não-renovação dos contratos tempo-
ráriosou terceirizados e o estabele-
cimento da regra de realização de
concurso público para investidura
no serviço público.

"Sabemos que muitos municí-
pios estão adotando o artifício de
renovar contrato temporário de tra-
balho, que passa, então, a ser per-
manente. Essa é uma anomalia gra-
ve, que precisa ser corrigida", afir-
ma.Segundo ele, o Tribunal de Con-
tas tem poderes para pedir a
ustação imediata desses contratos
e o desligamento dos contratados
com vínculo precário. Caso a situa-
ção seja de extrema necessidade -
vale lembrar que há muitos contra-
tados nas áreas de saúde e educa-
ção -, Mauro Bornfim suger~ a ime-
diata realização de concurso públi-
co. Ele lembra que a única
Contratação temporária permitida
pela Constituição Federal é o ex-
cepcional interesse público, que
deve ser justificado por lei munici-
pal, com a tolerância de contratação
de seis meses, permitida uma reno-
vação.Vencido esse prazo, terá que
haver concurso. "Não há jeitinho
brasileiro para a situação a não ser
essa medida", opina Bornfim.

Preocupação - Todas as exigên-
ciasda Lei de Responsabilidade Fis-
cal preocupam também os atuais
prefeitos, que acordaram para a
nova realidade trazida pela LRFapós
a ressaca do período eleitoral. Se-
gUndo a lei, de 4 de maio a 31 de
dezembro de 2000, os prefeitos fi-
cam proibidos de contratar opera-
Ções de crédito por antecipado de

do município, incluindo-se os reCUr_
sos do Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento do Ensino Funda-
mental e de Valorização do Magi _
tério (FundeO e compensações fi-
nanceiras da Lei Kandir e excluin-
do-se apenas as contribuiçõe
previdenciárias dos servidores.
"Vale dizer que os pagamentos aos
contratados temporários e aos
terceirizados são incluídos no côm-
puto do limite de 60% dos gasto
com pessoal", atesta Mauro Bornfim.
Ele concorda com essa inclusão, afir-
mando que, caso contrário, seria
muito fácil burlar a LRF, bastando
que os prefeitos, em vez de contra-
tarem diretamente, utilizassem a
contratação de firmas individuais ou
empreiteiras para fugir à responsa-
bilidade fiscal.

O novo prazo de enquadramento
da Lei Rita Camata (LC nQ 82, de
1995, que determina gasto com a
folha de pessoal até o limite máxi-
mo de 60% da receita corrente lí-
quida) venceria em 31 de maio de

para o à~o de,j'999 Joram e~tima-
~<:,"<"~;;,::o,-;, :~i:.:;:~;:',',*,"

dos com base nô.desempen,hóob-
serva do nos anos anteriores, uma
vez que os números não. estavam
disponíveis até a data da publica-
ção da revista. Dos 22 municípios
com população acima de 100 mil
habitantes, somente seis aumen-
taram as despesas com pessoal.
Em termos percentuais, os maio-
res acréscimos foram em Ibirité
(8,8%), Ribeirão das Neves (7,9%)
e Belo Horizonte (6,9%). O gru-
po dos maiores municípios, ex-
cluído Belo Horizonte, encerrou
1999 com uma despesa de pes-
soal 5,5% menor que a do ano
anterior. Ou seja, deixaram de gas-
tar cerca de R$ 36,6 milhões nes-

ite

entidades de administração indireta
(município e União, município e
Estado). As versões simplificadas
dos planos, dos orçamentos, da Lei
de Diretrizes Orçamentárias, dos
relatórios, da prestação de contas e
do parecer prévio do Tribunal de
Contas deverão ser amplamente
divulgadas, inclusive na Internet,
segundo a LRF, o que amplia, na
visão de Mauro Bomfim, a partici-
pação popular na fiscalização finan-
ceira e orçamentária.
Pessoal- A questão dos gastos com
pessoal é outra sobre a qual os no-
vos prefeitos e os administradores
reeleitos terão que se debruçar. A
LRF, informa também o consultor,
determina que pode ser verificado
pelos municípios menores, de seis
em seis meses, o cumprimento dos
limites da dívida consolidada e das
despesas com pessoal. As despe-
sas com pessoal ficam limitadas a
60% (54% para o Executivo e 6%
para o Legislativo) da receita cor-
rente líquida, que é a receita total

,," '.

As transferênc~as~8f{:ptes,gue .in-
cluem gasiosJri.p~rt~~t~scomo pa-
gamentos a inativos e pensionistas,
contribuições ao Fundef e encargos
das dívidas, participaram com 25,8%
do gasto total nesse mesmo ano. Os
investimentos, inclusive inversões fi-
nanceiras, outro importante compo-
nente do gasto municipal, aumen-
taram sua participação no total da
despesa entre 1997 e 1998, pas-
sando de 10,7% para 13,7%.

Em 1999, a despesa com pesso-
al foi, aproximadamente, de R$ 2,6
bilhões, 7% superior à realizada em
1998. Ainda assim, esse gasto foi
2,4% inferior em relação ao verifi-
cado em 1997. Os dados sobre as
finanças dos municí ioscompopu-
lação abaixo 'taÍ1tes

~espesa com pessoal per-
maneceu como o principal
item da despesa municipal

para o conjunto dos municípios do
Estado em 1998, representando
32,3% do total da despesa, con-
forme dados da publicação "Finan-
ças dos Municípios Mineiros - Ano
2000". Esse percentual diminuiu
em relação ao de 1996 e 1997,
quando a despesa de pessoal par-
ticipava com cerca de 33% e 40%,
respectivamente, do gasto total
dos municípios mineiros. As ou-
tras despesas de custeio, das quais
fazem parte, entre outros, os gas-
tos com material de consumo e
serviços de terceiros, foram a se-
gunda maior despesa, tendo atin~
gid026% do gasto total em 1998.
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ou o projeto.
Já os novos projetos somente te-

rão recursos financeiros no Orça-
mento depois de executados os pro-
jetos em andamento. Os recursos das
dotações orçamentárias a serem re-
passadas para a Câmara Municipal
devem ser estabelecidos na LDO e,
em caso de omissão na LDO, esta-
rão limitados a 6% da receita cor-
rente líquida, além de obedecerem
ao disposto na Emenda à Constitui-
ção nQ 25 (trata dos limites de des-
pesa com o Poder Legislativo mu-
nicipal).

Não poderá também haver re-
núncia de receita de seus tributos
(arrecadação de ISS, IPTU, etc.) e,
em caso de benefício fiscal (isen-
ção, anistia, etc.), terá que haver
compensação municipal por meio
de elevação de alíquota, majoração
do tributo e ampliação da base de
cálculo. Fica proibida, segundo in-
forma Mauro Bornfim, a realização
de operações de crédito entre os
e.ntes da Federação, inclusive das
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Municípios terão de aprender a planejar
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Bomfim. As equipes de transição
formadas pelos novos prefeitos de-
vem, então, estudar o Orçamento
para 2001 e tentar interferir no sen-
tido de alterá-lo antes de ele ser
sancionado, a fim de atender à li-
nha programática da futura adminis-
tração. "Se isso não for possível, a
futura Câmara Municipal poderá
aprovar leis ordinárias esparsas, al-
terando este ou aquele ponto do Or-
çamento mediante autorização de
crédito especial ou suplementar ao
que já estará vigorando", orienta o
consultor da Assembléia.

Desafios - Feitos esses ajustes, os
administradores municipais vão se
deparar com velhas questões, já
destacadas: deficiências nas áreas de
saúde, educação e assistência soci-
al; demandas por infra-estrutura
urbana e outras que monopolizaram
o pleito deste ano, como a busca
de soluções para o desemprego, o
crescimento da violência e da inse-
gurança. Vários desses temas são
abordados em estudo desenvolvido
pela Fundação João Pinheiro (FJP),
o que gerou a publicação "Aspec-

.. tos socioeconômicos selecionados/
Estado de Minas Gerais - Regiões
de Planerdmento". As Regiões são
Central, Mata, Sul de Minas, Triân-
gulo, Alto Paranaíba, Centro-Oeste
de Minas, Noroeste de Minas, Norte
de Minas, Jequitinhonha/Mucuri e
Rio Doce.

No caso da violência, os núme-
ros de 1996 para cá são crescentes.
A taxa de criminalidade violenta
(homicídios, tentativas de homicídi-
os e estu pros - crimes contra a pes-
soa; roubos, roubos a mão armada,
roubos de veículos e roubo de veí-
culos a mão armada - crimes contra
o patrimônio) em Minas Gerais, no
último triênio (1996/98), manteve-
se ascendente, conforme tendência
já observada a partir de 1991. Nes-
se período, Minas apresentou, se-
gundo relata Sérgio Luiz Félix da
Silva, pesquisador do Centro de Es-

Além do novo cenário imposto
pela LRF, outras questões vêm à
tona ao se imaginar o que os admi-
nistradores vão encontrar quando
assumirem os cargos em lQ de ja-
neiro de 2001. No caso dos novos
prefeitos, será preciso conhecer o
Orçamento detalhamente, o que
implica saber o volume de recursos
que terão disponíveis para as áreas
de saúde, educação, assistência so-
cial, agricultura e obras públicas.
Mauro Bómfim lembra, também,
que é preciso saber se o Orçamen-
to para 2001 - votado no ano 2000
- já estima presumida receita de
convênios estaduais e federais. A
execução desse orçamento é a viga-
mestra de toda a administração. Por
isso, as equipes de transição que
estão sendo formadas devem ser
essencialmente técnicas, integradas
por contadores e advogados aptos
a analisar essas questões.

O trabalho da equipe de transi-
ção é viabilizado, na maioria das
vezes, por um "acordo de cavalhei-
ros" entre o grupo que entra e o
que deixa o poder. "É uma situação
que está em harmonia com os no-
vos tempos da gestão da coisa pú-
blica, com base na moralidade e na
transparência", ressalta Mauro

pesar dessas críticas, há tam-
bém o reconhecimento dos
aspectos positivos da LRF."É

umadas mais importantes inovações
do planejamento das finanças e dos
gastos municipais", opina o consul-
tor da Assembléia Legislativa Mauro
Bomfim. Não se pode, ressalta, a
pretexto da rigidez e dificuldade
operacional da norma, ficar no lu-
gar-comum da gastança e da farra
dos recursos públicos. "Se todos
partirem para o planejamento dos
gastos, haverá um esforço redobra-
do de cumprimento da lei", estima.

O papel dos Tribunais de Con-
tas com base na LRF será pautado
também, avalia o consultor, por
maior eficácia e agilidade no exa-
me das prestações de contas, pas-
ando a ser de 180 dias o prazo
para emissão de parecer prévio con-
clusivo sobre a prestação de contas
dos municípios com menos de 200
mil habitantes. O prefeito entrega-
rá a prestação de contas no dia 31
de março e, até o dia 31 de setem-
brodaquele ano, o Tribunal de Con-
tas deverá ter concluído o parecer
prévio para julgamento das contas
PelaCâmara Municipal. Se não cum-
prir esses prazos, o Tribunal não
POderá entrar em recesso.
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te~ É preciso apostar nela, nas par-
cerias com a iniciativa privada e no
trabalho voluntário, que é cada vez
maior na sociedade", enfatiza.

Segundo Pimentel, as prefeitu-
ras podem ser líderes dessa consci-
ência cidadã, que se expressa não
só como cobrança, mas também
como ajuda para a resolução dos
problemas. "Os prefeitos que con-
seguirem capitanear esse sentimento
também terão êxito; é assim que
podem surgir soluções criativas e
baratas para as questões locais",
opina. Pimentel cita, como exem-
plo, o Orçamento Participativo im-
plantado em Belo Horizonte. No OP,
relata, a prefeitura chega para o ci-
dadão e diz, com clareza, que não
tem dinheiro para fazer todas as
obras necessárias. Mostra, por ou-
tro lado, que quer decidir, com a
população, qual a obra mais impor-
tante, aquela que receberá os re-
cursos disponíveis. "Quando o ci-
dadão sente que ele participa e
pode dar sua opinião, tem paciên-
cia para esperar", conclui.

Como se vê, não há soluções
prontas ou fáceis para resolver pro-
blemas que incomodam a popula-
ção há vários anos e que, histori-
camente, têm sido deixados para o
próximo governante, na qualidade
de verdadeiras "batatas quentes".
Se os desafios são permanentes e
muitas vezes se agravaram ao lon-
go do tempo, pelo menos as re-
gras do jogo estão claras.' Não há
mistério: é preciso cortar gorduras;
ter coragem de cobrar impostos e
taxas próprias; ter austeridade para
impor limites aos gastos públicos;
compor equipes qualificadas que
auxiliem o prefeito a buscar cami-
nhos, ainda que em médio prazo;
e saber que, jogando limpo com o
cidadão, ele tem paciência para
esperar. E pode ser, inclusive, mais
um aliado nessa "batalha", que é
governar um município num país
como o Brasil.

alavancar o desenvolvimento, com
a geração de emprego e de renda.
Juiz de Fora e outros 22 municípios
formaram um consórcio para
viabilizar um plano estratégico de
desenvolvimento regional. O gru-
po conseguiu, segundo ele, apoio
internacional, recebendo recursos da
ordem de US$ 300 mil, a fundo per-
dido, do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (EID). Boa parte
desses recursos já foi gasta com
consultoria para elaborar o progra-
ma de desenvolvimento.

A participação da sociedade na
busca de soluções é destacada, ain-
da, pelo vice-prefeito eleito de Belo
Horizonte, Fernando Pimentel. Na
opinião dele, as populações têm
mais consciência, hoje, tanto das
suas necessidades (daí a maior co-
brança que fazem aos prefeitos)
quanto das limitações existentes.
"Pelo menos nas cidades maiores,
o cidadão sabe que a prefeitura não
pode resolver todos os problemas.
E é, nesses momentos de escassez,
que a cidadania se revela mais for-

Associativismo e participação -
O associativismo também é desta-
cado por Tarcísio Delgado como
uma solução para os problemas vi-
vidos pelos municípios mineiros. Ele
cita os consórcios intermunicipais
como iniciativas interessantes para
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que a arrecadação dos mumclplos
menores é muito pequena e os gas-
tos com pessoal, muito grandes",
.ilustra Pimentel.

Outra crítica feita à LRF diz res-
peito à tentativa de colocar, sob um
mesmo modelo, municípios com
realidades tão distintas. "Um muni-
cípio do Nordeste é totalmente di-
ferente de um do Sul do País. Isso
deveria ter sido levado em consi-
deração ao se elaborar uma lei que
pretende ser reguladora das contas
públicas. Ela deveria ser regiona-
lizada", opina. Pimentel também
questiona a inexistência do período
de transição para o cumprimento
de uma norma tão ambiciosa na
regulação das contas e das relações
entre Executivo e Legislativo.
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buição social sobre o lucro líquido
(cuja alíquota foi aumentada) e cri-
ação da Contribuição Provisória so-
bre Movimentação Financeira
(CPMF), não compartilhadas por Es-
tados e municípios. Ele também cri-
tica o fato de que 44% do Orça-
mento da União é destinado ao
pagamento dos juros da dívida pú-
blica, o que faz com que o governo
federal se ausente da prestação de
assistência ao cidadão.

Agrava mais ainda a situação o
fato de que vivemos em uma repú-
blica federativa cuja Constituição (a
de 1988) atribuiu aos municípios uma
grande responsabilidade institucional
e legal no atendimento das deman-
das, analisa Fernando Pimentel.
Exemplos disso não faltam: educa-
ção fundamental e a saúde cabem
ao município, assim como trânsito e
transporte coletivo são também atri-
buições desse nível de governo. Na
ausência de resoluções e investimen-
tos nos níveis estadual e federal, o
cidadão acaba recorrendo ao prefei-
to, apoiado na hipótese "quem sabe
ele não poderia fazer alguma coi-
sa?" E é nesse momento que surge a
principal indagação que, com certe-
za, tira o sono de muitos administra-
dores: onde buscar recursos?

Segundo o presidente da Asso-
ciação Mineira de Municípios (AMM),
Tarcísio Delgado, mais de 80% dos
municípios do Estado vivem uma si-
tuação preocupante, com endivida-
mento e dificuldades para sanar com-
promissos mais urgentes. "Os pro-
blemas sociais explodem nas mãos
dos prefeitos", enfatiza Delgado, re-
petindo a análise de Pimentel ao afir-
mar que os administradores vêem em
suas portas, a toda hora, pessoas fa-
mintas, crianças sem escola, sem teto,
abandonadas na rua. Em contrapar-
tida, o município é considerado, na
avaliação de Tarcísio Delgado, o "fi-
lho bastardo" da Federação, ficando
"de pires na mão", enquanto a União
centraliza a arrecadação. "O gover-
no federal nos trata com arrogância.

gações constitucionais, tendo sido
obrigados a renegociar suas dívidas
em condições muito ruins, com o
comprometimento da receita para o
pagamento dos juros. As máquinas
estaduais, acrescenta, são muito pe-
sadas devido a inúmeros erros acu-
mulados ao longo dos anos e tam-
bém aos gastos com o Legislativo e
o Judiciário. "Todos esses aspectos
são limitadores fortes para que os
Estados tenham ação mais efetiva no
campo social ou de investimento fí-
sico. Eles precisariam de alguns anos
para tentar mudar essa realidade",
estima. Já no nível federal de gover-
no, critica, foi praticamente extinta a
prestação de serviços ao cidadão.

Paradoxalmente, acrescenta
Pimentel, houve uma expansão da
carga tributária, com esforço fiscal
de porte, com a União concentran-
do todos os recursos arrecadados em
suas mãos, sem o compartilhamento
com Estados e municípios. Ele in-
forma que a carga tributária no Bra-
sil, no início da década de 90, era
de 25% do Produto Interno Bruto
(PIB). Hoje, é de 31%. Segundo ele,
87% da expansão da carga tributá-
ria foi "abocanhada" pela União, por
meio de contribuições como contri-

Como enfrentar os novos desafios?
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omo fazer frente aos proble-
mas conhecidos por tantos e
enfatizados pelos números?

A grande questão que está posta
para todos os prefeitos, indepen-
dentemente do tamanho do municí-
pio, na opinião do vice-prefeito elei-
to de Belo Horizonte, Fernando
Pimentel, é o fato de que o gover-
no municipal é aquele que' precisa
atender às demandas mais básicas
e primárias do cidadão. Essa res-
ponsabilidade, acrescenta, é assu-
mida em um contexto problemático
de concentração de renda e rique-
za, além do fato de o País não ter
crescimento econômico há mais de
dez anos. "Tudo isso desemboca,
primariamente e liminarmente, em
cima das prefeituras", enfatiza. "O
cidadão, quando se vê desespera-
do, busca a prefeitura, pois é o úni-
co nível de governo que sobrou mais
ou menos incólume desse desastre
que foi a política econt '1ica no Bra-
il, nos últimos dez a ", opina.

Na avaliação de Pimentel, os mu-
nicípios estão em melhor situação do
que os Estados e o governo federal
na assistência ao cidadão. Os Esta-
dos, opina, estão quebrados e não
têm recursos para cumprir suas obri-
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implementação das campanhas de
vacinação. É o que destacam, no
texto "Retrato da mortalidade no
Estado de Minas Gerais em 1997",
as pesquisadoras Carmem SílVia
Rodrigues Moura e Maura Maria da
Consolação Quintão, do Centro de
Estatística e Informações (CEI). "En-
tretanto, os administradores públi-
cos deveriam despender maiores
esforços no sentido de melhorar as
condições de vida da população,
investindo mais nas áreas de saúde,
educação, saneamento básico e ha-
bitação", opinam. As doenças da
vida moderna continuam fazendo um
grande número de vítimas, como,
por exemplo, o infarto agudo do
miocárdio, que atingiu 4.696 óbi-
tos, e as doenças cerebrovasculares,
que atingiram 5.386 óbitos em 1997.
Os homens, em função do próprio
trabalho, estão mais expostos à vio-
lência do que as mulheres: os aci-
dentes de transporte vitimaram
3.197 pessoas no ano em questão,
sendo 2.493 do sexo masculino e
704 do sexo feminino.

Em 1997, foram registrados, por
médicos residentes, 100.849 ates-
tados de óbitos por doenças e vio-
lências, representando 0,6% da po-
pulação estimada do Estado, que é
de 16.882.406 habitantes. A quali-
dade da pesquisa sobre mortalida-
de, desenvolvida anualmente pelo
CEI, tendo como fonte a declaração
de óbitos dos cartórios de registro
civil de Minas Gerais, depende fun-
damentalmente da colaboração dos
médicos e dos oficiais de registro
civil no preenchimento correto das
informações contidas na declaração
de óbitos. Muitas vezes, os dados
são imprecisos, o que explica, em
grande parte, o alto número de
mortes por causas mal definidas.
Além do fato natural da morte, as
doenças também estão associadas à
falta de qualidade de vida da popu-
lação, à complexidade do mundó .
contemporâneo e relacionadas com
as esferas socioeconômicas.

(IBGE). Das dez Regiões de Plane-
jamento do Estado,' quatro apresen-
taram taxas mais elevadas que a
média estadual, demonstrando pior
desempenho as do Jequitinhonha/
Mucuri (31,29%) e Norte de Minas
(27,61%), com 13,44 e 9,76 pontos
percentuais acima da média esta-
dual, respectivamente. As demais
registraram um desempenho mais
favorável, ficando com taxas abai-
xo dessa média, destacando-se a

Secretário municipal da Fazenda de
Belo Horizonte, Fernando Pimentel

"O cidadão sabe que a
prefeitura não pode resolver

todos os problemas, por isso, é
preciso apostar nas parcerias e

no trabalho voluntário"

Região do Triângulo (14,08%) e a
Central (14,15%), com 3,77 e 3,70
pontos percentuais a menos, respec-
tivamente,conforme estudo da pes-
quisadora Maria das Graças D. de
Lemos, no trabalho "O analfabetis-
mo nas Regiões de Planejamento do
Estado de Minas Gerais".

Saúde - A saúde nas dez Regiões
de Planejamento de Minas Gerais
também é abordada no estudo de-
senvolvido pela Fundação João Pi-
nheiro. A pesquisa sobre mortalida-
de revela mudanças na prevenção
de algumas doenças em função da

tatística e Informações (CEI), no tex-
to "Crimes violentos em Minas Ge-
rais", um crescimento acumulado da
taxa de criminalidade violenta da
ordem de 54,79%. As ocorrências
contra o patrimônio, com um cres-
cimento acentuado no período, fa-
ram as grandes responsáveis pelo
aumento dessa taxa. Sua participação
sobre o total de crimes violentos, que
era de 63,3% em 1996, subiu para
75,3% em 1998. A elevação do nú-
mero de ocorrências de crimes vio-
lentos contra o patrimônio se deve à
contribuição do roubo a mão armada,
que apresenta aumento expressivo
durante"o período. Já a taxa de cri-
mes contra a pessoa tende a ser
declinante, de acordo com o estudo.

O desemprego, que também
monopolizou os debates na suces-
são municipal deste ano, foi objeto
de estudos pela Fundação João Pi-
nheiro. As sucessivas crises da eco-
nomia brasileira desde a década de
80, e que se repetem na década de
90, respondem, em grande escala,
pelo aumento de desocupados, que,
em 1998, totalizaram 7,5% da popu-
lação economicamente ativa minei-
ra (572.006), destaca a pesquisado-
ra Ivone Soares Aranha no texto
"Comportamento d:l população eco-
nomicamente ati\'a de \Iinas Gerais
em 1998". Es"t' e1e\'aclo índice toma
caráter mais dr:lIlütic(). segundo ela,
tendo em vist:l :1 precariedade do
sistema de st'gurid:llk' S( leial do País,
particulannente o seguro-desempre-
go. A magnitudl' (b C< ll1centração de
renda no Estado também é destaca-
da no estudo, que mostrJ que os 10%
mais ricos acumulam 'í5,.1% da ren-
da, enquanto os 50% mais pobres
detêm 16% da renda, em 1997.

Os velhos problemas na área da
educação também persistem. Em
1996, a taxa de analfabetismo em
Minas Gerais registrou 17,85%, se-
gundo dados da Contagem da Po-
pulação realizada no ano em ques-
tão, pela Fundação Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
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Caminhos - Rememorados os pro-
blemas que os administradores pú-
blicos vão encontrar a partir de 1Q
de janeiro de 2001, surge a per-
gunta: quais são, então, as saídas?
O vice-prefeito eleito de Belo Ho-
rizonte, Fernando Pimentel, sugere
que os administradores municipais
tentem aprimorar a estrutura de ar-
recadação própria - impostos como
o Imposto Predial e Territorial Ur-
bano OPTU), além das taxas; fazer
uma boa apuração do Valor Adicio-
nado Fiscal (VAF), que é o princi-
pal informador do índice de repas-
se do ICMS aos municípios; e cui-
dar bem da receita e da despesa
próprias, enxugando onde for pos-
sível e acabando com gastos supér-
fluos.
O consultor da Assembléia

Mauro Bomfim tem "fórmula" se-
melhante. A receita deve ser au-
mentada com o fim da sonegação
fiscal e da evasão de divisas relati-
vas a determinada atividade produ-
tiva. Segundo ele, há pequenas pre-
feituras que não sabem nem o que
vem a ser o VAF."Suponhamos que,
num municípiC?produtor de carvão,
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mento de outros 90 já existentes.
A demanda partiu da Assembléia
Legislativa.
Nesse contexto, a questão dos

novos municípios é muito mais com-
plicada ao avaliarmos o cenário que
os administradores vão encontrar em
1Q de janeiro de 2001. A maioria
deles se desmembrou na perspec-
tiva de abarcarem parte da transfe-
rência do FPM e terem recursos pró-
prios para resolver problemas sem
a tutela do município-sede. "Amaio-
ria dos novos depende do FPM.
Mas, criando-se mais uma unidade,
deve-se levar em conta que o mes-
mo montante de recursos será divi-
dido por um número maior de uni-
dades. A questão é se o FPM cobre
os custos dos encargos com que os
novos municípios estão arcando",
indaga Álvaro Ramalho.compartilhado, principalmente nos

pequenos municípios, a descentra-
lização acaba sendo questionada",
opina.
A emancipação de municípios

em Minas ocorreu usando-se o ar-
gumento da descentralização e da
modernização. Mas, para o profes-
sor, esse processo foi afoito e até
mesmo inconseqüente, carecendo
de um estudo para avaliar as con-
dições das comunidades que se
emanciparam de se tornarem en-
tes municipais. Num primeiro mo-
mento, os critérios para se eman-
cipar eram os números da popula-
ção (acima de 7 mil habitantes) e
dos eleitores (3 mil). Foram eman-
cipados 33 municípios em 1991 e
1992. Em 1996, o critério foi me-
nos rígido, com a necessidade ape-
nas da existência de 2 mil eleito-
res. Foram emancipados, então, 97
municípios. "Muitas vezes, o pro-
cesso ocorreu para que os municí-
pios de origem se livrassem de um
fardo", avalia Ramalho. O CEI fi-
nalizou, recentemente, um traba-
lho de pesquisa para a caracteriza-
ção do perfil socioeconômico dos
novos municípios mineiros - os 130
que resultaram do desmembra-

" . .".Impacto e maIor nos novos munIcIpIoS
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o analisar a descentralização
administrativa e política le-
vada a cabo no Brasil e

enfatizada na Constituição de 1988,
Álvaro Ramalho lembra que a me-
dida é modernizante em nível de
Estado, fundamentalmente no que
diz respeito à decisão política. "Ar-
gumenta-se que, a partir do momen-
to em que governo local tiver auto-
nomia de recursos e autonomia para
tomar decisões, estas poderiam es-
tar mais voltadas para as necessida-
des locais, tendo em vista a proxi-
midade do público-alvo de deter-
minada política pública", explica. O
processo decisório, acrescenta o
professor, poderia ter a participa-
ção maior, desta forma, da socieda-
de como um todo e dos interessa-
dos, argumento teórico válido para
a Europa, na opinião dele. No caso
braSileiro, Álvaro Ramalho afirma
que é prematuro avaliar essa mu-
dança como modernização. Isto por-
que, no Brasil, há determinados gru-
Pos de interesse bem definidos e
incrustrados regionalmente e local-
mente, com forte poder nas deci-
sões locais. "Como não se tem uma
Sociedade bem organizada e mais
Panicipativa e o poder local não é

ra as políticas públicas municipai .
Por exemplo, se você tem um dono
de terra que faz parte da elite
decisória da região ou do municí-
pio, é muito difícil aumentar algum
tipo de imposto. Em cidades de
médio porte para cima, onde há
menor influência do poder político
local, pode-se aumentar os tributos
mais facilmente", opina o profes-
sor. Para Ramalho, a LRF- que pre-
garia a autonomia dos municípios
na geração de recursos próprios -
apresenta uma tendência de con-
centração tributária em favor dos
municípios mais ricos, o que seria
um grande problema. "A lei está sen-
do implantada de forma horizontal,
o que é muito arriscado, com algu-
mas pequenas diferenças, sem le-
var em conta que os municípios são
muito diferenciados, dependendo da
região em que estão localizados",
analisa Ramalho.

são pequenos e a estrutura orçamen-
tária, frágil. A maior parte deles tem
área baixa e número de habitantes
baixo, densidade baixa e grau de
urbanização baixo. Grande parte da
receita é originária do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM).
"Os problemas fundamentais do ad-
ministrador que está entrando são a
estrutura administrativa incipiente e
a pouca qualidade técnica, além da
reduzida capacidade de aumentar a
arrecadação própria em função de
contingências políticas", acrescenta
o professor.
Segundo Ramalho, tendo em vis-

ta o que ele chama de "sociologia
municipal", em que se tem poder
econômico e elite de poder bem
próximos ao Legislativo e ao Exe-
cutivo municipal, há uma dificulda-
de tremenda de elevar arrecadação
via aumento da tributação própria.
"A elite determina, define e elabo-
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receita tributária própria re- 'pãi~oconjunto dos
presenta «.;~soma da receita )'v;ímas Gerais. A que
~om ~siID.ôStosÇIPTUiITBLfI}tri94iátiá+ de Bel

SS),'as tax ontribuição G7;6%!;apesar den
de Melhoria. ~~s ceita tributá- asfnaiores, é a grande sponsá-
'na própria do conjunto dos muni- ;c'vel'pelo desempenho negativo do
cípios mineiros, que vinha cres- conjunto da receita tributária; de-
cendo desde 1995, registrou que- vido ao montante de. seus tribu-
da de 2,4% em 1999, segundo tos: em 1999, chegou a compor
dados da publicaçãO "Finanças dos cerca de 40% de todos os tributos

,Municípios Mineiros- Ano 2000". municipais arrecadados nO.Bitado".
A taxa média anual'decrescimen- tQuanto maior o ,porté popu-
to no período 1995/99 foi de 4,4% lacional dos municípios,. maior é
e a participação da receita tribu- a importância da receita tributária
tária no total da receita dos muni- no total das receitas. Para o con-
cípios de Minas diminuiu de 17,3% junto dos municípios com popu-
em 1998 para 16,6% em 1999. lação de até 20 mil habitantes, a
A queda da receita tributária receitaJtributária representou cer-

t"deveu-se, segundóa,r,evista, "à re- ca,de1i4,3% da receita 'total; 'para
'vdução dos dois principais impos- os'co~população entre'>2úmil e
1£ tos municipais,;6<!!"TU(-1,8%) e50rmil;cfl0,6%; entre 50;~ile 100
o ISS (-5,4%), entre 1998 e 1999. mil, 17%; acima de 100mil, exceto
Esses dois impostqs .chegam a re- Belo{Horizonte, 20,6%>kAreceita
presentar 63% da ceita tributá- tript1tária da Capital. re r entou
ria e cerca deI ceitatotal"36~~lYó;;.daF~ceita totá

,<~~%iiWiJ".~\

"Os problemas dos novos
prefeitos são a estrutura

administrativa incipiente e a
reduzida capacidade de

aumentar a arrecadação"

Quando os prefeitos vão a Brasília,
as autoridades os recebem como se
eles fossem relativamente capazes,
menores de idade", reclama Delga-
do.
Há também outras agravantes,

segundo o diretor do Centro de Es-
tatísticas e Informações (CEI) da Fun-
dação João Pinheiro, Álvaro Ramalho.
Criada em 1969, a fundação é um
órgão do sistema estadual de plane-
jamento de Minas Gerais, encarre-
gado de realizar projetos de pesqui-
sa aplicada, consultorias, desenvol-
\T"imento de recursos humanos e
ações de apoio técnico ao planeja-
mento e aos demais sistemas
operacionais do Estado. Em 1992,
com a incorporação do CEI, a funda-
ção tomou-se o órgão oficial de es-
tatística do Estado, sendo responsá-
vel pela produção e divulgação de
dados básicos e indicadores econô-
mico-financeiros, demográficos, so-
ciais e outros.
Em Minas, informa Álvaro

Ramalho, a maioria dos municípios

Diretor do Centro de Estatisticas e
Informações (CEI) da FJP,

Alvaro Ramalho
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esse produto deixa a cidade em ca-
minhões, de madrugada, sem que a
empresa emita nota fiscal de saída.
.Isso prejudica o município, mesmo
no caso de produto isento do ICMS
ou que tem imunidade constitucio-
nal tributária. Se houver o preen-
chimento correto das declarações da
empresa, o município acaba rece-
bendo dividendos e divisas", ensi-
na Bornfim.

No que diz respeito à receita
de FPM, o administrador deve es-
tar atento à atualização do censo
populacional, tendo em vista que
o repasse leva em conta o número
de habitantes. Bornfim lembra, tam-
bém, que os municípios devem ter
os olhos abertos à parte do ICMS
que se refere à Lei Robin Hood
(Lei nQ 12.040, de 1995, modifica-
da pelas Leis nQs 12.428, 12.581,
12.734 e 12.970). Segundo a lei, o
município que investir mais em
educação, saúde, meio ambiente e
patrimônio cultural terá maiores
dividendos e pontuação no retor-
no do ICMS.

Mauro Bomfim também enfatiza
que o administrador municipal
deve considerar a questão de re-
núncia de receita. "Quantas pre-

"Os prefeitos vão a Brasília,
as autoridades os recebem

como se eles fossem
relativamente capazes,

menores de idade"
Presidente da AMM.
Tarcísio Delgado

feituras, sob o viés de política par-
tidária, por exemplo, concedem
isenções de IPTU e ISS?", questio-
na. O consultor volta à Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, lembrando
que a norma veda o que Bomfim
chama de "farra das isenções tri-

butárias". "Toda vez que o muni-
cípio conceder isenção de ISS, terá
que criar uma fonte de compen-
sação, majorando a alíquota de
outro tributo ou aumentando a
base tributária de outro setor. Se
conceder isenção a uma empresa,
por exemplo, deverá demonstrar,
analiticamente, o aumento da base
tributária advinda das atividades
dessa firma", ilustra.

O presidente da Associação Mi-
neira de Municípios (AMM),Tarcísio
Delgado, dá recado semelhante.
Segundo ele, nos municípios peque-
nos, há uma grande dose de
paternalismo, com os administrado-
res se abstendo do ônus de cobrar
imposto novo, "passando a mão na
cabeça do cidadão". "É preciso aus-
teridade e rigor", afirma. Delgado
também aconselha os administrado-
res a buscarem técnicos e assesso-
res qualificados que os auxiliem na
conquista da eficiência e da produ-
tividade. Na opinião dele, muitas
vezes, com a atualização do cadas-
tro dos contribuintes e a efetiva co-
brança dos impostos próprios, a ar-
recadação aumenta, sem que neces-
sariamente seja preciso aumentar os
valores cobrados. •

~::~::;:':

desde 1997, de diminuição do
ficit apurado na contabilização de
receitas e despesas. O áumento de

233Amilhõés a menos que; em 4';' 16,3% da receita e o relâtivamente
% menOr crescimento da desResa
03,3%) proporcionaram uma ,Te-

h>dução;icte 51,4%.-no déficit tOtal,
gue passou de"R$ 290,3,milhões
em;t1997.para,1R$ ..l41;;1.imilhQ~9

'-:~'- - :,:._::::?:;::::"~::::' '%:-.: ": :<:': ..... ' _'co:,::: :<"'"<> ":'. ";;:::"::W:~':>'" '~~:;:::~~:::f::',.~;:,:::}:

em 1998. Os níveis de despesas
e de receitas ~st~o r<l:pidaIl1el."lte

4 s~ apr()xirhando.lsso •..indic; q~e,
no conjunto, os muniçípios minei-
ros estão procurando ajustar.\suas

,MunicípIOS ajus!~mcontas
egund~~,.~tbli~a~b "Fin~'
ças dos Municípios Minei-
ros - Ano 2000", elaborada

pela Aequus ConsultoriaS/ê Ltda.
e organizada por Alberto Borges
e Tânia Nillela, após uma. queda
de 3%, registrada entre i996 p~
1997, a despesa lotaI d09 municí-
pios cre.~ceu 1?t3% eBtr~,.:19~7ú;
1998. A."'Ínaiorpa'rte cÍess~i,acrés'-
cimo concentrou-se no item "OU7
~as despesas d~ custeig;;;;'que n~~"
Úlcluemas de'pessoal,:~, em se':"
guida, nos investimento' As des- '"
" >dMq ..

S
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