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escopo teórico do
presente estudo as-
senta-se em duas
principais vertentes.
A primeira contex-

tualizada em nível mundial e a se-
gunda, internamente. Pela primei-
ra, clave comum às argumentações
de cientistas sociais de todo o mun-
do, prenuncia-se que é inevitável
que o fenômeno da globalização,
de uma forma ou de outra, acabará,
sem dúvida, afetando o funciona-
mento dos Estados nacionais e a via-
bilidade dos sistemas federativos.

Alguns asseguram ainda que as
condições de desintegração em que
se encontram a maioria dos Estados
nacionais periféricos, abalados pe-
las suas crises fiscais e políticas e,
às vezes, pelo ataque ideológico e
político de um liberalismo irracio-
nal, podem estar indicando que o
caminho de sua reconstrução pas-
sará pelos poderes locais. Porém,
nesse caso, ao contrário do que se
imaginou, essa tarefa já não se da-
ria na forma de um programa de
descentralização, mas de reconstru-
ção, a partir de baixo, dos corpos
políticos e das identidades cidadãs

e da própria institucionalidade de um
novo Estado. Nesse caminho, sem
dúvida, os médios e grandes muni-
cípios ou até mesmo as metrópoles
deverão ocupar, muito provavelmen-
te, um lugar preeminente e éiecisivo
para as demais unidades federadas.

Pela segunda, é importante cap-
tar dois movimentos que impactam
sobre as finanças municipais no Bra-
sil, deflagrados pelo governo fede-
ral após a Constituição de 1988,
quando, num primeiro momento, a
participação dos municípios no vo-
lume total da arrecadação aumen-
tou. O primeiro, do lado do gasto
público, resume-se no processo de
descentralização dos encargos, que,
depois de uma fase desordenada
após a Constituição de 1988, segue,
nos anos mais recentes, uma traje-
tória mais bem delineada, que se
mostra mais consistente, apresentan-
do resultados. O segundo, do lado
da receita, relacionado tanto com a
adoção, pela União, de medidas para
a expansão de receitas extraordiná-
rias ou de receitas não partilhadas
com as esferas subnacionais (IOF,
CPMF e outras contribuições soci-
ais) quanto com a redução dos re-
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Regiões de Planejamento

Alto Paranaíba (5)
Central (1)
Centro-Oeste de Minas (6)
Jequitinhonha/Muêuri (9)' ......-
Mata:(2j~'
NoroestédéMinas(7) .•..•..
Norte d~~Minas (8) . ..

Rio Doce (10)
Sul de Minas (3)
Triângulo (4)

Total do Estado

Fonte: Dados Básicos: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Divulgados em http://www.fjp.gov.br. em
Institucional/CEI/Produtos Diversos
1 Receita Própria = tributária + não-tributária, que inclui patrimonial, de serviços, industrial, outras correntes e de capital e
alienação de bens
2 Receita de Outras Fontes = convênios, transferências da União e do Estado (correntes e de capital)
Os números entre parênteses após as regiões referem-se à numeração das mesmas e, após os municípios, referem-se à
região onde os mesmos se localizam

MUNiCíPIOS DE PORTE MÉDIO CRESCERAM MAIS EM 1998

TABELA 1
Receita por origem dos recursos -1998 (em milhões de reais correntes)

Municípios

Belo Horizonte (1)
Uberlândia (4)
Juiz de Fora (2)
Betim (1)
Contagem (1)
Ipatinga (10)
Uberaba (4)
Sete Lagoas (1)
Montes Claros (8)
Itabira (1)
Poços de Caldas (3)
Governador Valadares (10)
Divinópolis (6)
Pouso Alegre (3)
Araxá (5)
Varginha (8)
Patos de Minas (5)
Nova Lima (1)
Timóteo (10)
Santa Luzia (1)
Demais Municípios

Total do Estado

O valor das receitas de outras
fontes, em termos absolutos, mos-
tra o grau de dependência dos go-
vernos locais em relação aos repas-
ses de recursos da União e do Esta-
do. Além disso, cabe observar que,
como as receitas de transferências
são de competência de outras esfe-
ras da administração pública, os
municípios não dispõem de instru-
mentos próprios capazes de con-
duzir a uma expansão dessas recei-
tas. A única forma de redução des-
sa dependência é utilizar melhor o
espaço, porventura existente, de
elevação da receita própria.

As tabelas 1 e 2 mostram, em
primeiro lugar, que, para o conjun-
to dos municípios mineiros, o total
das receitas procedem, respectiva-
mente, 24,1% de fontes de capta-
ção próprias (tributárias e não-tri-
butárias) e 74,1% de outras fontes
de recursos, nas quais se destacam
a cota-parte do ICMS, a cota-parte
do FPM e as transferências de con-
vênios. As operações de crédito
perfazem apenas 1,1% do 'total, atin-
gindo, em 1998, R$ 69,4 milhões a
preços corrrentes, sendo que R$
37,3 milhões, cerca de 54% do to-
tal, concentram-se na Região Cen-
tral (macrorregião de planejamento
1) e, desses, R$ 15,9 milhões, em
Belo Horizonte.

Observa-se que, em nenhum dos
20 principais municípios conside-
rados e em nenhuma das 10 regi-
ões de planejamento, a participa-
ção relativa dos recursos próprios
atingiu 50% da receita total Ctabela
2 e gráfico 1). Em outros Estados da
Federação como São Paulo, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná,
conforme divulgados em sites dos
seus Tribunais de Contas e das suas
Secretarias de Estado da Fazenda,
alguns municípios ultrapassam esse
percentual de 50%, indicando situa-
ção mais favorável comparativamen-
te à apresentada pelo conjunto dos
853 municípios mineiros. É neces-
sário, pois, que as administrações

cício. Excluindo-se desse montante
o total das operações de crédito, da
ordem de R$ 69,4 milhões, tem-se
uma receita líquida de R$6,3 bilhões.

Na análise da receita, é impor-
tante visualizar como os municípios
captam seus recursos próprios e os
que provêm de outras fontes. En-
tende-se como receita própria a re-
ceita tributária - impostos e taxas,
acrescida da receita não-tributária
arrecadada pelo próprio município
(receita patrimonial, de serviços,
industrial, outras receitas correntes
e de capital e alienação de bens).
Esse conjunto de receitas tem como
responsável pela sua geração, arre-
cadação e administração a própria
esfera pública que efetua os gas-
tos. Ou seja, nesse caso, é a esfera
municipal que cobra os tributos de
sua competência, presta serviços
remunerados, coíbe com multas atos
proibidos pelas normas vigentes, faz
cobranças da dívida ativa e realiza
atividades empresariais.

O valor corrente da receita pró-
pria, em termos absolutos, é um in-
dicador que mostra a quantidade de
recursos próprios captados e admi-
nistrados no exercício financeiro por
cada um dos municípios mineiros.
Reflete o grau de autonomia da es-
fera municipal e, ao mesmo tempo,
evidencia a possibilidade de altera-
ções para viabilizar uma expansão
de recursos por meio de mudanças
nas alíquotas, nos prazos de reco-
lhimento ou no sistema de indexação
dos impostos.

A receita de outras fontes, por
outro lado, é proveniente de trans-
ferências de outras esferas de go-
verno (União e Estado, no caso dos
municípios) tanto correntes quanto
de capital e receitas de convênios
firmados. A parcela relativa às ope-
rações de crédito é destacada com
base no entendimento de que es-
ses recursos, por serem recursos de
terceiros, em algum momento, de-
verão ser pagos pelos municípios
com os devidos encargos.
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cursos transferidos para Estados e
municípios por mecanismos como
o Fundo de Estabilização Fiscal (an-
tigo Fundo Social de Emergência) e
a Lei Kandir.

Como pano de fundo de todo
esse contexto mais amplo, permeia
a constatação, a partir da evidência
empírica, de que a capacidade de
geração de receitas públicas de uma
localidade, região ou país é deter-
minada, principalmente, pelo seu
estágio de desenvolvimento. Obser-
vam-se bases estreitas e pouco
diversificadas de tributação e, con-
seqüentemente, limitada capacida-
de de arrecadação, pelo setor pú-
blico, em economias que se encon-
tram em estágios incipientes de de-
senvolvimento econômico. Com a
elevação dos níveis de renda per
eapita da população, ou comple-
mentarmente, pela aferição da ex-
pansão de valores de outras variá-
veis proxies indicativas de desen-
volvimento, as bases tributárias se
e.xpandem, aumentando a capaci-
dade de arrecadação do governo,
que passa a captar maiores parce-
las de recursos do setor privado.

Pela discussão acima, percebe-
se a relevância em se proceder es-
tudos sobre os municípios em ter-
mos de suas necessidades e capa-
cidades potenciais e reais de finan-
ciamento da acumulação de capital.
Este artigo caminha nessa direção,
compreendendo uma análise dos
dados da receita dos 853 municí-
pios mineiros, levantados nas pres-
tações de contas dos municípios no
Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais e que integram a base
de dados de estatísticas municipais
da Fundação João Pinheir02•

Fontes básicas de recursos
dos municípios mineiros3

No exercício financeiro de 1998,
a receita orçamentária total dos mu-
nicípios mineiros atingiu R$ 6,4 bi-
lhões em valores correntes do exer-
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Fonte: Dados Básicos: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Divulgados em http://www.fjp.gov.br. em
Institucional/CEI/Produtos Diversos
1 Receita Própria = tributária + não-tributária, que inclui patrimonial, de serviços, industrial, outras correntes e de capital e
alienação de bens
2 Receita de Outras Fontes = convênios, transferências da União e do Estado (correntes e de capital)
Os números entre parênteses após as regiões referem-se à numeração das mesmas e, após os municípios, referem-se à
região onde os mesmos se localizam
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Tanto o PMAT quanto o PNAFN
financiam investimentos nas áreas
de: Informática (aquisição de
hardware, redes de computação e
de comunicação; aquisição e desen-
volvimento de software e de siste-
mas de informação. Capacitação
(promoção de cursos, seminários e
programas de treinamento e
reciclagem funcional, além da rea-
lização de visitas técnicas. Serviços
técnicos especializados (execução
de serviços para desenvolver ativi-
dades do projeto, inclusive dos sis-
temas de organização e gerência,
base cadastral e tecnologia de in-
formação). Equipamentos operacio-
nais (aquisição de veículos opera-
cionais, equipamentos de comuni-
cação e outros bens móveis opera-
cionais. Infra-estrutura física (cons-
trução, reforma e adequação de
ambientes físicos).

Em síntese, no âmbito da classi-
ficação da receita por origem de
recursos pontuada anteriormente e
apresentada nas tabelas 1 e 2, pode-
se ressaltar que, grosso modo, os
853 municípios mineiros têm suas
receitas públicas procedentes de
três fontes distintas, embora a es-
trutura legal da receita municipal
seja muito mais ampla:
• o maior volume de receitas pró-
prias resulta da arrecadação do
Imposto sobre Serviços de Qual-
quer Natureza (ISS) e do Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU);

• a parcela de recursos resultante
da cota-parte do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS) constitui o maior vo-
lume de transferências estaduais;

• transferências federais, principal-
mente a cota-parte do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM).
Considerando essas fontes bási-

cas de recursos, até 1988, eram de-
finidos alguns grupos de municí-
pios no Estado de Minas Gerais, se-
gundo a maior ou menor participa-
ção de cada uma dessas alternati-
vas e de acordo com o seu porte:

600500400300

• a agilização e efetiva cobrança
da dívida ativa;

• a melhoria das condições de aten-
dimento ao contribuinte;

• a transparência na gestão da recei-
ta e do gasto público municipal;

• o controle da elisão e da evasão
tributária;

• o aperfeiçoamento da legislação;
• o acesso aos textos da legislação
municipal;

• o desenvolvimento e aper-
feiçoamento dos sistemas de in-
formação;

• a integração da administração fi-
nanceira;

• a atualização dos cadastros mobi-
liários e imobiliários;

• a cooperação dos municípios en-
tre si e desses com os demais ní-
veis de governo;

• o aprimoramento da administra-
ção de recursos humanos, da fo-
lha de pagamento de pessoal, das
licitações e contratos, das com-
pras, do patrimônio, dos materi-
ais, do protocolo e do controle
de processos.
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públicas municipais do Estado de Mi-
nas Gerais envidem esforços no sen-
ódo de viabilizar maiores volumes
arrecadados de recursos próprios.

esse sentido, vale registrar que,
desde 1997, os municípios brasilei-
ros passaram a contar com dois
programas do governo federal: o Pro-
grama de Modernização das Admi-
nistrações Tributárias Municipais
(PMAT) do BNDES e o Programa
Nacional de Apoio à Administração
Fiscal para os Municípios Brasileiros
(P AFM) do Ministério da Fazenda4
(anexo 1). Esses dois programas
mostram algumas semelhanças por
oferecerem condições de financia-
mento a ações que contemplem:
• a geração de receitas adicionais,
estáveis e não-inflacionárias, ob-
tidas pela melhor exploração de
suas bases de arrecadação;

• a implantação de novos métodos
de planejamento tributário e de
recursos humanos;

• a capacitação, o treinamento e o
aperfeiçoamento do quadro
gerencial, técnico e de apoio;

QUt-dez/2000

No de municípios

Fonte: Dados Básicos: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Divulgados
em http://www.fjp.gov.br. em Institucional/CEI/Produtos Diversos
Este índice mede a autonomia financeira do município
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TABELA 2

Receita-por d;i;m~d~ectirsos ..".~19980:,
(parti,~ipação!elativa na receita t()tal - m::;percêntual)

Municípios
Belo Horizonte (1) 100,0
Uberlândia (4) 100,0
Juiz de Fora (2) 0,0 100,0
Betim (1) 5,1 100,0
Contagem (1) 0,0 100,0
Ipatinga (1O) 0,6

.. •..
100,0

Uberaba(4) 1,0 100,0
Sete Lagoas (1) ~.

2,L 100,0,,' ''';;?

Montes Claros (8)
.,.

0,0 100,0
Itabira (1) ,-.-.;:: 0,0 100,0
Poços de Caldas (3) 0,1 100,0
Governador Valadares (1O) ~. 0,0 100,0
Divinópolis(6) 2,2 '100,0
Pouso Alegre (3) 0,0 ,< 100,0
Araxá (5) 4,6 100,0
Varginha (8) 2,2 100,0
Patos de Minas (5) 0,2 100,0
Nova Lima (1) 2,2 100,0
Timóteo (1O) 3,0 100,0
Santa Luzia (1) 0,0 100,0
Demais Municípios 1,0 100,0
Total do Estado 1,1 100,0
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TABELA 3
Receita tributária por principais rubricas - 1998

(em milhões de reais correntes)

Região de Planejamento

Alto Paranaíba , 6,5 4,4 7,9

Central 209,5 ' 228,0 149,3

Centro-Oeste de Minas 9,9
'-~:" -r:'-'

8,0 15,0

JequitinhorihalMucuri
~".,...~

1,5 1,9 5,6

Mata ~2,3 .. .>.~•••'
24,6 25,9

Noroeste de Minas .' 1,4 ..2,3 2,3

Norte de Minas 4,0 6,8- 8,5

RioDoce 21;6 18,4 18,9

Sul de Minas 32,5 18,2 •.} 32,8

16;3
'>":«-;;'J"'»:;,,~

Triângulo ..25,2 25,5

,.:,:"''' •.. "- ;~

Municípios

Belo Horizonte (1) 155,6 171:3 86;2

Juiz de Fora (2) 22,7 18,0 13,0

Contagem (1) 16,3 17,7 17,9

Ipatinga (10) 9,4 8,9 4,0

Uberlândia (4) 8,2 ••..-<. 16,2 11,4

Sete Lagoas (1) 7,1 4,1 3,8

Betim (1) 6,8 10,0 3,0

Poços de Caldas (3) 5,5 3,7 1,5

Timóteo (10) 5,4
.~

2,0 2,4

Pouso Alegre (3) 3,8 2,0 1,0

Uberaba (4) 3,7 5,1 5,4

Nova Lima (1) 3,2 2,6 1,8

Govemador Valadares (1O) 3,1 4,1 3,8

Patos de Minas (5) 3,0 1,4 1,9
Varginha (8) 2,9 2,3 1,3

Divinópolis (6) 2,9 3,7 4,4

Montes Claros (8) 2,6 4,3 3,1

Santa Luzia (1) 1,8 1,3 2,3
Itabira (1) 1,4 1,6 1,7
Araxá (5) 1,2 1,4 1,1

Demais municípios 69,0 56,4 120,6

Total do Estado 335,5 338,0 291,7

OUt-dez/2000

Fonte: Dados Básicos: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Divulgados em http://www.fjp.gov.br. em
Institucional/CEI/Produtos Diversos

RS 2,1 milhões a mais de
RS 100 milhões RS100 milhões

Grande, Chapada Gaúcha, Claraval,
Conceição de Ipanema, Córrego
Novo, Cristália, Crucilândia, Curral
de Dentro, Dona Euzébia, Dores de
Guanhães, Glaucilândia, Gonzaga,
Ibiracatu, Icaraí de Minas, Indaiabira ,
Jequitaí, José Gonçalves de Minas,
Juvenília, Lontra, Luislândia,
Miravânia, Monte Formoso,
Natalândia, Ninheira, Padre Carva-
lho, Pai Pedro, Pequi, Piau,
Pintópolis, Riacho dos Machados,
Santa Helena de Minas, Santa Rosa
da Serra, Santo Antônio do Itambé,
Santo Antônio do Rio Abaixo, São
Domingos das Dores, São João da
Lagoa, São João do Paraíso, São Se-
bastião da Vargem Alegre, São Se-
bastião do Anta, Sardoá, Serra da
Saudade, Vargem Grande do Rio
Pardo e Verdelândia.

Pela tabela 3, observa-se que a
Região Central (macrorregião de pla-
nejamento 1) e o Município de Belo
Horizonte (situado na RP1) detêm,
respectivamente, 62,4% e 46,3% do
total do IPTU arrecadado pelo con-
junto dos municípios mineiros em
1998. Somando-se à arrecadação do

Arrecadação de ISS
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Gráfico 2
Número de municípios'por faixas de arrecadação de ISS

Minas Gerais - 1998

out-dez/2000

te, mais de R$ 2,1 milhões). Ou seja,
em muitos municípios de médio e
pequeno portes, a baixa produtivi-
dade desse imposto é detectada,
evidenciando uma distribuição de-
sigual de sua incidência tributária.

Para o IPTU, ocorre o mesmo.
Observa-se que, em vários municí-
pios, a base tributária desse impos-
to é subutilizada ou inexpressiva,
ou seja, o patrimônio imobiliário
existe, mas não é explorado ade-
quadamente. Entretanto, em outros,
nem sequer existe a condição, o
patrimônio imobiliário é mínimo. A
despeito dessa evidência, os valo-
res de IPTU per eapita para 1994 e
1998 mostram relativa melhora nes-
sa realidade.

Os dados relativos ao exercício
de 1998 mostram que o total da ar-
recadação do IPTU atingiu R$ 335,6
em valores correntes, cerca de 18%
acima do montante arrecadado em
1997, 32% em 1996 e 56% em 1995.

Em 1998, pelos dados do Tribu-
nal de Contas6, 47 municípios não
arrecadaram IPTU: Bonito de Minas,
Bugre, Campo Azul, Carbonita, Casa

Fonte: CEI/FJP: Boletim Eletrônico de Finanças Municipais, divulgado via Internet
em htlp://www.fjp.gov.br. em Institucional/CEI/Produtos Diversos
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• poucos municípios têm o ISS e o
IPTU como principais fontes de
arrecadaçãoj' .

• municípios de médio porte, com
razoável nível de atividade' eco-
nômica, que têm a cota-parte do
ICMS como principal fonte de re-
ceitaj

• grande número de municípios de
pequeno porte, em que a cota-
parte do FPM é a principal fonte
de receita.
Apenas em Belo Horizonte e em

alguns municípios, o ISS é impor-
tante em termos de volume de re-
cursos arrecadados. Os dados rela-
tivos a 1998 mostram que Belo Ho-
rizonte detém 50,7% do volume to-
tal do ISS arrecadado pelo conjunto
dos municípios mineiros no mesmo
exercício, cerca de R$ 171,3 mi-
lhões a preços correntes. Os 15
municípios que ocupam as primei-
ras posições relativas em termos de
arrecadação de ISS, Belo Horizon-
te, Juiz de Fora, Contagem,
l!berlândia, Betim, Ipatinga,
Uberaba, Montes Claros, Sete La-
goas, Governador Valadares, Divi-
nópolis, Poços de Caldas, Nova
Lima, Varginha e João Monlevade,
detêm 81,1% do total, perfazendo
R$ 274,2 milhões em valores cor-
rentes do exercício de 1998. Pelos
dados divulgados no Boletim de Fi-
nanças Municipais da Fundação João
Pinheiro5, observa-se que, no perío-
do de 1994 a 1998, essa concentra-
ção oscilou em 2 pontos percentuais
para mais no início do período com-
parativamente ao final, o que indi-
ca quase nenhuma alteração em ter-
mos relativos. O gráfico 2 mostra o
número de municípios por faixa de
arrecadação desse imposto, eviden-
ciando que o maior número de mu-
nicípios concentra-se nas menores
faixas de arrecadação (em 1998,
717 municípios arrecadaram até R$
100 mil; 109 municípios, de R$ 100
mil a R$ 1 milhãoj 12, entre R$ 1
milhão e R$ 2,1 milhões; e os 14
restantes, incluindo Belo Horizon-

http://www.fjp.gov.br.
http://htlp://www.fjp.gov.br.
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é feito em três parcelas mensais, a
cada dez dias, sendo que cada par-
cela repassada provém da arreca-
dação líquida do IR e do IPI relati-
va aos dez dias anteriores à data do
repasse do recurso, ou seja, a arre-
cadação é relativa a cada um dos
três decênios de cada mês.

O FPM total é distribuído em três
partes, sendo a primeira, de 86,4%
do montante total, destinada aos mu-
nicípios do interior, exclusive as
capitais; a segunda parte, de 10%
desse montante, destinada às capi-
tais estaduais; e a terceira, de 3,6%,
que constitui o Fundo de Reserva,
cujos recursos são repassados ape-
nas aos municípios do interior com
população superior a 142.633 ha-
bitantes.

Com a Lei nQ 62, de 1990, cada
Estado tem sua parcela no FPM-In-
terior congelada, de modo que o
montante dos recursos do FPM-In-
terior a ser repassado a cada muni-
cípio passou a ser estabelecido a
partir da divisão do seu coeficiente
pelo somatório dos coeficientes de
todos os municípios de cada Esta-
do, e não mais pelo País.

O resultado é que, nos proces-
sos de emancipação política reali-
zados nos Estados a partir de 1990,
o ônus recai, separadamente, so-
bre os municípios de cada Estado.
Para Minas Gerais, por exemplo,
que tem o seu coeficiente de FPM-
Interior congelado em 14,1846%,
quando os 130 novos municípios
foram criados pelas Leis nQS 10.704,
de 27 de abril de 1992; 12.030, de
21 de dezembro de 1995; e 12.050,
de 29 de dezembro de 1995, a
mesma parcela é repartida entre o
novo conjunto de novos e velhos
municípios, que passam a receber
menores valores para cobrir os
montantes repassados aos novos
municípios sem impactar sobre os
municípios de outros Estados. As
informações municipais relativas ao
FPM-Interior, firmadas anualmente
por instruções normativas do Tri-
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tras fontes de recursos, nas quais
se destacam a cota-parte do ICMS,
a cota-parte do FPM e as transfe-
rências de convênios. As opera-
ções de crédito perfazem apenas
1,1% do total, atingindo, em 1998,
R$ 69,4 milhões a preços
corrrentes, sendo que R$ 37,3 mi-
lhões, cerca de 54% do total, con-
centram-se na Região Central e R$
15,9 milhões, em Belo Horizonte
(tabela 1).

O Fundo de Participação dos Mu-
nicípios (FPM), como se sabe, é uma
transferência constitucional feita
pelo governo federal para todos os
municípios brasileiros, sendo cons-
tituído de 22,5% da arrecadação lí-
quida do Imposto de Renda (IR) e
do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI).

Como já assinalado, o FPM é uma
importante fonte de receita especi-
almente dos pequenos municípios,
sendo que seu peso diminui à me-
dida que aumenta a faixa de popu-
lação em que o município se en-
quadra. O repasse aos municípios
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Gráfico 4
Distribuição dos municípios mineiros segundo a participação
da cota-parte do FPM na receita líquida - 1994 e 1998
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~sse indicador mostra quanto o montante da cota-parte do FPM representa da receita
liqUida do município, expressando parte significativa da dependência financeira do
governo local em relação aos repasses da União

localizados em cada uma das dez
regiões de planejamento.

Os resultados relativos ao exer-
cício financeiro de 1998 apresen-
tados acima evidenciam acentua-
da dispersão em termos de capta-
ção de recursos próprios entre os
municípios que se enquadram
numa mesma faixa de população
OU mesmo porte econômico me-
dido pelo valor adicionado fiscal
do município. Todavia, este artigo
não aprofunda essas questões,
apresentando apenas os resultados
globais e relativos à capacidade
fiscal e dependência em relação
às transferências intergoverna-
mentais, apresentados pelos mu-
nicípios mineiros em 1998.

o que se refere a recursos de
outras fontes que sinalizam para o
grau de dependência de recursos
da esfera municipal em relação a
outras esferas, como assinalado
acima, 74,1% dos recursos totais
da esfera municipal, equivalentes
a R$ 4,8 bilhões em valores cor-
rentes de 1998, procedem de ou-

O 91 3
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enquanto Belo Horizonte ocupou a 4i
posição relativa. Em 1998, o Municí-
pio de Timóteo (R$ 79,10) permanece
na primeira posição relativa, seguido
de Belo Horizonte CR$ 73,20), Nova
Lima (R$ 53,40), Juiz de Fora (R$
51,30), Ipatinga (R$ 46,30), Poços de
Caldas (R$ 43,00), Sete Lagoas (R$
40,10) e Pouso Alegre (R$38,50).

Esses dados permitem argumentar
que a Lei nQ 12.040 (Lei Robin Hood)
possa ter impactado favoravelmente
em termos de maior captação de re-
cursos próprios em diversos municí-
pios de Minas Gerais e que alguns mu-
nicípios de médio porte apresentaram,
nos últimos anos, expansão significati-
va em atividade econômica, como re-
sultado das condições favoráveis que
Minas Gerais apresenta em termos de
localização e condições de infra-estru-
tura para a atração de empreendimen-
tos industriais. Conforme diversos es-
tudos, esses fatores favoráveis têm con-
duzido, nos últimos anos, a uma
descentralização da atividade econô-
mica no Estado, com expansão signifi-
cativa de municípios de médio porte
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Gráfico 3
Número de municípios por faixas de arrecadação de IPTU per eapita

Minas Gerais - 1994 e 1998

Fonte: CEI/FJP: Boletim Eletrônico de Finanças Municipais, divulgado via Internet em
htlp://www.fjp.gov.br. em Institucional/CEI/Produtos Diversos

tante por ano, de um município em 1994
para 52 em 1998.

O gráfico 3 mostra, ainda, que, nas
seis últimas faixas, de R$ 12,00 a R$
80,00, o número de municípios classi-
ficados passa de 6 em 1994 para 64
em 1998, registrando uma expansão
muito significativa no período de 1994
a 1998.

Complementarmente, pela observa-
ção dos números desagregados para
1998, relativos ao IPTU per capita para
cada um dos municípios mineiros, tem-
se que 90 municípios apresentam IPTU
per capita acima de R$ 10,00 por ha-
bitante por ano, enquanto, em 1994,
apenas em 6 municípios, o IPTU anual
per capita ultrapassou R$ 10,00 por ha-
bitante por ano.

Como assinalado acima, os municí-
pios que, em 1994, apresentaram IPTU
per capita acima de R$ 10,00 por ha-
bitante por ano foram: Timóteo (R$
28,52), Ipatinga (R$ 19,65), Rio Acima
(R$ 15,39), Belo Horizonte (R$13,03),
Capitólio (R$ 12,35) e Juiz de Fora (R$
10,01). Timóteo apresentou o maior
IPTU per capita do Estado em 1994;

out-dez/ZOOO

IPTU de Belo Horizonte a
parcela relativa aos 20 maio-
res municípios em' termos de
arrecadação de receitas pró-
prias, esse percentual atinge
79,4%, e o volume de recur-
sos arrecadados, R$ 266,5
milhões em valores correntes.
Os demais municípios do Es-
tado (786 municípios, uma
vez que 47 municípios não
arrecadaram IPTU em 1998)
arrecadaram R$ 69 milhões
expressos na mesma moeda,
montante esse que represen-
ta apenas 20,6% do total ar-
recadado pelo conjunto dos
municípios mineiros em 1998.

Complementarmente, con-
siderando o indicador IPTU
per capita, alguns autores as-
seguram que quase sempre
existe uma grande diferença
entre o valor real das proprie-
dades e o registrado nas pre-
feituras, o que faz com que o
nível do IPTU recolhido seja
inferior ao verdadeiro poten-
cial de arrecadaçào dos mu-
nicípios. Muitos municípios
demandam uma regularização
em seus Cadastros de Imóveis
e Propriedades I rhanas. Pela
assertiva, \'islumhr:l-sL'. assim,
que existem rossihiliebdes de
maior exrans:'lo n:1 c:trtação
desse imrosto.

Obsef\'a-~l~ qUlo() número
de municípiu~ nas menores
faixas de IPTI' /J('r c({/Jito se
reduz, enquanto nas maiores
aumenta. 1 a faixa cle zero a
R$ 4,00 por habitante ror ano,
o número de municípios cai
de 735 em 1994 para 578 em
1998. Na seguinte, de R$ 4,00
a R$ 8,00 por habitante por
ano, o número de municípios
se expande de 15 para 159
entre os dois anos considera-
dos. Também se observa ex-
pansão significativa na faixa de
R$ 8,00 a R$ 12,00 por habi-
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TABELA 4
Cota-parte do FPM e cota-parte do ICMS, receita total de outras fontes,

operações de crédito e receita orçamentária total - 1998
(em milhões de reais correntes)

TOTAL DO ESTADO

Alto Paranaíba (5)
<.- •••••

Central (1)
centro"Oeste. de tIJ1inas(6)
JequitiiihonhàtMucurt(9) <,c;

Mat.a (2)' .. ..

Noroeste de Minas(7) ....

Norte de Minas(8)';;~

Rio Doce (10)
Sul de Minas (3)
Triângulo (4)
Total do Estado

Belo Horizonte (1)
Uberlândia (4)
Juiz de Fora (2)
Betim (1)
Contagem (1)
Ipatinga (10)
Uberaba (4)
Sete Lagoas (1)
Montes Claros (8)
Itabira (1)
Poços de Caldas (3)
Governador Valadares (10)
Divinópolis (6)
Pouso Alegre (3)
Araxá (5)
Varginha (8)
Patos de Minas (5)
Nova Lima (1)
Timóteo (10)

Santa Luzia (1)
Demais Municípios

OUt-dezJ2000

Fonte: Dados Básicos: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Divulgados em hUp://www.fjp.gov.br. em
Institucional/CEI/Produtos Diversos

Receita de Outras Fontes = convênios, transferências da União e do Estado (correntes e de capital)
Os números entre parênteses após as regiões referem-se à numeração das mesmas e, após os municípios, referem-se à
região onde os mesmos se localizam

o
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o
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cativa. Na seqüência, observa-se
que, enquanto o número de muni-
cípios aumenta para os intervalos
superiores para o FPM (gráfico 4),
esse número diminui para o ICMS
(gráfico 5),

A tabela 4 mostra que o montao-
te total da cota-parte do FPM repas-
sada aos municípios em 1998 atin-
giu R$ 1,55 bilhão, enquanto a do
ICMS foi de R$ 1,42 bilhão, repre-
sentando, respectivamente, 24,2% e
22,2% da receita orçamentária total
do conjunto dos municípios minei-
ros em 1998.

Na cota-parte do FPM, a Região
Central ocupa a primeira posição
relativa nas duas participações, se-
guida pelas Regiões Sul, Mata e
Norte (essas quatro regiões detêm,
respectivamente, 158, 155, 142 e
89 municípios, juntas, 63,7%) e pe-
las Regiões Triângulo, Sul de Mi-
nas e Rio Doce na cota-parte do
ICMS. Essa troca de posições rela-
tivas em termos de participação nos
volumes de recursos transferidos é

40-60
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As participações dos municípios (cotas) no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços têm como determinantes o desempenho do ICMS, que se vincula ao compor-
tamento da economia; os percentuais de distribuição, os prazos de repasses previstos
para os municípios e os critérios de distribuição, conforme as Leis nQs 12.040 e 12.428

out-dezJ2000

Gráfico 5
Distribuição dos municípios mineiros segundo a participação
da cota-parte do ICMS na receita líquida - 1994 e 1998

.do município (receita líquida com-
preende a receita orçamentária to-
tal, exclusive as operações de cré-
dito, ou seja, na tabela 1, equivale
ao somatório das colunas 1 (recei-
tas próprias) e 2 (receitas de outras
fontes), tem-se uma agregação como
disposta nos gráficos 4 e 5.

Comparando-se os gráficos 4 e
5, pode-se argumentar que a de-
pendência financeira dos gover-
nos locais de Minas Gerais em re-
lação ao repasse da União do FPM
é maior que a dependência em
relação ao repasse do Estado rela-
tivo ao ICMS. Pois, enquanto o
número de municípios mineiros
cuja participação da cota-parte do
FPM na receita líquida que atinge
de zero a 20% é de 36 em 1994 e
de 51 em 1998, no ICMS, esse
número é de 552 municípios em
1994 e de 626 em 1998, no mes-
mo intervalo de classe. Ou seja,
em mais municípios do Estado, a
participação da cota-parte do ICMS
na receita líquida é menos signifi-
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bunal de Contas da União, podem
ser obtidas nos sites do TCU e da
Receita FederalJ

Do montante da arrecadação es-
tadual do Imposto sobre a Circula-
ção de Mercadorias e Serviços
(ICMS), 25% são destinados aos
municípios. A parcela destinada a
cada um dos municípios é determi-
nada no parágrafo único do inciso
IV do artigo 157 da Constituição
Federal, que dispõe que, no míni-
mo, 75% dos recursos do ICMSdes-
tinados aos municípios sejam distri-
buídos de acordo com o Valor Adi-
cionado Fiscal (VAF), enquanto os
25% restantes serão distribuídos de
acordo com o que dispuser a lei
estadual. Em Minas Gerais, os crité-
rios de distribuição constam das Leis
nQs 12.040, de 28 de dezembro de
1995, e 12.428, de 30 de dezem-
bro de 1996.

Assim, em Minas Gerais, até
1995, 94% do ICMS repassado aos
municípios era proporcional ao Va-
lor Adicionado Fiscal (VAF) e vin-
culava-se basicamente à atividade
econômica de cada município. Com
os novos critérios introduzidos pelas
leis mencionadas acima, observa-se
que a participação do VAFse reduz,
embora ainda permaneça como cri-
tério majoritário, distribuindo 88,05%,
83,46%, 79,49%, 79,55% e 79,62%,
respectivamente, em 1996, 1997,
1998, 1999 e 2000.

A transferência do ICMS benefi-
cia, em geral, municípios de porte
médio, que possuem uma base pro-
'dutiva; enquanto as transferências
federais assumem grande importân-
cia nos pequenos municípios, que
não apresentam uma base produti-
va significativa para que o ICMSseja
relevante e, muito menos, uma
infra-estrutura urbana para que a
arrecadação de ISS e IPTU ocupe
posição de destaque na geração de
recursos.

Considerando separadamente a
cota-parte do FPM e a do ICMS e
sua participação na receita líquida

http://hUp://www.fjp.gov.br.
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reflexo dos critérios adotados nas
transferências dos recursos
explicitados anteriormente. •
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Anexo 1
Quadro comparativo entre o Programa de Modernização das Administrações Tributárias Municipais (PMAT)

e o Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Municípios Brasileiros (PNAFM)

ITENS PMAT-BNDES PNAFM - M F

Valor do Financia- Os seguintes lim ites devem ser obser- Varia entre R$ 232 mil para muni.
m ento vados simultaneamente: R$ 12 mi- cípios com população até 5 mil

Ihões, R$18 por habitante e 7% da h?bitantes, até R$ 64,1 milhões,
receita líquida real do município para municípios com população

acima de 2,95 milhões de habi-
tantes.

Taxa de Juros Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP (taxa média de 6,2% ao ano)

Outro s Cus to s F i- Spread Básico de 1% ou 2,5%, de- Taxa de 1% sobre o projeto básico
nanceiros pendendo da região, acrescido do a título de inspeção e vigilância,

spread de risco de 1,5% (em opera- acrescido de 0,5% referente à co-
ções contratadas com o BNDES). Nas missão de crédito.
operações contratadas pelos agentes
financeiros, o Spread de risco deve
ser negociado entre o cliente e o
agente.

Correção Não te m Variação cambial

Prazo de Pagamento Total de 8 anos, incluído o prazo de 20 anos, incluído o prazo de ca-
carência rê n c ia

Carência Dois anos Quatro anos

Prestação Mensal Semestral

Contrapartida Mínima de 20% Mínima variando entre 5% e 20%

Fonte: Sites do BNDES e do Ministério da Fazenda: http://www.bndes.gov.br e http://receita.fazenda.gov.br e legislação
básica dos programas.
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http://www.tcrj.gov.br.
http://www.fjp.gov.br.
http://www.bndes.gov.br
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