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2 REVISTA DO LEGISLATIVO

Assembléia Legislativa começa a discutir, nesse
"Itimo trimestre de 1995, para levar à votação em
lenário, três importantes projetos de lei, que irão

in ir diretamente nas ações do Poder Executivo nos próximos
quatro anos e, indiretamente, no desempenho da própria economia
mineira, São os projetos que instituem o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado (PMDI), o Plano Plurianual de Ação
Governamental (PPAG), e o que estabelece o Orçamento do Estado
para o exercício de 1996.

Pela primeira vez, o Legislativo terá oportunidade de debater
um plano de desenvolvimento para Minas Gerais, que prevê ações
de médio e longo prazos, marcando, ainda, a retomada do
planejamento no Estado. Também, pela primeira vez, a própria
sociedade tem a chance de influir nos rumos do Estado. O PMDI
chega ao Legislativo com o aval do Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social, formado por representantes do governo e da
sociedade civil.

Previsto na Constituição de 1988, O PMDI é o primeiro plano
que o Executivo encaminha ao Legislativo, fruto da consolidação do
novo Sistema de Planejamento das Ações do Governo do Estado. A
Revista do Legislativo coloca o Plano em destaque, apresenta uma
síntese do seu conteúdo e antecipa os pontos que deverão marcar os
debates durante a sua tramitação no Legislativo.

Boa parte dessas discussões deverá ocorrer num espaço pouco
conhecido do grande público, mas que se tornou o cérebro do
Legislativo: as comissões técnicas. Nessa edição, a Revista do
Legislativo traz também um balanço das atividades dessas comissões
e, mais detalhadamente, das comissões especiais, que respondem a
demandas específicas da sociedade, trazendo para o Legislativo o
debate de temas que mobilizam e refletem a preocupação da
comunidade.	 -

Dois temas que caracterizam bem a linha de atuação dessas
comissões estão tratados em artigos nessa edição. O primeiro aborda
o Mercosul, que é objeto também de uma comissão especial, criada
para analisar o seu impacto econômico e social sobre Minas Gerais.
O segundo traz uma análise sobre a violência contra a mulher,
questão que foi amplamente discutida numa comissão especial.
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As lideranças municipais se mobilizam para garantir as conquistas de
1988, ampliar sua participação no reparte das receitas e definir com
exatidão as atribuições de cada ente da Federação na reforma do sistema
tributário nacional, que deverá movimentar o Congresso a partir de agosto

MUNICÍPIOS EM
PE DE GUERRA

Francisco de Morais Mendes
s relações entre municípios,
estados e União são marcadas
por conflitos e polêmicas

quanto à competência e distribuição
de responsabilidades. Mesmo com os
ganhos obtidos na Constituição de
1988 - que representaram um au-
mento médio de 22% na receita das
prefeituras -, os municípios continu-
am a reclamar maior atenção na dis-
tribuição dos recursos do bolo tribu-
tário. Um bolo que, nos últimos anos,
vem repartindo mais fatias - com a
criação de novos municípios - sem
um crescimento proporcional à divi-
são. Falar em reforma tributária no
Brasil é mexer num grande vespeiro,
que coloca em confronto a União, o
Distrito Federal, os 27 estados e mais
de cinco mil municípios com interes-
ses nem sempre convergentes, mas
que não admitem perder o que já
conquistaram, e querem mais. O ves-
peiro estará localizado no Congresso

Nacional, em agosto, quando o go-
verno federal encaminhar àquela Casa
o projeto da reforma tributária.

Atualmente a União fica com 53%
da arrecadação do Imposto de Renda,
repassa aos Estados em tomo de 21,5%
e aos municípios, 22,5%. Do Imposto
sobre Produtos Industrializados, a
União retém 43%, repassa 29% para
os estados e 22% para os municípios.
Esses repasses formam o Fundo de
Participação dos Estados e o Fundo
de Participação dos Municípios, sen-
do que aos estados e municípios do
Norte, Nordeste e Centro-Oeste são
repassados mais três por cento, para
aplicação em programas de financia-
mento ao setor produtivo (ver o artigo
"As mudanças dos tributos em 1988",
de Flávio Riani, na pág. 8).

O grande temor dos municipalistas
é que as reformas constitucional e
tributária venham a tirar conquistas
dos municípios, transformando-os em

novos pedintes, ou que lhes transfi-
ram atribuições sem correspondente
compensação de receita. As ameaças
maiores seriam a redução dos
percentuais dos fundos de participa-
ção, destinando maior fatia para a
União, e a unificação do ICMS com o
IPI, gerando a dependência de repas-
ses pela União.

No Seminário Nacional sobre Re-
formaTnbutária, promovido pelo "Di-
ário do Comércio" em maio passado.
em Belo Horizonte, o prefeito da Ca-
pital, Patrus Ananias de Souza, defen-
deu a manutenção das conquistas ob-
tidas na Carta de 88. que "deram ao
município uma dignidade que ele ja-
mais teve, deram-lhe o lugar de ente
federativo". Segundo o prefeito, "não
há federação sem que os municípios
tenham seu espaço agregador, com
autonomia administrativa e financei-
ra". Patrus Ananias justifica o fortale-
cimento do município por ser "o lugar
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do encontro entre o poder público e a
cidadania, pois é no município que as
políticas sociais e públicas ganham
sua tradução concreta e imediata".

Embora reconheça os ganhos tra-
zidos pela Constituição de 1988, o ex-
presidente da Associação Mineira de
Municípios (AMM), secretário ad-
junto de Recursos Humanos e prefei-
to licenciado de Joaíma, Márcio
Kangussu, acha que os recursos para
a saúde, provenientes do Sistema
único de Saúde (SUS) e das autoriza-
ções de internação hospitalar (AIH).
são, na maioria dos casos, insuficien-
tes. Para ele, a reforma tributária
deve trazer mais ganhos para os mu-
nicípios em face da necessidade de se
promover a melhoria das condições
de vida, "para se evitar despesas mai-
ores", argumenta. O raciocínio é que
o investimento em saneamento bási-
co, por exemplo, resulta em ganhos
com a redução de doenças.

Para Kangussu, a distribuição atu-
ai de recursos é injusta e perversa com
os pequenos municípios, gerando um
tratamento diferenciado aos cidadãos.
"O modelo tributário e econômico é
ruim e faz com que hoje haja cidadãos
de primeira e segunda categorias. O
cidadão é penalizado por ter nascido
em determinado município. Isso éjus-
to?"

Entre os próprios municípios há
divergências sobre a distribuição de
receita. Os grandes centros se quei-
xam de sustentar, ainda que indireta-
mente, os pequenos. Para Kangussu,
é falaciosa essa queixa, porque os
pequenos são apenas mercado de
consumo da produção dos grandes.
"As cidades que possuem parque in-
dustrial recolhem os tributos, geram
empregos, o que, por sua vez, consti-
tui um mercado local ativo. Os peque-
nos nada lucram com isso, pois não
empregam, não recolhem tributos,

apenas consomem os bens produzi-
dos nos centros maiores", analisa.

Para a defesa de seus interesses, os
municípios se agrupam em associa-
ções microrregionais e têm, na Asso-
ciação Brasileira de Municípios, que
congrega cerca de 5 mil prefeitos, um
canal permanente em Brasília. Na Câ-
mara dos Deputados, eles contam
hoje com uma expressiva bancada: o
Grupam - Grupo de Apoio ao
Municipalismo - é composto de cerca
de 220 deputados, de todas as tendên-
cias políticas. O vice-presidente da
ABM e prefeito de Uberaba, Luiz
Guaritá Neto, diz que a entidade
congrega os mais diversos interesses
e que não há um modelo pronto de
reforma tributária a ser proposto. "A
ABM trabalha com conceitos em que
há consenso, como, por exemplo, a
transferência do Imposto Territorial
Rural, hoje dividido meio a meio com
a União, para os municípios." Mas a
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entidade tem algumas premissas mui-
to claras com relação às reformas
constitucional e tributária.

A primeira é que está demonstrada
a eficiência da descentralização nas
ações administrativas. Essa tese signi-
fica que a União somente deve fazer o
que não puder ser feito pelo Estado,
que por sua vez se incumbirá daquilo
que não puder ser feito pelo municí-
pio, e este somente fará o que não
puder ser feito pela iniciativa privada
ou pela sociedade organizada.

A segunda premissa da ABM é
que só é possível falar em redistribuir
a tributação após ser definido clara-
mente o papel de cada ente da Federa-
ção. E a terceira é que o município
não pode perder o que ganhou em
1988. Para Guaritá, essas premissas
darão o tom às reformas.

Outras propostas apontadas por
Márcio Kangussu são: o fim do Fundo
Social de Emergência, que retira re-
ceita dos municípios, pois sangra mais
o FPM; a possibilidade de reeleição
em todos os níveis já para a próximo
pleito; a revisão da estabilidade no
serviço público: e a revisão dos crité-
rios da Previdência Social.

Situação dos municípios em Minas
Minas Gerais é apontada como o

Estado brasileiro que reúne melhores
condições para um crescimento pla-
nejado. Entre os maiores, é o que mais
cresce. Segundo o jornalista Elio
Gaspari, o Estado cresceu, nos últi-
mos quatro anos, 8,6%, enquanto São
Paulo cresceu 6,7%. Nos últimos seis
anos. Minas aumentou seu
faturamento de ICMS em 4,69k. e São

Paulo teve aumento de 2,1%. Um dos
fatores positivos apontados pelo jor-
nalista, cuja fonte parece ser ninguém
menos que o ministro do Planejamen-
to, José Serra, está no fato de o Estado
não ter grandes cidades.

No entanto, em termos de divisão
do bolo tributário, as prefeituras de
mais da metade dos municípios mi-
neiros alimentam-se com o menor
coeficiente do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM), o que repre-
sentou, em maio, cerca de R$ 60 mil.
"As prefeituras não têm como reali-
zar investimentos", alerta Márcio
Kangussu.

O FPM é formado com parte do
Imposto sobre Produtos Industriali-
zados (IPI) e do Imposto de Renda
(IR). Sua distribuição é feita de acor-
do com a população dos municípios.

As fontes de receita

A
lém da cota do FPM, os mu-
nicípios recebem, a título de

"receitas transferidas":
25% da cota estadual do Im-

posto sobre Produtos Industriali-
zados (IPI) proporcionalmente ao
valor das exportações;

50% do Imposto sobre Proprie-
dade de Veículos Automotores
(IPVA);

2% do Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços
(ICMS);

50% das multas do IPVA:
25% das multas do ICMS;
25% da dívida ativa tributária

do ICMS; e
25% da dívida ativa não tribu-

tária do ICMS.

A Constituição Federal deter-
mina que pertence ao município

"o produto da arrecadação do im-
posto da União sobre renda e
proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimen-
tos pagos, a qualquer título, por
eles, suas autarquias e pelas funda-
ções que instituírem e mantiverem'.

Os municípios contam cota
 própria proveniente da arre-

cadação de impostos como o Im-
posto Predial e Territorial Urbano
(IPTU), o Imposto sobre Serviços
(ISS), o Imposto de Transmissão
de Bens Intervi vos (ITBI) e o Im-
posto sobre Vendas a Varejo de
Combustíveis (IVVC). além de ta-
xas (como de iluminação pública,
lixo, limpeza urbana, contribuição
de melhorias) e, finalmente, mas
não menos importantes, os recur-
sos decorrentes de convênios com o
Estado e a União.

QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO

DO FPM

População até Coeficiente
10.188
	

0.6
13.584
	 0.8

16.980	 1.0
23.772
	

1.2
30.564
	

1.4
37.356
	 1.6

44.148
	 1.8

50.940
	

2.0
61.128
	 2.2

71.316
	 2.4

81.504
	 2.6

91.692
	 2.8

101.880
	 3.0

115.464
	 3.2

129.048
	 3.4

142.632
	 3.6

156.216
	

3.8
acima de 15.216

	4.0
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em coeficientes fixados pelo Tribunal
de Contas da União. O menor coefici-
ente (0.6) destina-se a municípios com
até 10.188 habitantes. O maior coefi-
ciente (4.0) é destinado a municípios
com população acima de 156.216 ha-

beram em maio, do FPM, R$ 406 mil.
Os recursos do FPM são repassados
aos municípios em três parcelas, a
cada dez dias.

Para o prefeito de Uberaba, Luiz
Guaritá Neto, os municípios peque-

A situação nada alentadora dos
pequenos não é exclusiva de municí-
pios mineiros. Segundo o ex-secretá-
rio da Receita Federal Osíris Lopes
Filho, dos cerca de 5.200 municípios
brasileiros, quatro mil têm apenas 3%

liii

1

PATRUS ANANIAs: "Não há Federação sem que os municípios
tenham seu espaço agregador com autonomia administrativa
e financeira'

KANcussu: 'O modelo tributário econômico é ruim e faz com que
hoje haja cidadãos de primeira e segunda categorias. Isso é
justo?

bitantes, exceto as capitais. Em Mi-
nas Gerais, são quase 400 os municí-
pios que recebem o menor coeficien-
te. Na faixa entre os coeficientes 1.0 e
1.6, com valores que variaram (em
maio) de R$ 100 mil aR$ 160 mil, o
Estado conta com cerca de 200 muni-
cípios. Entre os coeficientes 1.8 (R$
182 mil) e 3.8 (R$ 385 mil), estão
cerca de 80 municípios. E apenas 10
se incluem no coeficiente 4.0 e rece-

nos, que dependem fundamentalmente
do FPM, têm uma situação delicada,
pois os outros tributos e taxas signifi-
cam muito pouco. Municípios mé-
dios e grandes têm situação mais equi-
librada, pois as fontes de receita, como
o Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS), o Impos-
to sobre Serviços (ISS) e o Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU),
geram valores mais representativos.

de receita própria. Os outros 97% são
receitas transferidas.

Márcio Kangussu estima que os
municípios pequenos consomem de
65% a 75% de sua arrecadação com o
pagamento de servidores e custos da
máquina administrativa. Com os va-
lores da receita praticamente estagna-
dos e as despesas aumentando, os
municípios não conseguem investir.
adverte.

REVISTA DO LEGISLATIVO 7



Fidvio Riam

Professor assistente do Departamento
de Economia da PU/MG e assessor-

chefe da Assessoria Econômica e
Tributária da Secretaria de Estado da

Fazenda de Minas Gerais
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SISTEMA TRIBUTÁRIO
Formulado num momento de fraqueza do governo federal,
o sistema tributário de 1988 trouxe significativos ganhos
para os municípios, mas pecou por não definir claramente
os papéis e as responsabilidades dos entes da Federação

AS MUDANÇAS DOS
RIBU O S EM 1988

presente trabalho analisa de forma sucinta as principais alterações ocorridas
com o sistema tributário de 1988 e seus impactos globais sobre as receitas
municipais.

Antecedentes da reforma
Uma breve análise do sistema tributário de 1966 leva inevitavelmente à

conclusão de que ele foi parcialmente eficiente quando se compara seus
ebjetivos iniciais e os resultados obtidos.

Do ponto de vista da carga
tributária ele foi relativamente
eficiente, sobretudo até o perío-
do que antecedeu o início da
década de 80. Mesmo após 1980,
a carga tributária brasileira ain-
da propiciava índices superio-
res àqueles apresentados antes
da reforma. A situação se dete-
riorou após 1984, em conseqü-
ência da recessão econômica e
da grande participação dos tri-
butos indiretos, também afeta-
dos pelo desaquecimento da eco-
nomia. O pagamento dos encar-
gos da dívida, aliado ao elevado
elenco de incentivos fiscais, fi-
zeram com que a carga tributá-
ria disponível (líquida) fosse in-
suficiente para que o governo
satisfizesse seus gastos. A con-
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seqüência imediata foi o estrangulamento do setor público,
que, além de deixar de exercer o papel de condutor do
processo de crescimento, enveredou-se pelo processo de
acirramento do déficit público.

A concentração tributária e financeira no governo
federal abala toda estrutura federativa do País e, apesar da
absorção da maior parcela dos recursos tributários, a União
não consegue manter uma sólida situação financeira.

Os estados e municípios, por outro lado, acabam tendo
sua situação financeira debilitada devido, entre outros
fatores, a suas menores participações relativas nas receitas
tributárias. O endividamento se torna também o maior
problema nessas esferas de governo.

A elevada regressividade do sistema fiscal de 1966
evidencia a característica concentradora do modelo brasi-
leiro, privilegiando o crescimento econômico em detrimento
de uma distribuição mais equitativa da renda. Com isso,
agravam-se no País as distorções que já existiam na distri-
buição da renda.

Dessa forma, as discussões finais sobre a necessidade
de se reestruturar o sistema tributário centravam-se em três
aspectos básicos: a) a necessidade de uma reformulação nos
mecanismos de distribuição dos recursos fiscais que propi-
cie aos estados e municípios uma maior participação no
bolo tributário; b) processar alterações na estrutura da
carga tributária de forma a tornar o sistema tributário mais
progressivo, dando, portanto, uma maior contribuição ao
processo de distribuição da renda no País; e c) rediscutir o
papel que o Estado passaria a desempenhar dentro das

novas perspectivas econômicas, sociais e políticas do País,
para que se pudesse, então, estabelecer a dimensão da
participação do governo e determinar um nível de carga
tributária que desse ao governo condições de desempenhar
a contento suas novas funções.

Contudo, conforme se verá a seguir, a análise prelimi-
nar do novo sistema tributário aprovado pela Constituição
Federal de 1988 demonstra que a preocupação básica das
mudanças adotadas voltou-se preponderantemente para a
descentralização financeira - em que se procurou atender a
pressões políticas orquestradas por prefeitos, governado-
res, etc.

Mudanças de 1988
Conforme anunciado no próprio anteprojeto da Comis-

são do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças da As-
sembléia Nacional Constituinte, as mudanças no sistema
tributário buscavam alcançar os seguintes objetivos:

a) descentralização e fortalecimento da autonomia dos
estados e municípios;

b) atenuação dos desequilíbrios regionais;
c) maior justiça fiscal e proteção ao contribuinte:
d) simplificação e adequação da tributação às necessi-

dades de modernização do sistema produtivo; e
e) garantia ao sistema de um mínimo de uniformidade

nacional nos seus princípios básicos, mediante a preserva-
ção da figura da lei complementar em matéria tributária.

No que diz respeito ao esforço de descentralização e ao
fortalecimento dos estados e municípios, são salientadas as

REVISTA DO LEGISLATIVO	9
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medidas de ampliação da base do 1CM, expansão dos
Fundos de Participação dos estados e municípios, a criação
do adicional estadual de 5% do Imposto de Renda, ficando
ainda eliminada a faculdade da União de isentar impostos
estaduais e municipais.

Para atingir o objetivo de atenuar os desequilíbrios
regionais, foi redefinido o Fundo Especial para o Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, que destina-se a investimentos
nessas regiões através de instituições oficiais de fomento,
além do fortalecimento do FPE e do FPM que, na sua
fórmula de distribuição, contam com critérios que privile-
giam estados e municípios menos desenvolvidos.

Analisaremos, mais detalhadamente, a forma estrutural
da competência tributária e os critérios de redistribuição
dos recursos aos quais recorreram os constituintes para

atender aos objetivos anteriormente colimados.

Estrutura de competência
Um dos pontos destacáveis do sistema tributário im-

plantado em 1966 foi, sem dúvida, a concentração do poder
tributário na União, caracterizado pela configuração dada
à competência tributária que destinou 11 impostos e em-
préstimos compulsórios ao governo central, com instituição
de apenas 2 impostos para os estados e 2 para os municípios,
contrastando com a distribuição anterior (1).

Conforme mencionado anteriormente, a participação
dos estados e municípios em impostos federais não ameni-
zou a situação de excessiva concentração embutida no
sistema, uma vez que o perfil dos recursos efetivamente
disponíveis evidenciou percentual de participação superior

TABELA N9 1
SISTEMA TRIBUTÁRIO

REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS
(PERCENTUAIS)

IMPOSTOS	 CONSTITUIÇÃO DE 1967 E MOD,	CONSTITUIÇÃO DE 1988
UNIÃO	ESTADOS	MUNICÍPIOS	UNIÃO	ESTADOS MUNICÍPIOS

1—Imposto de Renda	 67	16(1)	17	53	24,5(2)	22,5
2 - Imposto sobre Prod. Industrializados	 67	16(2)	17	43	32,0(3)	25,0(4)
3 - Imposto de Importação	 100	-	-	100	-	-
4 - Imposto de Exportação	 100	-	-	100	-	-
5 - Imposto Territorial Rural	 -	-	100	50	-	50
6 - Imp. sobre Operações de Crédito e Câmbio	100	-	-	100	-	-
7 - Imposto Sobre Transportes	 30	50	20	-	-	-
8 - Imposto Único Lubr., Comb., e Gas.	 40	40	20	-	-	-
9 - Imposto único Sobre Minerais	 10	70	20	-	-	-
10 - Imposto Único Energia Elétrica	 40	50	10	-	-	-
11 - Imposto Sobre Comunicações	 100	-	-	-	-	-
12 - Imp. Op. Circulação Mercadorias	 -	80	20	-	75	25
13 - Imp. Trans. Bens Imóveis	 -	5050	-	-	100
14 - Imp. Prod. Veículos Automotores	 -	50	50	-	50	50
15 - Adicional Imposto de Renda	 -	-	-	-	100	-
16 - Imposto sobre Serviços	 -	-	100	-	-	100
17 - Imp. Prop. Prod. Ter. Urbana	 -	-	100	-	-	100
18 - Imp. Vendas Comb. Líquidos e Gasosos a Varejo	-	-	-	-	-	100
19 - Imp. Trans. Causa Mortis e Doação Bens e Direitos -	-	-	-	100	-
20 - Imposto sobre Grandes Fortunas	 -	-	-	100	-	-

FONTE: CONSTITUIÇÃO DE 1967 E EMENDAS N 1, 23,27 E CONSTITUIÇÃO DE 1988.
(1) Inclui o Fundo Especial de 2%.
(2) Inclui 3% para aplicação nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
(3) Inclui 3% para aplicação nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e 7.5% pela parcela estadual do
Fundo de Exportação.
(4) Inclui 2,5% a título de participação dos municípios no Fundo de Exportação
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a 50% para a União, e crescente desde 1967.
Assim, a nova estrutura definida na Constituição Fede-

ral de 1988 procurou ampliar a competência tributária dos
estados e municípios, reservando aos mesmos um total de 8
impostos, ficando a União com apenas 7, contra os 11 que
ela possuía no sistema anterior (1).

Distribuição dos recursos
Na fixação de cotas de distribuição das receitas é que

efetivamente se constata o esforço dos constituintes em
atingir o fortalecimento financeiro dos governos estaduais
e municipais, através do aumento da participação dessas
esferas de governo na arrecadação dos impostos federais
incidentes sobre a renda e sobre a produção de industriali-
zados, tradicionalmente fortes na geração de recursos tribu-

tários.
Dessa forma, a União tem as suas receitas tributárias

reduzidas em favor dos estados e municípios, caracterizan-
do um vetor de remanejamento de recursos que, na reforma,
foi quase sempre direcionado da esfera de governo mais
abrangente para a de menor amplitude.

O entendimento se aplica ainda entre estados e municí -
pios em face da maior participação destes na receita do
ICMS estadual.

O novo quadro de distribuição entre a União, estados e
municípios é destacado na tabela 1 e comparado ao critério
de repartição vigente na anterior Constituinte de 1967 (pag.
10)

Verifica-se também (tabela 2) que os acréscimos do
Fundo de Participação do Estado e o do Fundo de Partici-

TABELA 2
EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE RATEIO DOS FUNDOS

DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS E DO FUNDO ESPECIAL

1967-68
	

10%	 10%
	

2%
	

20%
1969-75	 5%
	

5%
	

2%	 12%
1976
	

6%
	

6%	 2%	 14%
1977
	

7%
	

7%
	

2%
	

16%
1978
	

8%
	

8%
	

2%
	

18%
1979-80
	

9%
	

9%	 2%	 20%
1981
	

10%	 10%	 2%
	

22%
1982-83
	

10,5%
	

10,5%
	

2%
	

23%
1984
	

12,5%	 13,5%
	

2%	 28%
1985
	

14%	 16%
	

2%
	

32%
1986
	

14%
	

17%
	

2%
	

33%
1987
	

14%
	

17%
	

2%
	

33%
1988
	14%/18%	(*)	17%/20%	(*)	2%/3% (*)	33%41 %(*)

1989	 19%
	

20,5%
	

3%	 42,5%
1990
	

19,5%
	

21%
	

3%
	

43,5%
1991
	 20%	 21,5%

	
3%
	

44,5%
1992
	

20,5%
	

22%
	

3%
	

45,5%
1993
	

21,5%
	

22,5%
	

3%	 47%

Fonte:	Constituição de 1967 e modificações posteriores e Constituição de 1988.
(*) A partir de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal
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pação dos Municípios foram bem significativos, alterando
os respectivos percentuais de 14% e 17% vigentes até 1988
para um crescimento progressivo até atingir o percentual de
21,5% e 22,5% em 1993.

Assim, de 1988 a 1993, o FPE e o FPM sofreram uma
variação positiva de 53,6% e 32,4% respectivamente, com-
pletando um ciclo de expansão retomado desde 1975 (2)
quando ambos os fundos registraram o menor percentual de
composição, corri 5% cada um.

Portanto, acrescentando o fundo de 3% - que substitui
o Fundo Especial de 2% - destinado a programas de
financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste, a participação dos fundos nas receitas

5,7% da receita do Tesouro da União em 1985.
Nesse mesmo ano, em que, por determinação constitu-

cional, a União detinha 68% a título de cota de participação
na arrecadação do IR e do IPI, tal parcela chegou a
representar 49,4% da receita do Tesouro Nacional, confir-
mando tratar-se de importante fonte de recursos de que
dispunha o governo central.

Verifica-se, portanto, que as medidas direcionadas à
descentralização de recursos interferiram sensivelmente no
conjunto de impostos federais e no sistema de repartição de
receitas que efetivamente davam suporte financeiro ao
Tesouro Nacional.

Envolveram, sob o enfoque estrutural. a extinção de 5
impostos federais, além de reduzirem forte-
mente as cotas do IR e do IPI pertencentes
à União, e determinaram a criação de novas
tributações, a exemplo dos impostos sobre
grandes fortunas, sobre venda a varejo de
combustíveis líquidos e gasosos e da insti-
tuição do Adicional ao Imposto de Renda.

"As alterações tributárias de
1988 foram extremamente favo-
ráveis aos municípios, tanto no

que se refere ao aumento da Impactos dareforma

competência tributária quanto
na participação da arrecadação

dos impostos de competência
do Estado e da União"

Conforme mencionado anteriormente,
havia um certo estrangulamento no sistema
tributário de 1966 porque ele era fortemente
centralizador, regressivo e não se sabia ao
certo que tipo de governo ele financiaria,
uma vez que não era claro o papel a ser
desempenhado pelo governo.

A reforma fiscal de 1988 foi realizada

do IR e do [P1 passa, em termos globais, de 33% para 47%,
assinalando um crescimento total de 42,4% no período de
1988 a 1993.

De outro lado, é assinalável a instituição do Fundo de
Exportação, composto por 10% do produto da arrecadação
do IPI, destinado a compensar os estados exportadores pela
não incidência do ICMS na exportação de produtos indus-
trializados, e do qual os municípios detêm a participação de
25%.

Observa-se que, com os mencionados acréscimos do
FPE e do FPM, somados à instituição do Fundo Especial de
3% e à criação do Fundo de Exportação, a Constituição de
1988 determina, por conseqüência, uma redução nominal,
para a União, de 20,9% nos recursos do IR e de 35,8% na
receita arrecadada do IPI, até 1993.

É importante salientar que os mencionados impostos
sobre transporte, comunicações, lubrificantes e combustí-
veis, energia elétrica e minerais, que foram extintos como
tributos federais e tiveram sua base de incidência incorpo-
rada à do 1CM, contribuíram, com suas cotas-partes, com
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num período no qual o governo federal
estava extremamente enfraquecido. Ele não teve meios de
conter as demandas por maior descentralização dos recur-
sos tributários, surgidas sobretudo da chamada "frente
municipal ista". Com isto, "esqueceram-se" de tratar dos
outros pontos de estrangulamentos do sistema anterior, e os
esforços se concentraram na montagem de um sistema que
desse aos estados e, sobretudo, aos municípios uma partici-
pação maior na repartição do bolo tributário. Dessa forma,
o sistema continuou a ser altamente regressivo e não se
definiu, na época, quais seriam as funções e os papéis a
serem desenvolvidos pelo governo a fim de que se delineasse
uma estrutura capaz de financiar seus gastos.

Participação dos municípios
As alterações tributárias engajadas no bojo da mudança

constitucional de 1988 foram extremamente favoráveis aos
municípios, tanto no que se refere ao aumento dacompetên-
cia tributária quanto na participação da arrecadação dos
impostos de competência do Estado e da União. Dentre



AS MUDANÇAS DOS TRIBUTOS EM 1988

essas mudanças, pode-se destacar as seguintes como mais
importantes:

- Inicialmente, houve um aumento significativo da par-
ticipação dos municípios no produto da arrecadação do
ICMS. Houve, na realidade, um aumento real de 25% nas
cotas de ICMS transferidas, ao se passar o montante distri-
buído de 20% para 25%. Além disso, os municípios foram
também beneficiados com a incorporação das bases dos
impostos únicos de competência tributária da União que
passaram para a tributação do ICMS. Dentre essas bases,
estão incluídos os combustíveis e lubrificantes, os minerais,
a energia elétrica, os transportes e as comunicações.

- A participação dos municípios nos impostos arrecada-
dos pela União foi também substancial-
mente aumentada. O Fundo de Partici-
pação dos Municípios (FPM), que ante-
riormente era composto de um valor
correspondente a 17% da arrecadação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre
Produtos Industrializados, aumentou
para 22,5%.

- Os municípios se beneficiaram
também da criação do Fundo de Expor-
tação. Esse fundo foi criado para com-
pensar os estados exportadores de pro-
dutos industrializados e correspondem
a um percentual equivalente a 10% do
total do IPI arrecadado pela União. Este
montante é distribuído aos estados em
proporção do volume de suas exporta-
ções. Porém, os recursos recebidos pe-
los estados têm que ser repartidos com os municípios, com
base nos mesmos critérios e proporção que o ICMS. Isto
implica em dizer que 25% do valor recebido pelos estados
terão que ser distribuídos aos municípios.

- Foram também modificadas as bases de arrecadação
própria dos municípios. Foi repassado a eles a competência
de legislar e arrecadar os recursos oriundos do ITBI (Imposto
sobre Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis). Foi também
criado o Imposto sobre Vendas a Varejo no âmbito da
competência municipal e facultada a ele uma aplicação mais
agressiva em relação ao Imposto Predial e Territorial Urba-
no([P11J).

- Permaneceu também como recurso dos municípios o
valor correspondente ao Imposto de Renda na Fonte cobrado
dos rendimentos pagos aos funcionários da administração
direta e indireta dos municípios.

- Os municípios passaram a compartilhar dos recursos
oriundos do Imposto sobre Operações Financeiras (JOF)
numa proporção de 70% sobre o ouro destinado à formação
de ativo financeiro extraído na área do município.

- Além disso, a Constituição proibiu que a União
utilizasse os impostos municipais como mecanismos de
incentivos e de isenções fiscais.

Os dados preliminares apresentados até 1990 eviden-
ciam um ganho relativo significativo na arrecadação do
ICMS e nos recursos efetivamente disponíveis aos muni-
cípios. A tabela 3 mostra que, no período de 1988 a 1990,
a arrecadação própria e os recursos efetivamente a eles
disponíveis aumentaram de 2,9% para 3,6% e de 11,4%
para 15,8%, respectivamente. Provavelmente esses
percentuais hoje são mais elevados, na medida em que uma
série de leis e regulamentos complementares já estão mais
definidos do que em 1990. Isto serve tanto para alguns

tributos da competência exclusiva dos municípios quanto
para aqueles tributos de competência estadual e federal.

(1) Veja Riani, F. Economia do Setor Público - Uma
abordagem introdutória, 2 Edição. São Paulo, Atlas,
1990, pág. 185.
(2) A Emenda Constitucional n° 18165 criou os Fundos de
Participação dos Estados e Municípios, destinando aos
mesmos 20% da arrecadação do IR e do IPI. A E.C. n° i/
69 manteve a redução determinada pelo A.C. n° 40168,
para 10%. A E.C.. n° 5/75 determinou os percentuais de
14%, 16% e 18% para os anos 76, 77 e 78, respectiva-
mente, e de 29% para os anos subseqüentes, já incluindo
o Fundo Especial de 2%. A E.C. n° 17180 elevou os
percentuais dos fundos para 22% em 81, 23% em 82/83 e
para 24% a partir de 1984. A E. C. n° 23183 elevou os
percentuais para 28% em 84 e para 32% em 85. A E. C.
n° 27185 elevou a parcela do FPM de 16% para 17%, a
partir de 1986, completando a participação de 33% para
os três fundos.

"O sistema atual continua a ser
altamente regressivo e não se
definiu,na época, quais seriam
as funções e os papéis a serem
desenvolvidos pelo governo a
fim de que se delineasse uma
estrutura capaz de financiar
seus gastos"
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TABELA N Q 3
ARRECADAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA POR NÍVEL DE GOVERNO

(1985-90)

ARRECADAÇÃOPRÓPRIA
	

RECEITA DISPONÍVEL

UNIÃO
	

ESTADOS	MUNICÍPIOS	GLOBAL	UNIÃO	ESTADOS
	

MUNICÍPIOS GLOBAL %PIB
A
	

B	 C	D=A+B+C	E	 F
	

G	H=E+F+G 1

1985
	

70.4%
	

27,0%
	

2,6%
	

100%
	

61,0%
	

27.3%
	

11.6%
	

100%
	

20.7%

1986
	

67.1%
	

30,1%
	

2.8%
	

100%
	

57,0%
	

29,8%
	

13.2%
	

100%
	

22,3%

1987
	

69.9%
	

27.4%
	

2,7%
	

100%
	

60,7%
	

27,8%
	

11.5%
	

100%
	

21,5%

1988
	

70,2%
	

26,0%
	

2,9%
	

100%
	

61,3%
	

27.4%
	

11,4%
	

100%
	

20,8%

1989/p
	65,4%
	

31,7%
	

2,9%
	

100%
	

57,3%
	

29,3%
	

12,9%
	

100%
	

20,6%

1990/P
	65.8%
	

30.5%
	

3,6%
	

100%
	

54.8%
	

29.4%
	

15.8%
	

100%
	

26.0%

FONTE: Contas Nacionais, FGV/CEF e IBGEÍDECNA; Finanças do Brasil (MINTFAZ/SEF), Balanços da
União, Execução Financeira Tesouro - BBÍDIN, Bacen e Confaz.
(p) Dados Preliminares.
Receita Tributária: conceito amplo das Contas Nacionais (impostos, taxas e contribuições, inclusive

para seguridade social e exclusive para fundos dos trabalhadores e, até 1988, PIS-Pasep).
Arrecadação Própria: arrecadação líquida (de incentivos) obtida pelas administrações direta e

descentralizada.
Receita Disponível: arrecadação própria mais e/ou menos transferências recebidas e/ou desembolsa-

das de/para outras esferas de governo devido a repartição constitucionalllegal de tributos. Transferência mensurada
conforme critério de caixa e a partir de dados do governo transferidor, ou seja, correspondem aos valores pagos.
Repartição de impostos estaduais estimada a partir de 1987.

Índice: evolução real (base 1980) com atualização de valores pelo deflator implícito do PIB.
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REFORMA DO ESTADO

Os rigores de leis extremamente severas, que tornam lenta a administração pública
deverão dar lugar, na reforma do Estado, a um aparato mais eficiente, que
facilitará a ação governamental em todos os níveis, principalmente nos muni-
cípios, onde se tomam mais visíveis os problemas, em face da proximidade do cidadão

L*- RÍGIDO NO
ADMINISTRATIVO

o âmbito do grande processo de reformas estruturais que vem sendo conduzido
pelo governo federal, aproxima-se o momento de se submeter ao exame do
Congresso Nacional a proposta de alteração dos dispositivos constitucionais
referentes à administração pública.

Uma vez aprovados, os novos comandos incidirão, de pronto, sobre as esferas
estaduais e municipais, tendo em vista o modelo constitucional brasileiro. Por
conseqüência, torna-se relevante estender a estas unidades federadas as discussões
nucleares relativas às eventuais modificações.

Panorama atual
Após a promulgação da

Constituição da República de
1988, a administração pública
brasileira, em todos os seus ní-
veis, sofreu sensíveis modifica-
ções em relação ao quadro cons-
titucional anterior. O novo Esta-
tuto Fundamental representou,
de modo claro, a positivação,
em seu grau mais rígido, de um
modelo administrativo concebi-
do com robusto amparo na idéia
do controle do aparelho buro-
crático.

Foram, então, consagradas
normas de comportamento ad-
ministrativo, posteriormente es-
praiadas pelas leis ordinárias,
extremamente severas quanto ao
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O rigor excessivo do ni
adotado a partir de

tornou mais dispendi
ação do poder p

controle dos processos, de forma a se priorizar o procedi-
mento, em seus aspectos formais, em detrimento de resulta-
do, quanto ao alcance da ação governamental.

Desse modo, os comandos inerentes à gestão de pessoal,
compras e serviços públicos, de modo geral, apar das regras
relativas à própria organização da estrutura administrativa,
assumiram caráter excessivamente rígido, de modo a one-
rar, em muito, ajá difícil missão governamental. Tal quadro
resultou da louvável preocupação com a boa e correta
gestão dos recursos públicos. Todavia, o modelo adotado
redundou em um certo exagero, que, em diversos setores da
administração, acarretou sérios prejuízos e, é fato, surtiu
efeito contrário ao pretendido, isto é, o rigor excessivo
tornou mais dispendiosa a ação do poder público.

Os municípios, como entidades governamentais incum-
bidas de expressiva parcela da prestação de serviços públi-
cos, vincularam-se, desde o primeiro momento, às peias e
amarras erigidas pelo constituinte. Nesse caso, com o

agravante de, muitas vezes, não terem condições técnicas de
oferecer o aparato burocrático necessário à satisfação
dessas rígidas exigências. Por conseqüência, avolumam-se
as irregularidades, decorrentes, amiúde, não de má-fé, mas
simplesmente de absoluto desconhecimento da norma ou da
falta de condições objetivas de atendê-las. Nessa seara, a
indiscutível diversidade administrativa entre as esferas
federadas enseja a legítima pretensão municipal de ser
objeto de tratamento diferenciado quanto aos critérios de
gestão administrativa, mediante a adoção de instrumentos
mais próximos à sua realidade.

Institutos vigentes
Basicamente, os institutos administrativos mais afetos

ao âmbito municipal são: regime jurídico dos servidores,
procedimentos de contratação de obras, serviços de com-
pras e regras de organização administrativa e de gestão
financeira dos recursos públicos.
Regime jurídico único

A Constituição Federal de 1988 muito se preocupou
com a regulamentação de toda sistemática relativa aos
servidores públicos. A par de consagrar diversos princípios
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e dispositivos cogentes específicos, cuidou a Carta Magna,
em seu artigo 39, de determinar a instituição da unicidade
de regime jurídico para os servidores públicos civis da
administração direta, autarquias e fundações públicas, dos
três Poderes das unidades da federação. Tal unificação,
antigo reclamo dos especialistas no setor, deu-se, como não
podia deixar de ser, sob o pálio do regime de direito público,
de natureza legal, dito estatutário.

Esse regime, típico da administração pública e oriundo
de exitosa experiência francesa, caracteriza-se por sua
rigidez: ingresso somente por concurso público, vencimen-
tos estabelecidos em lei, número de cargos determinado em
lei, estabilidade, dentre outros institutos. Ao lado destes, a
Constituição consagrou a aposentadoria com proventos
integrais, a contagem recíproca de tempo de serviço público
e privado, a disponibilidade com vencimentos integrais e a
paridade absoluta entre vencimentos e proventos dos servi-
dores inativos.

Toda essa moldura institucional,

odeio 	juridicamente correta, não condiz com a
realidade municipal. Acresce-se o

1 988 desprestígio do regime estatutário, ao
qual se atribui a responsabilidade pela
deficiência crônica do aparato estatal,osaa	bem como o temor aos encargos
previdenciários, excessivos para os

1 blico	combalidos erários municipais, para se
encontrar, no nível local, visceral repúdia

ao regime estatutário.
A esse quadro, já complexo e adverso, adita-se a

estabilidade generalizada concedida de forma excepcional,
sem distinção de regime jurídico, a todos aqueles que
ingressam sem concurso público e que tinham, em 5/10/88,
cinco anos continuados de serviço público. Excessivo ônus
daí decorreu: concomitância da estabilidade com o regime
do FGTS, até que ocorra a adoção do regime estatutário, o
que não se deu, ainda, na larga maioria dos municípios
brasileiros.

Contratação de obras, serviços e compras
Para o adequado funcionamento da máquina pública,

imprescindível se faz a obtenção, pelo poder público, de
serviços e outros atos materiais de responsabilidade dos
particulares. Desse modo, a contratação de obras e serviços
materiais e os processos de aquisição de bens para o serviço
público assumem notável destaque.

Por evidente, a administração não pode, ao seu arbítrio,
escolher livremente, no mercado, o fornecedor que julgar
mais adequado. Tal vedação decorre do princípio republi-
cano da igualdade, pelo qual todos têm os mesmos direitos
perante o Estado, inclusive o do ser contratado. Em razão
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desse entendimento, surge o procedimento licitatório, pelo
qual a administração escolhe a proposta mais vantajosa.

A licitação encontra-se prevista na Constituição Fede-
ral, cabendo à União legislar sobre suas normas gerais, que
o fez mediante a Lei n° 8.666/93 e suas alterações. Pela
moldura normativa adotada pela citada lei, contudo, pouca
matéria restou à competência de estados e municípios, vez
que, sob o pálio de "norma geral", a lei federal cuidou, em
detalhes, de todos os aspectos do certame licitatório.

Ademais, a aludida norma é objeto de acesas críticas
pelo fato de equiparar, em seus institutos, toda sorte de
contratação, regendo desde a mais complexa consultoria até
a mais simples aquisição de bens móveis.

Organização administrativa
Para o correto exercício de suas funções institucionais,

o ente federado (União, estados e municípios) deverá se
organizar, sob o critério administrativo, mediante os diver-
sos centros de competência despersonalizados, denomina-
dos órgãos, e pelas entidades descentralizadas, dotadas de
personalidade jurídica.

Tal organização, essencial ao funcionamento do apara-
to público, será objeto de legislação. As regras básicas para
essas estruturas foram traçadas pela própria Constituição
da República, sendo complementadas pelas normas de cada
esfera federada.

As diversas peias e amarras introduzidas nesse campo
levam o poder público, especialmente o Executivo, à cons-
trangedora situação de necessitar do provimento legislativo
para as mais singelas e modestas alterações da estrutura
administrativa.

Por outro lado, em razão dos diversos dispositivos
constitucionais sobre o tema, estendeu-se, de modo comple-
xo, às autarquias e fundações públicas o regime jurídico-
administrativo, típico e próprio da administração direta. Em
virtude de tal fato, temos que, agora, nada diferencia, sob o
aspecto gerencial, os órgãos da estrutura nuclear da entida-
de estatal das entidades descentralizadas, cuja criação
deveu-se, exatamente, à necessidade de se flexibilizar a
prestação de serviço público, diferenciando-as das práticas
pouco eficientes da administração direta.

Não satisfeitos, todavia, com a submissão de autarquias
e fundações públicas aesse regime, foram espraiados, pelos
constituintes de 1988, às empresas estatais diversas institui-
ções jurídicas típicas, também, da administração direta, em
visível contradição com o seu regime de direito privado.

Esse quadro tem levado as entidades descentralizadas
a visíveis dificuldades no desempenho de suas missões.

Gestão financeira
No exercício de seus misteres, a administração pública

despende vultosos recursos, normalmente oriundos de tri-
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butos. A gestão desses valores encontra-se minuciosamente
regrada por comandos de natureza financeira, orçamentária
e contábil. Tais dispositivos têm seu fundamento no texto
constitucional e se consolidam em abundante legislação
infraconstitucional de observância obrigatória para todos
aqueles que se responsabilizam pela aplicação desses recur-
sos-

Como já se disse, o excessivo apego ao controle no
acompanhamento de todas as despesas públicas, inclusive
com a criação de todo um gigantesco aparato para sua
fiscalização, acabaram por tornar a gestão financeira de
recursos públicos verdadeiro tormento, a assombrar todos
aqueles que, eventualmente, estão investidos em funções
públicas.

Urge, nesse caso, tornar mais simples e objetiva essa
gestão, preocupando-se mais com os resultados fáticos da
ação governamental do que com os procedimentos formais.

Tendências da reforma do Estado
O grande objetivo do processo de reforma do Estado

deverá ser a obtenção de um aparato administrativo mais
eficiente, de modo a se prestar, de forma mais aprimorada,
serviços públicos à comunidade.

Para tanto, faz-se imperiosa a completa modificação do
quadro ora descrito, em todas as suas vertentes.

No âmbito do regime jurídico dos servidores públicos,
defende-se a quebra da sua unicidade, a par de modificações
em alguns institutos, como a estabilidade, o concurso
público, a isonomia de vencimentos, dentre outros. Nesse
campo, a nítida e legítima pretensão é a de superar a grave
barreira imposta à eficiente gerência de recursos humanos,
tomada inexeqüível pelo cipoal normativo que protege o
mau servidor e penaliza o bom, ao equiparar todos em
idêntica situação.

Na seara da licitação, advoga-se a diversificação dos
procedimentos, ou seja, a adoção de mecanismos distintos
em razão da natureza de cada objeto licitado. Tal medida,
visivelmente, aprimoraria o instituto.

Quanto à organização administrativa, inclina-se pela
flexibilização de sua moldura normativa. Deve-se devolver

18 REVISTA no LEGISLATIVO

às entidades descentralizadas (autarquias, fundações públi-
cas e empresas estatais) a autonomia gerencial perdida,
mediante a celebração dos contratos de gestão, a par de se
buscar mais interação com a sociedade civil no
compartilhamento de atividades de interesse público.

A gestão financeira, por seu turno, deverá ser objeto de
reavaliação, de modo a se conceder mais autonomia, com
responsabilidade, ao gestor. Cuidar-se-á mais dos resulta-
dos do que dos meios.

Naturalmente, toda e qualquer proposta de reforma do
Estado deverá ser objeto, em uma primeira etapa, de
modificação constitucional, tendo em vista que todo
arcabouço administrativo encontra-se amparado em dispo-
sitivos da Carta fundamental.

Entretanto, caberá, nesse novo panorama que se
descortina, essencial papel aos doutrinadores do direito
administrativo, que serão responsáveis pela modernização

do Estado, mediante a concepção dos

das instrumentos jurídicos hábeis à nova re-
alidade normativa que se almeja. Em
verdade, o direito administrativo, em seusdemaisais primórdios, vinculou-se à noção de apa-
relhamento do Estado, identificando-se

no que  como braço do poder público no exercí-
cio de sua potestade. Ao se modernizar,
esse ramo de direito preocupou-se, ex-
clusivamente, com o direito dos adminis-
trados, impondo severos controles à ação

estatal. Chegou o momento da terceira via, isto é, da
consolidação do direito administrativo como o veículo
jurídico da realização do bem comum, mediante uma estru-
tura administrativa que permita ao Estado alcançar a efici-
ência de seu desempenho. É o momento, pois, do Estado
gerente

Inserção dos municípios
O município, como ente federado, quadra-se em toda a

situação ora exposta, sofre e padece das mesmas mazelas
das demais unidades da federação no que pertine à questão
administrativa, em graus diversificados. Agravam-se, nor-
malmente, seus problemas pelas dificuldades de obtenção
de orientação técnica satisfatória e, sobretudo, pela proxi-
midade do munícipe, sempre a exigir a pronta e imediata
prestação do serviço público.

Daí a importância da reforma do Estado para o ente
local, nas diretrizes que foram esposadas.

Após a alteração da Constituição, caberá a cada
municipalidade adequar sua lei orgânica aos novos cânones
da administração pública, mais moderna e apta a otimizar
as ações governamentais.

mesmas mazelas das
unidades da Federação

"0 município sofre e padece

pertine à questão administrativa"



DESCENTRALIZAÇÃO

Para descentralizar os serviços e as ações do Estado, o governo
propõe a criação de 22 regiões administrativas em Minas e envia à
Assembléia Legislativa um projeto de natureza técnica, mas que
desperta polêmica e divide opiniões pelo componente político
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N

o princípio do ano, um fato roubou a cena no
xadrez político em Minas: tratava-se do projeto de
descentralização administrativa idealizado pelo

governador Eduardo Azeredo, que, desde então, vem se
firmando como tema central dos debates. E, ajulgar pelas
mudanças que propõe, ele parece ter fôlego para sustentar
polêmica por muito tempo.

Desde que a proposta começou a ser ventilada, até sua
remessa definitiva em forma de projeto à Assembléia, a
idéia de dividir o Estado em administrações regionais
despertou todo tipo de reação. Entre um extremo e outro,
recebeu considerações que vão
do apoio declarado, passando
pela descrença, até o repúdio,
sendo estrategicamente alçada
por alguns aliados do governo
à condição de "menina dos olhos
do governador"— uma espécie
de senha para desarmar os es-
píritos e buscar o entendimen-
to.

Desconcentrar a adminis-
tração pública não é, contudo,
uma idéia recente. Para alguns
integrantes do governo, remon-
ta aos tempos de Napoleão
Bonaparte. Experiência em es-
cala menor, Belo Horizonte é
exemplo de capital administra-
da por meio de regionais, cujo
projeto foi expandido na ges-
tão do então prefeito Eduardo
Azeredo.

Do ponto de vista técnico, a descentralização adminis-
trativa pretende horizontalizar a máquina pública pela
divisão do Estado em 22 regiões e, por consequência,
desafogar a Capital da burocracia, que poderia ser resolvi-
da em cada uma dessas áreas, através da coordenação de um
administrador regional, assessorado por seis diretores. O
quartel-general onde foi gestada a proposta, durante muitos
meses, foi a Fundação João Pinheiro, que trabalhou em
parceria com outros órgãos do governo.

O Instituto de Geociências Aplicadas (IGA), por exem-
plo, atuou na definição dos limites geográficos das regiões.
Dada a variedade socioeconômica das regiões do Estado,
chegar a esse contorno não foi tarefa simples, como explica
o diretor-geral do IGA, Paulo Rogério Junqueira Alvim.
Com base nas microrregiões definidas pelo IBGE e em
parâmetros denominados "fatores estruturais" - como po-
pulação total e urbana, número de domicílios com água e
consumo de energia -, a equipe de técnicos, coordenada
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pelo consultor especial para Assuntos Econômicos, o ex-
ministro Paulo Haddad, deu início ao traçado das regiões
administrativas. Alvim esclarece que, a partir da soma de
todos esses elementos, foi surgindo um mapa com a
hierarquização das cidades e das áreas polarizadas, permi-
tindo visualizar o grau de influência de um município sobre
o outro.

Num Estado em que localidades mais longínquas ficam
até a mil quilômetros de distância da Capital, o projeto
parece providencial. "Se eu pudesse me dirigir apenas a
uma cidade e ali resolver todos os problemas, isso me

liberaria de um enorme trânsito bu-
rocrático", sentencia o prefeito de
Campos Altos, no Alto Paranaíba,
Vítor Vieira dos Santos, que hoje
enfrenta uma verdadeira maratona
por vários municípios de sua região
- um roteiro que se estende a Belo
Horizonte, com freqüência -, em
busca de solução para os proble-
mas de seu município.

"É extremamente interessante
a idéia de se fazer a descentralização
administrativa no Estado", avalia o
professor Fausto Brito, do Centro
de Desenvolvimento e Planejamen-
to Regional (Cedeplar), da IJFMG.
Oelevado número de municípios
mineiros e a carência de recursos
para atendimento isolado de cada
localidade fazem do projeto, se-
gundo Brito, uma alternativa efici-

ente, racional e moderna de gestão do setor público.
Além desse aspecto, ele avalia a importância do projeto,

do ponto de vista demográfico. "O Estado tem que pensar
em soluções regionais que reduzam a produção de emigran-
tes", considera o professor. Segundo ele, a formação de
regiões administrativas pode estimulara criação de projetos
regionais capazes de estancar o fluxo de emigrantes não só
em direção à Capital, que até a última década foi um grande
dique, mas para outras cidades do Estado, como Uberlândia
e Montes Claros.

O governo reconhece que já há uma descentralização
setorial do Estado, ou seja, vários órgãos, como a Cemig e
a Copasa, estão regionalizados, o que também acontece
com a educação e a segurança. Só que não existe conexão
entre eles; não há, como costuma denominar o vice-gover-
nador Walfrido dos Mares Guia, "sinergia" nas regiões.

O governo também aposta fichas no projeto de
descentralização administrativa como gancho importante
para alavancar o planejamento regional e estruturar um
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programa de crescimento econômico para o Estado. Pela
proposta, as regiões administrativas terão um orçamento
próprio de obras de manutenção e folha de pagamento, e
serviços públicos básicos descentralizados, como emissão
de carteiras de habilitação e de identidade, bem como a
gestão de desenvolvimento regionalizada. "Há uma expec-
tativa de que isso possa democratizar o acesso da população
aos serviços públicos em geral, promovera valorização do
interior, melhorar a coordenação dos órgãos de governo
setoriais já descentralizados e assegurar maior articulação
entre os governos federal, estadual e municipal", avalia o
consultor especial Paulo
Haddad.

No entanto, a despeito de
todos esses benefícios apregoa-
dos pelo governo, a adesão ao
projeto não tem sido questão
pacífica. A inclusão de uma nova
figura no cenário político-admi-
nistrativo do Estado - a do ad-
ministrador regional - desper-
tou polêmica. Falou-se em suicí-
dio político do governador, dis-
córdia e esvaziamento da ação
política de parlamentares.
Haddad e outros integrantes do
governo saíram a campo bus-
cando aliados e aparando ares-
tas

"Como será feita a indica-
ção desse coordenador?", ques-
tiona a deputada Maria José
Haueisen. do PT, para quem a
idéia da descentralização administrativa é boa, pode ser um
instrumento para melhorar o atendimento das populações
do interior, mas pode também facilitar o retorno dos antigos
coronéis, dos "caciques políticos" - figuras notórias da sua
região, o Nordeste de Minas, onde estão os abandonados
Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

À argumentação de que o governo pretende preencher
esses cargos com pessoas de perfil técnico, a deputada
responde com outra questão: "Será que esse técnico vai ser
escolhido por concurso?", pondera a parlamentar, preocu-
pada com uma indicação mascarada, ou seja, com a escolha
de um político com roupagem de técnico. A movimentação
política dos últimos meses, que culminou com a transferên-
cia expressiva de lideranças de vários partidos para o ninho
tucano, explica em parte sua apreensão. Haueisen teme que
essa dança partidária revele uma falta de coerência ideoló-
gica, o que, para ela, torna a base de sustentação do projeto
muito suscetível aos ventos da política.

"Estamos novamente sendo discriminados", reclama
o deputado Cleuber Carneiro (PFL), que estranhou o fato de
a proposta contemplar com apenas três regionais - a de
Paracatu, no Noroeste; a de Montes Claros, no Norte; e a de
Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha - uma das áreas mais
pobres e desassistidas do Estado. "Já que correspondemos
a um terço da área do Estado, deveríamos ter, pelo menos,
seis regionais". raciocina o parlamentar, que pretende reu-
nir os 20 deputados das regiões Norte, Nordeste e Noroeste
para discutir a possibilidade de apresentar emenda ao
projeto, refazendo os cálculos do governo.

A tênue linha imaginária
que divide o universo técnico do
mundo político não é motivo de
preocupação para o presidente da
Federação Mineira das Associa-
ções Microrregionais (Femam) e
prefeito de Campos Altos, Vítor
Vieira dos Santos. Ele cita o pró-
prio governador Azeredo como
exemplo de homem público de
perfil técnico que tem revelado um
potencial de arregimentação polí-
tica extraordinário, a ponto de
projetá-lo em nível nacional. "Po-
lítica é uma coisa inerente a todo
cidadão", define Vieira.

O consultor especial Pau-
lo Haddad também recorre ao per-
fil do governador Eduardo
Azeredo, a quem confere uma apu-
rada acuidade política, para lem-
brar que a indicação dos futuros

administradores será precedida de ampla discussão com as
forças políticas das regiões, e não uma decisão isolada do
governador, embora seja dele a palavra final. "São cargos
de confiança", já disse o governador, em entrevista a um
jornal mineiro.

Essa mesma disposição para o diálogo aparece nas
entrelinhas de outras considerações do ex-ministro Haddad.
"O projeto foi à Assembléia para abrir uma discussão",
disse ele, referindo-se à possibilidade de vir a sofrer altera-
ções. "É muito difícil lidar com a regionalização, sem levar
em consideração as aspirações sociais e políticas de cada
comunidade", admitiu.

Durante toda a fase de elaboração, foram emitidos
vários sinais de que o governo não abre mão dessa iniciati-
va. O maior desafio reside no fato de que a proposta das
regiões administrativas é apresentada pelo governo como
base de um programa maior de reforma do Estado, em sua
concepção mais ampla.
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Paulo Haddad

O DESAFIO DAS
REGIONAIS
O consultor especial para assuntos econômicos do governo Eduar-
do Azeredo, Paulo Haddad, faia sobre as idéias que nortearam o
projeto de descentralização administrativa, os benefícios que a
experiência poderá trazer e as dificuldades que deverá encontrar

Ç

economista Paulo Haddad é dono de
vasta experiência na área de planeja-
mento. Pós-graduado na Holanda, com
especialização em Planejamento Eco-
nômico,foi secretário de Estado de Pla-

nejamento e Coordenação Geral, de 1979 a 1983,
no governo Francelino Pereira, quando criou o
Programa de Desenvolvimento das Pequenas Co-
munidades (Prodecom) e o programa de cidades-
diques, para conter a migração no Estado. Foi
ministro da Fazenda e do Planejamento no governo
Itamar Franco e, hoje, de volta ao governo estadu-
al, no papel de consultor especial, tem pela frente
o desafio de implantar as regionais administrati-
vas. Variáveis técnicas, econômicas, sociais e geo-
gráficas constituíram a base da nova divisão com
que, sem conflitos com as regiões de planeja-
menro,prerende-se administrar o Estado. Habilido-
so no trato com minúcias da vida pública, Haddad
teve o cuidado de sobrepor ao mapa de Minas o
mapa dos votos das últimas eleições, para contor-
nar os entraves políticos e desenhar o perfil das
regiões administrativas.
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Revista do Legislativo - Qual é o
espírito do projeto de descentralização
administrativa?

Paulo Haddad - Desde o período da
campanha eleitoral, o governador Eduar-
do Azeredo manifestou a preocupação
de fortalecer o processo de descentrali-
zação administrativa no Estado. Ele pe-
diu que se estudasse a melhor maneira de
promover uma descentralização que não
fosse itinerante, mas permanente, sólida,
que criasse raízes nas regiões. Analisa-
mos a experiência que ele mesmo teve
como prefeito, nas regionais de Belo
Horizonte, a experiência bem-sucedida
de regiões administrativas da França, e
outras experiências brasileiras, algumas
de sucesso, outras fracassadas, como na
Bahia, em São Paulo, no Rio Grande do
Sul, e em outros países da América La-
tina, como o Chile. Tivemos o cuidado de
anotar, de todas as experiências, o que
deu certo e o que não deu certo, e o
projeto está na Assembléia para abrir
uma discussão.

RL - Quais foram os problemas en-
contrados nos outros estados que já
realizaram essa experiência?

Haddad - Num dos casos,o número
de regiões não ficou definido. Elas che-
garam a 35, e o governo perdeu o contro-
le da experiência. É importante que o
Legislativo e o Executivo acertem uma
regionalização "para valer", definitiva.
Outro problema é a falta de definição
clara das funções do administrador regio-
nal. que pode levar ao atropelamento dos
secretários de Estado.O administrador
regional não interfere na política de saú-
de, que é do secretário de Saúde: que não
interfere na política de educação, que é
do secretário de Educação, e assim su-
cessivamente. Ele vai coordenar ações
definidas pelos secretários. O terceiro
problema está relacionado com a falta de

liderança do próprio governador no pro-
jeto. Há governadores que adotaram essa
idéia por modismo ou por iniciativa do
Poder Legislativo e não assumiram a
idéia. Levando em consideração esses
aspectos, estamos mandando para a As-
sembléia umaexposição de motivos e um
conjunto de mapas e informações sobre
as regiões administrativas. A discussão
está no começo, e esperamos que o proje-
to seja aperfeiçoado pelo Legislativo e
pela opinião pública.

RI - Como se chegou à divisão do
Estado em 22 regiões administrativas?

Haddad - No primeiro momento, o
Estado foi dividido em 14 regiões admi-
nistrativas, com base em três critérios:
primeiro, a importância econômica e
social do centro urbano que será a sede.
Em segundo lugar, os fluxos de passagei-
ros e de mercadorias, em termos de pola-
rização do Estado. Em terceiro, a exis-
tência, em cada centro, de um certo nú-
mero de unidades regionais das diferen-
tes secretarias e órgãos da administração
direta. Feito esse primeiro mapeamento,
ficou claro o seguinte: algumas regiões
teriam uma sede para 2 milhões e 100 mil
habitantes, como é o caso do Sul do
Estado, quando o ideal é que urna sede
abranja de 600 mil a 800 mil habitantes.
Em segundo lugar, lá em cima, ficariam
sem regional administrativa o
Jequitinhonha e o Mucuri, e Montes
Claros teria uma regional administrativa
com uma área maior que o Estado de
Sergipe. Numa segunda rodada, criamos
alternativas para o governador decidir
entre 20, 22, 23, 25 e até 27 regionais.
Depois de analisar aspectos como efici-
ência, custos, factibilidade e repre-
sentantividade, concluímos pelas 22
regiões.Elas estão bem distribuídas no
Estado, não existe vazio demográfico e
há uma preocupação de ter, nas princi-

Todos os
problemas
do cidadão
relacionados

à saúde,
educação e
serviços do

Estado,
direitos e
deveres,

poderão ser
resolvidos

na adminis-
tração

regional,
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pais regiões do Estado, duas ou três
administrações.

RL - Como será a gestão da regio-
nal?

Haddad - A região administrativa
é definida como uma unidade onde se
tem um administrador regional e seis
coordenadores nas áreas de saúde, edu-
cação, assuntos fazendários, assuntos
administrativos, desenvolvimento eco-
nômico e infra-estrutura.Esses coorde-
nadores serão recrutados nas secreta-
rias, na própria região. Por exemplo, o
coordenador de saúde deverá ser o su-
perintendente de saúde na região onde
se localiza a sede da regional adminis-
trativa.

RL - Qual será o papel da regional?
Haddad - A gestão do desenvolvi-

mento daquela região será feita
coordenadamente pela administração
regional, de forma que o cidadão possa
resolver ali todos os problemas com o
Estado: saúde, educação, carteira de
identidade, carteira de motorista, direi-
tos e deveres. Cada regional adminis-
trativa desenvolverá um conjunto de
atividades permanentes descentraliza-
das, com uma estrutura que poderá se
deslocar para os municípios, lá perma-
necendo por vários meses. Todas as
questões relativas a direitos e deveres
dos funcionários serão resolvidas na
sede da regional. Vamos descentralizar
afolha de pagamento. Há uma expecta-
tiva de que a regionalização democrati-
ze o acesso da população aos serviços
públicos em geral. Espera-se, também,
que haja uma valorização do interior e
uma melhor coordenação dos órgãos de
governo setoriais que já estão descen-
tralizados, ou seja, uma sinergia do
governo na ponta. E, ainda, que haja

uma maior articulação entre órgãos do
governo federal, estadual e municipal.

RL - Como o senhor avalia a convi-
vência desse novo poder administrativo
com o poder político nas regiões?

Haddad - Achamos que ele signifi-
cará um instrumento adicional para o
poder político regional. Por exemplo, o
deputado que atua numa determinada
região administrativa terá a oportunida-
de de resolver os assuntos de interesse de
suas bases eleitorais na própria regional.
Portanto, haverá um instrumento a mais
para obter eficiência na solução dos pro-
blemas. E o governador Eduardo Azeredo
não tomará nenhuma decisão com rela-
ção à escolha dos administradores ou à
composição dos serviços, sem uma dis-
cussão ampla com as lideranças políti-
cas locais. No primeiro momento, perce-
bemos uma reação forte dos deputados,
mas agora que eles estão conhecendo
melhor o projeto e que fizemos uma
regionalização mais apropriada, levan-
doem consideração o mapa das votações
para se ver onde havia afinidade política,
chegamos a uma aproximação que gera
uma discussão positiva com o Poder
Legislativo. Há uma preocupação em
não se criar administrações que agridam
o sentimento político das regiões. Já hou-
ve consultas informais para saber a opi-
nião dos deputados e secretários, e o
projeto foi discutido com os líderes da
Assembléia. O governo não vê o projeto
como uma questão fechada, porque é
muito difícil lidar com a regionalização
sem levar em conta as aspirações sociais
e políticas de cada comunidade.

RI —Que tipo de resistência o projeto
pode sofrer, e de quais setores?

Haddad - Algumas cidades pleitei-
am a instalação de uma sede administra-
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tiva da regional, embora não possuam
as precondições para isso. Então, have-
ráfrustrações. Achamos que, logo após
a divisão, alguns municípios vão prefe-
rir conviver com outra região que não
aquela em que estão localizados, e vai
haver talvez algum tipo de tensão em
relação à ausência de alguns pólos
microrregionais como sede de região
administrativa. Mas estamos prepara-
dos para negociar e resolver essas ten-
sões.

RL - O governo central não perde
poder com a descentralização?

Hoddad— O administrador regional
vai ser uma pessoa designada pelo go-
vernador. Será uma pessoa de confian-
ça, que estará coordenando as ações do
governo na ponta. O governador estará
descentralizando o poder, mas sem per-
der a autoridade.

RI - A máquina do Estado, tida
historicamente como emperrada, está
preparada para um projeto tão arroja-
do? Vai haver aumento de despesas?

Haddad - Existe uma preocupação
em reduzir as despesas. Por exemplo, a
sede administrativa será instalada pro-
vavelmente numa agência desativada da
Minascaixa ou em algum prédio públi-
co estadual ou municipal que possa ser
colocado à disposição. Tirando a figu-
ra do administrador, que vai exigir a
formação de um quadro, e as gratifica-
ções dos coordenadores, em torno de
20%, teremos a possibilidade de gastar
muito pouco. O ganho vai ser de eficiên-
cia. Terá que haver um aprendizado, do
ponto de vista da máquina do Estado,
para trabalhar de forma coordenada, na
ponta. Isso não será fácil, haverá pro-
blemas, exigirá um aprendizado. Mas a
Escola de Governo e a Fundação João

Pinheiro vão treinar todo esse quadro,
formado por servidores. O administra-
dor será, em princípio, um funcionário
público de carreira. Os critérios que
estão sendo estabelecidos caminham nes-
sa direção.

RL - As secretarias de Estado fica-
rão só por conta de planejamento? Elas
serão esvaziadas?

Haddad - Não. A despesa de inves-
timento ficará por conta do secretário,
bem como a política, o planejamento e a
coordenação setorial. No caso da saúde
e da educação, que já têm a tradição de
uma descentralização maior, caberá ao
secretário estimular o seu representante
a ter uma articulação melhor na região
administrativa.

RL - Haverá algum conflito entre as
regiões administrativas e as regiões de
planejamento?

Hciddad- Peguemos um exemplo. O
Sul de Minas está dividido em quatro
regiões administrativas, mas, do ponto
de vista do planejamento, é uma única
região. Essa regionalização é específica
para prestação de serviços.

RL - O senhor conhece a experiência
das audiências públicas regionais. O
senhorassocia as audiências ao projeto
de regionalização administrativa?

Haddad -É a experiência mais bem-
sucedida de participação na formulação
do Orçamento que eu conheço. Está muito
bem organizada, envolve os três pode-
res, é uma idéia que pegou, não é um
modismo. As regiões administrativas
serão feitas para prestar serviços em
cima de programas, projetos e demandas
da comunidade, que, no caso de Minas
Gerais, são identificadas com mais pre-
cisão nas audiências públicas.
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EMANCIPAÇÃO

Neste ano, 175 distritos pleiteiam transformação em municípios.
Embora considerado assustador, esse número indica a tendência dos
cidadãos a buscarem proximidade com o centro de decisões, o que
se traduz, entre outras vantagens, em melhor qualidade de vida

REFAZENDO O MAPA
DE MINAS GERAIS

Rodrigo Lucena

s estatísticas geográ
ficas sobre o Estado
de Minas Gerais, no

final de 1994, pouco se dife-
renciavam dos números do
ano anterior. Seu mapa tinha
as mesmas representações
gráficas, adistribuiçãode sua
economia se fazia com os
mesmos coeficientes, e os ci-
dadãos se dispersavam se-
gundo a mesma divisão
geopolítica. Um ano depois,
além da certeza de que a ve-
lha Minas está mais velha,
pouco se pode afirmar sobre
o Estado, no que se refere ao
número de municípios que o
compõe. Depois de aprovada
a Lei Complementar n° 37.
que dispõe sobre a criação,
fusão e desmembramento de
municípios, sancionada pelo
governador Eduardo Azeredo
emjaneiro deste ano, umgran-
de número de pedidos de
emancipação chegou à As-

sembléia Legislativa, amea-
çando acrescentar ao mapa
mineiro 175 novas unidades.

A Lei Complementar n°
37 foi a principal responsá-
vel por essa avalanche de so-
licitações, e a primeira con-
seqüência disso foi a elabo-
ração de uma nova lei, a Lei
Complementar n° 39, que
procura corrigir algumas bre-
chas da norma predecessora.
Isto porque, ao contrário da
Lei Complementar n° 19, de
julho de 1991, modificada
pela Lei Complementar n°24,
de maio de 1992, que regula-
mentou as emancipações
ocorridas em 1992, a Lei
Complementar n° 37 não le-
vava em conta a capacidade
de subsistência econôrnicado
novo município a ser criado.

Essa mesma lei reduzia,
no caso dos distritos meno-
res, o número de eleitores
necessário para formalizar a

representação que, encami-
nhada à Assembléia, dá iní-
cio à tramitação do processo.
Enquanto a lei anterior esta-
belecia em seu artigo So.
inciso 1, que a representação
deveria ser assinada por, no
mínimo, 300 eleitores
domiciliados na área a ser
emancipada, a lei atual fala
em 7% dos eleitores, o que,
no caso dos distritos com dois
mil habitantes (mínimo de
eleitores para que possa se
candidatar à condição de ci-
dade), equivale a 140 assina-
turas. Outro facilitador foi a
não-exigência de uma distân-
cia mínima entre os períme-
tros urbanos do distrito e da
sede, anteriormente de 1,3
quilômetro.

Susto - Atiçados pela
perspectiva de construção de
uma nova cidade e imbuídos
de forte espírito libertário,

sintetizado na vontade de ad-
ministrar seus próprios re-
cursos, os habitantes dos dis-
tritos se mobilizaram de for-
ma a promover o mais vigo-
roso movimento de emanci-
pação já visto no Estado. O
número é tão grande (175
emancipações e duas anexa-
ções) que até o Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE) se diz
incapaz de bancar o custo da
realização de tantos plebisci-
tos, estimado em R$ 1 mi-
lhão. Tais consultas, previs-
tas na lei, têm a finalidade de
obter o aval dos moradores
dos distritos, devendo prece-
der a elaboração do projeto
de lei de emancipação.

Outra conseqüência da
chuva de requerimentos que
caiu sobre a Assembléia até o
dia 31 de maio, último prazo
para a apresentação dos pe-
didos, traduziu-se em forma
de um susto, que poderá afo-
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gar as pretensões de parte dos
candidatos a município. De-
pois de tomar conhecimento
do volume de distritos que
pleiteiam autonomia política,
o governador Eduardo
Azeredo mudou o tom de voz
e ameaçou represar a enxur-
rada emancipacionista.

O recado foi repassado aos
líderes governistas e aos de-
putados de maneira geral. Na
avaliação do governador, nos
32 municípios emancipados
em 1992, a qualidade devida
melhorou. Mas considerou
"um exagero" o número atu-
al. Por essa razão, ameaçou
vetar os projetos em que fo-
rem comprovados problemas
de ordem econômica e, certa-
mente, aqueles oriundos de
pressões de natureza política.

Essa posição do chefe do
Executivo mineiro ficou
fortalecida depois de uma reu-
nião com onze dos prefeitos
da Região Metropolitana de
Belo Horizonte, para os quais
desmembrar municípios po-
bres é sinônimo de "dividir a
miséria". Além disso, multi-
plicam-se os gastos do setor
público com novos funcioná-
rios, vereadores, secretários,
prefeitos, equipamentos e de-
mais despesas decorrentes do
processo.

A reação ao movimento
das emancipações foi lidera-
da pelo presidente da Assoc i-
ação dos Municípios da Re-
gião Metropolitana de Belo
Horizonte (Grambel) e pre-
feito de Santa Luzia, Wilson
Vieira, para quem há nisso
tudo "intenções eleitoreiras".
O prefeito entregou ao presi-
dente da Assembléia, deputa-
do Agostinho Patrús, um do-

cumento pedindo, entre ou-
tras coisas, a realização de
plebiscito também nos muni-
cípios, e não apenas nos dis-
tritos, como determina a le-
gislação. Também gritou o
prefeito de Igarapé, Arnaldo

Chaves, ameaçado de perder
mais de 70% de sua receita se
a emancipação de São Joa-
quim de Bicas for aprovada.

Os prefeitos citam o exem-
plo de Mateus Leme, municí-
pio que quase chegou à falên-
cia depois de veremancipado
seu mais rico distrito:
Juatuba. Enquanto a cidade-
sede ficou com a carga de
funcionários públicos, dívi-
das e equipamentos defasa-
dos, o novo município cons-
truía seu horizonte com a
parcelado ICMS gerada pela
fábrica de bebidas que abriga
em seu território.

A solução teve de vir a
reboque. Na forma da Lei n°
11.042, criou-se uma com-
pensação financeira para
atendera "municípios que ti-

veram distritos emancipa-
dos". Mas o endereço para a
nova correspondência era um
só: Mateus Leme. De acordo
com a lei, fica garantida com-
pensação financeira mensal
ao município remanescente,

equivalente a 91% da perda,
sempre que, após a criação e
a instalação de um município
dele desmembrado, seu índi-
ce referente ao Valor Adicio-
nado Fiscal (VAF) - que
mede a participação do mu-
nicípio na receita do ICMS -.
for inferior a 50% daquele
que lhe era atribuído antes da
emancipação. "O benefício
terá a duração máxima de 13
anos e será reduzido em 7% a
cada ano, aplicada a partir do
250 mês após o início do be-
nefício", determina a lei, es-
tabelecendo, ainda, que os
recursos serão deduzidos da
parcela global de arrecada-
ção tributária prevista no
inciso II do art. 3° da Lei
Complementar n° 63, de 11
de janeiro de 1990.

Para evitar a elaboração
de uma nova lei motivada por
casos particulares, e diante
da inexistência de estudos de
viabilidade econômica, os
parlamentares mineiros tra-
taram de aperfeiçoar a lei. De

autoria do deputado
Anderson Adauto (PMDB),
na forma do substitutivo n°2
do deputado Dilzon Meio
(PTB), com uma emenda do
deputado Cleuber Carneiro
(PFL), foi aprovado o Proje-
to de Lei Complementar
n° 1195, sancionado pelo go-
vernador Eduardo Azeredo.
A nova Lei Complementar n°
39 impede a emancipação dos
distritos industriais e daque-
les que contribuem com mais
de 70% da receita ou que
possuem mais de 80% do ter-
ritório do município rema-
nescente Também não po-
dem se emancipar mais de
três distritos por município,
sendo que, na eventualidade
de haver mais de três solicita-
ções, prevalecerão aquelas re-

O Presidente Agostinho Patrus recebe do prefeito de Raul Soares, José Constantino
Gonçalves, a documentação sobre o distrito de Santana do Tabuleiro
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ferentes aos distritos mais dis-
tantes da sede.

Desenvolvimento - Por
tantos motivos, é difícil não
ceder aos argumentos de
quem prevê catástrofes a
partir de um acréscimo de
quase 180 unidades. Háde se
considerar, porém, que, à
exceção dos casos no-
tadamente inviáveis, são
igualmente convincentes os
argumentos daqueles que de-
fendem a emancipação como
única saída para promover o
desenvolvimento e construir
um sentimento de cidadania.
Uma cultura política que nas-
ce da efetiva participação nos
atos e decisões municipais.

Existem casos de distritos
com vida completamente au-
tônoma, que se localizam a
dezenas de quilômetros da
sede e que geram riquezas
para o vizinho, sem conse-
guir um tostão de investimen-
to em retorno. Ou, ainda, os
que se identificam cultural e
socialmente com outro muni-
cípio mais próximo. Essas
comunidades, seja pelo iso-
lamento ou por necessidade,
podem acabar adotando for-
mas de organização mais cri-
ativas, avançadas e indepen-
dentes em relação ao municí-
pio-sede.

É o que afirma a irmã
Antônia da Consolação da
Silva, vice-diretora da Esco-
la Estadual Padre Júlio Ma-
ria, do distrito de Santana do
Tabuleiro, em Raul Soa-
res.Na comunidade, de qua-
tro mil habitantes, a escola é
um exemplo da capacidade
de organização popular.
Todas as atividades buscam
atender às demandas do tra-

balhador rural. A escola, que
oferece ensino fundamental e
ensino médio, incluindo cur-
so de Magistério, foi fundada
e é dirigida pelo Centro de
Aprendizagem Comunitária,
uma instituição ligada àCon-
gregação de Nossa Senhora
das Graças (gracianas), que
também encabeça a comis-
são emancipacionista.

Raul Soares, um dos maio-
res municípios do Estado,
com 980 quilômetros qua-
drados, mostra-se incapaz de
administrar os conflitos e ne-
cessidades de distritos como
Tabuleiro, a mais de 70 qui-
lômetros da sede, e Vermelho
Novo, segundo admite o pre-
feito José Constantino Gon-

çalves, ele próprio um defen-
sor da emancipação. "Por
melhor que seja a administra-
ção central, é praticamente
inviável cuidar de um distrito
que fica a uma distância de
70 quilômetros", diz ele.

Os defensores dessa tese
também buscam argumentos
na experiência dos distritos
emancipados em 1992. Um
exemplo é Lagoa Grande, no
Noroeste do Estado, elevado
à categoria de cidade em abril
daquele ano, depois de eman-

cipar-se de Presidente
Olegário. Segundo o vice-pre-
sidente da Câmara Munici-
pal, Sérgio Humberto
Moreira, as dificuldades exis-
tem e não são privilégio de
Lagoa Grande, mas hoje ele
sente uma participação mui-
to maior dos cidadãos em tor-
no do projeto de construção
de uma cidade melhor.

Os problemas estão loca-
lizados na rotina da adminis-
tração, acredita o vereador.
Detalhes que vão desde a ins-
talação dos órgãos públicos
até a definição dos salários
dos servidores, disse ele. Para
reduzir as dificuldades inici-
ais, ele sugere a obriga-
toriedade de o município-sede

transferir parte de seus equi-
pamentos, em valor propor-
cional à participação do dis-
trito na arrecadação munici-
pal, para a nova prefeitura.

Ainda segundo o verea-
dor, o município recém-cria-
do tem chance de gerir me-
lhor seus recursos, já que não
carrega as heranças e os ví-
cios do agora município vizi-
nho, tais como o inchaço da
máquina pública. A ex-sede,
entretanto, vê reduzida a área
sob suajurisdição, mas man-

têm os gastos com a folha de
pagamento dos funcionários,
que consome mais de 60% da
arrecadação.

Essa perda não represen-
ta em si um problema, acre-
dita o prefeito de Presidente
Olegário, Walter Gomes de
Medeiros. "desde que se man-
tenha a qualidade dos servi-
ços prestados pela Prefeitu-
ra", acrescenta.

Ainda que cada um mere-
ça análise específica, hátam-
bém o exemplo de dezenas de
cidades que melhoraram o
padrão de vida de seus habi-
tantes depois que promove-
ram sua autonomia política.
Unaí, também no Noroeste
do Estado, por coincidência
ou não, conheceu a prosperi-
dade imediatamente após sua
emancipação, há 50 anos,
afirma o prefeito. O pequeno
distrito, de menos de dois mil
habitantes, tornou-se um dos
maiores produtores de grãos
do País. Hoje, concorrendo
em qualidade de vida com
Paracatu, cidade-mãe e prin-
cipal referência da região,
Unaí concentra, na zona ur-
bana, cerca de 60 mil habi-
tantes, além dos 40 mil que,
estima-se, vivem na zona ru-
ral.

"A emancipação signifi-
cou a valorização e o aumen-
to da produtividade, com a
atração de muitos imigran-
tes", diz o prefeito. "É natu-
ral do habitante do distrito
essa vontade de libertar-se
da administração da matriz.
Para o povo, significa admi-
nistrar o que é seu. Não há,
teoricamente, nada mais de-
mocrático que entregar o po-
der de decidir à comunida-
de", conclui.

Em alguns casos, a eman-
cipação é a única saída
para promover o desen-
volvimento e construir um
sentimento de cidadania
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AUDIÊNCIAS REGIONAIS
Com a participação de um número surpreendente de muni-
cípios, a versão 95 das audiências públicas regionais conso-
lida um novo modo de preparação do Orçamento, que começa
a ter ressonância além das montanhas de Minas Gerais

ORÇAMENTO À
MODA F

Rodrigo Lucena

terceira versão das audiências públicas regionais,
realizada de abril a julho deste ano, nas 12
regiões do Estado, representou um avanço da

proposta de consulta popular para a formulação do Orça-
mento do Estado. Pela primeira vez, foram realizadas
audiências municipais preliminares, previstas na nova
legislação que regulamenta a iniciativa, e os três Poderes
do Estado amaram em conjunto na sua promoção.

Na fase preliminar, houve reuniões em 589 municípios.
em que foram retiradas propostas e eleitos representantes
para as reuniões regionais. Nestas, estiveram presentes
511 prefeitos, 500 presidentes de Câmaras Municipais,
1.119 dirigentes de entidades da sociedade, além dos
deputados e representantes dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário. Em todo o processo, foram reco-
lhidas 3.082 propostas, que formam um mapa das deman-
das por obras, serviços e melhorias em todo o Estado.
Desse total, foram priorizadas 122 propostas.

Além da emulação que provocou em torno de proble-
mas e aspirações da população, as audiências deste ano
chamaram atenção das autoridades pelo efeito didático. Na
prática, elas são um exercício de cidadania, um convite à
população para que participe da formulação das políticas
públicas e se envolva na definição das prioridades de
governo. Como acentuou o governador Eduardo Azeredo,
na abertura do ciclo de audiências, em Sete Lagoas, e no
encerramento, em Araxá, a iniciativa ajuda a conscientizar

a população das dificuldades que os governantes enfrentam
para compatibilizar vontade política e limitação orçamentá-
ria.

Os números apresentados no final das 12 audiências
regionais mostram que houve uma grande mobilização em
torno da realização dos encontros e uma expectativa favorá-
vel à evolução do processo, apesar de restrições quanto à
representatividade dos encontros em alguns municípios.
Enquanto houve casos como o de Jabuticatubas, que reuniu
700 pessoas para escolher as propostas da comunidade, em
Buenópolis, por exemplo, o prefeito José Alves admitiu que
fez sua audiência municipal com 49 pessoas proeminentes da
localidade, com receio de estimular expectativas que pode-
riam não sercumpridas. Ele mesmo reconheceu, porém, que,
com três anos de vida, as audiências ainda experimentam
uma fase de amadurecimento, com uma população em fase
de aprendizado sobre organização popular.

Ajustificativa do prefeito pode não ser a mais convincen-
te, mas traduz uma preocupação que já motivou mudanças
na dinâmica das audiências, do ano passado para este, e deste
para o próximo ano, centradas na preocupação de garantir a
credibilidade que o processo vem conquistando. Antes mes-
mo do encerramento da série de 12 audiências regionais, os
chefes dos três Poderes do Estado decidiram realizar os
encontros para definição de novas propostas de dois em dois
anos. Nesse intervalo, serão feitas reuniões de avaliação e
acompanhamento.
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Tomada como parte de um processo que está germi-
nando, a questão do aprendizado pode ser também incluída
no lado positivo de um saldo que foi, no geral, bastante
favorável. A começar pela participação dos Poderes Exe-
cutivo e Judiciário, ao lado do Legislativo, que garante o
aperfeiçoamento desse modelo de consulta popular. Desta-
ca-se, ainda, o número significativo de participantes dos
encontros, interpretado como um termômetro da crescente
disposição das lideranças locais para entrar em um jogo
político que envolve atuação institucional, capacidade de
articulação, defesa de propostas e muita negociação.

Com uma bandeja cheia de propostas para um gargalo
orçamentário miúdo, os representantes de cada região se
desdobraram no discurso e nas negociações. Cada propos-
ta teve a defesa ardorosa de seus autores e, no voto,
predominou a escolha de obras de maior abrangência
regional, em detrimento de propostas personalistas ou de
caráter local.

Cerca de um terço das propostas refere-se à construção

de estradas; um terço é relativa à área da saúde e o restante
divide-se em áreas como educação, meio ambiente e
eletrificação.

"Trata-se da mais avançada experiência democrática
de que se tem notícia no Brasil, na atualidade, com repercus-
sões muito além dessas montanhas, para um novo modelo de
planejamento participativo e de gestão administrativa do
Estado", destacou o presidente da Assembléia, deputado
Agostinho Patrús.

As audiências públicas mereceram também uma defe-
rência do ministro-chefe da Casa Civil, Clóvis Carvalho.
"Viemos aprender", disse ele, ao elogiar a iniciativa e
ressaltar que Minas é sempre um referencial político ao qual
se deve estar atento. A participação do ministro, do gover-
nador Eduardo Azeredo, do presidente do Legislativo mi-
neiro e do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador
Márcio Aristeu Monteiro de Barros, foi uma mostra da
ressonância das audiências mineiras nos corredores dos três
Poderes do Estado e da República.
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Os titulares dos Três Poderes abrem, em Sete Lagoas, o ciclo das audiências públicas regionais de 1995
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RL - São também obras que o
senhor pessoalmente reconhece
como sendo as mais importan-
tes?
AZEREDO - Acho que sim. Existe
uma grande coincidência. A
maioria das obras levantadas es-
tava prevista ou era lembrada nos
planos do governo do Estado.

RL - Existem interseções entre
os levantamentos feitos pela co-
munidade e o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado -
PMD!, que o senhor divulgou
recentemente?
AZEREDO - Algumas coisas se
encaixam muito bem dentro do
PMDI e outras que surgiram se-
rão analisadas, agora de manei-
ra mais adequada.GOVEFNACCR EDUAPLX AZERED.

ORÇAMENTO DEMOCRAI1C0
O governador do Estado reconhece que as audiências públicas podem
contribuir também no seu projeto de descentralização administrativa

REVISTA DO LEGISLATIVO -Qual a ava-
liação que o senhor faz das audiên-
cias públicas?
EDUARDO A2ERED0 - Muito positiva.
Acho que evoluímos em relação às
anteriores. Este ano foram 12 audi-
ências em todo o Estado,
com 3 mil propostas, che-
gando a 120 as priorizadas.
Houve uma participação
mais efetiva dos Poderes
Executivo e Judiciário, que
puderam acompanhar de
perto essa experiência de-
mocrática, que realmente é
muito positiva e vem até
sendo estudada por Assem-
bléias de outros estados.

RL - As demandas apre-
sentadas durante os encon-
tros são compatíveis com o
Orçamento do Estado?
AZEREDO - Não digo que to-
das sejam compatíveis. Va-
mos fazer um levantamento
na Secretaria do Planeja-
mento, antes que a Assem-
bléia comece a votar o Or-
çamento. para que tenha-
mos o custo estimado de
cada uma delas. Por outro lado, exis-
te uma proposta de aprimoramento
das audiências públicas nas próxi-
mas realizações. Queremos uma es-
timativa. nem que seja grosso modo,
do custo de cada obra, porque aí sim
vamos ter mais claro o que será
possível realizar. Hoje, infelizmente,
não há como garantir que todas as
obras priorizadas sejam executadas,
exatamente porque não temos ainda
o levantamento do custo de cada uma
delas.

RL - Como seria esse novo proces-
so? O governo pretende estipular
previamente um limite orçamentá-
rio para cada região?
AZEREDO - Essa é uma idéia. A outra
é apresentar as propostas antes da

realização da audiência, num prazo
que permitisse levantar o valor pre-
visto de cada obra, para, no dia do
encontro, discutir uma compa-
tibilização.

RL —As obras e demandas nascidas
nas audiências refletem as necessi-
dades do Estado?
AZ ER EDO - Sem dúvida. São deman-
das que saíram de audiências públi-
cas muito bem organizadas, onde se
chegou inclusive ao critério de voto

mais proporcional. Antes as cidades-
pólo, com maior número de represen-
tantes, levavam vantagem em relação
às cidades mais distantes. Com o cri-
tério atual, garante-se um resultado
democrático, que reflete as demandas

mais importantes para a região.

RL - As audiências públicas
contribuem de alguma forma com o
seu projeto de descentralização ad-
ministrativa?
AZEREDO - As audiências são a
descentralização e vão no mesmo sen-
tido do projeto das regiões administra-
tivas. As regiões administrativas vão
facilitar a aplicação dos recursos do
governo de maneira mais justa. As
audiências seguem o mesmo caminho,
aquele que Minas Gerais vai percorrer
para descentralizar e simplificar os
serviços públicos.
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ENCONTRO
Os presidentes das Assembléias Legislativas decidiram criar um cole giado
para defender maior participação dos Legislativos estaduais nas grandes
decisões nacionais e rediscutir a excessiva concentração do poder central.
Propõem ainda investir na modernização das Assembléias estaduais

LEGISLATIVOS UNIDOS
Lúcio Perez
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Encontro realizado em Minas tem a participação de representantes de 18 Casas Legislativas

O

s presidentes de Assembléias
Legislativas de todo o País
não têm duvida: o fortaleci-

mento dos Legislativos Estaduais é im-
prescindível para a consolidação da
democracia no País. Com essa certeza
e muitas propostas, foi criado, em mar-
ço deste ano, em Belo Horizonte, o
Colegiadode Presidentes de Legislativos
Estaduais, que. em 10 de agosto, em
Recife, realizará sua primeira reunião
ordinária, quando elegerá seu coorde-
nador nacional.

As ações do Colegiado seguirão as
dez diretrizes estabelecidas na reunião
realizada em Belo Horizonte. Entre elas
estão o respeito aos princípios éticos e
morais, a modernização dos procedi-
mentos legislativos e garantia da parti-
cipação da sociedade civil no processo
de elaboração das leis. Várias ações

serão propostas, como modificações na
legislação federal para garantir o forta-
lecimento do Legislativo.

Para o presidente da Assembléia de
Minas, deputado Agostinho Patrús, é
excessiva a concentração de prerrogati-
vas no poder central. Ele defende uma
maior participação das Assembléias
Legislativas na tomada de decisões, pois,
em sua opinião, os Legislativos poderi-
am referendar as leis federais ou mesmo
decidir sobre questões que atingem pe-
culiaridades de cada Estado, como acon-
tece no federalismo dos Estados Unidos
da América.

"A Constituição Federal atribui
grande número de prerrogativas exclu-
sivas ao Congresso Nacional. Por isso,
algumas decisões que dizem respeito ao
dia-a-dia dos estados acabam sendo
definidas pelo poder central, restando

muito pouco para os Legislativos esta-
duais, mais próximos das realidades
dos estados", analisa Patrús, que apre-
sentou proposta, acolhida pelos diri-
gentes de outras Casas Legislativas, de
modificação da Constituição Federal:
ao invés da maioria das Assembléias
Estaduais, seriam necessárias apenas
três para a apresentação de proposta
de emenda à Constituição.

Os presidentes das Assembléias de
Roraima, deputado Almir Sá, e do
Maranhão, deputado Manoel Ribeiro,
concordam com Agostinho Patrús e
lembram, como exemplo, que o Con-
gresso Nacional decide sobre reservas
indígenas e a Funai passa a demarcá-
las sem que os deputados dos estados
diretamente envolvidos sejam sequer
ouvidos. O 1°- vice-presidente da As-
sembléia do Paraná, Luiz Carlos Zuk,
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condena o fato de o Executivo transfe-
rir poder e atribuições para os municí-
pios sem a correspondente transferên-
cia de recursos - "igno-
rando os deputados e as
Assembléias"—e sem aten-
tar para as peculiaridades
regionais.

Opresidente da As-
sembléia do Rio de Janei-
ro, deputado Sérgio Cabral
Filho, vai além e condena
a concentração de poderes
no âmbito do poder cen-
tral os -

sentada pelo deputado Agostinho Patrús, rar a transparência e publicidade dos
no sentido de obterapoio dos Legislativos atos do Legislativo; promover a parti-
à SIT:I proposta de modificação da Cns- cipação das Assembléias na elabora-

ção e reforma de dispositivos
constitucionais; e garantir a
participação da sociedade para

1	.4' subsidiara elaboração de leis.
Entre suas competências, des-
tacam-se a sugestão de dire-
trizes de política nacional, de
estratégias e planos de ação

• ! visando à modernização dos
Legislativos e sua integração
com a sociedade.

	

/	 Emenda - A proposta de
ta de que as Assembléias	.	 1"	.1	emenda à Constituição feita
estaduais sejam ouvidas na	'•'	" 	pelo deputado Agostinho
elaboração do Orçamento 	Patrús já foi aprovada, em
da União, participando das	:	'	.......•.	.	. ','	.-(	maio, pelo Plenário da As-
definições de prioridades.	..	 '•	.	 sembléia Legislativa de Mi-

Nova reunião dos diri-	.' -	 .	.	'	 nas, faltando a aprovação por
gentes de Assembléias 	outras Casas estaduais para
Legislativas foi realizada	II_1L_JIII.Ï!	.'	 que seja apresentada ao Con-
em São Paulo, em maio, Agostinho Patrús apresentou proposta de alteração da gresso. Em outra ação, o de-
quando foi aprovado o Constituição Federal	 putado federal Benedito Gui-
Regimento Interno do	 marães (PPR-PA) apresentou
Cole-lado de Presidentes, cujas reuni- tituição Federal, que tem o objetivo de ao Congresso Nacional projeto de
ões serão bimestrais. Nesse mesmo en- valorizar os Estados e o federalismo,	emenda à Constituição idêntica à pro-
contro foi aprovada uma moção apre-	O Regimento Interno busca asse-u- posta por Agostinho Patrús.

Diretrizes do Colegiado de Presidentes
1. Pautar suas ações pelo rígido respeito aos

princípios éticos e morais
2.Rediscutiro instituto da imunidade parlamen-

tar
3. Assegurar a plena publicidade dos atos do

Legislativo
4. Modernizar os procedimentos legislativos

para a constante busca de racionalidade e eficácia de
seu processo decisório

5. Afirmar a vocação do Legislativo como
catalisador da organização política da sociedade

6. Garantir a participação da sociedade civil
para subsidiar a elaboração das leis

7. Fazer respeitar a independência do
Legislativo, sem prejuízo da harmonia entre os
Poderes

8. Exercitar, na sua plenitude, o poder
fiscal izador das políticas e ações governamentais

9.Propugnar por um novo pacto federativo, que
interprete a diversidade geopolítico-cultural e ofe-
reça condições de equilíbrio e governabilidade à
Nação

10. Envidar esforços para propiciar a efetiva
participação das Assembléias Legislativas na re-
forma e elaboração dos dispositivos constitucionais
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