
LC'LTTT)
E-d	c	r.írr	(T:-H

O MuNICrPIO E A CONSTITUINTE: BREVÍSSI	RE)E

José Maurício Silva"

1. Introdução. 2. Problemas Fundamentais. 3. Re-
forma Tributaria. 4. Descentralização do Poder. S.
Disciplina Igual para Realidades Desiguais. 6. Muni-
cípios: Simples Criação Legal, Muitas Vezes. 7. Re-
gionalizaço e Autonomia. 8. Competncias Supletivas.
9. Política Mineral. 10. Governo-Comunidade. 11. Con
clus6es.

1. Introdução

A Nação é formada de comunidades ditas locais no
apenas por se situarem em unidade territorial delimitada
mas também e principalmente pela identidade própria que as
sumem, fruto de comunhão próxima e consistente de pessoas,
?texpresso fundamental e irredutível da extensa gama de in
teresses individuais e coletivos".

À margem de tais comunidades, no subsistem ou-
tros niicleos de interesses humanos sob certo adensamento e
perman&ncia, formados naturalmente; cada um de nos e parte
de uma comunidade, mais ou menos identificado com ela, mas
dela dependente; na verdade - tolere-se o truismo - o ser
humano, incapaz de gerar processo de autosuficincia	que
lhe permita subsistir independentemente do próximo, ape-
nas uma de muitas peças que se interrelacionam, em um com-
plexo, em busca da realização de interesses próprios, mdi
vidualizados, e outros, nascidos de sua presença, os cole-
tivos.

No é objeto do direito mergulhar na explicação
da vocação gregria do homem; cabe-lhe, no entanto, rele-
vantemente, assinalar que a idéia de comunidade consubstan
cia a de INTERESSES COMUNS e que a gestão deles - elemento
particularmente significativo - sob regime jurídico pecu-
liar, há de ser confiada a um aparelhamento especificamen-
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te concebido (entre nos, entidades, isto , pessoas jurídi
cas distintas entre si), com a competncia de organizar e
disciplinar a convívncia humana, na comunidade.

Noção muito geral permite dizer que os interesses
de que se cogita se podem colocar em trs planos: o estri-
tamente LOCAL; o MICRORREGIONAL ou REGIONAL, se se tornam
comuns a um grupo de comunidades locais, em determinada cir
cunscrição ou delimitação geográfica; e o NACIONAL, se di-
zem respeito a todas as comunidades locais do País.

Na verdade, todo interesse deque se está cogi-
tando vincula-se a comunidade, pois, já se assinalou, não
há como não estar o indivíduo identificado com um núcleo
de convivãncia permanente.

O que ocorre e que os fatos geradores dos inte-
resses, ou nos quais se consubstanciem, se colocam a dis-
tância variável da comunidade: no rol deles, há aqueles que
guardam com o indivíduo pertínncia próxima e direta (iden
tificam-se tais interesses, no contato direto cornos fatos,
como e o caso da limpeza da via pública e da coleta de li-
xo; ou, ainda a título de exemplo, o horário de fechamento
do comrcio ou a definição dos pontos de estacionamento dos
6nibus); há, no entanto, interesses que, desvinculando-se
da realidade específica de determinada comunidade, se mos-
tram comuns às comunidades locais de certa área geográfica
menor (microrregião) ou maior (macrorregião), ou a todas
elas, quando passam à categoria de interesses nacionais (a
proteção às fronteira e o combate ao contrabando, por exem
pio).

É fácil perceber a convenincia ou a necessida-
de, mesmo, de a gestão destas categorias distintas de inte
resses ser confiada a organismos meramente administrativos
ou a entidades políticas, isto , pessoas jurídicas ou de
governo, também distintas entre si, em termos, entre ou-
tros itens, de abrangncia e complexidade.

No regime federado brasileiro, numa explicação
sumária, que, por isto mesmo, há de temperar-se, o Municí-
pio - PESSOA JURIDICA, organização de recursos, métodos e
agentes publicos - incumbe-se da gestãodo interesse local,
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o denominado, por suas características, PECULIAR INTERESSE
DA COMUNIDADE; ao Estado-Membro fica a gestãodos interes-
ses da comunidade como parte de uma REGIÃO; àUnido Fede-
ral ficam os interesses comuns a todas as comunidades, va-
le dizer, fica-lhe o interesse nacional.

É certo que este critério de partilha de compe-
tncias, essencialmente te5rico, sofre, nos ordenamentos,
profundas acomodaç6es: na verdade, as competncias concor-
rentes pertubam o critério simplista e o peculiar interes-
se acaba por ser tomado, no entendimento doutrinrio e na
pratica jurisprudencial, como interesse não exclusivo mas
apenas prevalente.

Estas considerações introdut6rias t&n a finalida
de principal de assinalar que, nas questões do municipa-
lismo, é preciso apartar com clareza o MUNICÍPIO-PODER (en
tidade política, pessoa jurídica de direito publico inter-
no) do MUNICÍPIO-SOCIEDADE.

A distinção é importante porque é por via do for
talecimento da pessoa de governo (aparelhamento orgânico)
que se procura alcançar a realidade scio-econ&nica, a co-
munhão de interesses humanos, a comunidade local, também
denominada município.

Em resumo, as reivindicações convergem para a
pessoa governamental, que se pretende seja expressão da von
tade geral, no regime democrático ( o poder publico emana-
do do povo).

A comunidade local, como a realidade elementar e
irredutível, sujeita-se, pois, simultaneamente, já se assi
nalou, a trs entidades ou ordens de poder, ordenadoras ou
disciplinadoras dos interesses comuns também em trs pla-
nos.

De um de tais planos de gestão	que se esta co-
gitando, nesta exposição.

2. Problemas Fundamentais

Todas as ordens políticas ou de poder convergem,
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ficou dito, para a realização de interesses da comunidade,
na sua projeção local, regional ou nacional.

No escopo destas reflexões apenas se coloca opro
púsito de arrolar problemas fundamentais atinentes à pes-
soa pública a que incumbe exercer PODER PÚBLICO, na gestão
dos INTERESSES LOCAIS.

O chamado movimento municipalista, instalado, or
ganizadamente, há cerca de trs décadas, tem-se dedicado
- mas nele se exaurindo, pode dizer-se - a um de tais pro-
blemas, o tributário, mas é claro que o campo de incidân-
cia do movimento tende a ou deve ampliar-se, por incoercí-
vel imposição das próprias idéias.

3. Reforma Tributaria

Historicamente, o movimento municipalista cons-
truiu-se sobre a preocupação de se reforçarem os recursos
tributários municipais, isto , recursos em favor do poder
público municipal, a serem utilizados na prestação dos ser
viços públicos de sua competãncia.

A despeito das conquistas assinaladas, em termos
de fortalecimento do errio municipal, nas trs últimas dú
cadas, o problema subsiste.

É que os municípios brasileiros jamais puderam
contar com recursos compatíveis com as suas necessidades.
Estiveram aqueles sempre aqum destas.

A competância dos municípios tem-se mantido pra-
ticamente a mesma, ao longo das dácadas; o que tem nela vá
nado á a complexidade e a abrangncia (cada vez maior)
dos fenámenos sâcio-econâmicos e urbanos abarcados por es-
sa competencia.

A nova política tributária consubstanciada no C6
digo Tributário Nacional pretendem, á sabido, implantar o
federalismo por cooperação das entidades políticas (a Uni-
ão, o Estado e o Município).
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No entanto, a participação nos tributos lançados
e arrecadados pela União e pelo Estado o que fez foi acen-
tuar a dependãncia dos Municípios, em relação aos outros
níveis de Governo.

Não se pode dizer que o sistema tributário tenha
sido mal concebido, a despeito de insatisfatório.

O que se quer trazer à tona á que ele teve deci-
siva influáncia na descaracterização de um regime federati
vo que pretendeu ser harmónico e equilibrado.

Na realidade, como tantas vezes assinalado, os
critários de partilha da receita - os Municípios simples-
mente participando do tributo lançado e arrecadado por ou-
tros níveis de Governo - a par da dependáncia, não conse-
guiu evitar que os Municípios se beneficiassem de	apenas
5% da receita nacional, aos Estados e à União ficando	os
25% e 70% restantes, respectivamente.

Estes índices, denunciadores de grave disparida-
de, não se podem imputar apenas à importância, volume e
complexidade desiguais, na atribuição de cada esfera de p0
der.

Eles revelam a presença de grave fator limitati-
vo, deduzido da própria insuficiáncia da estrutura econmi
ca sobre a qual está assentada a geração de recursos. O bo
lo da receita á pobre - relativamente, muito pobre - em fa-
ce das necessidades. Partilham-se insuficiãncias. enfim.

O problema costuma ser vito estritamente sob o
ângulo de alíquotas profundamente diferenciadas, na parti-
lha dos tributos.

A observação pode ter-se como correta, mas a vi-
são do problema, sob este ãngulo exclusivo, á incompleta
e, por isto mesmo, insatisfatria.

Na verdade, o subdesenvolvimento econ6mico á	a
grande e irremovível matriz dos problemas.
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O que se quer dizer	que o reforço de recursos,
em favor do município, à margem do crescimento da economia,
opção mal lastreada na realidade.

4. Descentralização do Poder

Uma das mais sentidas reivindicações do municipa
lismo á a de que o poder se descentralize. A exacerbada
concentração dele em uma das esferas políticas, a União Fe
deral, gera intolerável desquilíbrio na convivncia dos di
versos níveis de poder; torna-se realidade irremovível	o
enfraquecimento da órbita responsável pela gestão de inte-
resses vitais e mais diretos da comunidade, os	chamados
interesses coletivos proximos, traduzidos em fatos da rea-
lidade com os quais os indivíduos constroem sua vivância
mais objetiva, relacionadas com o seu ir-e-vir, a limpeza
publica e a coleta de lixo, o saneamento básico, o trãnsi-
to, o transporte, a saide, a educação e a habitação, em um
elenco de muitos outros itens.

Certos valores, como o da liberdade, florescem
com mais vigor, afirmam-se com mais dignidade, se preser-
vá-la fica a cargo da autoridade mais práxima,amunicipal.

A autoridade estadual, pela natureza dos fatos
por que deve responder, e por sua própria localização, dis
tancia-se mais dos administrados; a federal, muito mais.

Daí, a importãncia de que à autoridade mais iden
tificada com os fatos visíveis da viváncia práxima seja en
tregue a gestão de valores que mais pronto se revelam, na
comunhão local dos indivíduos.

Porque á este o pensamento, o fortalecimento do
poder municipal se liga, muito positivamente, ao	próprio
fortalecimento dos valores democráticos. A usufruição de
certos bens, como o da liberdade, fica comprometida quando
zelar por ela se coloca nas mãos da autoridade distante.

Esta, a ideia; este, o sonho dos municipalistas.

A obstá-la, no entanto, a tradição centralizado-
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rã firmada pelo colonizador, a de se fortalecer o poder da
autoridade dita central, sustentada por óbvias razões; en-
tre elas, a de que é preciso preservar a unidade (os inte-
resses da coroa, dir-se-ia, em outros tempos) e a de que
as comunidades locais, empobrecidas por muitos motivos, no
tm condições - pelas carncias to presentes - de conce-
ber e trinhiar seus próprios caminhos.

O poder central, com visão abrangente e,	muito
especialmente, porque dotado de recursos de toda ordem,
que sabe das coisas dizem-no os centralistas. Somente ele,
o poder central, pode discernir e definir, pelos critérios
globais que detêm, a se inserirem nos planos, os caminhos
que mais convenham.

Instala-se, como se percebe, o insidioso círculo
carregado de vício: a comunidade local no floresce	de
meios no dispõem adequadamente, o governo local; e	lhos
negam ordenamentos básicos, porque entende no ter o gover
no local condições de imprimir rumos	comunidade.

Advoga-se, com insistncia, por isto mesmo, que
preciso descentralizar compet&ricias, para que sejam come

tidas ao Governo local.

A opção é, fundamentalmente, correta para	todo
municipalista. Somente terá sentido, no entanto, se a re-
formulação da política tributaria carrear para o	Governo
local recursos compatíveis com a competncía revista.

E isto vai esbarrar, vi-se logo, na dificuldade
de se alterar profundamente o modelo federativo vigente, na
busca de maior equilíbrio entre as esferas de poder.

Teoricamente, o problema se resolveria com a sim
ples discriminação de encargos, na esfera federal; a obser
vaço, no então, corre o risco de esboroar-se, se se tem
em vista que os atuais recursos no são satisfatórios para
as exigncias a que tem de acudir qualquer dos níveis do
governo.
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5. Disciplina Igual para Realidades Desiguais

Um dos dados mais contundentes de nosso ordena-
mento e o que submete as mesmas regras jurídicas de organi
zaço e funcionamento realidades ostensivamente distintas,
entre si.

Em Minas Gerais, a Lei Complementar organizat6-
ria dos 722 municípios, editada pelo Estado, é um reposit6
rio de prescrições; em grau de parte inajustveis ou ina-
justadas	realidade.

Por isto mesmo, é, de modo geral,	descumprida,
sobretudo quando procura determinar regras de	propulsão
s5cio-econ6mica de realidades terrivelmente empobrecidas.

Tomada da chamada preocupação da simetria ou da
"síndrome da simetria", no dizer expressivo de Élcio Reis,
a Lei orgânica dos municípios mineiros vai deixando ver,
ao longo do tempo, sua incapacidade de ordenar ou discipli
nar, sob regras uniformes, realidades profundamente desi-
duais, entre si.

O fato no pertine apenas para Minas Gerais. [den
tificar-se em todos os Estado, salvo o Rio Grande so Sul.

E, o que e pior, com graves suspeitas de incons-
titucionalidade.

Considere-se este fato melancólico: nenhuma das
leis orgnicas dos municípios - editadas, todas elas, pelo
Estado - deixa aos Municípios espaços para que variem na
sua organização, ajustando-a s características, vocaç6es,
complexidade e tessitura scio-econ6mica da comunidade.

É preciso que os Municípios tenham suas próprias
Cartas.

6. Municípios: Muitas vezes, Simples Criação Legal

Sob os argumentos principais de que é preciso cap
tar, em favor dos aglomerados humanos, independentemente,
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mesmo, de seu adensamento ou consist&ncia, recursos do im-
posto de renda (Fundação de Participação) e o de que con-
vem assegurar autonomia política ao maior número possível
de tais aglomerados, boa parte deles foi guindada à condi-
ção de município, no sentido de comunidade sujeita a uma
organização política, isto á, a governo prúprioeautãnomo,
destituída embora de condiç6es de desenvolvimento, muitas
vezes sem a infraestrutura mínima capaz de	sustentar-lhe
qualquer esforço de propulsão.

É certo, pode dizer-se que em nada	aproveitará
aos Governos de tais comunidades a reformulação tributá-
ria; a inexistncia do fato gerador comprometerá, fundamen
talmcnte, seu crescimento, já que o F.P.M. será insuficien
te para garantir-lhes mais do que a simples sobrevivncia,
em meio de profundas e permanentes carãncias.

Inexiste uma política em favor destes municípios
postos á margem de qualquer perspectiva de processo de de-
senvolvimento.

7. Regionalização e Autonomia

A microrregião e a região imp6em, á óbvio, o tra
tamento comum de problemas comuns. É inevitável que a re-
gionalização se instale, progressiva e irreversivelmente,
no contexto geográfico do Brasil, de dimensões continen-
tais e graves disparidades sócio-econmicas.

As microrregi6es, experiáncia ainda não avaliada
mas aparentemente positiva, formam-se com a asseociação de
municípios, mas á o Estado que as institui, lhes coordena
a implantação. As regiões metropolitanas, instituídas	em
lei federal e administradas pelo Estado, são o	fen6meno
mais drástico, no quadro do crescimento urbano brasileiro.

As primeiras inspiram-se no associativismo muni-
cipal, ideia generosa, com perspectivas de muito boa signi
ficação. As segundas, no entanto, mergulharam em profunda
perplexidade, eis que não se encontrou, ainda, o caminho de
corretamente se institucionalizarem.

O que, no entanto, aqui importa assinalar,	á
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que, a despeito das manifestaç6es teóricas em contrario,
de nobres intenç6es, o frágil instituto da autonomia muni-
cipal vai, nas Regi6es Metropolitanas, sofrendo o duro cori
fronto com as implicaç6es das aç6es estatais de ordem me-
tropolitana.

O peculiar interesse, da autonomia municipal,
conceito fluido, que no se conseguiu firmar senso acusta
de graves duvidas, experimenta ou vai experimentar graves
restriç6es, no confronto com outro interesse, que	também
aspira a ser peculiar, o metropolitano.

Há muita teorização a propósito da compatibilida
de das duas ordens de conceito, mas, na verdade, a linha
divisória, que os separe, no se conseguiu traçar, defini-
do com nitidez os respectivos campos.

Pode dizer-se que um conceito, o da autonomia mu
nicipal, se restringe, inevitavelmente, na medida em que
ele tenha de conviver com a realidade metropolitana; a ob-
servaço devera ganhar corpo, quando a gestão metropolita-
na efetivamente se implantar.

À margem os fen6menos metropolitanos, a autono-
mia municipal tem, na verdade, um elemento a	traveja-la,
significativamente: o de natureza política, que assegura
ao Governo (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores) consti-
tuir-se pelo voto dos cidadãos munícipes.

Os outros ingredientes da formula de autonomia
são, na maioria dos casos, frágeis contribuiç6es para asse
guri-la.

Os tributos que os municípios lançam e arrecadam
definem área muito delimitada de ação própria e de	pouca
repercussão (a tendncia do administrador municipal a de
preservar os munícipes, poupando-os da obrigação de se su-
jeitarem a política tributária justa para o erário munici-
pal, no que toca ao IPTU, ao ISS,s taxas e, de modo espe-
cial, à contribuição de melhoria, que, na prática adminis-
trativa brasileira, inexistc,



A capacidade de organizar seus próprios serviços
esta vinculada a estígio de racionalidade que, de modo ge-
ral, no se alcançou, pela interferncia de fatores	que
mergulham no próprio subdesenvolvimento e na cultura	que
ele determina.

Em resumo, o nebuloso peculiar interesse com que
se constrói, essencialmente, a ideia de autonomia munici-
pal, dilui-se, na maior parte dos municípios ou se	torna
irrelevante, no quadro de insuficincias ou	deficincias
de toda ordem.

Sustenta-se, é certo, na teorização emocionada;
do ponto de vista pratico, comprometem-na muitos fatores,
lamentavelmente.

8. Competências Supletivas

O fortalecimento dos Governos municipais, como
instrumentos de aço que se pretenda eficas, esbarra, no
se ignora, no fato de competncias de nítido interesse lo-
cal serem postas sob outro nível de governo: dos	municí-
pios defeso contar com sua própria guarda, para a preser
vaço da ordem publica local; os incndios, cabe a corpora
çio militar estadual debela-los; o transito e o trfedo es
to a cargo de autoridades estaduais.

O fato já foi anotado.

Em certas áreas, o fato de o Município ter de re
signar-se aposição de simples caudatrio de norma princi-
pal, tem graves implicaç6es. É o caso da preservação do
meio-ambiente e mesmo da proteção aos valores culturais e
históricos.

Cabe-lhe, ao município, em certas áreas de osten
sivo interesse local, participar da execução da nora ou,
na melhor das hipóteses, preencher-lhe os desvios, com a
chamada norma supletiva.

Em mattria de poluição ambientai, a ação coerci-
tiva do município, em termos jurídicos,	quase inc3cua, e
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isto e grave e frustrante.

9. Política Mineral

Grupo significativo de municípios brasilerios es
ta implantado em torno de atividade altamente predat6ria e
irreversível nos seus efeitos: a de mineração.

Nos últimos anos, tem-se buscado o reconhecimen-
to de que "tais comunidades há de ser destinatárias de uma
política que as compense, ainda que parcialmente, das per-
das socialmente irreparáveis, ao longo do tempo; estamos
falando da exaustão de suas riquezas, com as quais, na ver
dade, a Pátria comum tem construído boa parte de seus cami
nhos" (1 Encontro Nacional de Estancias Hidrominerais e Cli
máticas e III Encontro Estadual de Cidades Mineradoras	-
Carta de Poços de Caldas, Agosto de 1985).

O assunto tem conduzido o enorme esforço no sen-
tido de se alcançar a definição de uma política tributária
que faça justica às comunidades, que se sustentam, basica-
mente, do tributo da mineração (IIJM); e da criação de fun-
do nacional de exaustão.

Mais recentemente, postula-se o pagamento	de
"royalties aos municípios com atividade mineradora.

A controvársia, neste campo, que ainda não se so
lucionou, não pode escapar à cogitação do constituinte.

10. Governo-Comunidade

Uma das cogitaç6es que mais tem sido objeto de
teorização diz respeito à necessidade de se integrarem Go-
verno e Comunidade.

A integração, gerando amplo processo de sustenta
ção recíproca, dá ensejo, ainda, ao desenvolvimento de me-
canismos do chamado controle democrático, vale dizer, con-
trole da Administração Publica pelo cidadão ou por grupos
comunitários.

O assunto, de profundas implicaçães, liga-se ba-
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sicamente, ao processo de conscientizaço dos valores demo

cráticos.

Ocorre, no entanto, que, àmingua de teoriaeprá
tica ajustadas ou sensíveis anossa realidade, a organiza-
ção comunitária não encontrou caminhos de se afirmar, en-
tre nus, como seria desejável.

De modo geral,
nalidade - como exemplo,
não conseguiram superar
fícios.

as entidades criadas com esta fi-
as associaç6es de bairros - ainda
o estágio da reivindicação de bene
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10. Conclus6es

1 - As reivindicaç6es postuladas pelos municí-
pios continuam a formular-se, precipuamente, em termos de
revisão de alíquotas dos tributos, que lhe faça justiça.
Há no entanto, valores novos, com que se vão agregando ao
movimento, embrião, mesmo, de uma doutrina, o municipalis-
mo, significando um complexo de idéias que procura abarcar
sob vários ángulos, não apenas o tributário, os fen6menos
de fortalecimento das comunidades locais.

2 - Neste municipalismo sob entendimento mais
abrangente, a ideia nuclear é a de que todo interesse es-

tadual ou nacional é, na verdade, como não podia deixar de
ser, interesse da comunidade local, eis que "expressão fun
damental e irredutTel da extensa gama de interesses indi-
viduais e coletivos". O que varia	a maior ou menor proxi
midade da autoridade pública incumbida da gestão das diver
sas categorias de interesses e a abrangáncia destes,	ora

comuns às comunidades locais de uma região; ora, a	todas

as comunidades locais, compondo a Nação.

3 - O município, como entidade ou pessoa públi-
ca, se faz presente por meio de autoridades que, por sua
competãncia, se p6em em contato direto e prúximo com os fa
tos nos quais se traduz determinada gama de	interesses,

ditos peculiares da comunidade local ou prevalentes,	no

confronto com outros. Ao Estado-membro e à União	Federal
incumbem, em linhas gerais, por seus agentes, os interesses
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regionais (pertinentes àcomunidade regional) ou nacionais
(pertinentes acomunidade nacional, isto é, soma das co-
munidades locais), respectivamente, raciocínio que & preci
so temperar, em face das competncias concorrentes.

4 - O fortalecimento do município - no sentido
de interesses s6cio-econ&micos - esta, é Óbvio, na depen-
dncia de fatores (de ordem econ6mica, essencialmente) ca-
pazes de assegurar a propulsão de seu desenvolvimento. O
fortalecimento do município, no sentido de pessoa pública
dotada de poder político organizat5rio da sociedade, insta
lã com ela um processo de influencia recíproca ou de retro
alimentação, nitidamente perceptível no estilo de vida de-
mocraTtico.

5 - A reforma tributaria, como instrumento de
se carrearem mais recursos financeiros para a entidade pú-
blica de governo local, permanece justa; está, no entanto,
para que se faça mais abrangentemente e com permanEncia,
na dependncja da revisão da partilha de competncias	ou
serviços, sob pena de condenar-se, pelo casuísmo.

A municipalizaçaTo de serviços no terá sentido se
ela no se fizer compatibilizadamente com o carreamento de
novos recursos para a gestão a cargo do governo local.

6 - Dois fatores são obstaTculos àdescentraliza
ço do poder: a ausncia de desenvolvimento econ5mico sa-
tisfatúrio, que aumente o bolo da receita nacional; e a vo
caço histórica para a centralização do poder.

Ainda assim, e imperioso, a despeito das dificul
dades, formular, no plano constitucionao, para que se im-
plante, ainda que a médio e a longo prazo, uma política de
fortalecimento dos governos municipais, compatível com a
tessitura s3cio-econ5mica e perspectiva de desenvolvimento
das respectivas comunidades.

7 - Aos municípios, como realidades scio-econ
micas,	preciso assegurar que tenham governos com orgarii-
zaço efetivamente variaTvel (C.F.: art. 14, parágrafo úni-
co), inserida em cartas próprias. As leis	complementares
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estaduais, de organização dos municípios, são graves ofen-
sa á idéia de autonomia.

8 - No novo ordenamento constitucional, e preci
so lançar os fundamentos de uma política em favor dos muni
cípios ditos inviáveis, em termos de perspectiva de desen-
volvimento súcio-econ6mico, pela inexistáncia de um mínimo
de infraestrutura capaz de sustenta-lo.

9 - No que toca á autonomia municipal, é preci-
so torna-la conceitualmente menos fluída e mais técnica,
com base em parámetros que operaciorializem o conceito. Nes
ta altura, a viváncia dos feri6menos do federalismo brasi-
leiro pode ensejar a revisão da idéia.

10 - Certas competáncias, como, entre outras,
pertinentes á proteção do meio-ambiente e mesmo à proteção
aos valores culturais, fundam-se, não há dúvida, emumpriri
cípio de desconfiança. O fato de não as poder exercer, em
sua plenitudes, o município, consituem uma diminuição ou
restrição intolerável, dada a natureza irrecusavelmente lo
cal de tais interesses.

11 - É preciso instituir em favor das cidades
que se implantam em torno de atividade mineradora, essen-
cial e inevitavelmente predatória, uma política de compen-
sação, tanto quanto seja isto possível, em termos de refor
mulação dos critérios de partilha do IIJM e de instituição
de fundo nacional de exaustão ou de "royalties", em favor
de tais cidades.

12 - O controle democrático dos governos locais,
isto , o exercido sobre eles pela própria comunidade, di-
retamente, e assunto da maior significação; está, todavia,
á espera de que se instituam, no plano constitucional, me-
canismos que o institucionalizem, com mais vigor.

Tais mecanismos, por si sús, não garantem o con-
trole, pois o problema e, fundamentalmente, de mentalida-
de; deles, rio entanto não se pode prescindir.

Julho de 1986.
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