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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
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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
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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.
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