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A VIABILIDADE DOS GOVERNOS LOCAIS- O caso do Estado de 
Minas Gerais 
 
Ailton Mota de Carvalho *  
 
INTRODUÇÃO  
 
O debate sobre a descentralização de funções para as cidades, se reveste de muita 
importância na atualidade da América Latina e, porquê não dizer, em quase todo o 
mundo. No caso latino-americano específico, poder-se-ia dizer que esta tendência é 
fruto da consolidação de regimes democráticos, portanto mais participativos, no 
continente, e também de um modelo de gestão pública liberal, que tem como um dos 
corolários básicos, uma diminuição das atividades do governo central e um repasse de 
responsabilidade aos governos locais. 
No caso brasileiro, este panorama se faz efetivamente verdadeiro, uma vez que faz parte 
da tradição política nacional, que os governos municipais tenham uma relativa força 
política, em razão do sistema federativo do país e do sistema político-eleitoral. Na 
realidade as pequenas municipalidades e cidades, constituem a base de ação política 
mais próxima dos cidadãos, portanto, o espaço mais apropriado para as ações de todos 
aqueles que almejam, ou exercem, uma carreira política. 
Por estas mesmas razões, o controle destas pequenas unidades político-administrativas, 
interessa muito aos governos eataduais e ao governo central, pois jogam um papel 
importante no conjunto das articulações políticas e eleitorais. Ao final de cada eleição 
os partidos políticos, e os políticos, contabilizam o número de eleições municipais 
vitoriosas e isto vai servir como instrumento de negociação. Daí que o governo federal 
tem, por tradição, manter um sistema administrativo e fiscal, relativamente centralizado 
( apesar de toda uma retórica descentralizadora ), o que permite manejar os 
instrumentos e as políticas de governo, de forma a controlar a situação política de 
acordo com os interesses das forças dominantes. 
Verificamos então uma situação meio paradoxal, na medida em que existe todo um 
movimento de base exigindo uma maior autonomia política e econômica das 
comunidades locais- o que de certa forma encontra respaldo nos discursos oficiais- mas 
que também existe , na prática, uma excessiva concentração de recursos e de atividades 
a nível federal, o que subtrai o efetivo poder de decisão dos governos locais. Por 
exemplo: sabe-se que na repartição da arrecadação tributária nacional, o governo federal 
fica com 60%; os governos estaduais com cerca de 26%; e os municípios com somente 
14%. 
Ademais, é conveniente registrar que uma grande parte dos municípios brasileiros é 
criada por razões meramente políticas, sem as mínimas condições para uma 
autosustentação administrativa e financeira, o que complica mais ainda o quadro de 
restrições ao pleno exercício de um poder local  legítimo , autônomo e representativo. 
 
Nos últimos três anos, mais especificamente, sob um governo com claras tendências 
liberais, com retração das atividades econômicas e diminuição dos gastos públicos 
federais, assistimos a uma situação generalizada de crise econômica dos municípios 
brasileiros, conforme denunciam os prefeitos e as associações municipais de vários 
pontos do país. 
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Assim, ao mesmo tempo que louvamos o princípio democrático da descentralização  e 
de apoio aos governos locais, devemos, também, levar em consideração a viabilidade 
econômica e administrativa destas unidades, sem o que corremos o risco de cair no 
discurso demagógico e inconseqüente. 
O Estado de Minas Gerais é um bom estudo de caso desta temática, por ser o Estado 
brasileiro que possui o maior número de municípios , muitos dos quais criados ( e 
sobrevivendo) sem atender aos requisitos mínimos exigidos para a emancipação 
político-administrativa. 
Assim que as reflexões que se seguem dizem respeito à viabilidade da descentralização, 
em condições especiais de ineficiência dos municípios, tomando-se por base de análise 
o Estado de Minas Gerais, onde já encontramos alguma experiência neste tipo de 
avaliação. 
 
O MUNICÍPIO NO BRASIL 
 
O Brasil é uma federação, formada pelo Distrito Federal, pelos Estados e pelos 
Municípios, unidades com autonomia administrativa, política e financeira. Os 
municípios, por sua vez, podem ser divididos em distritos, que uma vez emancipados se 
transformam em novos municípios. 
Com a Proclamação da República, em 1889, e a promulgação da Constituição de 1891, 
o Brasil deixou   de ser um Estado Unitário, para ser um Estado Federativo, e com isso, 
os municípios ganharam uma relativa autonomia, passando a ter competência para a 
arrecadação de tributos e para a defesa de assuntos de seu especial interesse. Depois de 
alguns interregnos motivados por regimes de exceção democrática, a nova Constituição 
de 1934 reforça o papel dos municípios, criando uma divisão tripartida de arrecadação 
de impostos, entre os governos federal, estadual e municipal. 
Esta situação teve uma curta duração, pois com a implantação do “Estado Novo” em 
1937, o Presidente Getúlio Vargas adquire poderes absolutos e começa uma fase de 
extrema centralização de poderes. 
Com o término da Segunda Guerra Mundial, acaba também este governo ditatorial, e 
em 1946 é promulgada uma nova Constituição, segundo a qual os municípios voltam a 
recuperar a sua autonomia política. 
A partir de 1964, os vários governos militares fazem algumas alterações no texto 
constitucional em vigor, de forma a possibilitar uma maior concentração de poderes e 
de recursos nas mãos do governo federal, com uma conseqüente diminuição da 
autonomia dos Estados e dos Municípios. A Emenda Constitucional de 1969, fortalece 
mais ainda, a centralização a nível federal, afetando a autonomia dos Estados e 
municípios, por exemplo: as hipóteses que permitiam ao governo central intervir nas 
administrações municipais, aumentaram de três para seis. 
A reforma tributária de 1966 fez com que os municípios passassem a depender, de 
forma quase absoluta, dos recursos transferidos das outras instâncias de governo, mas 
principalmente do governo federal.. Ainda hoje a maioria dos municípios brasileiros 
sobrevive às custas do Fundo de Participação dos Município (FM), que são recursos de 
pouca expressão, originados da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre 
Produtos Industrializados, e distribuídos para os mais de 4 000 municípios brasileiros, 
de acordo com  o total de população de cada um. Fica claro que na medida em que o 
governo federal controla os recursos financeiros que serão repassados aos municípios, 
ele pode estabelecer as condições técnicas e políticas para a alocação destes recursos a 
nível municipal, de acordo com os seus interesses. Desta forma o município e 
transforma num instrumento de ação política para o governo estadual e para o governo 
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federal, isto é, para a classe política em geral, o que explica o interesse por sua 
proliferação numérica pois, de certa forma, a comunidade de um município emancipado, 
fica comprometida , políticamente, com o responsável pela emancipação. 
Um outro fator que deve ser lembrado, quanto à esta questão, é que existe uma sensível 
diferença de tratamento dispensado pelas autoridades, entre a zona urbana (mais 
privilegiada) e a zona rural dos municípios, ou melhor dizendo, entre o distrito sede e os 
demais distritos. Com isso se estimula a rivalidade local, e aqueles distritos 
discriminados pela administração local, passam a reivindicar a sua autonomia política, 
vale dizer, a criação de novos municípios, com territórios desmembrados dos antigos 
municípios, processo de mutilação que muitas vezes leva a própria inviabilidade do 
município de origem. 
Este conjunto de fatores políticos certamente explica a criação de tantos municípios no 
Brasil nas últimas décadas: entre 1950 e 1960 o número de municípios existentes no 
país passou de 1 894 para 2 781; em 1970 este total subiu para 3 971; em 1979 atingiu a 
3 974; e em 1990 chegou a 4 493 municípios existentes. 
Além do mais deve se lembrar que a Constituição de 1988 incentivou o processo 
emancipatório, pois foi, em tese, francamente favorável às administrações municipais, 
que passaram a contar com lei orgânica própria ( adaptada à Constituição Federal ) 
elaborada pelo seu próprio poder legislativo, cuja competência foi ampliada, além de 
contar com uma maior participação popular na gestão municipal. Porém, na prática 
estas conquistas se viam obstaculizadas pelos entraves econômicos, políticos e 
administrativos, que já foram mencionados anteriormente. 
Com isso estamos afirmando que na realidade, pouca coisa se modificou, em termos de 
possibilitar aos governos locais, e as pequenas comunidades, condições efetivas de 
decidir sobre as suas necessidades e de promover um desenvolvimento local auto-
sustentado. Apesar dos discursos oficiais, a interferência do governo federal é ainda 
muito forte. 
 
A SITUAÇÃO DE MINAS GERAIS 
 
Como já se mencionou , Minas Gerais é o estado brasileiro que tem mais municípios: 
até 1960 tinha 485 unidades; em 1962 foram criados 237 novos municípios e o número 
se elevou para 756; em 1995 foram criados mais 97 unidades e o total foi para 853 
municípios, o que corresponde a aproximadamente 20% do total nacional. 
A Lei 2.764 de 30 de dezembro de 1962, foi a que criou o maior número de municípios, 
correspondendo a um aumento de cerca de 50% sobre o total anterior. A criação de 237 
novos municípios de uma só vez, não se deu em função de algum surto de urbanização e 
de desenvolvimento, que então estivesse ocorrendo no Estado, mas teve em mira, tão 
somente, a mencionada participação dos municípios na arrecadação dos impostos 
federais. Para tanto, de acordo com Costa (1970), foi necessário que houvesse, por parte 
do legislador, uma “grande liberalidade no julgamento dos requisitos para a 
emancipação”, e ele acrescenta ainda: “Parece que a mentalidade dominante era a de 
que quanto maior o número de municípios concorrente às novas fontes de recursos, 
tanto melhor, ainda que sem as condições legais para a criação”.  
Frente a estas circunstâncias, fica fácil deduzir que uma boa parte dos municípios foi 
emancipada precocemente, sem reunir as efetivas condições de viabilidade econômica, 
política e administrativa, como se demonstrará a seguir. 
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OS REQUISITOS LEGAIS PARA A CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS 
De acordo com a Lei Complementar 19/91 de 17/10/91, eram necessários os seguintes 
requisitos para que um município fosse criado: 
1- população superior a 7 000 habitantes; 
2- número mínimo de 3 000 eleitores; 
3- número de moradias superior a 400; 
4- núcleo urbano constituído, com edificações com capacidade para instalar o governo 
municipal, com seus órgãos administrativos; 
5- serviços públicos de comunicação, energia, água, posto de saúde, escolas públicas e 
cemitério; 
6- arrecadação tributária mínima a ser estipulada anualmente. 
Em tese portanto, os municípios que não atendessem a estas condições legais, não 
deveriam ser criados, nem tampouco existirem. No entanto a realidade nos mostra que 
não é bem assim. 
Baseados num estudo de Carvalho (1985), atualizado com dados de Hilarino(1992) 
podemos analisar a viabilidade dos municípios mineiros nestes dois momentos, com 
relação ao cumprimento dos requisitos legais. Fazendo um quadro comparativo entre os 
dois estudos mencionados, e considerando somente os ítens de população, eleitores, 
moradias e arrecadação, temos a seguinte situação: 
 
 
       População 
1985                1993 

        Eleitores 
1985               1993 

Moradias 
1985               1993 

Arrecadação  
1985               1993 

415                  299 
(57,5%)       (41,3%)    

------                 136 
------            (18,8 %) 

254                  252 
(35,2%)        (34,8%) 

459                   63 
(63,6%)         (8,7%) 

 
 
A primeira observação que pode ser feita à respeito destes dados é que em 1985, os 
requisitos não eram exatamente os mesmos de 1992 e que, comparativamente, eram 
mais rigorosos. Por exemplo: o número mínimo de população era de 10 mil pessoas e 
arrecadação exigida era também muito superior, o que explica a diferença entre os 
números dos dois anos. Na realidade o que se observa com o passar dos anos, é uma 
liberalidade legislativa, com a diminuição dos níveis dos requisitos legais, o que 
demonstra a prevalência dos critérios políticos sobre os critérios técnicos. No caso 
específico da arrecadação, fator chave para qualquer administração pública, e mesmo 
considerando-se que ocorreu uma clara diminuição no grau de exigência, deve-se 
registrar que no ano de 1992, o montante exigido, correspondia a cerca de 6,5 salários 
mínimos da época por ano, o que significa dizer um orçamento que não cobre sequer o 
pagamento do pessoal necessário para o funcionamento da administração municipal. 
Olhando o quadro como um todo, pode-se imaginar as enormes dificuldades destes 
municípios que não atendem aos requisitos necessários, principalmente quando se 
constata que muitos deles não atendem a vários dos ítens, o que nos leva a classificá-los 
como “totalmente inviáveis”. 
No ano de 1995 foi feita uma nova divisão administrativa do Estado, criando mais de 
noventa novos municípios, num processo político semelhante aos anteriores, o que nos 
leva a prever um agravamento da situação geral dos municípios mineiros. 
Certamente que este não é um quadro exclusivo do Estado de Minas Gerais. Pelo 
contrário, ele se aplica  à maioria dos estados brasileiros, nos quais o processo político é 
igual. Da mesma forma acreditamos que este é um  fenômeno que pode ser generalizado 
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como presente em quase todos os países da América Latina, sobretudo naqueles onde a 
estrutura política-administrativa é semelhante à do Brasil. 
 
PARA CONCLUIR 
 
Prestigiar o poder local é um dos sinais mais fortes dos novos tempos democráticos e 
liberais que dominam nosso continente e a descentralização do Estado um dos 
postulados básicos do modelo político-administrativo vigente na maior parte dos países 
latino-americanos. Frente a estes novos paradigmas impositivos é que têm sido 
realizadas as reformas constitucionais e do Estado, trazendo, via de regra, preceitos 
legais que possibilitem o atendimento destes novos anseios de uma maior participação 
dos governos locais na estrutura política e econômica nacional. No Brasil, por exemplo, 
a Constituição de 1988 oferece efetivo respaldo a uma maior autonomia dos governos 
estaduais e municipais. Entretanto, séculos de excessiva centralização de poderes nas 
mãos do governo federal, não são fáceis de serem esquecidos e de serem modificados 
rapidamente. Interesses políticos conservadores, fazem com que persista uma 
vinculação de dominação-subordinação, entre o governo federal e as comunidades 
locais. Uma legislação imperfeita e guiada por critérios meramente políticos, possibilita 
( e estimula) a emancipação de municípios sem o atendimento dos requisitos legais 
exigidos. Existe, portanto, uma dupla face nesta questão: um legítimo desejo de maior 
autonomia local, o que de certa forma encontra amparo nos textos constitucionais; 
porém existe uma dificuldade prática de implementar a descentralização, sobretudo pela 
incapacidade econômica e administrativa dos pequenos municípios. Em outras palavras: 
existe uma tentativa de descentralização das atribuições, sem uma correspondente 
descentralização dos recursos. Aí reside o nó da questão, pois todos sabemos que a 
autonomia política vai a reboque da autonomia financeira. A primeira não funciona sem 
a segunda! 
Então o que deveria ser, em tese, uma prática democraticamente saudável, acaba por se 
converter num processo político viciado, fator responsável pela precariedade de tantas 
administrações locais, sufocadas por compromissos e expectativas muito superiores à 
sua capacidade de gestão. 
Desta maneira, as reformas político-administrativas devem ser precedidas de uma 
profunda reformulação nas relações entre os vários níveis de governo, o que inclui 
mudanças de base no sistema de arrecadação tributária, de forma a permitir às pequenas 
comunidades, efetivas condições de atender às necessidades básicas de seus moradores 
e de promover um desenvolvimento auto-sustentado, com o que se alcançaria uma real 
autonomia política.  
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