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RESUMO

Introdução

Uma das formas de buscar essa redução de desigualdade no Brasil é através de transferências constitucionais feitas pela União aos Municípios. O Fundo de Participação dos

Municípios (FPM) faz parte dessas transferências e é composto pela arrecadação de dois impostos: o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR) e o Imposto

sobre Produtos Industrializados (IPI).

O principal critério de rateio do FPM é o tamanho da população tomando como base legal os dados populacionais fornecidos pelo IBGE, considerando o número de habitantes de

cada município.

Outros índices poderiam ser utilizados para estudar o equilíbrio socioeconômico, como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado com o objetivo de oferecer um

contraponto ao Produto Interno Bruto (PIB) per capita. Atualmente, o IDH é constituído por três pilares: educação, saúde e renda (PNUD, 2013).

De acordo com essas informações, questiona-se: Qual a dimensão da participação do FPM nos municípios mineiros em relação ao Produto interno Bruto  e o Índice de

Desenvolvimento Humano?

Tem-se por objetivo geral analisar a participação do FPM dos municípios em relação ao PIB e o IDH, apresentando como referencia o exercício de 2014. Por objetivos

específicos, ao qual estão ligados ao atendimento de questões mais particulares da pesquisa, propôs-se: a) Investigar como o tamanho da população pode refletir no grau de

participação do FPM em relação aos municípios mineiros; b) avaliar  a relação entre o FPM e a dimensão econômica - PIB; e c) analisar a relação do FPM e a dimensão social -

IDH.

Desenvolvimento

Mendes (2006) destaca que a transferência intergovernamental no Brasil é de suma importância, uma vez que visa à transferência financeira entre um nível de governo para

outro, seja da União para Estados e Municípios, seja de Estados para Municípios, visando sempre à eficiência do setor público, a fim de equilibrar as desigualdades regionais.

Conforme Meirelles (2006), o FPM é constituído de 22,5% da arrecadação do IPI e do IR, sendo de competência fiscal privativa da União. Essa parcela é destinada ao Fundo e,

posteriormente, redistribuída aos municípios. 

O coeficiente utilizado pelo FPM é calculado pelo Tribunal de Contas da União de acordo com as informações prestadas pelo IBGE referentes à população de cada Município. O

TCU é o órgão responsável pelo cálculo dos valores a serem repassados aos municípios. Para o TCU, a distribuição dos recursos do FPM poderia levar em consideração o IDH,

além do critério populacional. Atualmente, não se considera este índice para a distribuição (TCU, 2009).

O IDH não tem a finalidade de demonstrar qual o melhor lugar para se viver ou a felicidade das pessoas, e sim, para o seu cálculo, a saúde, a educação e a renda, medindo a

expectativa de vida das pessoas.

Com relação à desigualdade socioeconômica, o artigo 161, inciso II, da Constituição Federal, pretende que o rateio do FPM promova o equilíbrio socioeconômico entre estados e

municípios. Promover significa ser dinâmico, ou seja, variar ao longo do tempo, e o equilíbrio significa beneficiar os menos desenvolvidos (ROCHA, 2013).

Metodologia

A metodologia utilizada quanto aos fins, foi a pesquisa descritiva e explicativa e quanto aos meios de investigação adotou-se a pesquisa documental, compreendendo o ano de

2014. Optou-se pelo ano de 2014 por ser este o ultimo ano que possui o banco de dados das prestações de contas dos municípios do estado de Minas Gerais. 

Os dados foram coletados no site do IBGE e no banco de dados do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - receita própria,  PIB Cidade, PIB de Minas Gerais, PIB do

Brasil, IDH Brasil, IDH Minas Gerais, IDH de cada município do estado no ano de 2014.

Os dados foram tratados de forma quantitativa e explicativa. Tabulados e submetidos à análise de regressão linear e às análises uni e multivariadas com o auxílio dos softwares

Statistical Package for the Social Science (SPSS), com o intuito de elaborar o tratamento estatístico para responder às questões levantadas pela pesquisa.

A partir deste modelo foi possível avaliar as relações existentes entre a variável dependente e as variáveis independentes, além de determinar a tendência e quantificar a força

das relações estudadas. 

	As hipóteses do estudo são descritas a seguir:

- H1: Quanto maior a população do município, menor é a participação do mesmo em relação ao FPM;

- H2: Quanto maior é a participação do FPM em relação aos municípios mineiros, menor é o PIB do município;

- H3: Quanto maior é a participação do FPM em relação aos municípios mineiros, menor é o IDH do município.

Resultados e Conclusão 

	Foi possível afirmar que a média populacional por municípios do estado de Minas Gerais é de 20 mil habitantes e que possuem um PIB per capita médio de R$12 mil reais;

ficando abaixo do PIB do estado e do Brasil. O IDH médio dos municípios é de 0,666; apresentando médio desenvolvimento humano. A média anual no exercício de 2014 da



receita total dos municípios mineiros foi de R$35 milhões, sendo a do FPM de R$ 8milhões. Concluindo, os municípios mineiros possuem uma participação pelo FPM, em média,

de 41%.

Assim, pode-se inferir que as situações inversas são verdadeiras, ou seja, que quanto maior o tamanho da população do município estudado, menor é o nível de participação do

FPM deste município, ou seja, menor é o impacto do FPM na receita total da cidade.

Avaliada a correlação entre a participação e o IDH e a participação e o PIB percebeu-se que nos dois casos a relação é inversa e mediana, indicando que quanto maior a

participação menor o PIB e menor o IDH. Observou-se ainda que o IDH do município depende do nível de participação deste em relação ao FPM, no sentido de que quanto maior

é o grau de participação, menor é o IDH. 

	Recomenda-se estudos voltados para a forma de distribuição do FPM, por outros meios como PIB e IDH, visto que a distribuição somente pelo critério população é bastante

falha.

Projeto 1


