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RESUMO

O objetivo geral deste estudo foi investigar a evolução dos repasses pelo Governo Federal do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM) para os municípios da microrregião de Montes Claros no período de 2005 a 2015. Para 
tal, procurou-se analisar a dinâmica e representatividade do FPM em relação ao crescimento da população e 
às receitas totais municipais. Buscou-se também inferir as razões para variações nos valores repassados. Este 
estudo, de caráter descritivo e embasado em dados secundários, partiu de pesquisa bibliográfica. Verificou-se que 
na década houve crescimento do valor absoluto repassado aos municípios, da população e da receita municipal. 
O valor transferido do FPM variou positivamente em 43,2% entre 2005 e 2015. A microrregião teve aumento 
populacional de 11%, proporcionalmente menor do que o do valor repassado, o que pode explicar a variação 
do FPM per capita (36,2%). Houve queda da dependência em relação ao fundo da ordem de 26% em 2014 em 
relação a 2005, que pode ser explicada pelo aumento da receita pública orçamentária em 96%, proporcionalmente 
maior que o crescimento dos repasses no período. Infere-se que há relação entre os repasses e fatores econômico-
políticos internos e externos e que essas sazonalidades podem limitar a ação dos municípios, visto que muitas 
políticas públicas municipais demandam fonte estável de financiamento. 

Palavras-chave: Transferência de fundos federais; Finanças públicas municipais; Microrregião de Montes 
Claros.

INTRODUÇÃO
O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) trata-se de um dispositivo constitucional de 

transferência de verbas e configura-se como uma importante forma de retorno para os municípios 
brasileiros de parcela dos impostos federais recolhidos aos cofres do tesouro nacional, provendo assim, 
aditamento relevante às receitas públicas municipais. Os repasses de recursos advindos do FPM são 
transferidos às prefeituras a cada dez dias, limitando-se até os dias 10, 20 e 30 de cada mês, sendo 
viabilizado somente por intermédio da instituição financeira Banco do Brasil. O FPM tem com fonte de 
recursos dois impostos federais, o Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR) e o 
Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) (BRASIL, 2012).

O FPM tem sua origem em 1965. O fundo foi instituído pela Emenda Constitucional nº 18, de 
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1º de dezembro de 1965 feita à Constituição Federal (CF) de 1946 em seu artigo 21. Originalmente, o 
percentual de sua formação correspondia a 10% do total arrecadado por meio do IR e do IPI, havendo 
desconto de fomentos fiscais vigentes à época, estornos e demais deduções legais relativas aos impostos 
de fonte. Com a promulgação da CF de 1988, foi ratificado por meio do Art. 159, inciso I, alínea “b” e 
ADCT1 art. 34, § 2º, incisos I e III tendo neste mesmo artigo apresentado também a regulamentação do 
Código Tributário Nacional (CTN) além de solicitar em seu artigo 161, inciso II, lei complementar que 
regulamentasse a entrega dos recursos do fundo (BRASIL, 2012).

O disposto na CF de 1988 aumentava ainda de forma gradativa de 17% para 22,5% a participação 
do FPM na arrecadação do IR e IPI, sendo este percentual alcançado em 1993. No ano de 2007, por meio 
da Emenda Constitucional nº 55, foi acrescentada a alínea “d” ao art. 159, inciso I, e por meio desta veio 
então a mais atual alteração referente ao percentual do FPM que passou a 23,5%, sendo este 1% pago em 
única parcela no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano (BRASIL, 2012).

Dentre as transferências de recursos federais aos municípios o FPM tornou-se a principal, 
podendo representar até 70% da receita de grande parte dos municípios principalmente onde há baixa 
renda per capita e grande população (CNM, 2009).  Sendo essa uma significativa fonte de recursos para 
muitos municípios brasileiros, eventuais reduções no FPM podem prejudicar a economia municipal 
tendo grande impacto em seus planos e ações. Por consequência, verifica-se uma relação de dependência 
destes em relação ao fundo (BREMAEKER, 2011).

Diversos estudos vêm sendo empreendidos no sentido de compreender a dinâmica das 
transferências constitucionais e, em particular, a evolução e a dependência dos municípios quanto ao 
FPM. Contudo, apesar da representatividade do fundo e importância do assunto para a gestão pública 
municipal, constatou-se a existência de poucos estudos direcionados à realidade da região Norte de 
Minas Gerais ou direcionados de forma particular à microrregião de Montes Claros.

Entre as pesquisas mais recentes, duas trazem importantes contribuições quanto à dinâmica do 
FPM no estado de Minas Gerais. Massardi e Abrantes (2016) analisaram a representatividade do FPM na 
estrutura de financiamento dos municípios mineiros, constatando que no estado a dependência é superior 
a 50% e que o fundo é a principal fonte de financiamento para municípios com menos de 20.000 habitantes. 
Em estudo anterior, Galvarro et al. (2009) avaliaram por meio de análise multivariada a capacidade de 
arrecadação dos municípios e verificaram que as mesorregiões economicamente menos favorecidas, entre 
elas o Norte de Minas, além de apresentarem baixa capacidade de arrecadação, apresentam disparidades 
significativas entre municípios com maior e menor desenvolvimento econômico.

Considerando-se a baixa disponibilidade de estudos publicados orientados à microrregião de 
Montes Claros, este estudo teve como objetivo geral investigar a evolução dos repasses pelo Governo 
Federal do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para os municípios da microrregião de Montes 
Claros no período de 2005 a 2015. Para tal, teve como objetivos específicos compreender a dinâmica e 
representatividade do FPM em relação ao crescimento populacional e quanto à sua proporção em relação 
às receitas totais dos municípios. Buscou-se também, sempre que possível, inferir possíveis explicações 
para eventuais variações nos valores repassados na década estudada.

Para dar conta desta proposta, este artigo estrutura-se em mais quatro seções. A segunda 
descreve como é calculado o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e a terceira, apresenta breve 
caracterização da microrregião de Montes Claros. Na quarta parte, que trata dos métodos, são descritos 
os procedimentos utilizados para as análises do fundo e na quinta parte os resultados são apresentados, 

1  O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) trata-se de um subconjunto de 
normas da CF de 1988 cujos dispositivos possuem idêntica hierarquia às demais normas constitucio-
nais mas possuem natureza transitória. Reúne as regras que foram necessárias para assegurar a harmo-
niosa transição do regime constitucional anterior à CF de 1988 e estabelece outras regras que tenham 
sua eficácia jurídica exaurida tão logo ocorra a situação nelas prevista (transitoriedade) (PAULO; 
ALEXANDRINO, 2008).
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analisados e discutidos. Ao final, apresentam-se as considerações finais, limitações e as recomendações 
para futuros estudos sobre o tema.

O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS (FPM)

O FPM é a maior fonte de transferência de recursos financeiros da União para os municípios. 
Eles são os responsáveis por disponibilizar a maioria dos serviços públicos à sua população e, para 
custear essas ações, dependem de recursos que compõem as finanças públicas municipais. Parte das 
receitas públicas municipais é originada de Transferências Federais e Estaduais e, outra parte, de suas 
receitas próprias, geralmente oriundas das taxas dos serviços públicos e de impostos municipais como 
o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU) (SANTOS; SANTOS, 2014; BRASIL, 2012).

O repasse dos recursos do FPM ao município é realizado conforme um coeficiente percentual, 
que é obtido pelo cálculo e classificação em determinado fator populacional ou de renda per capita 
mediante tabelas pré-determinadas por meio da Lei 5172/1966 e do Decreto-Lei n. 1881/1966. Essas 
tabelas de referência permitem, por exemplo, verificar que ao aumentar a população do Município, 
aumenta seu coeficiente e também sua participação no FPM (BRASIL, 2012).

Assim, a partir de critérios associados à população e renda per capita, os dispositivos legais 
categorizam os municípios em três tipos, sendo eles: a) Capitais dos estados e Brasília, que recebem 
10% do total dos recursos do fundo; b) Municípios do tipo Reserva, classificados assim por possuírem 
população superior a 142.633 habitantes, recebem 3,6%; e c) Interior, que engloba todos os demais 
municípios e recursos do fundo (86,4%) (BRASIL, 2012).

A cota do FPM para municípios classificados como Capital tem como critérios o cálculo do Fator 
população e do Fator Renda per capita. Para o cálculo do primeiro, obtém-se o coeficiente da capital em 
questão que será dividido pela soma dos coeficientes de todas as capitais, podendo ser extraído assim, 
o fator resultante mediante tabela previamente mencionada. Quanto ao fator Renda per capita, deve-
se dividir a renda per capita nacional pela renda per capita do estado da capital em questão, divide-se 
em seguida o resultado por cem e usa-se o valor encontrado para consultar o Fator Renda per capita, 
coeficiente exposto em tabela já mencionada (SANTOS; SANTOS, 2014). Por utilizar o inverso da 
Renda per capita do respectivo estado este cálculo acaba favorecendo as capitais localizadas nos estados 
mais pobres (CNM, 2011).

Os municípios do tipo Reserva, utilizam mecanismo semelhante, sendo o Fator População e a 
Renda Per Capita seus critérios. Para o Fator População, primeiro obtém-se o coeficiente do município 
em questão que será dividido pela soma dos coeficientes de todos os municípios do tipo Reserva, que 
permite obter o fator resultante mediante consulta à tabela previamente mencionada (CNM, 2011). “Como 
o fator Renda per capita é calculado por Estado, o conjunto de Municípios da Reserva pertencentes a um 
mesmo Estado terão este fator com valores iguais, que são dados por meio de faixas estabelecidas em 
Lei” (BRASIL, 2012, p. 7). Assim como para os municípios classificados como Capitais, este cálculo 
favorece aqueles localizados nos estados mais pobres (CNM, 2011).

Os municípios classificados como Interior baseiam seu cálculo nas tabelas já mencionadas de 
percentuais de participação dos estados no FPM e na tabela de coeficientes por faixa de habitantes nos 
municípios (CNM, 2011).

Atualmente, o FPM possui algumas vinculações obrigatórias (condicionalidades). Dentre elas, 
do valor total bruto das transferências, 20% são destinados ao Fundo de Educação Básica 
(FUNDEB); 15% para Sistema Único de Saúde (SUS) e 1% para o Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Em resumo, apenas 64% dos repasses não contam 
com condicionalidades impostas à destinação dos recursos dos repasses, enquanto que para os 
demais 36%, há vinculação definida (SANTOS; SANTOS, 2014, p. 9). 



8 9

O FPM é, portanto, a principal fonte de receita para a grande maioria das prefeituras brasileiras, 
tendo uma relevância inversamente proporcional ao porte do município (SANTOS; SANTOS, 2014). Da 
mesma maneira, apresenta-se como importante fonte de financiamento dos municípios que compõem a 
mesorregião do Norte de Minas Gerais, em especial a microrregião de Montes Claros.
A MICRORREGIÃO DE MONTES CLAROS

Em Minas Gerais existem 66 microrregiões, que se dividem em 12 mesorregiões. A mesorregião 
Norte de Minas Gerais caracteriza-se por uma vasta variedade física, social e econômica cujo clima 
é semiárido, caracterizado por temperaturas elevadas, longos períodos de estiagem e precipitações 
irregulares e concentradas em poucos meses do ano. Embora uma região cuja diversidade a torna distinta, 
ressalta-se que apresenta baixos indicadores socioeconômicos (COSTA; RUAS; PEREIRA, 2010).

A microrregião de Montes Claros pertence a mesorregião do Norte de Minas Gerais e está dividida 
em 22 municípios possuindo uma área total de 22.248,177 km². A população era estimada em 646.922 
habitantes em 2015 conforme dados do IBGE (BREMAEKER, 2015). Os 22 municípios da microrregião 
de Montes Claros são: Brasília de Minas, Campo Azul, Capitão Enéas, Claro dos Poções, Coração de 
Jesus, Francisco Sá, Glaucilândia, Ibiracatu, Japonvar, Juramento, Lontra, Luislândia, Mirabela, Montes 
Claros, Patis, Ponto Chique, São João da Lagoa, São João da Ponte, São João do Pacuí, Ubai, Varzelândia 
e Verdelândia. A Tabela 1 apresenta os dados da área da unidade territorial, população estimada em 2015, 
densidade demográfica (habitantes/Km2) e IDHM2 para cada município da microrregião.

Tabela 1 - Municípios da microrregião de Montes Claros-MG

Município

Área de 
unidade 

territorial 
(km2)

População 
estimada em 

2015

Densidade 
demográfica 
(hab./km2)

Renda per 
capita em 
2010 (R$)

IDHM
2010

Brasília de Minas 1.399,484 32.564 22,30 360,93 0,656
Campo Azul 505.914 3.843 7,28 244,97 0,621
Capitão Enéas 971.583 15.074 14,62 282,97 0,639
Claro dos Poções 720,424 7.862 10,79 337,07 0,670
Coração de Jesus 2.225,216 26.974 11,70 287,28 0,642
Francisco Sá 2.747,288 26.217 9,07 344,32 0,654
Glaucilândia 145,861 3.130 20,31 293,97 0,679
Ibiracatu 353,413 6.206 17,42 225,72 0,591
Japonvar 375,232 8.643 22,11 254,77 0,608
Juramento 431,630 4.325 9,53 335,93 0,669
Lontra 258,874 8.938 32,44 312,77 0,646
Luislândia 411,714 6.710 15,54 273,73 0,614
Mirabela 723,278 13.643 18,03 326,06 0,665
Montes Claros 3.568,941 394.350 101,41 650,62 0,770
Patis 444,196 5.914 12,56 244,72 0,614
Ponto Chique 602,799 4.212 6,58 269,28 0,606
São João da Lagoa 998,015 4.902 4,67 286,35 0,634
São João da Ponte 1851,102 25.906 13,70 258,77 0,569
São João do Pacuí 415,922 4.339 9,76 346,53 0,625
Ubai 820,524 12.397 14,24 247,91 0,609
Varzelândia 814,994 19.702 23,46 238,92 0,594
Verdelândia 1.570,577 9.506 5,31 233,27 0,584

Fonte: IBGE, 2015; PNUD, 2016a.

Nota: Dados trabalhados pelos autores.

Na microrregião os três municípios com maior área de unidade territorial são Montes Claros, 
Francisco Sá e Coração de Jesus. São eles também os que apresentavam a maior população em 2015. 
Apenas seis municípios possuíam mais de 20 mil habitantes. Glaucilândia é o município com as menores 
área de unidade territorial e população na microrregião (145.861 hab.), enquanto que Montes Claros é 
o que possui as maiores área e população (394.350 hab.). As disparidades da microrregião também são 
evidenciadas pelos indicadores sociais referentes à renda e qualidade de vida. A menor renda per capita 

2  Conforme o PNUD (2016), o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) trata-se de uma medida 
composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: a) Longevidade, relacionado à oportunidade de 
viver uma vida longa e saudável; b) Educação, indicador associado ao acesso ao conhecimento; e c) Renda, medida de um 
padrão de vida que garanta as necessidades básicas. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvol-. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvol- O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvol-O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvol-
vimento humano.
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em 2010 era de R$ 225,72 no município de Ibiracatu, que possuía pouco mais de 6 mil habitantes. A 
maior era de R$ 650,62 no município de Montes Claros. O menor IDHM apurado em 2010 era o de São 
João da Ponte (0,569) e o maior, o de Montes Claros (0,770). 
METODOLOGIA

O presente estudo se classifica quanto aos seus métodos, como pesquisa descritiva baseada em 
uma abordagem quantitativa, tendo como objeto de estudo o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) 
dos municípios da região do Norte de Minas Gerais. Este estudo utilizou-se de pesquisa bibliográfica 
para construção do referencial teórico e de pesquisa documental. 

A pesquisa documental embasou-se em dados secundários referentes aos 22 municípios estudados. 
Levantaram-se indicadores sociais relacionados à renda e população necessários para à caracterização 
das unidades disponibilizados pelo IBGE (2015) e PNUD (2016a). Levantou-se a série histórica das 
transferências do FPM correspondente ao decênio em estudo (2005-2015) disponibilizada pelo website 
do Tesouro Nacional do Brasil (BRASIL, 2016; BRASIL, 2016a). Estes montantes repassados pelo FPM 
aos municípios passaram por correção de seus valores quanto à inflação utilizando-se o Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) disponibilizado pelo IBGE (2016). Utilizou-se o mês de abril de 2015 
como o mês de referência para os ajustes em todos os valores monetários. Os valores corrigidos foram 
utilizados para o cálculo do FPM per capita e da Razão de Dependência do FPM.

O FPM per capita utilizado neste estudo refere-se ao resultado do quociente entre o FPM 
corrigido pelo IPCA e a população do município em cada ano. Como há uma relação com a evolução da 
população para a definição do quociente do FPM, esperava-se com sua análise encontrar certa proporção 
na variação de ambos. Quanto à Razão de Dependência do FPM, obteve-se a partir da divisão do FPM 
corrigido pelo IPCA de cada município pela Receita Orçamentária total, coletada a partir de dados 
disponibilizados pelo Tesouro Nacional no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público 
Brasileiro (BRASIL, 2016a). Esperava-se com o indicador analisar a evolução do fundo quanto à sua 
proporção em relação às receitas totais dos municípios.

Ressalva-se que alguns dados não estavam disponíveis nas bases de dados oficiais utilizadas. Na 
base de dados do Tesouro Nacional não consta o FPM para o município de Ponto Chique para nenhum 
dos anos estudados, estando, portanto, excluído da análise. Quanto à receita orçamentária, não foram 
disponibilizadas também as receitas para o município de Glaucilândia e Verdelândia em 2012; São Joao 
da Lagoa em 2013; e Capitão Enéas, Lontra, Mirabela, Montes Claros, Patis, Ponto Chique, São João da 
Ponte e Verdelândia em 2015. Assim, não foi possível apurar a Razão de dependência para os municípios 
e anos ora descritos e optou-se por não analisar o ano de 2015.

Como meio de exploração dos dados utilizou-se a Estatística Descritiva que propõe sua 
manipulação buscando resumi-los ou descrevê-los (FREUND; SIMON, 2000). Assim, procurou-
se resumi-los, descrevê-los ou apresenta-los, tendo por consequência, não procurar obter conclusão 
sobre qualquer coisa que vá além dos que o fornecido pelos mesmos (COLLIS; HUSSEY, 2005). Para 
organização e tratamento destes dados utilizou-se o software Microsoft Excel que possibilitou que os 
resultados fossem tratados e, posteriormente, organizados em gráficos e tabelas para melhor análise.
APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A Tabela 2 apresenta os valores absolutos do FPM corrigidos pelo IPCA para todos os municípios 
na década em estudo. Constatou-se que entre os anos de 2005 e 2015 a microrregião recebeu do FPM 
ao todo R$ 2.415.506.785. O menor valor observado na década foi direcionado ao município de Campo 
Azul em 2005 (R$ 4.490.918) e o maior valor foi transferido ao município de Montes Claros em 2011 (R$ 
61.924.547). O ano em que houve menor volume de transferências foi 2005, totalizando R$ 168.809.475 e 
aquele em que houveram as maiores transferências foi 2011, apresentando um total de R$ 245.701.346.
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Tabela 2 – FPM por município da microrregião (continua)
Município 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brasília de Minas 12.218.294 12.648.537 13.667.013 16.577.901 14.846.526 15.165.828
Campo Azul 4.490.918 4.785.808 5.328.579 6.216.713 5.567.448 5.687.186

Capitão Enéas 7.474.845 7.972.976 8.880.964 10.361.189 9.279.079 9.478.643
Claro dos Poções 4.490.918 4.785.808 5.328.579 6.216.713 5.567.448 5.687.186
Coração de Jesus 10.376.181 10.842.846 11.833.592 14.505.664 12.990.711 13.270.100

Francisco Sá 8.955.015 9.337.050 10.166.897 14.505.664 12.990.711 13.270.100

 Tabela 2 – FPM por município da microrregião (continua)
Município 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Glaucilândia 4.490.918 4.785.808 5.328.579 6.216.713 5.567.448 5.687.186
Ibiracatu 4.490.918 4.785.808 5.328.579 6.216.713 5.567.448 5.687.186
Japonvar 4.490.918 4.785.808 5.328.579 6.216.713 5.567.448 5.687.186

Juramento 4.490.918 4.785.808 5.328.579 6.216.713 5.567.448 5.687.186
Lontra 4.490.918 4.785.808 5.328.579 6.216.713 5.567.448 5.687.186

Luislândia 4.490.918 4.785.808 5.328.579 6.216.713 5.567.448 5.687.186
Mirabela 6.540.701 6.627.733 7.000.232 8.288.951 7.423.263 7.582.914

Montes Claros 43.909.539 46.946.804 51.230.029 60.217.795 53.206.051 54.133.401
Patis 4.490.918 4.785.808 5.328.579 6.216.713 5.567.448 5.687.186

São João da Lagoa 4.490.918 4.785.808 5.328.579 6.216.713 5.567.448 5.687.186
São João da Ponte 10.376.181 10.842.846 11.833.592 14.505.664 12.990.711 13.270.100
São João do Pacuí 4.490.918 4.785.808 5.328.579 6.216.713 5.567.448 5.687.186

Ubaí 6.112.683 6.325.459 6.833.507 8.288.951 7.423.263 7.582.914
Varzelândia 8.955.015 9.337.050 10.166.897 12.433.426 11.134.895 11.374.371
Verdelândia 4.490.918 4.785.808 5.328.579 6.216.713 5.567.448 5.687.186
Total Geral 168.809.475 178.311.003 195.555.673 234.285.766 209.094.582 213.374.601

Fonte: BRASIL, 2016a.

Nota: Dados trabalhados pelos autores.

 Tabela 2 – FPM por município da microrregião (conclusão)
Município 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brasília de Minas 17.502.552 17.107.507 17.302.871 17.566.141 17.136.851 6.799.907
Campo Azul 6.563.457 6.415.315 6.488.577 6.587.303 6.426.319 2.549.965

Capitão Enéas 10.939.095 10.692.192 10.814.295 10.978.838 10.710.532 4.249.942
Claro dos Poções 6.563.457 6.415.315 6.488.577 6.587.303 6.426.319 2.549.965
Coração de Jesus 15.314.733 14.969.068 15.140.012 15.370.373 14.994.745 5.949.918

Francisco Sá 15.314.733 14.969.068 15.140.012 15.370.373 14.994.745 5.949.918
Glaucilândia 6.563.457 6.415.315 6.488.577 6.587.303 6.426.319 2.549.965

Ibiracatu 6.563.457 6.415.315 6.488.577 6.587.303 6.426.319 2.549.965
Japonvar 6.563.457 6.415.315 6.488.577 6.587.303 6.426.319 2.549.965

Juramento 6.563.457 6.415.315 6.488.577 6.587.303 6.426.319 2.549.965
Lontra 6.563.457 6.415.315 6.488.577 6.587.303 6.426.319 2.549.965

Luislândia 6.563.457 6.415.315 6.488.577 6.587.303 6.426.319 2.549.965
Mirabela 8.751.276 8.553.753 8.651.436 8.783.071 10.710.532 4.249.942

Montes Claros 61.924.547 60.424.466 60.988.527 61.521.715 59.607.129 23.629.814
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Patis 6.563.457 6.415.315 6.488.577 6.587.303 6.426.319 2.549.965
São João da Lagoa 6.563.457 6.415.315 6.488.577 6.587.303 6.426.319 2.549.965
São João da Ponte 15.314.733 14.969.068 15.140.012 15.370.373 14.994.745 5.949.918
São João do Pacuí 6.563.457 6.415.315 6.488.577 6.587.303 6.426.319 2.549.965

Ubaí 8.751.276 8.553.753 8.651.436 8.783.071 8.568.426 3.399.953
Varzelândia 13.126.914 12.830.630 12.977.153 13.174.606 12.852.638 5.099.930
Verdelândia 6.563.457 6.415.315 6.488.577 6.587.303 6.426.319 2.549.965
Total Geral 245.701.346 240.053.289 242.668.679 245.966.200 241.686.172 95.878.822

Fonte: BRASIL, 2016a.

Nota: Dados trabalhados pelos autores.

Em todos os anos da série o município de Montes Claros foi o que mais recebeu recursos do 
fundo (25,3% do total), mas sua representatividade no total da microrregião apresenta tendência à queda 
em todos os anos pesquisados (caiu de 26% em 2005 para 24,7% em 2015). Entretanto, o valor absoluto 
variou positivamente de R$ 43.909.539 em 2005 para R$ 59.607.129 em 2015, tal como evidenciado no 
Gráfico 1. Os municípios com menor representatividade no total de recursos recebidos foram: Campo 
Azul, Claro dos Poções, Glaucilândia, Ibiracatu, Japonvar, Juramento, Lontra, Luislândia, Patis, São João 
da Lagoa, São João do Pacuí e Verdelândia. Em todos os anos do decênio apresentaram representatividade 
de apenas 2,7% do total.

Gráfico 1 –FPM em valores absolutos: Montes Claros x Microrregião (2005-2015)

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016.

No que concerne à evolução do FPM em termos de variação percentual de um ano para outro da 
série (GRÁFICO 2), constatou-se que houve crescimento de 43,2% nas transferências do FPM para a 
microrregião entre 2005 e 2015. Entre os municípios, o maior crescimento observado foi o de Francisco 
Sá, que auferiu um aumento de 67,4% no período no fundo repassado. A menor taxa de crescimento foi 
a do município de Montes Claros (35,7% entre 2005 e 2015). Destaca-se também a variação positiva de 
24% ocorrida em 2015 para o FPM de Mirabela, ano em que todos os demais municípios apresentaram 
queda de 2,4% em seu FPM.

No decênio em apenas três anos houveram variações negativas no FPM transferido à 
microrregião: entre 2008 e 2009; entre 2011 e 2012; e entre 2014 e 2015. No ano de 2009 ocorreu 
redução no repasse de 10,8% em comparação com o ano de 2008, contrariando a progressão ano a ano 
assistida anteriormente. A maior redução ocorreu no FPM destinado a Montes Claros, que registrou 
queda de 10,6%. Depreende-se que este fenômeno pode estar associado a fatores externos como a crise 
de 2008 dos bancos norte-americanos, o que dificultou o acesso ao crédito internacional pelas empresas 
e governo, e diminuiu as exportações afetando o superávit brasileiro que veio a repercutir na arrecadação 
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tributária e, consequentemente, no fundo repassado no ano subsequente. Outra hipótese para o desvio 
observado se refere à crise política que viveu o país nesse período.

Gráfico 2 – Evolução do FPM: Montes Claros x Microrregião (2005-2015)

Fonte: 
Elaborado pelos autores, 2016.

No ano de 2011, ano de início do primeiro mandado da presidente Dilma Vana Rousseff, a 
microrregião percebeu um aumento de 15,2% em seu FPM, mas em 2012 houve uma queda de 2,3%. 
Desde então, apresentou baixo crescimento em 2013 (1,1%), em 2014 (1,4%) e nova queda em 2015 
(-1,7%). Infere-se que as variações podem estar associadas à forte crise econômica que o país vem 
enfrentando desde 2008 que reduziram a arrecadação dos tributos federais (IR e IPI) que compõem 
o fundo. É possível que não só a redução da atividade econômica tenha provocado tais efeitos, como 
também as políticas para enfrentamento da crise, tais como as renúncias fiscais do IPI para a linha branca 
e automóveis realizadas entre 2011e 2013.

No que se refere ao indicador FPM per capita, os valores apurados são apresentados na Tabela 
2. Constatou-se que para a microrregião entre os anos 2005 e 2015 houve crescimento médio de 37,2% 
no indicador. O menor crescimento foi verificado no município de Montes Claros (17,9%) e o maior, 
no município de Ibiracatu (60,5%). Este último foi que apresentou maior queda populacional na década 
entre os municípios da microrregião (-10,8% no período). O maior FPM per capita em todos os anos, 
em valores absolutos, é o do município de Glaucilândia que variou entre R$ 1.556 (2005) e R$ 2.204 
(2011). O município apresentou crescimento populacional da ordem de 8,5% no decênio, possui a menor 
população entre os vinte e dois municípios e é o que apresenta melhor IDHM depois de Montes Claros.

 Tabela 2 – FPM per capita da microrregião de Montes Claros (2005-2015) (continua)
Município 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Brasília de Minas 399 412 439 514 458 486 559 546 534 541 526
Campo Azul 1203 1272 1392 1561 1385 1544 1778 1733 1698 1719 1672

Capitão Enéas 535 564 630 706 626 667 766 744 726 733 711
Claro dos Poções 550 586 655 742 664 731 848 832 820 835 817
Coração de Jesus 397 414 453 537 479 510 588 574 563 571 556

Francisco Sá 395 415 409 562 500 533 612 596 583 589 572
Glaucilândia 1557 1646 1817 2041 1812 1920 2205 2144 2095 2115 2053

Ibiracatu 645 680 903 1037 938 924 1071 1052 1038 1058 1036
Japonvar 500 524 647 731 652 685 789 770 755 764 744

Juramento 1135 1206 1346 1519 1355 1383 1590 1547 1513 1529 1486
Lontra 528 552 668 751 668 677 777 754 736 742 719

Luislândia 673 706 828 931 828 889 1022 996 974 985 958
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 Tabela 2 – FPM per capita da microrregião de Montes Claros (2005-2015) (conclusão)
Município 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mirabela 508 513 548 628 560 581 669 652 638 646 785

Montes Claros 128 135 145 168 146 150 169 163 158 158 151
Patis 838 893 995 1123 999 1019 1170 1137 1110 1120 1087

São João da Lagoa 970 1025 1127 1263 1120 1221 1404 1366 1336 1350 1311
São João da Ponte 401 419 454 539 481 523 605 593 583 593 579
São João do Pacuí 1201 1276 1331 1489 1318 1401 1605 1557 1517 1529 1481

Ubaí 571 592 577 671 594 649 745 724 706 713 691
Varzelândia 446 465 531 630 563 595 687 671 659 669 652
Verdelândia 586 618 664 740 654 681 778 753 731 735 710

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da FINBRA (BRASIL, 2016a).

Em relação ao comportamento do FPM per capita do município de Montes Claros, constatou-se 
que nos anos de 2006, 2007 e 2008 houve um crescimento de 5%, 8,1% e de 15,6% do FPM per capita 
em relação aos respectivos anos anteriores. Entretanto, segue-se uma expressiva queda de 12,8% entre 
2008 e 2009, a maior variação entre todos os períodos de todos os anos e municípios estudados. É 
provável que tal variação tenha sido provocada por efeito da crise financeira internacional, e com este 
fato o valor repassado para o município de Montes Claros/MG sofreu uma redução de R$ 21,60 per 
capita. Em 2010 e 2011 o indicador apresenta crescimento, mas volta a variar negativamente em todos 
anos subsequentes, tal como apresentado no Gráfico 3.

Gráfico 3 – Evolução do FPM per capita: Montes Claros x Microrregião (2005-2015)

Fonte: 
Elaborado pelos autores, 2016.

No que se refere à Razão de dependência do FPM para o decênio na microrregião em estudo 
(TABELA 3), apurou-se que houve uma redução de 26% entre 2005, quando era de 25%, e 2014, cujo 
valor é 18%. O valor mínimo para o indicador foi de 8%, observado em Montes Claros em 2013 e 
2014. O município, aliás, é o que apresenta a menor razão de dependência entre todos os municípios 
pesquisados em todo o período. O valor máximo para o indicador foi apresentado pelo município de 
São João do Pacuí em 2005 e por Glaucilândia de 2007 a 2009. Os dois municípios são também os que 
apresentaram a maior dependência ao FPM em todo o período considerado.

Tabela 3 – Razão de dependência da microrregião de Montes Claros (2005-2015)
Município 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Brasília de Minas 37% 34% 35% 35% 31% 26% 25% 25% 25% 24% 25%
Campo Azul 57% 49% 54% 46% 53% 48% 48% 48% 43% 44% 47%

Capitão Enéas 42% 37% 37% 38% 37% 28% 34% 35% 33% 36% 0%
Claro dos Poções 46% 45% 46% 42% 43% 41% 43% 42% 39% 40% 41%
Coração de Jesus 42% 38% 38% 41% 38% 33% 33% 31% 35% 33% 34%

Francisco Sá 38% 37% 36% 37% 37% 31% 36% 33% 32% 32% 32%
Glaucilândia 54% 55% 62% 62% 62% 59% 61% 0% 54% 49% 57%

Ibiracatu 50% 46% 44% 49% 47% 40% 44% 41% 38% 38% 41%
Japonvar 44% 38% 42% 42% 41% 36% 36% 38% 36% 36% 37%

Juramento 57% 55% 59% 55% 59% 53% 55% 71% 48% 45% 48%
Lontra 52% 44% 45% 42% 37% 37% 39% 42% 39% 36% 0%

Luislândia 56% 55% 57% 55% 49% 39% 45% 43% 43% 44% 45%
Mirabela 38% 36% 37% 36% 36% 33% 37% 37% 35% 34% 0%

Montes Claros 11% 10% 9% 9% 9% 9% 10% 9% 8% 8% 0%
Patis 45% 43% 48% 42% 40% 39% 43% 46% 41% 41% 0%

São João da Lagoa 52% 52% 54% 53% 51% 46% 48% 47% 0% 40% 41%
São João da Ponte 40% 34% 32% 31% 31% 25% 31% 78% 30% 28% 0%
São João do Pacuí 62% 57% 60% 57% 58% 45% 53% 52% 47% 46% 49%

Ubaí 50% 47% 43% 41% 40% 35% 40% 38% 36% 35% 37%
Varzelândia 51% 47% 48% 50% 45% 37% 41% 35% 35% 34% 36%
Verdelândia 34% 27% 31% 35% 31% 28% 34% 34% 32% 31% 0%

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016.

Quanto à variação do indicador de Razão de dependência no município de Montes Claros, 
verificou-se que houve redução de 30% no período, maior que a da microrregião. O Gráfico 3 apresenta 
a evolução do indicador e evidencia que em quase todos os anos houve redução da dependência, sendo a 
mais expressiva entre 2006 e 2007 (-12,4%). Infere-se que o aumento de 24,6% da receita orçamentária 
ocorrida no período muito maior que o aumento do FPM (9,1%) tenha influenciado a variação observada. 
Verificou-se crescimento nos anos de 2008 (6,9%) e 2011 (12,7%). No primeiro caso, infere-se que se 
deu pela crise financeira que provavelmente reduziu o ritmo de crescimento as receitas orçamentárias 
(10%) e pelo aumento percentual de 17,5% apresentado pelo FPM no período. No segundo caso, infere-
se que o aumento de 14,4% no FPM de 2010 para 2011 tenha influenciado o indicador.

Gráfico 3 – Evolução da Razão de dependência: Montes Claros x Microrregião (2005-2015)

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016.

A partir da análise integrada da evolução do valor absoluto do FPM e dos indicadores FPM per 
capita e Razão de dependência, constatou-se que em uma década houve crescimento do valor absoluto 
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repassado aos municípios, da população e da receita municipal. Em todos os municípios da microrregião 
o valor transferido do FPM variou positivamente, sendo que houve crescimento de 43,2% do fundo 
repassado entre 2005 e 2015. 

A microrregião teve aumento populacional de 11%, embora três municípios tenham apresentado 
redução populacional no período (Claro dos Poções, Ibiracatu e Varzelândia). O crescimento populacional 
proporcionalmente menor do que o do valor repassado pode ser a explicação da variação positiva do 
FPM per capita em 36,2% apresentada no período. 

Entretanto, observou-se na microrregião a queda da dependência em relação ao fundo da ordem 
de 26% em 2014 em relação a 2005. Tal redução pode ser explicada pelo aumento da receita pública 
orçamentária em 96%, muito maior proporcionalmente que o crescimento do valor repassado no 
período.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em resposta ao proposto por este trabalho, conclui-se que, no decorrer do decênio, houve 
crescimento nos repasses dos recursos aos municípios da microrregião de Montes Claros em maior 
proporção que a evolução populacional, o que levou também ao crescimento do montante FPM per capita. 
Os dados evidenciaram também que, a despeito do crescimento do valor transferido, a dependência 
da microrregião reduziu no período por conta, principalmente, da maior proporção do crescimento da 
receita pública orçamentária.

Por meio dos dados apresentados pôde-se constatar que há grande relação entre os repasses e 
fatores econômico-políticos internos e externos. Decorre também dessa análise, que os repasses do FPM 
apresentam grande instabilidade, apresentando grande variação nos períodos de crise e/ou incerteza em 
relação ao cenário ou em momentos de aceleração econômica. Estas sazonalidades podem comprometer 
ações dos municípios, sendo que, entende-se que muitas das políticas públicas municipais demandam de 
fonte estável de financiamento.

Por se tratar de um estudo descritivo, o mesmo limitou-se a não explicar as causas das variações e 
por isso algumas suposições podem ser exploradas em trabalhos futuros. Além disso, limitou-se a analisar 
apenas uma microrregião do estado de Minas Gerais. Desta forma, neste estudo não foram analisadas 
outras variáveis além daquelas associadas aos valores repassados e a população dos municípios, tais 
como o esforço fiscal e outros indicadores sociais.

Sendo assim, recomenda-se para estudos posteriores empregar ferramental estatístico mais 
sofisticado que permitiria analisar a correlação das variações deste recurso com as alterações nos gastos 
públicos municipais. Sugere-se também estudos de qual o viés quando há a redução destes repasses 
ou em que áreas do setor público tende-se a fazer cortes, além de pesquisas para aperfeiçoamento das 
técnicas para previsão de variações dos repasses em relação aos meses do ano.
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