
FUNDAÇ~O GETOLIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇ~O POBLICA 

CURSO DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO POBLICA 

JOsE RIBEIRO HESSEL 

CRIAÇ~O DE MUNIC!PIOS NO RIO GRANDE DO SUL 

MONOGRAFIA APRESENTADA A ES

COLA BRASILEIRA DE ADMINIS

TRAÇ~O POBLICA PARA A OBTEN

Ç~O DO GRAU DE MESTRE EM AD

MINISTRAÇ~D POBLICA 

RIO rrE JANEIRO 1 977 

; 



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

CURSO DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

198910 1130 

T/BBAP H587c 

IIIII~IIIIII 
1000054460 

.CRIAÇÃO DE MUNICíPIOS NO RIO GRANDE 00 SUL 

MONOGRAFIA DE MESTRADO APRESENTADA POR 

JOS~ RIBEIRO HESSEL 

E 

APROVADA EM 25.fevereiro.1977 

PELA COMISSÃO JULGADORA 

~~ <9v !fê !',~ 
CEcíLIO AUGUSTO fARIAS BERNOSEN 

MARQUESINI 

JÚLIO fREITAS 



RESUMO 

Esta monografia estuda as possíveis causas de cria

çao de municípios gaúchos, em especial aqueles criados na déca 

da de 1960-1970. 

Está baseada integralmente em dados secundários;tem 

cunho histórico - evolutivo, é descritiva e exploratória. 

Antes de abordar o tema básico, apresenta um estudo 

sobre o Estado do Rio Grande do Sul, do ponto de vista de sua 

vida municipal. 

legislação 

no período 

Descreve, a seguir. os usos, 

que nortearam os processos 

acima citado. 

costumes, práticas e 

emancipatórios gaúchos 

Finalisa apresentando seis hipóteses de causas de 

emancipação de municípios gaúchos, deduzidas da consulta e sis 

tematização das informações contidas na documentação. 
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I - INiRODUÇA'O 

A presente monografia caracteriza-se como sendo .ba -

seade em dados secundá~ios, de cunho histórico-evolutivo, des

critiva e exploratória. 

Especificando as características acima, tem-se~ 

- dados secundários~ as fontes de informação são do

cumentos arquivados, mapas, anuários, bibliografia e legisla -

ção existente. As principais fontes de dados não são const! 

tu!das por entrevistas nem por aplicação de questionários; 

- cunho histórico-evolutivo~ as tabulações, codific~ 

ções, análises e estudos seguem uma linha de busca de evolução 

histórica. Não se estuda um instantâneo factual e sim uma -sucessao de fatos~ 

descritiva~ a ênfase fundamental está na descrição 

dos fatos e sistematização de informações. Importância me-
nor é dada para conclusões, formulações, provas e contraprovas; 

- exploratório: no Rio Grande do Sul, existem já 

trabalhos pioneiros nesta. área, mas com ênfases em aspectos d~ 

versos dos aqui abordados. No Brasil, no torreno de adminis 
'=O 

tração municipal, o ~ssunto base da .monografia, emancipações, 

não é muito estudado. Busca-s? assim explorar mais tal área, 

procurando aprofundar o já feito. 
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Os estudos estão delimitados da forma abaixo discri-

minada. 

Do ponto-de-vista das áreas de conhecimento humano, 

situa-se no campo da Administração. Pública, mais especificamen 

te Administração Pública Municipal. 

Do ponto de vista geográfico, estudam-se fatos e si~, 

tuações existentes ou ocorridos no estado do Rio Grande do Sul. 

O período estudado vÇli de 1809 a 1966, com maior reaj. 

ce no período de 1954 até 1966. 

Será dada maior ênfase aos Çlspectos históricos, geo

gráficos, jurídicos e administrativos. , 
Partindo do tema fundamental da monografia, que e a 

criação de municípios no Rio Grande do Sul, justifica-se a im
port~ncia do tema a partir de seis perspectivas: 

De início é reconhecida no contexto da Administração 
Pública, a importância de formas de governo a nível local o 

que, no 8rasil, assemelha-se a governo municipal. 

Em segundo lugar, qualquer que seja o fenômeno ana

lisado, sempre é importante estudar sua ~mergência, seu nasci

mento, sues fases iniciais, embrionárias. 

Justificam-se estudos sobre formas de governo local, , 
tambem em função do crescente grau de urbanização que tem oco~ 

rido no Brasil nos últimos tempos, em especial çom o apareci -

menta de novas células pOlítico-administrativas. 

Com o aumento da população e sua concentração em nú-

cleos urbanos, novas necessidades surgem. Muitas dêstas,via 

de regra, não podem ser satisfeitas com os próprios recursos 
comunais: há de se recorrer a instâncias estaduais e federais: 
no Brasil atual, a melhor forma de reivindicar bens e serviços 

para uma comunidade é esta emancipar-se: estuda-se este proce~ 

SOe 

Há um consenso quase geral entre técnicos, estudio -

sos e administradores de grandes centros urbanos, segundo o 

qual a existência de numerosos municípios pequenos 8 a criação 

de novos municípios é disfuncional. De opinião contrária é 
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boa parte dos po~!ticos bom como líderes de comunidades do in

terior do Brasil. Tal controvérsia suscita um maior intere~ 

se em estudar mais profundamente o fen5meno emancipat6rio. 

Os trabalhos que resultaram na presente monografia, 

desenvolveram-se dentro das linhas que seguem. 

Partiu-se de um tema e de uma informação. O toma: 

criação de municípios no Rio Grande do Sul? a informação: na 

Assembléia Legislativa do Estado? existiriam documentos,arqui-· 

vados acerca dos prosessos de emancipação de municípios. 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica buscando sa~ 

ber o que já se teria escrito sobre o assunto. Foram encon~ 

tradas poucas obras e artigos de periódicos. 

Partindo da bibliografia localizada, livros e anuá 

rios, coligiram-se informaç6es acerca da data de criação dos, 

municípios, bem como de suas origens territoriais e distritais. 

Esta$ informaç6es foram tabuladas, mapeadas e colocadas em gri 

fico. 

Pesquisou-se a legislação que balizou a criação de 

municípios gaúchos. A partir deste estudo, os municípios f~ 

ram divididos em tr~s geraç6es: os criados até 1945,.os cria -

dos entre 1954 e 1961 e os criados entre 1962 e 1966. 

Fez~se uma pesquisa dos documentos arquivados na As

sembléia Legislativa do Estado, com maior profundidade nos pr~ 

cessas emancipatórios, a partir de 1961. 

Apesar da diversidade de documentação, foram feitas 

tabulaç6es e análises, as quais deram origem a uma versão pre

liminar da monografia. -A partir desta versao preliminar, os trabalhos toma-

ram dois rumos. Por um lado, foram desenvolvidos modelos 

teóricos mostrando formas de seccionamento municipal e aç6es 

emancipacionistas, de outro lado realizaram-se novas pesquisas 

bibliográficas sobre o Rio Grande do Sul e seus municípios. 

Como estratégia de ação, dividiu-se o conteúdo total 
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presumível da monografia em pequenas partes. Cada uma des-

tas partes foi desenvolvida independentemente e fora da ordem 

prevista para aprasentaçio final. Quando da elaboraçio da 

redaçio final, estas diversas partes foram justapostas da for

ma julgada mais conveniente 8 racional. 

1.5 F.or:!i.es dq,s. dados e metodolog,ié!.cLE! , 
tratamento por c8J2l.tulos 

Como os diversos capítUlOS foram desenvolvidos a pal 

tir de diversas font~s, julga-se conveniente assinalar um resH 

mo da sua elaboraçio. 

Assim o capítUlO dois, na sua parte inicial, foi ba

saado em bibliografia já existente, tendo sido feito um r~s~mo 

das informações que mais diretamente interessam ao trabalho. 

Os itens referentes à descriçio e caracterizaçio dos municípios 

fundamentam-se em dados censitários tabulados, organizados e 

analisados de diversas formas. No que tange às caracteriza~ 

ções das prefeituras e dos prefeitos, os dados básicos foram 

colhidos nas pesquisas realizadas pelo antigo Instituto de AÉ 

ministraçio da Faculdade de Ci~ncias Econ~micas da Universida

de Federal do Rio Grande do Su~, hoje Centro de Estudos e Pes

quisas em Administraçio - CEPA. 
, h' , 

No capl.tulo trea ha o comentaria sobre a bibliogra -

fia. O modelo teórico está baseado em dados censitários,ob

servações pessoais e na documentaçio compulsada 90bre emancip~ 

ções; ó uma elaboraçio mental de cunho didático. A classi

ficaçio municipal é decorrência lógica do modelo. 

O capítUlO quatro, que trata da legislaçio emSlncipa

cionista, apresenta comentários acerca da mesma, apenas. 

O esquema apresentado no capítUlo cinco procura ser 

tima síntese das ações empreendidas pelas populações interiora

nas gaúchas para emancipar~se. Está baseado em informações 

colhidas 8a documentaçio arquivada na Assembléia Legislativa 

do ~stado. Esta documentaçio é muito diversificada e aleati 

ria. Desprezaram-se detalhes ou circunst;ncias particulares 
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para apresentar um quadro geral, inteligível, dos processos e

mancipatórios. 

No capítulo seis, aglutina-se um elenco de tendên 

cias observadas na emergência dos últimos municípios criados 

no Rio Grande do Sul. Parte das tendência$ destacadas são 

inferidas de dados censitários ou históricos. Um segundo 
, - -grupo esta baseado na documentaçao arquivada. Sao apenas 

inferências isoladas por tornar-se difícil mO(ltar tabulações e 

análises rigorosas a partir destes documentos. 

O capítulo sata, que arrola hipóteses sobre fatores 

influentes na criação de municípios, está b$seado em parte na 

documentaç~o sobre processos emancipatórios. Outra parte e! 

tá calcada em bibliografia histórica sobre o 8io Grande do Sul. 

Uma terceira, em dados censitarios municipais. 

xos •. 

nado. 

1.6 ,E;sJl.u.e_ma sd.e. _~ e$ Gntaciío. 

da .. m.ono-º-~af ~ 

A monografia está dividida em oito capítulos e ane ~ 

O conteúdo sucinto dos capítulos está abaixo discrimi-

No primeiro capítulo, estão arrolados os créditos da 

monografia:,características, delimitações~ import~ncia, metodg 

logias, etc. 

O segundo capítulo apresenta um apanhado sobre o ~io 

Grande do Sul~ sua evolução social e características gerais. 

Em segundo lugar, um estudo descritivo dos municípios, prefei~ 

turas e prefeitos gaúchos. 

O terceiro capítulo trata dos desmembramentos munic! 

pais gaúchos~ histórico, bibliografia. Finaliza com descri

ção de um modelo teórico explicativo da evolução político-admi 

nistr~tiva municipal de uma rogião. 

O quarto capítulo versa sobro legislação que orien -

tou a criação,de municípios no Rio Grande do Sul no períOdO de 

1953 até 1966. 

No quinto capítt.J'lo apresenta-se t1m quadro inferencial 
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das aç3es e situaç3es UB~ais dos movimentos emancipacionistas 

gaúchos a partir de 1954. 

O sexto capítulo arrola tend~ncias gerais observadas 

na emerg~ncia de novos municípios no Rio Grando do Sul, tanto 

das idontificadas a partir de dados hi8t~ricos e censit~rios 

como as inferidas.a partir da documentação arquivada na Assem

bléia Legislativa. 

No sétimo capítulo estão rolacionadas hip~teses so

bre fatores que influíram na criação de novos municípios gaú -

chos. 

Conclus3os constituem o oitavo capItulo. 



11 - O ESTADO 00 

RIO GRANDE 00 SUL 

, 
Neste segundo capltulo busca~se caracteri~ar o Esta~ 

do do Rio Grande do Sul do ponto-de-vista municipal. 

Inicia-so com breve resenha histórico~geográfica pa~ 

ra a seguir caracterizar a vida municipal gaúcha a partir de 

três componentes: os munic{pios, as prefeituras o os prefeiÚE. 

A caracterização dos munic{pi0 9 ó feita a partir de 

dados censitários devidamente analisados. 

A caracterização das prefeituras e dos prefeitos 

feita a partir de pesquisas realizadas no Centro de Estudos 

, 
e 

e 

Pesquisas em Administração da Universidade Federal do Rio GraD 

de do Sul, e também de formulações e constatações pessoais feA 

tas pelo autor quando pesquisador deste mesmo Centro, ou então 

como componente da equipe técnico da extinta Coordenadoria de 

Assistência Tócnica aos Municípios, ~rgão da Secretaria dO,In

terior e Justiça do Governo do Estado do Rio Grando do Sul. 

Com este cap{tulo objetiva-so descrever a vida muni

cipal gaúcha de modo a traçar uma perspectiva básica para as 

proposições feitas nos capítulos seguintes, em espacial no que 

diz respeito aos processçs emancipatórios mais recentes ocorri 

dos no Rio Grande do Sul. 
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, 
O Rio Grande do Sul e o estado mais meridional do 

Brasil. Limita-se ap~nas ao norte com outro estado brasilei 

ro, o de Santa Catarina. A leste, limita~se com o Oceano A~· 

tlântico, ao sul, com a Repúblic$ Oriental do Uruguai o a oes~ 

to, com a República da Argontina. 

SeU território abrange 282.184 km 2 , reprosentando 

3,32% do territór~o brasileiro. Em 1970 foram recenseadas 

6.755.458 pes$oas. 

24,93 hab/km 2 • 01 

, . 
A densidade demograflca neste ano ora do 

Do ponto de vista topográfico o Rio Grande apresenta 

duas configurações distintasg no trecho norte, o Planalto ba -

sáltico, com alturas que atingem 1.000 metros; no sul, terronos 

mais baixos, a Campanha, que tem continuação no Uruguai o Ar ~ 

gentina. No litoral estão localizadas as maiores lagoas do 

Brasilg Patos o Mangueira. 

O clima dominante é o subtropical. No Planalto 
, 
e 

"" . comum a ocorrenCla de geadas e nevadas. 

Sua rede hidrográfica apresonta duas bacias princi , 
pais~ a do rio Uruguai e do rio Jacul. O rio Uruguai serve 

de limite, ao norto, do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, 

e, a oeste, com a República da Argentina. O rio Jacui e seus 

afluentes, localizados no centro do E$tado, constituem impor ~ 

tanto via de penetração para o oeste. O rio Jacui, assim co~ 

mo o Sinos, Vacaca{ e Cai, desagur no estuário do Gua!ba, o 

qual, por sua vez, lança suas águas na Lagoa dos Patos. Às 

margens destes ~ios encontra-se a Região Metropolitana da Gran 

de Porto Alegro. 

A composiçno étnica da população gaúcha provém do 

duas origens principais~ luso-brasileira e imigrantes. Os l~ 

sos foram os pionoiros, estabelecendo~se desde o seculo XVIII. 

Montaram a rede urbaQa básica do Estado, tendendo a dodicar~se 
... , . 
a pecuarla oxtensiva. Imigrantes chegaram ao Rio Grando do 

OIFUNDAÇ~O IBGE. Instituto Brasileiro de Estat{stica. 
2..in~0..Q.s~eJ1_§.li~mJn~ do c~Q~~q._çL§.Ill~o~f~~~~~. Rio 
Grande do Sul, Rio de Janeiro; 1971. \VIII Recen 
seamento geral - 1970), p. 11. 
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Sul desde o início do século XIX. Podem ser subdivididos em 

três subgrvpos~ lº) alomãos; 2º) italianos; 3º) poloneses, fr~Q 

cesos, etc. Dedicaram~se à agricultura, ao artesanato, com 

base em pequena propriedade. 

O soguinte quadro mostra a distribuição da população 

gaúcha nos censos~02 

Censo pop. urbana I. p o p. r u r a 1 I, 
.... 

1950 1 1.187.053 28~5% 2.977.768 71,5% 

1960 I 
2.179.391 40,0% 3.269.432 60,0% 

1970 3.620.588 53,6% 3.134.870 46.4% 

'- ! . 

O quadro sintetiza a distribuição da população gaú 

cha entre urbana e rural. Como em outras regiõo$ do país 

também aparece o fon~meno da crescente urbanização. Enquan~ 
.... , 

to em 1950 menos de um terço da populaçao gaucha vivia nas ci·~ 

dad~s, em 1970 j~ mais da metade se localiza nos núcleos urba-

nos. 

A capital do 

de 885.564 habitantes, 

do Estado 
.... 

Pelotas, sao~ 

Estado 
, 

Çl 

em 1970. 

Canoas, 

Porto 

As 

Sa8ta 

Alegre com uma população 

cidades mais importantes 

Maria, Caxias do Sul, tE 

Ao rodar de Porto Ale -

gre gravitam,14 municípiOS que formam a negião Metropolitana, 

das corn mais de 100.000 habitantes. 

onde vivom 1.554.375 habit?ntos, o que corresponde a 23% da 

população do todo o Estado. 

A economia gaúcha so fundamenta no sotor prim~rio. 

A agricultura, baseada na pequona propriedade, localizada prin 

cipalmente no Planalto e desenvolvida pelos imigrantes, usa 

técnicas modorn?s de adubagem, mecanização, irrigação e rota 

ção do culturas. É, dentre os ostados brasileiros, também, 
, 

o maior produtor de trigo, soja, fumo, cebola, cevada o uva? o 

dos maiores produtores de milho, feijão, batata inglesa e 
02 - , 

FUNDAÇ~O IBCE. Instituto 8rasileiro de Estat{stica. 
S iBº~s_R~e~~~~m~iJl?~r~~d~~~~_~o __ ~cLeJTl~~r á f i~c2; R i o C r a n d e 

doS u 1. R i o de J a n e i r o; 1971. (VTI I R e c e n s e am e n·· 
to geral - 1970), p. 9. 
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A pecuária é extensiva e desenvolvida no sul do 

Quanto $0 setor secundário, situa-se como o terceiro 

Estado brasileiro. A indústria foi desenvolvida principal ~ 

me n t e pelos i m i g r a n t e s e seu s de s c e n d e n t e s, a p a r t i r deu ma t r.'l. 

diç~o artesanal e é diversificada. O ramo mais desenvolvido 

~ a indústria alimentar, devido em parte ~ abund3ncia de maté~ 
. , . 

ria pr1ma agro-pecuar1a. 

A divis~o da América do Sul ent~e portugueses e esp~ 

nhóis estava delineada desde o século XVI. NO prática, en~ 

tretanto estas fronteiras n~o foram respeitadas. As varia -

ções da fronteira luso~espanhola foram significativas, com a~~ 

vanços e recuos, em especial na área compreendida entre o rio 

Uruguai e o Oceano ~tlântico, quo corresponde ao atual territó 
, , 

rio gaucho, de 1750 ate 1851. 

Durante os sóculos XVIII e XIX tratados e açordos in 

ternacionais modificaram sucessivamente as frontoiras. A do 

limitaç50 definitiva s~ foi estabelecida em 1851. Mesmo as~ 

sim, apenas om 1895 a Argentina reconheceu a soberania brasi ~ 

leira na zona das Missões. 

De 1730 até 1865, o territ~rio gaúcho foi palco de 

guorras o revoluções, om sua maioria com forças espanholas ou 

hispano~americanas~ contra a Argentina, Uruguai,e Paraguai, em 

disputas de torrit~rios e núcleos populacionais. De 1835 a 

1845, ocorreu a Revoluç~o Farroupilha; ao término desta, a Gu~, 

ra do Paraguai, na qual, grande parte dos combatentes era rio -

grandenso (1864 a 1870). 

Apesar destas convulsões as populações luso-brasilei 

ras montaram uma significativa rede urbana no Rio Grande do 

Sul. 

03FUNDAÇ~0 IBGE. Instituto Brasileiro de Estat{stica. 
2i.no'ps~.l!LElJj.mtQ.§1'.--º--0~~~~~s.9~~.d.~m~~~r~áf i~~,Q ~ R io Grande 
do Sul. Rio de Janeiro, 1971. (VIII Recenseamento 
geral - 1970) p.14 
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A partir de 1825, começaram a chegar ao Rio Grande 

levas de imigrantes, inicialmente alemãos, posteriormente ita·~ 

lianos. Estas imigrações tanto foram dirigidas, ~romovidas 

pelo Govorno, como foram particulares o espont&noas. 

Estos dois grupos ~tnicos - lusos e imigrantos -, 

formam a dualidade socio-oconômica gaúcha, a qU9l se verifica 

tanto do ponto de vista social, como goográfico. Na roalida 

de, não houve,uma assimilação social dos imigrantes pelas comu 

nidades lusas., D8senvolveu~se uma justaposição das duas co~ 

rontes ótnicas. Não sendo assimiladas pela estrutura social 

existbnte, e om função de not~rias diferenças do temporamonto, 

modos do pensar e agir, as correntes imigrat~rias se isolaram, 

formando verdadeiras ilhas sociais, fato Gst~ que teve e 9inda 

tom influ~ncia na vida pública rio~grandense. (ver item 7.1) 

Do uma forma goraI, os imigrantes que aportaram ao Rio Grande 

do Sul e seus descendentes ocu~aram a metado norte do Estado, 

com exceção do quarto nordeste. 

A eetrutura lusa tinha como ocupação b~sica a p8cuá~ 
ria oxtensiva4 Os imigrantes dedicaram-se prodominantemonte 

~ agricultura, baseada em pequenas propriedados. Trouxeram 

tambóm,o germe do artesanato, que deu origem ~ indústria atual 
, 

gaucha. 

A caractorização dos munic!pioe gaúchos é faita a 

partir de dados censitários e históricos. Seis dimensões s60 

utilizadas. ,Destas, cinco estão baseadas em dados sobre po~~ 

pulação e ároa. A maior concentração dos estudos está base~ 

da apenas nestes dois tipos do dados, já que eles são os únkos 

disponíveis em nível mu~icipal, por um longo período e, dentro 

do possível, fidedignos. 

A partir destes, caracterizam~se os municípios atra-
, 

vos de '; 
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população urbana da sedo municipal; 

população total do município; 
, . . 
nrea munlclpal;; 

densidade populacional por município; 

proporçao entro população dn sode e população to~l. 

Usa-se uma,metodologia uniforme para agregação e es~ 

tudo das informações. Tal metodologin permite classificnr 

os municípios em pequenos, médios e grand~s ou, conforme o c~ 
so, baixo nível, médio nível ou alto nível. 04 

A dimensão rostnnte de caract~rização dos municípios 

baseia~se na data de criação dos mesmos. A forma de classi~ 

ficação é diverBa dn$ usadas nos outros itens, om função do 

sua própria natureza. 

2.3.1 Em função da população 

das sedes municipais 

A sede municipal é o centro nervoso de um município. 

A profeitura, n residência do profeito (de maneira geral), a 

maior parte dos equipamentos sociais e entioades prestadoras 

de serviço do município n{ est?o instaladas. Sua import3ncia 

é grande no contexto municipal. Estudando sua população, ob 

ten~se uma idéia geral destes núcleos urbanos. 

A cnracterização das sedes municipais é foita a pnr~ 

tir da identificação das maiores e menores sedes nos censos de 

1950, 1960 e 1970, e de uma classificação dos municípios em p~ 

quenos, médios e grandes, nos três censos. 

04 0 sistema usado para calcular os limites divisór~ 
entre as três categorias de municípios baseia~se no cálculo de 
duas médias aritméticas simples. A primeira média, denomina 
da média alta, é calculada a partir de todos os municípios do 
estado~ separa os munic{pios'denominados grandes ou de alto 
Indice, dos médios e pequenos. A segunda média, denominada 
média baixa, é calculada a partir dos municípios situados abai 
xo da média alta; separa os municípios denominados médios ou 
com índices médiOS, dos pequenos ou dos municípios que apreseD 
tam baixo índice. 
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o quadro n Q 01 relaciona as menores sedes municipais. 

Verifica-se que, em cada censo, os municípios são diferentes. 

Por outro lado, o,tamanho das menores sedes diminui à medida 

que o tempo passa. A partir de 1960, os municípios de m~nor 

sede estão 5ntre aqueles criados durante a década anterior. 

Tal fato pode significar uma tendência de gradativamente nú ~ 

cleos cada vez menores tornarem-se sedes municipais. Do cen 

so de 1950 para o de 1970, as menores sedes des.l.ocaram·_·se da 

zona centro~sul do estado para o norte~noroeste. 

Quadro nº 01 

Municípios com menor sede municipal 

--- - -----

em 1950 em 1960 em 1970 

Piratini são Valentim David Cana barro 
(838 hab.) (528 hab.) (210 hab.) 

-Herval Erval Grande Sev. de Almeido 
(1.149 hab.) (540 hab.) (374 hab.) 

General varras Constantina Braga 
(1.223 hab. (681 hab.) (398 hab.) 

Arroio do Meio Humaitá' Liberato Solzano 
(1.450 hob. ) (004 hab.) (440 hab.) 

são 
, 

Norte Chapada' Candido Godoi Jose do de 
(1.473 hab.) (856 hab.) (474 hab.) 

Fonte ~ IBGE 

o quadro nQ 02 ralaçiona os municfpios de maior pop~ 

lação na sede nos três cansos. são praticamente os mesmos,e 

verificam~se crescimentos significativos nas suas populações. 

Tal fato é de se,esperar pela crescente urbanização da popula-

ção como um todo. Vale salientar a situação de Canoas 

não figura nas relações de 1950 e 1960, enquanto que em 
que 

1970 

figura em segundo lugar,.com pequena diferença de Pelotas, co-

locad~ em primeiro lugar. Canoas é um municfpio da Região 

Metropolitana de Porto Alegre e constitui verdadeira cidade -
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dormitório. 

A proporção entre a mGdia da população das cinco ma~, 

res cidades gaúchas e a mGdia da população das cinco menor8s~ 

om 1950 9 era de 1~41 e, em 1970, passa, para 1~337, ou seja, os 

extremos estão cada vez mais distantos. 

Quadro nº 02 

Municípios com maior sede municipal 

em 1950 em 1960 em 1970 

- ---

~elotas ~elot8.s Pelotas 
(78.014 hab.) (121.280 hab.) (154.674 hab.) 

Rio Grande Rio Grande Canoas 
(63.235 hab.) (83.189 hab.) (149.871 hab.) 

Santa f'l::Hia Santa ~lar ia Santa rlar ia 
(44.949 hab.) (78.682 hab.) (124.904 hab.) 

, 
Caxias Caxias do Sul 8age do Sul 

(34.525 hQb.) (60.607 hab.) (108.565 hab.) 

Uruguaia na. Uroguaiana' Rio Grande 
(32.639 hQb.) (48.358 hab.) (100.361 hab.) 

-- ---

Fonte~ 18GE 

o quadro nº 03 apresenta dados agregados e cla8sifi~, 

ca também os municípios em função da população da sede. 

Verifica~se que, apesar de como se viu acima, os mu~ 

nicípios extremos se distanciarem, os limites entre as tres CQ 

tegorias (pequenos, médios, grandes), alteram L4se relativamento 

pouco. O limite menor decresce 10% enquanto o limite maior 

aumenta 17%. De uma forma global, pode~se dizor que sedes 

municipais pequenas $ão aquelas com menos de 3.600 pessoas o 

sodes com mais do 10.000 habitantes podem ser consideradas co·, 

mo grandes, dentro do contexto municipal gaúcho. 
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Quadro nº 03 

Classificação dos municípios em 

função dn populnção da sede 

em 1950 
I 

em 1960 

com menos de com menos de 
3.635 hab. 3.909 hab. 

entro entre 
3.635 hab. 3.909 hnb. 

e e 
9.043 hab. 10.343 hab. 

com mais de com mais de 
9.043 hab. 10.343 hab. 

I 

Fonte~ ver o toxto 

2.3.2 Em funçno da população 

total dos municípios 

em 1970 

com monos do 
3.284 hnb. 

entre 
3.284 hnb. 

e 
10.835 hnb. 

com mais de 
10.835 hab. 

Como se ver~ adiante, no Rio Grande do Sul, com exc~ 

ção do poucos municípios, uma grande parcela da população vive 

na zona rural do município ou mesmo nas sedes distritais. A 

população total do município também é um bom índice do tamanho 

e em certos casos, de sou grau de desenvolvimento. 

O qvadro nº 04 relaciona os municípios com menor po~ 

pulação total.. Obsorva~se que a cada censo os municípios 

são diferentes. A partir de 1~60, os menores municípios são 

todos criados nn década anterior. A populaçno dos municí 

pios menos habitados também diminui, pnssando da ordem de dez 

mil hnbitantes parn tres mil. Há uma tendência de os meno -

ros municípios gaúchos, em tormos d~ população total, estarem 

situados na zona colonial do Estado. Dos quinze nr1'01ados 

nos três censos, apenas Herval e Lavras do Sul situam-se fora 

de tn1 região. 
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Quadro nº 04 

Municípios com monor populaç~o total 

em 1950 em 1960 em 1970 

--------------...!..-_------------'----------_.-
'Canel0 

(9.063 hob.) 

'Herval 
(9.916 hab.) 

Flo:tes da CLlnha 
(10.326 hob.) 

A ntonia Prado 
(11.101 hob.) 

LO'\Jras do :5ul 
(12.135 hob.) 

Três Coroas 
(6.041 hab.) 

Bom Retiro do Sul 
(7.381 hab.) 

'fQuçum . 
(1.724 hab.) 

Guarani Missões 
(8.505 hab.) 

Campo Bom' 
(8.541 hob.) 

Nova Araçn 
(2.302 hab.) 

Ilópolis' 
(3.422 hob.) 

f!Jejuçara' 
(3.436 hab.) 

Dona Francisca 
(3.579 hob.) 

MOI'iano Moro 
(4.160 hob.) 

---------------~-----------~-------------
Fonte~ IBGE 

o quoQro nº 05 apresenta os municípios com moi9r po-

populaç~o total. Os municípios tendem a ser os mesmos. No-
, 

to~se mudança openas no docado 50-60. Na seguinto nado se 

modifica. Desaporocem municípios que sofrorom desmombramon~ 

tos. Os acrGscimos populacionois foram,do ordem de 40%, o 

que se considero um aumento significotivo. Aposor desta ou~ 

monto, oponos Pelotas ultrapassou, om 1970, a casa dos duzen ~ 

tos mil habitantos. 

No Jltimo censo, os municípios de maior populaç50 t8 

tal s50 também os que apresentaram maior população na sede. 

Tal fato n~o significa apenas tor havido movimentos migratórÜE 

om direç50 às sedes; desmembramentos municipais também elimin~ 

ram muitas significativas populaçõos rurais dos grondes munic! 

pios~vor capítulo seis, item 6.1.5. 

Observando concomitantemente os quadros dos menores 

e maiores municípios, nota~se a tendência ao distanciamento 

progressivo entro os menores e os maiores municípios. No cen 

so de 1950, a proporç50 entre a média das populações dos dois 
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conjuntos de municí~ios era de 1:10. J~ em 1960, a propor -

ç50 passa para 1:16. Em 1970 esta proporç50 salta para 1:47, 

significando que os maiores municípios tornam-se c?da vez mai.<=!, 

res enquanto os menores tornam-so cada voz menores. 

Quadro nº 05 

Municípios com maior popu1aç50 total 

om 1950 

Pê10tas 
(127.641 hab.) 

Santa Rosa 
(120.012 hab.) 

[tochim 
(119.529 hab.) 

Passo Fundo 
(101.887 hab.) 

Cachoeira do Sul 
(94.110 hab.) 

Fonto~ IBGE 

em 1960 

Pelotas 
(118.365 hab.) 

S anta ~1ar ia 
(120.975 hab.) 

Canoas 
(104.257 hab.) 

Caxias do Sol 
(102.702 hab.) 

Rio Grando' 
(100.378 hab.) 

em 1970 

Pelotas 
(213.152 hab.) 

S3nta Maria 
(161.704 hab.) 

Canoas 
(154.832 hab.) 

Caxias do Sal 
(145.502 hab.) 

Rio Grando 
(118.412 h8.b.) 

o quadro nº 06 apresenta dados agregados sobre pop~ 

laç50 total. Em primoiro lugar, observa~se que municípios 

considorados pequenos em 1950, com menos do 24.000 habitantes, 

850 quase considerados grandes om 1970, demonstrando nítida 

tond~ncia ~ diminuiç50 dos índices divis6rios. Aposar do aH 

mento da,popu1ação do Rio Grande do Sul, os índicos calculados 

diminuem. A explicação possível seria quo o aumento do n~m~ 
ro de municípios foi maior do que o da população. Por outro 

lado, os limites divis6rios dos municípios - grandes, médios e 

pequonos - diminuem numa proporção semelhante, n50 afastando-
, . -. se, como acontece çom os medlas das populaçoes dos mal ores e 

. , . 
menoros munlclploS. 
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Quadro nº 06 

C1assificaç50 dos municípios 

em função da popu1açQo total 

~1unicípios em. 1950 em 1960 em 1970 

Pequenos com menos de com menos de com menos de 
24.354 hab. 17.454 hab. 12.460 ho.b. 

Médios entre entre entre 
24.354 hab. 17.454 hab. 12.468 hab. 

e e e 
41.454 hab. 31.838 hab. 25.118 hab. 

Grandes com mais de com'mais de 

I 
com mais de 

41.454 hab. 31.838 hab. 25.118 hab. 

Fonte~ ver texto 

2.3.3 Em funç50 da área dos municípios 

Um outro indicador sobre,tamanho e potencialidades 
. ,. , , '" 

dos mun~c~p~os e o. area dos mesmos. Embora nao pareça haver 

correlação fort~ entre município de grande ~rea e alto grau de 

desenvolvimento. 

Em 1950, a ~rea total do Rio Grande do S~l, de ••• 

282.184 km 2, estava dividida em noventa municípios. Em 1960, 

havia cento e cinqÜenta municípios e, em 1970, duzentos e trin 

to. o dois. 

Analisando o quadro dos menores municípios nº 07 -

nota-se uma aproximação cada vez maior destes das vizinhanças 

de Porto Alegre. Esta tend~ncia est~ claro. em 1970, pois t2 

dos os menores estno,na zona metropolitana, além de apresonta

rem menos de 100 km 2 • A m~dia dos menores municípios decre~ 
ce sGmpre, passando de 312 km 2 , em 1950, para 126 km 2 , em 1960, 

chegando a 54 km 2 em 1970. 
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Quadro nº 07 

Munic{pios com menor area 

em 1950 em 1960 em 1970 

Canela Esteio Esteio 
(111 km 2) (40 km 2) (40 km 2) 

Canoas Campo Bom Campo B~m 
(263 km 2 ) (56 km 2 ) (48 km ) 

rJovo Hamburro 
(370 km 2 

Tres Coroas 
(163 km 2 ) 

Sapucaia 
(53 km 2) 

Flores da Cunha Humaità são Leopoldo 
(319 km 2) (182 km 2 ) (60 km 2) 

Farroupilho. Sapiranga Cachoeirinho. 
(430 km 2) (190 km 2 ) (67 km 2 ) 

--
Fonte~ IBGE 

Os município~ de maior Qrea estão localizados na,Zo

na considerada de campanha e tendem a permanecer 

choeiro. do Sul e são 80rja, que não mais fig~ram 

anos mais recentes, sofreram,desmemb+amentos. 

rea destes municípios é de 7.000 km 2 • Cumpre 

os mesmos. Co. 

no quadro em 

A ' . de 
, 

medla a 

salientar quo, 

apesar de grandes áreas, tais municípios não são dos mais pOPH 

losos, especialmente.em sua zona rural, qwe apresenta grandes 

vazios populacionais. Ver quadro nº 08. 

O quadro nº 09~ d~ números agregados, apresenta índ! 

ces obviamente decrescentes. O índice do limite inferior ó 
o que mais diminui, podendo tal fato ser interpretado como uma 

iiendência çJe os municípios monores se subdividirem mais do que 

os grandes. Polos do.dos apresentados no quadro, verifica~se 

a possibilidride de municípios de igual área, em 1950, serem 

considefados pequenos 0, em 1970, estarem incluídos entro os 

grandes. Confirmando uma tendência goraI, os limites divis~ 

rios das tres categorias municipais também se afastam, embora 

não em proporção muito grande~ 1~2,2 em 1950 para 1~2,7 ou ooja, 
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a dist~ncia entre os monores ~unicípios o os maiores, em ter ~ , 
mos de aroa, tende a aumentar. 

em 1950 

Alegrete + 
(7.853 km 2 ) 

Soa Borja + 
(7.069 km 2 ) 

Quadro nº 08 

Municípios com maior área 

em 1960 

+ A1egrete
2 (7.936 km ) 

"" . + Séo 80rJ~ 
(7.341 km ) 

em 1970 

Alegrete 
(7.936 km 2 ) 

S. do Livramento 
(7.001 km 2 ) 

S. do Livrn~ento 
(7.001 km ) 

Cachooira do Sul 
(6.864 km 2 ) 

Utugu8.ia~a 
(6.810 km ) 

Fonte ~ IBGE 

Uruguain2a 
(6.592 km ) 

Utuguaia2a 
(6.582 km ) 

são Gabriel 
(5.934 km 2 ) 

+ As diferenças existentes nas áreas dos municípios 
dos C8nsos do 1950, pnra os seguintes, hipotiza-se serem devi~ 
das a reavaliações e ajustes. 

Qundro nº 09 

Classificnção dos municípios 
"" , em funçao de sun nren 

r1 • , • .. unl.cl.pl.OS om 1950 om 1960 om 1970 

, 
de 

, 
de 

, 
Pequenos arEJa monor aroa menor aroa menor de 

1.360,34 km 2 732,02 km2 420,35 km 2 

Médios 
, 

entre área ontro 
, 

entre erea aroa 
1.360~34 km 2 732,02 km 2 420?35 km 2 

e e e 
2.971,72 km 2 1.783,52 km 2 1.153,22 km 2 

Grandes 
, 

maior de 
, 

maior de 
, 

maior de area arca arca 
2.971,'72 km 2 1.783,52 km 2 1.153,22 km 2 
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2.3.4 Em função da densidade 

populacion8.l 

o nJmero de h8.bit8.nte$ por quilametro qU8.drado ~ um 

índice car8.cterizador municipal. Os problem8.s e soluções e~ 

xis tentes e encontradas para comunidades rarefeita$ ou paro co 

munid8.des densamente constituíd8.s são bem diversos. 

Palos dados existentes, conclui-se que a população 

g8.Jcha não se distribui igualmente por todo o território e eS~J 

ta diversific8.ção reflete-se nos índicos de d8nsid8.de demográ~ 

fica municipal. O intervalo de variação v8.ria, conforme da~ 

dos de 1970, de 2,79 habitantes por qui~ômotro quadrado ató 

864,68 ou soja, numa proporção de 1~3l0. 

O quadro nº 10 relaciona os municípios de menor den~ 

sidade nos tr~s consos considerados. Os índicos alcançados 

por estes municípios pormanecem os mesmos nas três oportunida~ 

dos o em donsidades considerad?s baixas~ menos de cinco habi L~ 

tantas por quilômetro quadrado. 

QU8dro nº 10 

Municípios com baixa dons idade populacional 

em 1950 

s •. V. do fJalmar 
(2,76 hab./km 2) 

Herval 
(3,66 hab./km 2) 

Itaqui 
(3,84 hab./km 2 ) 

Bom Jesus 
(4,38 hab./km 2 ) 

QU8.rai 
(4,77 hab./km 2) 

Fonte~ IBGE 

em 1960 

Horval 
(3,02 h8.b./km 2) 

s. V. do Palmar 
(3,82 hab./km 2) 

Pinheiro Mach8.do 
(4.04 hab./km 2 ) 

Itaqui 
(4,64 hab./km 2 ) 

Lavras do Su~ 
(4,79 hab./km ) 

em 1970 

Herval 
(2,79 hab./km 2) 

Boçoroca 
(4,54 hab./km 2) 

L8.vras do Su~ 
(4,66 hab./km ) 

Pinheiro M8.chado 
(4,93 hab./km 2 ) 

I'lostardas 
(4,96 h8.b./km 2 ) 
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Est~o espalbados, os municípios, pela zona sul do E~ 

tado no censo de 1950. A partir de 1960 concentram~se a su~ 

deste, tend~ncia conservada em 1970, com exceç~o de Boçoroca. 

Verifica-se também serem municípios nQrmalmente antigos; mais 

recentes, apenas Mostardas e Boçoroca. 

No quadro nº 11, arrolam-se os municípios mais dens~ 

mente povoados. A primeira constataç~o refere~se à grande 

diferença entre os índices alcançados pelos dois extremos~ 8D 
quanto as menores densidades n~o chegam a cinco habitantes por 

quil~metro quadrado, as maiores aproximam-se e superam os qui

nhentos habitantes por qui15mBtro quadrado, configurando muni-

c{pios totalmente urbanos. Dos dez municípios relacionados 

no quadro, apenas Caxias do SUl e Canela não Gst~o na Regi~o 

Metropolitana de Porto Alegre. 

Quadro nº 11 

Municípios com alta densidade populacional 

em 1950 em 1960 em 1970 

Canoas Esteio I Esteio 
(151,43 hab./km 2 ) (555,43 hab./km 2 ) 1(864,68 hab./km 2 ) 

Novo Hamburgo Canoas Sapucaio 
(111,96 hab./km 2 ) (333,09 hab./km 2 ) (787,12 hab./km 2) 

S~o Leopoldo S~o Leopoldo Alvorado 
(81,99 hab./km 2 ) (290,63 hab./km 2 ) (568,70 hab./km 2) 

Canela Novo Hamburgo Canoas 
(77,46 hab./km 2 ) (255,53 hab./km 2 ) (491,24 hab./km 2) 

Caxias do Sul 
(51,71 hab./km 2 ) 

Campo Bom 
(152,52 hab./km 2 ) 

Cachoeirinha 
(463,03 hab./km 2) 

Fonte ~ IBGE 

Observa~se tamb~m uma densificação ecentuada de aI ~ 

gUhs municípios, em especial a partir de 1960. Em média, o 

grau de densidadp destes municípios aumenta de mais de tr&s vE 

zes em vinte anos. Por outro lado, em especial em 1970, com 
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excoção de Canoas, todos os outros municípios são novos, cria~ 

dos na década anterior. 

Os dados agregados estão no quadro nº 12. A par-

tir de sua análise, verifica-se a tendência a uma densidade ca 

da vez maior dos municípios gaJchos, que de forma global, não 

apresentam, porém, acr~;cimos tão grandes quanto sugeram os d3 

dos do quadro anterior. 

c 
r1unic{pios 
/densidades 

Baixas 

Médias 

I 

Altas 

quadro nº 12 

Classificação dos municípios em 

função da densidade populacional 

em 1950 em 1960 em 1970 

com menos de com menos de com menos de 
10,86 hab./km 2 18,16 hab./km 2 24,18 hab./km 2 

entre entre entre 
10,86 hab./km 2 18,76 hab./km 2 24,18 hab./km 2 

e o e 2 
23,21 hab./km 2 36,33 hab./km 2 47,17 hab./km 

com mais de com mais de com maie de 
23,21 hab./km 2 36,33 hab./km 2 \ 47,17 hab./km 2 

Fonte~ ver texto 

, , 
Durante o per~odo observado, o aumento e da ordem de 

duas vezes, aproximadamente, e é,constante, tanto para o limi~ 

to inferior como para o superior. É de se notar também a 

grande distnncia entre os Índices médios superiores calculados 

em função de todos os municípios - quadro nº 12 - e os Índices 

alcançados pelos municípios mais densamente povoados - quadro 

nº 11. Tal discrepância sugere que tais mU8ic{pios podem &rr 

considerados como atípicos no conjunto global. 
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2.3.5 Em função da proporção entre 

população na sede j população total 

Este !ndice procura mostrar a proporção da popul$ção 

da sode do munic!pio em relação ~ população total do mesmo. 

Chama~se a atenção para o fato de que tal Indico mant~m pouca 

relação com o grau de urbanização do munic!pio, de vez que paE 

te dos munic!pios apresentam, al~m da sede, vários outros nú~, 

cleos urbanos cujas populaç~es somadas são iguais ou suporio ~ 

res à população urbana da cidade. 

Para melhor entendimento, usa-se, muitas vez~s, ao 

lado do índice, o seu valor transformado em percentual. Ve~ 

rifica~se que, a partir de 1960, os munic!pios que apresentam 
, • I'V ~'. , 

pequonQ 1nd1ce de populaçao na sede foram crlados na deeada aD 

terior. Apresentam elos uma proporção de menos de 5% da po

pulação total na sode,do munic{pio~ esta proporção não se alt~ 

ro.. ao çorrer dos anos. Em cac!a censo, tom~se munic!pios di·~ 

versos. Ver quadro nº 13. 

Quadro nº 13 

Munic{pios com baixo índice: 

população na sede jpopulação total 

em 1950 

Três Passos 
(0,014) 

s. A. da Patrulha 
(0,031) 

PaI .• das Miss5es 
(0,036) 

Piratini 
(0,039) 

Sarandi 
(0~046) 

em 1960 

Constantina 
(0,037) 

são Valentim 
(0,039) 

CéJmpo Novo 
(0,041) 

Nonoai 
(0,044) 

Machadinho 
(0,049) 

Fonto~ ver toxto 

em 1970 

David Cana barro 
(0,033) 

Fontoura Xavier 
(0,033) 

Palmitinho 
(0,036) 

são Valentim 
(0,036) 

Salvador do Sul 
(0,038) 
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Já os municípios com alto índice do populoçno na so~ 

do aumontom significotivamente osto índice de canso paro censo, 

chegando em 1970 a quase totalidade da população dos mesmos e~ 

tar domicilio da na zona urbana. Verifica~se uma nítido ton~ 

dôncia n participação cada vez maior de municípios do Rogião 

do Grande Porto Alegro~ em 1970 são exclusivos no quadro nº 14. 

s • 

Quadro nº 14 

Munic{pios com alto {ndice~ 

população no sade/ população total 

em 1950 em 1960 om 1970 

Rio Grando Esteio Alvorodo 
(0,811) (0,973) (0,977) 

Uruguaiona Canoas Conoa~ 

(0,669) (0,915) (0,967 ) 

Novo Homburgo Campo Dom Cachoeirinha 
(0,665) (0,1362) (0,963) 

Polotos Rio Grondo Novo Homburgo 
(0,611) (0,828) (0,951) 

do Livromento Uruguoiano Esteio 
(0,601) (0,158) (0,944) 

Fonto~ vor texto 

Os dodos ogregodos - quodro 15 ~ mostram que a maior 
fIW I'W'''''' proporçao da populoçao gaucho nao se oncontro na sedo de seus 

municípios. Aponos os municípios possuidores de alto índice 

do populoção na sode apresontam mois de um terço do sua popu12 

ção aí. Os {ndices~limito aumentaram om,proporções poquonos~ 

1~1,25 a 1~30, o numa proporção semelhante. Tal fato pode 

significor quo, do uma visão global, não houve modificaçõos 

rolotivas notáveis no {ndico populaçno na sede / populaçno to 

tol, duronte o período considorado, o dospoito do aumento do 

população do Estado, do crescente grau do habitantes na sede 
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em algumas regiõos e da criaç80 de novos municípios. 

Índice 

3aixo 

~lGd io 

Alto 

Quadro nº 15 

Classificação dos municípios em função do 

índice: população na sede I populaç80 total 

em 1950 em 1960 
I 

em 1970 

atá 0,114 até 0,137 até 0,143 
ou 11,4% ou 13,7% oU' 14,3% 

de 0,114 
I 

do 0,137 de 0,143 
ou 11,4% ou 13,7% ou 14,3% 

até 0,214 até 0,257 nté 0,283 
ou 21,4% ou 25,7% ou 28,3% 

ncima de 0,214 acima de 0,257' acima de 0,283 
ou 21,4% ou 25,7% ou 28,3% 

Fonte~ ver texto 

N _ 

Lançando mao de outra forma do agregaçao de dodos, 

.-

constata-se quo ao redor de 20% dos municípios gaJchos apre

sentam menos de um d;cimo de sua população na sede, consideran 

do·'se os três censos. 

Encerra-se neste ponto a descrição dos municípios 

ga~chos em função de sua populaç80 8 ~rea. Descrição osta 

feita a partir de cinco dimensões: população da sede municipal 

população total do município, ~rea municipal, densidade popul~ 

cional e proporção entre população da sede e população total. 

2.3.6 Em função da data do 

criação dos municípios 

Neste item, os municípios ga~chos são classificados 

em função da sua data de criação. Outro estudo sobro opocos 

de criaç80 dos municípios estó contido no capítUlO tres. 
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Adota-se uma divisno dos munic{pios em trGs grupos, 

denominados geraçõos. As varióvois bósicas utilizadas poro 

tal classificaçno foram~ o pr~prio dato de criação do munic{ ~. 

pio,.o em segundo lugar, 3 logislaçno que rogeu estas emancipE, 

ções. Oesto forma, obt&m-se tres gerações do munic{pios, a 

saber~ 

M . ,. d la .... .... 1 . d t' ~ unlclploS e • geraçao: sao aque es cr13 os a o 

1945, obedecendo numerosos crit~rios hist~ricos, pol{ticos o 

legislotivos. Considera-se que o primeira divisão municipal 

no Rio Grondo do Sul ocorreu em 1809, quando foram criodos os 

munic{pios de Porto Alegre, Rio Gronde, Rio Pardo e Santo Ant~ 

nio da Patrulho. As emancipoções distribuem-se desiguolmen~ 

te duronte este espoço de tempo, havendo uma concentraçno mafur 

entre os anos de 1872 e 1885. Em diversas ocasiões, passa~ 

ram-se doc3nios intoiros, som quo a divisno pol{tico-adminis

trativo do Estado sofrosso altoraçno; como exomplo~ tom~so 0n 
tro 1820 o 1830, ou entno, ontro 1834 o l845~ per{odo do dur~ 
,...,,.., ,.." 

çao da Rovoluçao Farroupilha. Sao em,numero de 92 os muni~ 

c{pios considorados do primeira goraçno. 

~ Mun!c{pios de 2~ geração: são aquolos criados on~ 

tre 1954 e 1960, 00 1945 oté 1954, dovido a querelas ontro 

os poderos logislativo e oxocutivo gaúchos, n90 se criou no

nhum munic{pio, ou os criados não subsistiram. Em 24 de se 

tombro de 1953, foi aprovado a Loi estadual nº 2116 que disci 

plinou os procossos omancipatórios. Sob a vigGncia desta 

loi, foram criados 60 munic{pios, aqui considerados como cons 
.... 

tituindo o sogunda geraçao 

- Munic{piosdo 3~ geração: sno aquelos criados no 

per{odo 1961 / 1966. Em 29 de dezembro de 1960, votou S8 
. , 

a Lei Estadual nº 4054. Esta lei modifica o oQtorior Ja ci 

toda, o tambem boliza dosmembramentos municipais. Os muni~ 

c{pios de tercoiro geração são em número de 80, sendo que o 

último criado no Rio,Grande do Sul foi o de Porto Xovior em 

6 de joneiro do 1966. 
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Mapa nº 01 

Localização dos municípios 

de l~ geração 

REPÚBLICA 

o R I E N T A L 

ESQUEMA DO ESTADO 

DO 

RIO GRANDE DO SUL 
,u. 

[OICÃO DA LIVRARIA DO GLOBO S A.. 
~ro~ 

~ 
OIOlO",..o50601080~OO 

o O 

Fonte~ ver texto. 

ESTADO 

S A N T A 

A R I N A 
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~lapa nº 02 

Localização 

de 

REPÚBLICA 

REPUBLIC 

O R I E N T A L 

O O r----- --------~~ 

! ESQUEMA DO ESTADO 

DO 

RIO GRANDE DO SUL 
EOI'Ao DA LIVRARIA 00 GLOBO S. A. 

~ 
010 lOJO 40~607() 8090 100 l .. _ ""'" _ 

çlos 
. , . 

munJ.cJ.pJ.os 

2~ geraçao 

Fonte~ ver texto. 

ESTADO 

S A N T A 
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Mapa nº 03 

Localização dos municípios 

de 3~ geraçao 

REPúBLICA 

O R I E N T A L 

ESQUEMA DO ESTADO 

DO 

RIO GRANDE DO SUL 

~ 
L10 lO 30 ~_~='!!' ~oo 

D O 

URUGUAI 

Fonte~ ver texto. 

ESTADO 

S A N T A 
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Resumindo~ 

municípios do l~ goraçno; 92 munic{pios, criados 
, 

de 1809 ate 1945; 

municípios de 2~ geração~ 60 munic{pios, criados 

entre 1954 e 1960~ 

munic{pios de 3~ geraçno~ 80 munic{pios, criados 

entro 1961 e 1966. 

Esta classificação é importante para o desonvolvimon 
~ 

to desse trabalho porquo serve do base para estudos em quo roa 

analisados os processos emancipat~rios dos munic!pios de soguD 

da e terceira geração, com ênfase nestes últimos. 
'. , "-I O graflco numero 02 apresenta a distribuiçao dos mu-

nic{pios gaúchos em função do ano de criaçno, bem como sua di~ 

visão nas tr~s goraç3os. 

J~ os mapas 01, 02 o 03 mostram, rospectivamentB, a 

distribuição dos munic{pio$ de primeira, sogunda o terceira g~ 

ração no t8rrit~rio gaúcho. 

2.4 Caracterização das 
IL_._&...~ ___ ~"""_""''''''''---.a...~ 

p.r.e.f.e,i tU.E..a•s_ .9raú ch~~ 

A administração pública brasileiro aprosenta trôs ni , , 
vais de Govorno: govorno a nlvel,federal, governo a nlvel osta 

dual 8 governo a n{vel municipal. 

As competôncias o atribuiç30s desses tros n{veis es-, 

toa logisladas nas Constituiç3os, tanto Fodoral como Estaduais. 

Na pr~tica, existo uma i ndo f ini çno gr ande quanto a ostas atri·~ 
buiç30s o responsabilidados. 

Uma vez quo o Brasil estn dividido em estados o os~ 

tos om munic{pios, o munic{pio G a monor unidade do Administra 

ção PÚOlica no Brasil, ou entoo, a monor fração do governo no 

Brasil. , 
O governo, a nlvol fodoral o estadual, apresenta a 

tripartição cl~ssica de poder~ Executivo, Legislativo e Judi 

ciário. Os munic{pios disp3em do Executivo e do Legislativo. 
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o Podor Executivo municipal é exercido polo Prefeito 

au~iliado por uma organização burocrática, denominada Profoit~ 

ra. O Poder Legislativo é constituído pela Câmara do Voroa·~ 

dores. 

A caracterização das prefeituras, a seguir apresent~ 

da, baseia~se em cinco pontos-de~vista: principais funções de~ 

semponhadas pelas prefeituras conjuntamente com os profoitos; 

estruturas usuais das prefoituras ga~chas; o pessoal que dose~ 

ponha suas funçõos nostes organismos burocráticos~ aspectos fi 

nancoiros das prefeitur~s: receita o dospesa e, finalmento, aI 

guns comentários gerais. 

2.4.1 Funções das prefeituras 

As funções desempenhadas pelos governos municipais 

no Rio Grando do Sul, podem ser assim agrupadas: funções polí~ 

ticas - prefeitos e prefeituras como agente reivindicador -

funções permanent~ - encontradas em todas as prefeituras -

funçõos oventuais - aparecem em algumas prefeituras mas não om 

todas -; funções delegadas - desemponhadas pelas prefoituras 

om razõo de c08vênios ou imposições partidas de níveis superio 

res de govorno. 05 

2.4.1.1 Funções pOlíticas 

Nos últimos anos, verifica~se uma tendência nacional 

para uma centralização de prestação de serviços ou construções 

do infra-estrutura/no ~mb!to estadual, regional e federal, em 

detrimento dos municípios. 

No Rio Grande do Sul, há uma contralização quase to~ 

tal na prestação de sorviços de infra~estrutura: abastecimento 

05As formulações contidas neste item foram extraídas 
de um ensaio ainda inédito do au~or sobre funções municipais 
no Rio Grande do Sul, o qual esta baseado em pesquisas realiza 
das pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Administração da ~, 
UFRGS e em observações pessoais do autor junto a prefeitos e 
prefeituras. 
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de ~gua (Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN)g for

necimento de energia el~trica (Companhia Estadual de Energia f 
l~trica - CEEE), comunicações telefonicas (Companhia Riogran ~ 

dense de Telecomunicações ~ CRT), e, em menor grau, construçoo 

de estradas vicinais, (Companhia Intermunicipal de Estradas AIA 
mentadoras - CINTEA). 

Por outro lado, a estrutura tributária destina os i~ 

postos de maior significaçoo econamica (sobfe produçoo, com~r~ 

cio, renda) aos governos estadual e federal. Aos munic{pios~ 

restam apenas impostos sobre propriedade e outros menores; re

cebem tamb~m, em,forma de retornos, parcelas das receitas fedS 

rais e estaduais. 

Uma parcela considerável de decisões que afetam dire 

ta ou indiretamente os munic{pios - pol{tica de preço m{nimo, 

construçoo de estradas,incentivos 8 produção, pol{tica de tr~ 

butação diferenciadas, incentivos ou restrições a importações, 

pol{tica habitçcional, educacional, de saúde~ de de3envolvimon , , 
to urbano, etc. ~~ e tomada a 81vel estadual e federal, sem con 

sulta aos munic{pios afetados. 

Devido a essa situação, prefeitos, prefeituras o cB

maras de vereadores desempenham atividades no sentido de levar 

as demandas, necessidades e aspirações de seus munic{pios aos 

órgoos federais ou estaduais capazes ou autorizados a satisfa~ 

zé~los, com intenção de influencior estes centros de poder de 

modo favor~vel a suas comunidades. Este conjunto de ativid2 

dos constituem as funçõos pol{ticas desempenhadas pelo prefei·· 

to e profeitura dos munic{pios. É a funçõo mais importante 

desempenhada, otualmente, pelos prefeitos, pro feituras e côma~ 

ras municipais. 

2.4.1.2 Funções permanentes 

A partir de pesquisas j~ realizadas nas prefeituras 

gaJchas, constatou-se que um conjunto de atividades soa desem-

penhadas por todas elas. Estas atividades agrupadas formam 

as funçõ89 p8rman8ntes~ ensino, obras, finanças 8 administra -

ção geral. 
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Ensino: ~s prefeituras ~ atribuída o administrBç~o 

do ensino do primeiro grau. As diretrizes gerais s50 eXpod~ 
, 

dos pelo Governo Estadual, o qual tambem repasso porto dos re-
, . 

cursos necessar10s~ 

Obras; entre as principais atividades das Prefeitu -

ras situam-so,construç50 de estrados municipais G vicinais, me 

lhoramonto e conservaç50 das vias nos sedos urbanas; 

Finanças: em decorr~ncia de press5es dos ~rgãos fis

calizadores estaduais e federais, as Prefeituras montam sompre 

setoras específicos para elaboração e controle do orçamento o 

controle geral dos gastos municipais; 

Administraç50 geral: estão incluídris nesta função as 

atividades normais de manutençno da m~quina burocr~tica municA 

pal, como: administraç50 de pessoal, enoaminhamento de proce9~ 

sos, atendimento ao pJblico, arquivos, correspond~ncias, etc. 

2.4.1.3 Funções Eventuais 

Ao lado das funç5es desempenhadas por todas as pro~ 

feituras, arrolam~se outras que algumas prefeituras oosempomam 

o outros n50, dependendo das particularidades locais, Como 

funções eventuais, anotam-se: agro-pecu~ria, turismo, saJdo e 

assist~ncia.socicl, indÜstria e comórcio, cemit~rios, bibliote 

ccs, musous. 

Agro-pocu~ria: as profoituras prestam assist~ncia ; 
, .' ,.., l" , • 

agricultura ou pecuar1a atrnvos do contrataçao de ~ecn1cos, 

compra e distribuição de somentos, apoio o reinvidicQções dos 

agropecuaristas quanto o preços, financiamentos, etc. 

Turismo~ promoçno o, por vezas organizaç50, de fes ~ 

tos, congrossos p festivais, rodeios, oxposições, concursos,po~ 

la prefeitura; construç50 e manutenç50 de locais para Bstes e-

ventos. Publicidado acerca do município ou de rocursos tu~ 
, t' d r1S 1COS o mesmo. 

SaJd~ o Assist~ncia Social: funçno canalizada para 

t ' '1 . , j • classes mais pobres, obje ivada atraves de aUX1 100m remeC10S, 
,.. 

remoça0 de doentos paro cidades de maiores recursos, componhas 

de profilaxia, higione e saúde público. 
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, , " Industrio. e Comorcio~ aindo. e pOBs~val Gncontrar mu~ 

nic!pios que mantôm serviços do tipo~ telefone, águo., matadou

ro, transporta colotivo, mercados, dos quais, em princípio, dQ 

verio.m auferir rendo.s, suprindo doficiôncias do setor privo.do. 

Cemitérios~ boa parcela dos cemitórios gaúchos são 

o.dministrados e mantidos pelo.s prefoituro.s. 

Biblioteco.s e Museus~ progressivamente instalados 

nos municípios, normalmont~ fica a co.rgo das pro feituras sua 

manutenç50 o administro.ç50. 

2.4.1.4 Funções dGlegadas 
, .... , 

De um tempo a esta parte muitos orgaos atu2ntes a n~ 

vol estadual e federo.l est50 incumbindo as Prefeituro.s de ex e

cuto.r po.rte das suas atribuições. Em decorrôncio., os profei 

turo.s s50 obrigo.do.s a deslocar po.rte de seus funcion~rios, ro~ 

cursos, insto.lo.ções físicos e de equipamentos para atender es-
.... 

tes compromissos, geralmente sem receber nenhume compenso.çao 

to.nto financeira como de qualquer outra espócie. 
"" "" t' t' .... Umo. relaçao nao exaus ~va das es orgaos ou seus cor-

, 
respondontes municipais e a seguinte: Junta de Serviço Militar; 

Agôncio do Correios (em espocial, em municípiOS poquenos)~ Me

rendo. Escolar; Co.rtório Eleitoral; NAOF~ núcleo de o.ssistôncio. 

orçamentnria o financeiro. do. Recoito. Fod8ral~ Posto do Instit~ 

to No.ciono.l de Colonizsção e Reformo. Agr~rio. INCRA ~~ Pos

tos do Movimonto Bro.siloiro do Alfabotizoç50 ~ MOBRAL -9 Pos

tos do rovondo. do Ministório do Educaç50 G Culturo.; Agôncio. 

Municipal do IBGE; Corpo do Bomboiros; Dologo.cio. do Polício.. 

Nom todo.s esto.s entido.dos o.tuo.m em todos os munic! 

pios o as oxigencios quanto o. possoo.l, rocursos financeiros o 

uso do espo.ço físico o de oquipo.mentos, vnrio.m de csso paro. c~ 

SOe 

2.4.2 Estruturo.s orgo.nizacionais das 

profoituro.s 

Bo.seando~so em v8rios pesquisas diretas roalizsdas 
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paIo Centro do Estudos o Pesquisas da Universidade redoral do 

Rio Grande do Sul, pode-so dizer que as estruturas organizacio 

nais d~s prefeituras gaJchas s50 geralmente simples, uma voz 

que elas se organizam a partir das necessidades do sorviço o 

raramente est50 formalizadas. As estruturas, mesmo assim,v3 
, 

riam de prefeitura para prefeitura e uma forma sintotica do a-

grup~-las ~.dividi-Ias em tr~s categorias, a saber: 

l~ cafregoria: Prefeitura unicelular: n~o h~ divis50 

de atribuições funcionais a ~rgãos estruturados, ospec{ficos 

todos os fU8cion~rios fazem de tudo; 

2~ categoria~ Profoituras lineares~ ht u~a divisão 

de atribuições entro divorsos ~rg50s independentes. o numo-

ro destes ~rgãos varia do dois at~ m9is de uma dezena, todos 

subordinados diretamente ao Prefeito. As divisões maie co~ 

muns são: Secretaria, Contadoria, Obras pJblicas, Ensino. Nos 

ta oatogoriQ, n50 ~ oomum a exist~ncia de assessorias. 

3~ categoria: Profeituras dopartamontalizadas: a or~ 
_ , N 

ganizaçao apresenta estrutura esoalonada, orgaos do segundo o 

torceiro níveis agrupados em dopartamontos, seoretQrias, etc. 

Apenas estas subordinam~s~ diretamente ao Prefeito. As as-

sossorias est50 presontes. 

É difIcil cOfrelaoionar tamanho de munio{pio com os~ 

trutura organizacional. Aponas verificou-se oxist~ncia de 

corrolaç50 direta entre municípios monor, catogoria ostrutural 

mais baiX9, município maior, catogoria estrutural do nJmoro 

mais alto. 

Distorções nosta correlaç50 aparecem quando -sao foi~ 

tas roformas ou reorganizaçõos administrativas: ~ usual a ten L
' 

totivo do i~por ostruturas comploxos o oloborodos o poquonas 

profeituras. 

As donominaçõos dos ~rg50s das prefoituros costumom 

indicar suae atribuiçõos: oontadoria, obros pJblicos, est~odas, 

ensino, eto. N50 se encontrom invenções terminológioos. 

denominoç~o mais usual ~ Secrotoria de tal aseunto; tambóm 

freqJonte enoontrar: Diretoria de tal assunto. 

, 
e 
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2.4.3 Pessoal das prefeituras 

Sendo as pr 8 foi turBs, em essência, 8 nt idades pr os ta·~ 

dorçs de serviços, o quadro de pessoal reveste~se de importQn~~ 

cia. Ele ~ aqui descrito de duas porspoctivas: composiçEo 

caracter{stica do quadro de pessoal e caractar{sticDS gorais 

dos funcionários. 

2.4.3.1 ComposiçEo do quadro de pessoal 

A uoscrição do quadro de pessoal está: basoada no on·· 

saio \1Um Modelo de Classificaçno de Funcion8:T;'ios Públicos r1u~ 

nicipais para fins de Pesquisa li, do autor. 06 

Classificam~so os funcionários em sete catogorias, a 

sabor~ pessoal burocrótico, pessoal auxiliar, pessoal externo, 

professoras burocráticos, profQssores afetivos, possoal de o~ 

bras e inativos ou aposentados. 

Pessoal burocrótico~ são os \;operários de gravata,l 

da Profoitura; operacionalmente, são identificados como funci~ 

nários que t~m mesa fixa de trabalho o operam apenas com pa~ 

p6is: correspondem de 7% a 10% do total, proporçEo esta inva ~ 

riável em função do tamanho da prefaitura. 

A correlação encontrada (f6rmula do Pearson) entre 

númoro de funcionários burocráticos o populaçno urbana do mu~· 

nicfpio foi de 0,8115; com roceita tributória total, 0?7442~ 

com a idade do município, C,6269 o com distribuiçno fundiória 

0,5169, para uma amostra, não significativa do 38 munic{pios 

gaúchos (16,4%), em 1970. 

Pessoal auxiliar: incluem-se aqui contínuos, sorvan~ 

tos, porteiros, motoristas (nno os de obras) a assemelhados; 

corresponde também a uma percentagom de 6 a 12% do total de 

funcionórios; a proporção varia diretamente com o tamanho da 

Prefeitura. 

Pessoal oxterno: esto item abrange pessoal que atua 

fora do pródio da Prefeitura, mas nno faz parte do pessoal de 

o 6H ES S EL, Jos é ~ibe ira ~ Um. m.2A.eJ.9~cLEL~c~l~s.i.f i.caç;,ão 
.9.§.~Lu~Q.t:;Jg.n~~}~o~--E.lJ~bJJ.~s:~o_s_~m.LJl1J.E~ij.lai_~jJ~~r~'LJJ.f1~ 
fLe . .Pte_~9..u_J.s.?, Porto Alegre,' Centro' de __ Estudos e 
Pesquisas em Administração. UFRGS. ~97~ • 
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obras~ guardas civis, de transito, zoladores de cemitério, fi~ 

cais (não os de obras)? corresponde Q faixa de 3% a.6% do pes~ 

soaI e aumenta na proporção,que a prefeitura cresce. 

tom em prefoituras pequenas. 

Inoxi~ 

Professores burocrnticos~ professores desviados do 

sua função para serviçoes burocráticos internos na profeitura, 

em geral, ligados ao ensino municipal; abrangem não mais de 2% 

do total de funcionnrios;,a proporção aumenta diretamente com 

o tamanho das Prefeituras. 

Professores efetivos: professores que oxercem o ma~ 

gistJrio, vinculados administrativaMente Q prefoitura, ainda 

quo remunerados por outras fontes que não os cofres municipais. 

Contingente varinvel de 30 a 40% do total dos funcion?rios; a -proporçao varia inversamente ao tamanho da profeitura. 

Pessoal de Obras~ contingente de funcionarios e/ou 2 
perários municipais que executam obras urbanas ou rurais da 

prefeitura: inclui desde os chefes at; os operários eventuais 

(diaristas); grupo que abrange do 30 a 40% do quadro; propor ~ 

ção varia diretamente com o tamanho de prefeitura. 

Inativos ou aposentados~ pessoal quo já trabalhou na 

prefeitura, agora vinculado apenas por pensão ou aposontadoria, 

varia de 0% a 10% do quadro; variaçQO de proporção direta com 

o tamanho e idado da prefeitura. 

A partir desta descrição pode-so notar quo, em mÓdia, 

mais da metade dos funcionários das prefeituras gaúchas estão 

vinculados a atividades c8nsideradas fim, ou seja, obras e en~ 

sino. Por outro lado aponas um dGcimo do total do funcioná~ 

ri os são funcionários tipicamente administrativos, ligados a 

atividades moio. 

Finalizando, foi encontrada uma correlação do 0,9147 

entre o número total de funcionarios - computados com O aux{ ~ 

lio desta classificação - o a receita tributária total. A 

correlação foi calculada pela f6rmula de Poarson, a partir do 

informaçõos do um grupo de 45 munic{pios (19,4%) gaúchos, para 

o ano de 1970. 
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2.4.3.2 CaractorIsticas gerais dos funcion~rios 

A caracterizaç80 geral está baseaca nos dados forne~ 

c idos em \l Po II tica de Desenvol v imo nto Ur bano \; bom como no 

rolatório do pesquisas \;Necessidade do Treinamento de Possoal 

Tocnico-Auministrativo Municipal 07 . 

Mais da metade dos,funcionários municipais ingrosffim 

nas prefeituras sem concurso. A proporç~o varia muito de 

prefeitura para prefeitura, de opoca para época, n~o baixando 

porém de 50%. Quando há concurso, e$te é realizado para c~ 

gos menores, de baixo grau hierárquico. 

Quanto ao tempo de serviço, mais de 50% sõ funcionó'~ 

rios há menos do oito anos, e aproximadamente 40%, há monos do 

quatro anos. ~ fato comum um prefeito, ao assumir, dispen ~ 

sar boa parte dos funcion~rios e admitir outro tanto. Como 

os mandatos S80 do quatro anos, oxplicam-se os dados encontra 

dos. 

De outra parte, as prefeituras exercem um papel do 

oscola para o jovem do interior que nelas ingrossam sem o mIni 

mo proparo, nelas aprendo serviços gerais burocráticos e que 

posteriormente é absorvido ou por outros órgnos púolicos ou p~ 
lo sotor privado, os quais sompre romuneram molhor. 

O nívol do escolaridade do funcionalismo ó baixo,n80 

ultrapassando, em média, o primeiro grau. 580 raros os fun~ 
. '. . ClonarlOS com. curso superlor. Em 1970, pesquisa realizado 

rolacionou 10.500 funcion~rios, dos qUQis aponas 39 tinham con 

clu{do o curso superior, ou seja 0,37%. 

A maior part~ dos funcionários situa~se na faixa otá 

ria dos 18 aos 41 anos. 

do metade. 

Na faixa dos 18 a 33 anos est50 mafu 

07HE5SEL, José Ribeiro~ et. alii. Administração muni~ 
cipal, instituições governamentais. In~ Universi 
dade Federal do Rio Grande do Sul. polItica de" 
~~e}lY.91.yime..Llt.o. ?u.r~~g,. Porto Alegr'à---;~r970:~V~.~5°, 
p.31l~99. 

UNIVERSIDADE FEDERAL Dô RIO GRANDE 00 SUL. Institu 
to de Administração. Nessecidade de treinament~ , ~" __ ~ _____ ~."""_~--3. . ____ ...... ____ .""' _____ ~~_~..:-.. 

~~~f?..s...Q.?.J . .t e.c.oi..ç~~d~JD..:Lsst r ~0:.Y_o~ .. m.LJ.n_i_c.trJ.?J. 
Porto Alegre, 1969. 164 p. 
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A remuneração do funcionalismo municipal é baixa, e~ 

cetuando-se os cinco ou seis maiores municípios ga~chos que p~ 

gam melhor. Trôs quartas partes dos fvncionnrios porcobom 

romuneração do até dois salnrios mínimos., t comum oncontrar 

salnrios abaixo do Salário Mínimo Regional. 

As denominaçõos dos '~argos das Profeituras são vari§. 

vois impossibilita~do goneralizações; tendem a retratar as fun 
.... 

çoos dosompenhadas. 

t pouco comum encontrar prefelturas com um Quadro de 

Possoal estruturado, em uso e funcional. 

O treinamento do pessoal é normalmente fei to em ser·~ 

viço - os funcioná~ios mais velhos ensinando o trabalho aos no 

vos, informalmente. Inexistem cursos regulares de treinamon 

to om Administração Municipal. Periodicamente são realiza 

dos çursos rnpidos de treinamento por entidades supra-munici 

pais. 

2.4.4 Finanças municipais 

As informações apresentadas constituem uma s{ntose 
, . 

de diversos trabalhos realizados pelo [con. OtavlO Barreto so~ 

bre finanças municipais no Rio Grande do Sul. são anotadas 

características tantc do dosposas quanto de receitas municipais. 

2.4.4.1 Recoitas municipais 

~a atual ostrutura do sistema tributnrio brasiloiro, 

a maior parto das receitas,municipais é oriunda de transfer~n~ 

cias do Estado ou da União. Os impostos que apresontam maior 

rondimonto (sobro comércio, indústria, re8da) são de competên~ 

cia dos dois níveis superiores do Governo. 

Um resultado desta situação é que 
. , . ,.., 

os munlClplOS nao 

dispoem, via de regra, 

cGssicJades. 

elo recursos suficiontos para suas ne -

, 
A maior parto das receitas municipais gauchas, perto 

do 74%, om 1969, é originária do impostos, ainda quo indirota

mento. As taxas não ultrapassam seis por cento (5,2%) e as 
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contribuiçEe~ de melhoria apenas superaram um por cento (1,1%) 

no mesmo ano.0 8 

As receitas podem ser analisadas a partir de outra 

classificaç5o, qual seja~ receitas transferidas pelo ES~Gdo 

( quo tas d o r m p os tos o b r e C i r cu 1 a ç ã o d e r~ e r c a d o r i a s ~ r eM), r e"" 

ceitas transferidas pela Uni50 (quotas do Fundo de Participa ~. 

ção dosMunic{pios ~.FPM), receitas próprias do municlpio G ou~ 

tnas transfer~ncias. 

° quadro seguinte, extra{do de íiPol{tica do Desenvo,! 

vimonto Urbano li , visualiza a composição do recoita segundo Q 

classificação acima e tamanho do municlpio~09 

, . 

nunic{pios + Quotas Quotas Rocoita Outras' 
r crl FPr'l ' . Transf. Proprlél 

- ! 

Grandes 54% 10% 25% 91's 

r~óllios 41% 25% 22% lOjs 

Pequonos 20% 31% 245i~ 23j~ 

Todos muno 42% 21% 23% l2ís 

Fonte: ver texto 

+ A classificação dos munic{pios do quadro ó a utili 
zada na posquisa citada; baseia-se em critórios de idad· do ~ 
municlpio, população da sede o grau do urbanização (população 
na sedo / população rural). 

Pelo quadro, pode-so verificar a grande import~ncia 

das transferências estaduais, quotas do reM, em ospecial, 8 me 

dida que o mu~ic{piG cresce, diminuindo tal relev~ncia nos pe"" 

. . 
09 0p • cit., p. 324. 
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quenos. 

Por outro lado, verifica-se que a importôncia das 

quotas do Fundo do Participaçno dos Munic{pios nno é tão gran~ 
..., 

do quanto se aprego? no conjunto de receitas municipais~ nao 

ultrapassa um terço~ 
, " 

As receitas propr1as participam com ce;ca de um qU8~ 

te do total e independem do tamanho do munic{pio. 

As outras transfer~ncias variam em razão inversa ao 

tamanho do munic{pio, podendo chegar a quase um quarto do ,to_o 

tal (23%), embora a média pouco ultrapasso um décimo (12%). 
otávio Barreto, no seu trabalho \;A Reforma Tributá 

ria nos Munic{pios Gaúchos li10 , busca qualificar a autonomia 

financeira municipal mediante relaç?o entre a receita própria 

e a receita orçamentária arrecadada. Para uma amostra de 33 
munic{pios e para o ano de 1968, apresenta um {ndice médio do 

33,8, ou seja, apenas 33,8% da receita municipal orçamontnria 

arrecadada constitui receita própria. 

2.4.4.2 Despesas municipais 

A caractorização das despesas municipais é feita sob 

dois prismas~ funções que consomem maiores recursos e composi~ 

çno das despesas por setor. 

Utiliza-se a classificação preconizada pela Lei Fed~ 

r a 1 nº 4 3 2 O, de 1 7 d e m a r ç o d !il 1 9 6 4 , P a r a d e m o n s t r a r é1 s f u n Ç08S 

que consomem maiores recursos. Do trabalho IíConsolidaçno 

Parcial das Contas do Setor Público Municipal Rio-Grandense';ll 

extraiu~se o soguinte quadro, baseado em dados de 175 munic! ~. 
, 

pios gauchos o para o ano de 1969~ 

lOBARRETO, Otávio. A Reforma tributária nos munic{-, -=-----~ __________ ~~~~ ...... ______ ..... ___ ..a..-_ .. ~~...-..-*- _______ ,. 

E~~_~sh~~~ Porto Alegre, Centro de Estudos e 
Pesquisas em Administração ~ UFRGS, 1971, p.44. 

11 "t op. C1 0' p. 132. 
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Despesa Municipal Orçamentnria 

Realizada Sogundo as Funções 

.. _-------------------------------
Governo e Administração Municipal 

Administração Financeira 

Defesa o Segurança 

Recursos Naturais e Agropecunria 

Indústria e Comércio 

Viação, Transportes e Comunicações 

Saúdo 

Educação e Cultura 

Bem Estar Social 

Serviços Urbanos 

Font8~ ver texto 

9,5% 

8,4% 
0,5% 

2,7% 
0,7% 

29,0% 

1,2% 

11, 07~ 
11,1% 
19,9% 

Conformo oste quadro, a função que mais consome re~ 

cursos ó a do Viação, Transporte o Comunicações~ 29%. Na 

pr~tica, grando parte das despo$as é feita na construção o cOD 

servação do estradas municipais. Em sogundo lugar, tem-so a 

função de Serviços Urbanos, com 19,0% Observa-so assim que 

perto de 5C% das despesas. municipais correspondom a obras pú ~ 

b1icas e serviços urbanos. Educação o Cultura consomo 17% 

das Despesas, colocando-se em terceiro lugar. Interessante 

notar quo a funçã9 Governo e Administração Geral consome apenas 

9,5% das despesas. Os menores índicos ficam com os itens do 

Defosa.o Segurança (0,5%), Indústria e Comércio (0,7%) e Saúdo 

(1,2%). 
Na caracterização das despesas por setor, lança··se 

,.., 
mao das pesquisas realizadas pela Univorsidade Federal do Rio 

Grande do Sul para IlPol{tica de Desenvolvimento Urbano l1 .l2 Os 

gastos municipais são divididos em~ dospesas no setor urbano, 

despesas no setor rural e despesas com administração. 

12 op. cit., p. 326. 
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Nos despesas do setor urbano est~o incluídos as rea

lizados com os funç5es Defesa e Segurança, Ind~stria e Com~rcfu, 

Educaç~o e Cultura, SJ~de, Bem Estar Social e Habitaç~o e Ser

viços Urbanos, bem COr.lO a diferança entre, as despe'sas e-f e tua

das com a funçno de V~Qção, T~ansporte e Comunicaç5es e Q suo 

respectivo subfunção Estrados. 

As despesas no setor rural são formados pelo somo 

dos funç6es Recursos faturais e Agropecu~rios com a sub-função 

Est1:adas. 

As despesas com o setor administrativo agregam os 

funç50s do Govorno e ;dministração Geral com Administraçõo Fi

nanceira. 

o quadro o seguir sintetiza as informaç5es colhidos, 
"'" em formo de percentuais. A somo dos percentuais nao porfaz 

100% porque nõo foram levados em conta as despesas extra-orça

mentários, os quais apresentam maior signifiçado nos munic!pÜE 

maiores, diminuindo com o tamanho dos mesmos. 

Municípios + 

Grandes 
, . 

~lodl.OS 

Pequenos 
. 

Todos mune 

Despesa Municipal Orçamentária 

Realizada, em Função de Setores 

Setor Setor 
Rural Urbano 

11% 39% 

32% 33% 

43% 25% 

29% 34% 

Fonta: ver texto 

Setor 
Adm. 

J 5% 

13% 

18% 

15% 

- - --~-~_. -

+ classificaçno dos municípios: ver noto pag. 50 

Analisando o quadro, nota-se que, de um modo global, 

34% dos despesas municipais sõo realizados no setor urbano, em 

proporção que aumenta com o tamanho do município. 
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Quanto ns desposas com o setor rural, ve-se que ob 

sorvem menos de um terço (29%), tornando-so mai$ significati 

vas n medida que o tamanho do município diminui. 

Estes dados SGO importaQtes, principalmente so con 

frontados com aqueles do itom 2.3.5 (proporç5o de habitantos 

na sede / habitantes totais), em que se mostra que grande pa~ 

te dos municípios ga~chos apresenta menos de um d~cimo da suo 

populaçGo nCl sedo municipal. 

J~ o setor odministrativo r consumindo em m~dio 15% 

das despesos municipais, opresentn um ospecto singular, de vez 

que as proporç5os nGo variam om funç50 direta do tamanho do 

munic{pio:.os municípios m~dios gostom monos do que os grandes 

e poquonos. 

2.4.5 Aspectos diversificados 

Nesto item ser50 arroladas v~rios outras caracter{s~ 

ticas dos prefoituras quo podem colaboror poro uma corocteriz~ 

çno dos mesmos.1 3 

LegisloçGo municipol. n quadro opresentado palas 

pesquisos disponíveis nGo ~ onimador. ~ Muitos municípios noo 

disp50m s8que~ da 10gisloç5o necoss~ria. Noutros casos, ola 

ost~ obsoJ.ata. Numa terceira situaç5o, tal legislaçGo é dG.§. 

conh8cido paIo moioria dos funciontrios municipais. 

InstoloçEes P{sicos o No mo~orio, os pr~dios das 

prefeituras SGO pr~prios o de alvonario. Entretonto, os ~-

d · ,. '"' '" reos 1spon1ve1s nao soo suficiontos paro o bom desonvolvimen-

to dos trobalhos? om quoso todos elas. 

poç o d is PC\ n{'/o 1 nGo ó t-'e m opro voi todo, 

tribu{do. 

Por outro lado, 

nom rocionolmento dis"'~ 

2.3 uE "cr"L J ,. o'b . t ," Ad' . t '" . -I J..J t. 1 o se" 1 e1 r o? e • 2 ..... ::':'. • m 1 n 1 s .- r a ç a o m u n 1 
cipaI. instituiçEes governamentais.· In: Univer~ 
sidad~ Federal do Rio Grande do Sul. Pol{tica 
~de~e_n.volvime~,<~~o uJ;'.ba!J.9." Porto A lo 9::::' e , 1970? 
VoS, pe:331~LtO. 
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Equipamentos d~ escrit~rio. Encontram-se os equi~ 

pamentos usuais, simples. A maior sofisticaç50 aparece na 

árca de equipamentos para controle contábil. 

Equipamentos rodoviários. A maior parte dos veíCH 

los G constituída de camionetas, caminhões e n,otoniveladoras. 

Carros do paeseio s~ s50 encontrados em prefeituras da municí

pios grandes. 

N N 

As formas do açao administrativa sao simples, pesso-

ais, amaooristicas, sem racionalidade, improvisadas, com raras 

oxceções. Mesmo dentro de uma ~nica prefeitura, G normal a 

8xist~ncia de setores ou secretarias bem organizadas ao lado 

de outras menos organizadas. 

Neste ponto, descreve-se o que pode ser considerado 

o ponto fundamental de um município: o prefeito. Sua figura 

torna~·se mais important.e õ. medida que o município diminui. 

A partir da descriç50 das prefeituras ga~chas, fei~ 

t ·t t· , , a nos J. ens an .erJ.ores, e possJ.vel inferir que a sua (1strutU'~ 

ra organizacional, via de regra, n50 G s6lida, nem podorosa, 

podendo ser manipulada pelas chefias e por elas influenciadas. 

Na próticD, em especial em prefeituras pequenas, (1~ 

tas s50 uma vari~vel altamonte dependente da personalidado, 

modos de ser e de agir dos prefeitos. 

A caracterizaç50 dos prefeitos G feita inicia~mente 

por descriç50 de caractorísticas de base dos mesmos. 

Num sogundo tempo, s50 arrolados e comentados os principais 
, . 

papoJ.s desempenhados por estas autoridades quando no desempe 

nho de seus cargos. 
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2.5.1 Caractor{sticas dos Prefeitos 

Nesta primeira parte da descriç;o da figura fundamen 

tal de um munic{pio - o prefeito -, ser;o apresentadas algumas 

t ' t' b" de suas carac erlS lcas aSlcas. 

N;o foi encontrada no Rio Grande do Sul pesquisa que 

apresentasse ~s informações necessárias para a elaboraç;o do 

presente item. Lança~se m;o de uma pesquisa realizada, pelo 

Instituto Brasileiro de AdmiQistraç;o Municipal - IBAM -, so

bre os prefeitos brasileiros.14 
... 

Os dados apresentados nao se referem especificamente 

a prefeitos do Rio Grande do Sul, mas sim a prefeitos da Re

gião Sul do Brasil, que abrange os estados de Paraná, Santa C~ 
, , 

tarina e Rio Grande do Sul. Como esta demonstrado no pro 

prio trabalho, os dados aprBsentados podem ser çonsiderados 

válidos para o i.i;liverso dos prefeitos brasileiros. Por esta 

razão, à falta de informações espec{ficas sobre os prefeitos 

ga~chos, s;o estes os dados usados para a identificaç;o de ca~ 

racter{sticas de base dos prefeitos ga~chos.15 

Idade. A maior parte dos prefeitos situa-se na 

faixa etária de 36 a 55 anos (65%)~ em segundo lugar aparecem 

prefeitos com idades entre 18 anos e 35 anos (25,1%)? p+efei 

tos com mais de 55 anos aparecem raramente, apenas 9,7%.16 

N{vel de Escolaridade. A pesquisa classifica os 
t A' . " prefeitos em res nlvelS de escolaridade~ nlvel primaria ~ cur 

~ 

so primário incompleto e completo; n{vel médio - curso secundi 

l4INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇ~O MUNICIPAL. 
p,JF.eJ.ej to_ bras il e ~ro qC8;.ract E3 r {s ti. ca_s e.'p e.r_c.e'p-ºº.8.S .. , 

Rio de Janeiro, Instituto'Brasileiro de Adminis 
traç;o Municipal, 1975, ~ 

15 op. cit., p. 134. 
16 op. cit., p. 20. 
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rio incompleto e completo~ nível superior - curso superior in~ 

completo e completo. FOi usada a classificação anterior à 
Reforma do Ensino de 1911. Os prefeitos estão incluÍdos,pr~ 

ticamente em proporções iguais, n9S categorias de nível primá

rio (36,9%) e nível m~dio (37,3%). Apenas um quarto dos pr~ 

feitos (25,4%), eetão incluídos na categoria de n{vel de esco~ 

lar idade superior. l ? 

Ocupação. A pesquisa citada classifica as poss{ 

veis ocupações dos prefeitos em três categorias~ categoria A, 

status alto, incluindo fazendeiros, comerciantes, p'rofissionais 

liberais, industriais, pessoas que vivem de rendas. Na ca~ 

tegoria B, status m~dio, estão incluídos servidores públicos, 

professores, comerciários, militares e bancários. Na categ~ 

ria C, status baixo~ incluem-se lavrador ou boiadeiro (não pr2 

prietário de terras), industriário e tip~grafo.18 

A distribuição dos prefeitos da Região Sul, em que 

es tá inclu {do o es tado gaúcho, por estes três s tatus ~ a s egu~ 

te3 status alto~ 71,8% dos prefeitos; status m~dio~ 23,0%; e 

status baixo~ 3,9%u 

.... 
Por outro lado, lançando~se mao das subcategorias do 

estudo, tem-se uma visão melhor das ocupações dos prefeitos, 
, . . 

como demonstra o quadro da pag~na segu~nte. 

Por este quadro, infere-se que cerca de um quarto 

dos prefeitos são comerciantes~ 24,6%~ é a categoria que apre

senta maior proporção. ~m segundo lugar, aparecem os profi~ 

sionais liberais com 1?,2%. Numa terceira posição, pratica

mente em proporções semelhantes, tem-se~ fazendeiros (12,9%), 

industriais (14,2%) e servidores públicos (14,3%). 

17 op. cit., p. 22. 

18 op. cit., p. 2? 
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Distribuiç~o percentual dos prefeitos, 
• N + segundo categorlas de ocupaçao 

Ocupaç~o Participaç~o 

comerciante 

profissional liberal 

industrial 

fazendeiro 

servidor público 

professor 
.' . comerClarlO 

lavrador ou boiadeiro 
(não proprietário de 
terras) 

24,6 % 
17,2 % 
14,2 % 
12,9 % 

14,3 % o 

3,9 % 
1,8 % 

2,7 % 

+~este quadro foi extra{do da tabela nº 4, pago 30~ 
op. cito 

-as categorias não inclu{das apresentaram percentu·· 
a~s menores de um por cento e foram consideradas 
nau significativas. 

R8sumindo~se as três perspectivas de caracterização 

dos prefeitos, pod8~se dizer que em m~dia os prefeitos s~o pe~ 

soas de meia idade, com grau de escolaridade entre prim~rio e 
, . -

secundarlo~ e quanto a suas ocupaçoes principais, distribuem 

se entre: comerciantes, profissionais liberais, servidores pú

blicos, industriais e fazendeiros. 

2.5.2 Papéis desempenhados pelos 

prefeitos 

Sendo o prefeito a figura central da vida pol{tico 

2~Ministrativa municipal cabe aqui uma tentativa de.caracteri-
'. zr:r os papelS que assume no desempenho do seu cargo. 

A formulação aqui apresentada é um desenvolvimento 
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das id~ias contidas na comunicaç;o ilSistema de Planejamento A~ 

ministrativo a N{vel Municipal no Rio Grande do Sul~ Possível?!; 

apresentada pelo autor no II Seminário sobre Pol{tic? de Desen 

volvimento Urbano para o Estado do Rio Grande do Sul. 19 
. .' Entende-se que os prefe~tos gauchos desempenham ati~ 

, 
vidades que podem ser agrupadas em quatro papeis~ 

o pater fam:1.liae 

o administrador pUblico 

o líder político e 

o agente reivindicador. 

No papel de pater familiffi, os prefeitos dirimem di~ 

putas pessoais, brigas de fam{lia, rixas entre vizinhos, rea -

lizam aconselhamento familiar, tornam-se padrinhos de muitas 

crianças, resolvem inJmeros problemas dom~sticos da comunidade, 

etc. Este.papel ~ mais importante quanto menor ~ o tamanho 

do município. Nesta perspectiva o prefeito sucede os anti

gos senhores de fazendas, coronéis do interior, refletindo o 

caráter paternalista da civilização latina. 

No papel de administrador, o prefeito deve fazer fun 

cionar a prefeitura: organizá-la e impulsionar seu funcionamen 

to. Para isso, ele necessita de conhecimentos de legislação 

pJblica, contabilidade pública, organização geral, pessoal, fi 

nanças, formas de administrar, etc. Normalmente, os prefe~

tos n;o dispõem deste arcabouço de preparação administrativa. 

O papel de lider po~!tico-partidário lhe ~ atribuído 

pelo sistema pOlítico vigente. A ele cabe articular campa 

nhas, indicar candidatos, apoiar candidatos de seu partido a 

diversos cargos~ faz~r campanha política para eleger seu suce~ 

sor e daí por diante. Este papel precisa ser desempenhado, 

mesmo que o prefeito n;o tenha aptidões nem experiência ante ~ 

rior para a tarefa. 

O papel do agente reivindicador ~, na atual conjunt~ 

ra, o mais importante. Cabe aos prefeitos levar as reivind! , , .... 
cações do munic~pio aos orgaos estaduais, federais e regionais 

19 , 
HESS~L! Jose. Ribeirc;. SisJ_e_~a. de"pJ,anl?.Jam~nto a.\i~ 

m~nl._S tra_t_-}..Yvo . auDr.-!-_v...ê_Lmuo~_c7-ºal n.o R io .. Gr~ci.e~~do 
~_l) P9..s_s~vel1.. In: Seminario sobre pol~tica 
de desenvolvimento urbano para o estado·do Rio 
Grande do Sul, 2, Porto Alegre, 1972. V. 1, 
p.5S-E5. 



58 

capazes de atendê-las. Parcela considerável dos serviços bá 

sicos não estão mais a cargo dos municipios (abastecimento, dI 

água, energia el~trica, comunicaç6es, estradas-tronco, etc.); 

as decis6es que podem afetar o desenvolvimento municipal são 

tomadas nos niveie superiores de governo; ~ baixo o indice de 
, . , 

receitas proprlas. Em vista de tais fatos, o prefeito e o~ 

brigado, se quiser realizar alguma coisa, a viver nas capitais 

de ~stado solicitando e reivindicando benesses para seu munici 

pio. Este tipo de atuação ~ muito \'cobrada 1i pelos mun{ci 

pes e facilmente identificável pelo número e freqnência com 

que prefeitos são encontrados nas ante-salas de governadores, 

sec+etários, superintendentes ou diretores de empresas públi 

cas. 
'. ,... Todos ostes papels sao desempenhados concomitantemen 

te pelos prefeitos, que, parn eles"via de regra, não estão 

preparados e deles não se apercebem. 



111 - DESMEMBRAMENTOS MUNICIPAIS 

Neste terceiro capítulo, inicia-se o os tudo da vida 

municipal ga~cha, do ~ngulo dos desmembramentos ocorridos d8~ 

de a primoira divisão quadripartida.até a atual, que apresenta 

duzentos o trinta e dois municípios. 

Coloca-so, de início, o problema da forma com que e~ 

le tem sido rotineiramente tratado, com suas possíveis conso 
c' 

qüências. Em soguida, tom~se um resumo hist~rico, baseado 

om bibliografia o pesquisas já roalizadas por outros autoros 

ga~chos"reportando~so em ospecial ~ criação dos primeiros mu-
. , . 

nlClplOS. 

A revisão bibliogr~fica a soguir est~ dividida em d~ 
, 

as portes: a primeira, dedicado o autoros gauchos que, de uma 

formo ou de outra, dedicaram-se o estudar a hist~ria G ovoluçno 

dos municípios ga~chos. A segunda abrango autores mais lig~ 

dos ~ administração p~blica ou os,que tratam o assunto de pon

to-de-vista diverso dos primeiros. 

Na busca de melhores osclarecimentos acerca do temo 
P , • 

desmombramentos, e proposto um modelo teorlco que mostra como 

uma rogi5o se divide e subdivide em termos territoriais o mu~ 

nicipais. 

Conclui-se o capítUlO com a proposição de uma classi 

ficação de mU8icípios em funçQo da categoria dos seus n~cleos 

populucionais. 
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, 
O tema desmombramentos municipais periodicamente e 

objeto de discussões por parte de pol{ticos, administradores 

pJblicos, magistrados, jornalistas e mesmo populaç50 em g8ral~ 

Tamb6m estudiosos da administraç~o municipal, vez por outra, o 

abordam. 

A partir da documentaç50 quo dos tas discussões surge~ 

~ poss{vol verificar quo, em muitos casos, o assunto n50 tem 

sido aprofundado no grau que lho confere sua import~ncia. 

Um dos objotivos dos te trabalho ~ realizar um ostudo 

mais pormenorizado acerca dos dosmombramentos municipais no 

Rio Grnnde do Sul, om especial aqueles concretizados mnis re 

centemente. O rosultado destes estudos s50 npresentados nos , \; 

capltulo~ subsequentes. 

Constitui quase um axioma em todas as discussõos so

bre o assunto dizor que grande parte dos novos municípios nõo 

dispõe de meios do subsistir e nem deveriam tor sido criados. 

As formulações aprosentadas, em especial nos capítu~ 

los seis e sete, buscam, direta ou i~dirotamento, contestar ou 

pelo menos questionar tal afirmativa. 

Como corolário da proposiç~o acima citada tem~se quo 

um nJcleo populacional dove ser olevado ~ condiç50 de sode mu~ 

nicipal apenas quando apresentar j~ condições de desenvolvimen 

to tal, que tenha a sua disposiç5o bens sociais e serviços pJ~ 

blicos como hospitais, escolas, ilumi~aç~o pJblica, abasteci ~. 

menta dl~gua? serviços policiais, etc. 

Ora, nas condições atuais do organizaç5o e funciona

monto da móquina administrativa pJblica brasileira, apenas às 

regiõos ou nJcloos populacionais omancipodos é quo se torna p~ 

sível a obtenç~o destos bons ou serviços. 
, ,... 

Desta forma, enquanto um nucleo populacional nao ad~ 
• ,. IV 

quiro o $tatus de munlclplo, nao consogue adquirir tais bens e 

serviços. E como os mesmos só S80 acess{veis a municípios 
, , ,... 

ja estabolocidos, o clrculo se,focha, sem soluça0 para o pro 

blema das comunidades carontes. A soluç80 muitas vezes usa

da Ó a do criar municípios em regiões ainda carentes, o quo 
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possibilita~ no m~ximo a m~dio prazo, a obtonç5o, por parto dq~ 

sas populações, dos b08s e serviços sociais nocessnrios a um 

nivel adequado de vida. 

A alegado dependêncio financeiro dos municípios do 

rocursos oriundos de níveis superiores de govorno, por outro 

Indo, constitui mais uma seq~~ncia do sistema tribut~rio usado 

no paÍs"do que propriamente de possíveis dofici~ncios dos mu~ 

nicÍpios. De uma forma geral, os impostos que podom trazoT . , 
moioros rondimontos, como imposto sobro renda ou sobro lndus •. 

trio o com6rcio, est50 dostinados tanto ao nível ostodual do , 
gnvorno quanto ao nlvel foderal. 

Por outro lado, estima-se que um equacionamento ade·· 

quado do problema de criaç50 de municípios poderia significar 

tamb5m a rosoluç50 ou minimizaç50 de outros, quais sejam: meL. 

lhor distribuiç50 do rendas sociais polo torrit~rio nacional, 

ou ont50 melhor assisténcia, polos níveis municipais, ostaduais 

ou foderais de governo, ~s populaçõos do intorior do país~ ou 

ainda, a diminviç50 do chamado êxodo rural paro as cidades mó·. 

dias e grandes. 

3.2 Rr,imaeiros. mJ::lnicíJ?jo.s;; 

hist~rico dos desmembramentos 
~~~~~~~~~_r~.~-· _ • ..,~ 

Este itom cont~m notícia hist6rica sobre a institui~ 

ç50 dos primeiros município$ gaúchos o as primeiras rodivisõos 

administrativas, em especial. 

Tal assunto jó foi estudado por v~rios autores gaú 

nhos. Aqui examina-so aponos alguns deles. 

A exposiç5o segue, em linhos gerais, o soguinto os~q 

íTlD~ primeiros povoamentos, primeira vila, documentos quo ini h 

c~almento dividiram o Rio Grande do Sul, criaç50 dos primoiros 

municípioB, municípios gaúchos do 8rasil-Co13nia, do Brasil~IR 

nório o do Brnsil-Ropúblico. 

As primeiras povoações orgonizodos no torrit~rio on~ 

oho foram os Sote Povos das Missões: s50 Nicolau p s50 Luiz Gon 

zaga, s50 Miguel Arcanjo, S~o Francisco de 80rja, s50 Louronçol 
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são JODo Batista e Santo Angola, fundadas por jesu{tas esp~ 

nh~is no por{odo quo vai de 1626 a 1707. ~ not~rio o consi~ 

der6vel progresso quo os jesu{tas lograram imprimir a ~ssos p~ 

vondos, npesar das dificuldades com que se defrontaram. Con~ 

formo Júlia Netto Felizardo, os {ndios da missõos litrabalhavam 

em todos os misteros quo lhos eram ensinados polos jesu!tas. 

Plantavam, constru!am templos e moradias, fabricavam objetos 

de arte o uso di~rio. Os Sete Povos das Missões foram os p~ 
."" . I" Dl 

nOlros om fundiçao no Rio Grande do Sul. I 

Entretanto, em virtude do tratado de Madrid (1750) , 

firmado entro portugueses G espanhóis, om que so ostabelocia a 

permuta da Colonia do Sncramonto pola rogião dos Soto Povos,as 

povoaçõos foram dostru!das, o gado dispersou~se polos campos e 

sous habitantes abandonaram n rogiõo. 
. 02 

Com base om Antonio Guorroiro Llma. pode-se di~ 
, 

zor quo, polos mondos do seculo XVII, Laguna, em Santa Catari~ 

na, era o último ostabolecimento portugu6s no sul do Brasil. 

Da! nto o,Rio da Prata o litoral era escassamento povoado o d~~ 

conhecido. 

Mesmo assim, tanto portuguosos como espanhóis bU8ca~ 

vam aumentar seus dom!nios. Com esta intenção a c5mara do 

Rio do Janeiro, em 1671, dirigiu uma ropresentação ~s cortos 

portuguesas no sentido de ampliar os dom{nios lusQs ato o Rio 

da Prata o, para isto, ali levantar uma fortaleza. 

Conforme ainda o mesmo eutor, em decorr~ncia dessos 

fatos, a lº do janeiro de 1680, D. Manoel Lobo fundou na mar~ 

gom osquorda do Rio da Prata 9 om fronte 8S ilhas do SDo Ga~· 
briel, a Colônia do Sacramonto. 

Esta providência dou origem a uma longa ~utn antro 
'. , portuguoses e ospanhols, quo durou quase um seculo. 

I; 

Cinquenta anos depois, em 1726, João de Magalhãos os 

taboloceu um caminho, pelo litoral, entro Laguna o a Colônia 

olFEL I ZA rmo, Júlia Net to, org •.. Ey~0~1_u.~~~º---~A_d~m.i,.nA8~t.r~~t.i~, 
t.i~v.ª" ~d.~_P~~~!L~G..L~n.sL§J~_~(:Lo~~Sl.!.Lj .. C,.r_ia.~.a.o .. d.o.8 .. 111.u.n.i.c.1F.i· 
9_8) ~ p o r to' A le g r e , I n 8 t i t u t o G a u c h o d o R e f o r m 3 

Agraria, s.d. 
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do So.cro.mento. Do.{ docorreu o in{cio do pOvoo.mento do. rogmo 

levando o entoo governador do Rio de Janoiro, Gomes Freiro do 

Andrade, o. decidir ocu p5-1o. militarmente. Com este intento, 

em 1737, o brigadeiro Jos6 da,Silva PaGS fundou o pros{dio do 

Rio Grando, o. 19 de fevoroiro. A seguir o mesmo lGvo.ntou o 

forte de Josus, Maria, Jos~ e a capelo. de Santa Anno.. Mais 

po.ro. o,sul, na mo.rgem do Arroio Chui, fundou o farto oe Soo 

miguel. 

Fo.tos soci9is, estudo.dos tempos depois, geram quaso 

sempre controv6rsiae. Tamb~m a municipo.lizaçoo go.~cha apro-

senta este problema. Como dizem Wagner o Borgos Fortes~ 

IlNotória ~ a controv~rsia existonte quanto õ. 
data em que teve in{cio a divisno municipal do Rio 
Grando do Sul. Muitos autores admitom quo o even
to do municipalismo foi docorrência da criação da vi 
la do Rio Grande, a 17 do julho do 1747. .. 

Para outro. corrente de oRinião, tal fo.to se 
deve ~ criaçno dos quatro munic{pios - P.Alogro, Rio 
Grande, Rio Pardo o 5nnto Antônio do. Potrulha a 7 de 
outu bro de 1809. li 03 

Esta controvGrsio. surge da oxistencia de dois doçu ~. 

montos~ uma ProvisDo de 1747 e uma Rosoluçno RGgia do 1809. Os 

cito.dos autores aprofundando-se no estudo dos dois documontos, 

assim concluem~ 

IlContinuamos, entrotanto, a ostudo.r atentamen 
te a ProvisDo de 17 de julho de 1747 o pusemo-In o; 
confronto com a de 7 de outubro de 1809. De tal 
comparação ficamos com a convicçno do cuidado com o 
qual tais documentos foram redigidos. ~ impressio 
nante a semelhança de redação dos dois documontos,rc 
velo.ndo a prosonça de uma minuta oficial, adotada pô 
ra redigir dois documentos que diforem, quanto õ. do.~4 
ta, do mais de meio SGculo - 1747 o 1809, 62 anos. 1I 

Prossoguindo suas observaç3es, os autoras argurnontam 

quo, so na ~rovisão de 1809 G roconhocido um car2tor municipa

lista, o mosmo dove sor identificado na do 1747, rodigida om 

tormos semelhantos, contondo as mosmos provid~ncio 1egais,otc. 

03FORTES, Amyr Borges & WAGNER, Jo~o Baptista Santiago. 
História Administrativa Judiciária e Ec1esiásti·· ,,~--:. .... __ ..s..._--lL .& .... ___ .. ...., _________ -----= __ ...... .&._..a:- _________ ~ __ ..a_..., ___ ..... __ • _____ , ........ _ .. _" .. ~~ ____ ~ •. _ 1&- ___ .'"__-IL-____ ~ 

.sa~ ~d~ _R).~..Ç r~~cJ~~d2~2~u):., P o r t o Ale g r e, G lo b o , 
1963, p.6. . . 

04 "t op. cJ. ., p. 7 
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Portanto, por uma qUBst50 cronol~gica, ~ Previs50 de 1747 dovo 

ser atribuída a primazia de uma intenção municipalista em nos

SO Estado. 

Entretanto, apesar do l1 esp{rito municipalista l1 do do 

cumento de 1747, apenas em 1809 o territ~rio do Rio Grande do 

Sul ~ dividido politico-administrativamente e a parti~ do su~ 

gestões de autoridades portuguesas aqui estabelecidas. 

Estas sugestões, de acordo com Costa e Silva 05 ,os~ 
tão consubstanciadas em dois documentos: um elaborado paIo Go~ 

vornador Paulo Josó da Silva Gama, datado de 4 de dezombro do 

1805, e outro, datado de 10 de setembro de 1804, oscrito polo 

Sargonto-Mor-de-Ordenanço$ Domingos Jos~ Marques Fornondos, di 
" rigido o mosmo autoridade. 

Wogner e Borges Fortes, entretanto, tondem o ignorar 

ou nõo dar importôncia à exposição de Domingos Fernondes, pois 

ossim se expressam o respeito do emissão da Provisão: 

ti Recebido a p'roposta de Poulo Gomo e o reg.l:!. 
lomento poro o exerc{cio do justiço nos vilos o se -
rem criadas, bem como nos respectivos termos, tudo 
de acordo com o parecer do Ouvidor da Comarco de Son 
to Catorino 8 datados de 17 de maio de 1808, mandou 
o Príncipe Regente'que se expedisse o Provisão de 7 
de outubro de 1809. Nesto provis50 foi incluído 
Porto Alegro que, omboro j~ tivosse sido elevada ~ 
vilo pelo Alvará de 23 de agosto do 1808, não pudera 
ser instalada pelo ausêncio, naquele documento, do 
indicações indispens~veis. Assim, no quo S8 refo~ 
re ~ Porto Alegro, o Provis50 de 1809 completaogs e
xigências legais poro o instolação do vilo. ,i 

De ocordo com Costo e Silva, opoiado om outro histo

riador goúcho, Gal. Joõo Borgos Fortos 07 , não obstonto tbrum 

sido eloborados documontos propondo a divisão '~o torrit~rio 

gaúcho - os de Paulo Gama o Domingos Fernandes -, aponas no i~ 
n{cio do século XIX, jn em 1780 o Alfores Antonio !naéio Rodri~· 

gU8S do C~rdovo, ongenheiro-ouxilior do Comissão Demorcadora 

dos limites decorrentes do Tratodo de Sonto Ildofonso, dividia 

os torras rio-grandonsos em quatro ilprov{nciosli quais sojam~ 

Nossa Sonhora de Oliveira da Vocaria, correspondendo ~ rogi5o 

do Cima da Serra; I~io Pardo, quo vinho a sor a frontoira oci·· 

05 op, cit n p~ 52 
06 cit., 36 op, p. 
07 cit., op. p. 52 
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dental? Viamão, núcleo central e sede do govôrno, capital do 

ontão chamado Continente do Rio Grande; e RiO Grande de Soa Po 

dro, formando a estrema fronteira meridional. 

A primeira divis80 administrativa gaúcha foi institg 

cionolizodo por dois documentos, como se deduz do trocho o se

guir extraído dos mesmos autores~ 

li Tal como o Provisão de 17 de julho, o do 
1809, que formalizo o Rosoluç80 R~gia de 27 de abril 
do mos mo ano, criou munic{pios, pondo de manifosto o 
conteúdo municipolisto das ordenações lusitanas no 
que se referiam ~ criação de vilas. 

Devemos repetir que a Provisão quo criou os 
quatro munic!pios acima J de 7 de outubro e não do" 
27 do abril de 1809, segundo informam alguns outoros. 
Cortos atos do governo real eram, primoiramonto, de
cididos em Consulta do Conselho; desta Consulta re .. 
sul~ava uma Rosolução RJgia e esta, ~aro fins do e~~ 
cuçao, era consubstanciada num Alvaro, numn Provisao, 
numa Ordem RJgia ou numa Carta Rógia. li 08 

A provisão do 1809 deu condições à implaQtação de ~ 

tomo administrativo municipal no Rio Grando do Sul. A DSto 

respeito oscrevem Wagner e Borges rortes~ 

li Como docorrGncia das providências determina 
das na Provisão de 1809 que acabamos de transcrevor'" 
o comontar ficaram criados os quatro primoiros muni-
c{pios rio-grandensos. Foram oles quo deram, do 
fato, "infcio ~ vida municipalista da torra de 550 
Pedro. t: 09 

Nesta primeira divis80 administrativa efotuado no 

Rio Grande, surgem quatro municfpios quo incorporam, por sua 

vez, froguesias existentes no Estado e citadas na Provisão. A 

divisão administrativa territorial prevista naquela comproon 

dia os municípios do; 
rj 1. 

mão. ~ Bom 
Aldeia. 

Porto Alogre ~ 
SDdo~ N. 50. Madro 
Freguesias: N. 5a. 

Josus do Triunfo. 

2. Rio Grande -

de Deus. 
da Conceição do Via ~ 
N. Sa. dos Anjos de 

Sede: Rio Grande do são Pedro 
Freguesias: N. Sa. da Conceiç8o do Es~ 

troito. são Luis de Mostardas. 

08 op. cit., p. 12 

09 op. cit., p. 39 
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Capelas~ N. Sa. do Rosario do CorritQ de 
Canguçu. ~ N. Sa. da Conceição do Piratini. - N. Sa. 
Virgem da Conceição de Jaguarão. 

Povoados~ são José do Norte. - Santa Vi 
t6ria do Palmar de Lemos. - são João Batista do Er ~ 
vaI. ~ Sõo Francisco do Paula (depois POlotas). 

3. Rio Pardo -
Sede: N. Sa. do Rosario de Rio Pardo. 
Freguesias~ N. Sa. da Conceição de Ca~· 

choeira. - Santo Amaro. - são José de Taquari. 
Capelas: Santa Bnrbara da Encruzilhada. 

N. Sa. da Assunção de Cnçapava. - Santa Maria da o6~ 
C8 do f'1onte. 

Povoados: N. Sa. do'Rosario de são Ga~ 
briel. ~ Sote Povos das Missões. 

4. Santo Antônio da Patrulha -
Sode: Santo Antonio da Patrulha. 

Froguesins: N. Sa. da Conceição do Arroio. 
N. Sa. da Oliveira da Vacaria. 

Povoado; Santa Cristina do Pinhal. ;; 10 

Por esta descrição é poss{vel notar que os núcleos 

populacionais gaúchos já estavam divididos em estrntos, a sa~ 
ber: sedas, que oram denominadas vilas, dopois, freguesias, ca 

pelas e povoados. 

É de interesse notar que a criação desses primoiros 

\;munic{pios1íembora efetivndn por Portugal, ocorreu apena$ um 

ano cp~s a fnm{lia real ter se transferido para o Brasil. 

Também as datas de crinção de dois dos prim~iros mu~ 

nic{pios, Rio Grande e Porto Alegro, suscitnm dúvidas. 

Quanto õ criação da vi In do Rio Grande, ~agner o Bor 

gos Fartos afirmam que, apesar de n mesma ter sido criada pela 

Provisno de 17 do julho de 1747 - com nítido carater municipa~ 

lista ~~, este se perdeu pala longa ocupação espanhola, o qUG 

explica o fato de, ap~s a roconquista da rogião, o governador 

consultar sobre o rostabelecimento da sede do governo na vila 

elo Rio Grande. 11 

A pr~pria provisão de 1809 não alude numa criaçno. 

antorior de tal vila o que já acontece no caso de Porto Alegro. 

Quantb a esta, efotivamente elevada a viln pelo Alvarn de 23 

de ngosto do 1808, a Provisão do 1809 apenas veio proencher la 

cunas do mesmo, sobre roquisitos legais, como limites territo-
. , 

10 't 39 op.c~ ., p. 

11 . t 
op.c~ ., p. 38 
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riois, corgos o crior, nomeor e preoncher por 01eiç50. 

Durante ainda o período de Brosil-Colônio, mois dois 

municípios forom criodos, conforme relotom Wagner e Borgos For 

tes ~ 

\i O município de 580 Luis do Leol Brogonço 
foi criodo polo Alvaro de 13 do cutubro de 1811, no 
Povo do 580 Luis do prov{ncio dos Missões, tendo seu 
territ5r io sido, na mesm8;ocosi50, desmembrodo do de 
Rio Pordo. 

Pelo foto de n50 existirem, no regi50, hobi·, 
tontes broncos em número suficiente poro oxercerom 
os funções odministrotivos, o município om oprQço 
nunca chegou o ser instolodo. 

Quanto 00 munic{pio do Cochooira, foi criodo 
pelo Alvaro de 26 de abril de 1819, ossinodo por ElM 
Rei D. J080 VI, com o denominoç80 de Vilo Novo do S~ 
J080 do Cachoeira. Pelo mesmo Alvoro sou territ5~ 
rio foi tombóm desme~brodo da áreü pertonconte o Rio 
Pordo, do qual oro. termo. li 12 

Desto formo, quando do Independêncio do Bro$il, o 

Rio Gronde do Sul estova dividido em cinco munic{pios. 

Durante o primoiro Imp~rio, em 1830, foram criados 

mo.is dois municípios~.Pelotos, o sote do dezembro, e Piro.tini, 

o quinze do mesmo mês. Estes dois munic{pios, situados na 

zono sul do Estado, foram estobolecidos logo opós o tórmino da 

Guerra Cisplatino (1827) o o roconhocimento pelo Brasil da in

dopend~ncio do prov{ncia do mosmo nome (1828), o qual dou ori~ 

gom n RopÚblico Oriental do Uruguoi. 

Duronto a Regôncio Trina Pormononte (1831 ~ 1835) f~ 

rom criodos mois cinco munic{pios~ Alogroto, Coço povo do Sul, 

550 Josó do Norte o Triunfo, todo$ om 25 de outubro de 1831, o 

Joguorno em seis de julho do 1832. Os municípios do 550 Bor 

jo o Cruz Alto dotam uma sfrüoçõo poculior como so depreendo do 

soguinto trecho do Wogner o Borgos Fortos~ 

;; Esses dois munic{pios nunco forom propria 
mente criodos, como aconteceu 80S demois do Estodo. 
N80 consoguimos esclorecor o raz50 do tal onormalida 
do à bose de documontos. Mos oncontramos a oxpli~ 
caç30 no conjunto de circunst3ncias que decorrerom 
do Alvorn de 13 do outubro quo criou o município do 

12 
op. cit., p. 40. 
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, 
são Luis co Leal Bragança. Do 1817 o 1832, opaco 
do promulgação do C~digo dc Procosso Criminal, polo 
qual dovoriam ser criados comarcas e tormos, haviam 
pro~redido os duas povoações do Sno 80rja a Divino 
Esp1rito Sonto do Cruz Alta. A import~nci~ dos PE 
vooçõos om apro.ço lovou o Prosidonte do Prov1ncio,CÍll 
Conselho, a origi~las om tormos do comorco do Rio 
Pardo, conforindo-lhos, assim, a cotogoria do vilo. 
E~ conseqUontomonto, fica olucidada a quost50 do ~~ 
çao, que s~ podo sor admitida pola doliberaçno tomQ~ 
da polo Conselho Administrativo da Província, e~ ~G~ 
sno do_lI co m~rço do 1833, quondo origiu os citndoi 
povooçoos em tormos do comarca. 

A ~poca da instalação das roferido~ vilos~ o 
Gov~rno Provincial ainda nno tinho otribuiçBos pC~2 
criar vilas (munic{pios), mos deveria t~~l; foit8?0~ 
reloçno 8 Sno Borja o Cruz fllta, op~G c ,l\to {\dicio·~ 
nal. E1 so podiu 00 Govorno Imperial poro quo to~ ,.., , . .. 
massa tol doliboraçoo, a quo~o corto quo o p8d~~~ ~~ 
chegou ao Governo Control opos 12 de ogosto 9 dot~ do 
Ato Adicional, ou nos proximidodos do~uolo doto, 
quondo o Govorno torio julgodo mo~s prudonto doixar 
o coso poro sar rosolvido polo próprio Prosider.to do 
Províncio, quo om brove torio otribuiçõos poro isso. 
E, ou por doscuido, ou pensodomento, ficou odmiti~~ 
o crioçno do tormo como so foro tomb~m do vilo o 

E, ossim, poroco-nos, podoromc3 a350ntar que 
o crioçno dos municípios do são Borja o Cruz A~to 
foi docorronto do Rosolução do Prosidento do Prn~in
cia om Consolho, do 11 do morço do 1033, o SUQS ins~ 
talaç50s realizodos, rospoctivomcnto, n 21 do moia 
de 1834 o o 4'do f§osto do 1834, como j~ m~ncionomo3 
onteriormonto. \; . 

A criaçno do municípios go~chos duranto c 

1846 ot~ 1960 8st6 sintetizada om v~rios trochos de 

~agn8r o Borgos Fartos. 

" po:::,ioc'J de 

Do ~poco do sogundo Imp~rio, os autoros dost2com o 

soguinto foto~ 

\; O u r o n t o o P o r {o d o cJ o R o ') o 1 u ç ~1 o r Te r (J u o i :. :-, o 
nno houvo criocQo do nonhum munic{oio no Prov{ncio 
o o 15º - SnCJ Leopoldo .. , só foi cJ:'locJo Or:i 1046. /. 

t ' d' d dI" '--1 • I' • por 1:::' 01 o Q quo o o mporlo, ~nLIOS os munlc1ploS 
(om nJmoro do 44) foram criodos por moio rio 10i8 do 
Assombl~io Provinciol, do sorto que, Q 15 de novombr8 
d o 18 8 9 , c o n t o v 2 o R i u G r o n d u cJ o Sul c m 5 9 m ,_: n i c i 

13 op. cit., p. 56. 
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pios. li 14 

No que se rofero 00 início do poríodo ropublicano DA 
eiril se expressam os autores~ 

;;Oa proclamação da República até a promulgoçno 
da Constituição Estadual do 14 do'julho de 1891, fo~ 
ram criados mais cinco munic!pios. Esta Constitui 
ção estabolecia quo o Presidonte do Estado tinha a~ 
tribviçEes para proceder ~ divisão civil e jUdici5 
ria do Estado, razão pela qual todos os municípios 
criados dosde então, o foram por meio do docrotos. O 
mesmo se verificou ae6s a revolução do 1930, atJ a 
reconstitucionalizaçao do país. li 15 

Tecendo considoraçEes j~ referentes a este século, 

continuam os autores; 

;õAté a vigência do Decreto-lei Foderal nº 311, de 2 
de ma~ço do 1938, os municípios ~ram criados em qual 
quer epoca, dopendondo sua criaçao, normalmonte, da 
p'odidos feitos polos eleitores habitantes da rogião. 
Esse Decreto~loi estabelecia que o criação de ,muni ~ 
cíRios só poderia ser feita em períOdOS qüinq~enais. 
Daí, a criação de novos municípios'ter-se realizodo 
em 1939 e" depois, some!:!te em 1944. . ...... 

Apos a promulga2ao da otual Const1tu1çao do 
Estado, voltou a criaçao de municípios a sor otribui 
ção do AssemblGiaLegislativa do Estado, com o son~ 
ção do governodor. li 16 

O tre cho a s oguir pode e,xplicar , talvez, a razão po~ 

lo qual no períOdO de 1944 o 1954 não foi criado nenhum munic! 

pio nc Rio Grande do Sul~ 

\0 Eis quo surgiu, entrotanto, um foto que cC.D. 
tribuiu paro que so Rossassem dez anos sem que so 
criassem novos municípios. A atual ConstitUição, 
do 8 de julho do 1947, estobelocia quo era do compe
tência oxclusiva da Assemblóia Legislativa i1dor opro 
vaçno 8S resoluçõos oos Câmaras Municipais sôbro in~ 
corporaçno, subdivisno ou dosmembramento do municí ~ 
pios B aos acordos nosse sentido celebrados\1 (item 
IV do art. 46). Com boso nesso dispositivo, foi 
soncionado ouLei nº 534, do 31 de dozombro de 1948, 
8, em conseqüênCia, forom criados alguns municípios, 
em janeiro de 1950. Levado, porém, o assunto 8 a~ 
preciaçno do Supramo Tribunal Federal, Gsto julgou 

14 cit. 13. op. p. 

15 cito 13. Opa p. 
16 cita 13. op. p. 
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inconstitucional Q Loi acima citada o, por isso, os 
municípios então criados não chogaram a sor instala~ 
dos. Tal fato fôz com quo o Constituiçno fôsso e
mendada (Emenda Constitucional nº 2, de 2 do dezom~o 
de 1952), e elaborada a Loi nº 2116, de 24 do sotom
br~ de 1953, no vigGncia da qual foram criados vinte 
o seis municípios, om 1954 e 1955; trinta e dois om 
1959 o dois em 1960. 11 17 

Problomas com omergência de municípios não são novos~ 

como so pode inferir a partir do soguinto par~grafo: 

íiOS municípios de Tucunduvo e Tuparondi ho~· 
v~am sido criados, respectivamento, o 31 do jonoiro 
do 1959 e 12 de foveroiro do mosmo ano; tondo sido a 
nulodas as leis que os criaram, polo Tribunal'de Ju~ 
tiça do Estado, não chegaram a ser instalados. oi 
roferidos municípios foram novamonto criados a 10 do 
setembro do 1959.\; 18 

Inclui~so aqui um rosumo do obras ou artigo$ que tra 

tam mais diretamento do assunto criação do municípios. 

Polas posquisas roalizadas, verificou~se que osto to 
~ , 

ma nQo tem sido objeto do grande numoro de estudos e publica ~ .. 
çoes. 

o Rio Grando do Sul aprosonta, por um lado, uma tro~ 

diçõo de estudos e pesquisas acerca do formação hist~rica gaú~ 

cha. Não escapou o Dstes posquisadoros o ostudo dos fenômo

nos político-administrativos ligados à criação de municípios. 

Dodicam ~so olos, ontretanto, proferencialmonte, 2 estudos o 

an~lises da emorgência dos primo iras nJcleos populacionais ga~ 

chos, não dando igual dostaquo a fonGmonos mais rocontos. Mos 
. ,. t" b ' mo asslm, no mlnlmo ros.o ras do autoros gouchos morocom sar 

moncionadas o comontadas. Tais como8tários compõem o itom 

IlBibliografia sobro municípios goúch:s". 

17 Opa cit q p. 13 

18 
OPa cit., p. 13 
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Cabo também mencionar quo, no Rio Grando do Sul, ó 

grande o n~mero de monografias municipais, elaboradas sobre um 

~nico município, contendo dodos a respeito de sua formaçuo,hi~ 

tória, desonvolvimento, etc. Estas monografias não suo con~ 
. ,." 

sidoradas noste trabalho uma voz qUo trazem apenas uma Vlsao 

de micro~cosmo municipal, do um município apenas e não de um 

dodo. 
o tema criação do municípios é também estudado sob 

um enfoquo QUO histórico, ou soja, sob o enfoque do administr~ 

ção p~blica. M~smo neste campo, a bibliografia encontrada 

nuo foi abundante. são apresentados, analisados o comenta 

dos não mais de meia dJzia d~ trabalho: tr&s livros e tr~s ar

tigos publicados em revistas. Mosmo assim, abarca-se um pe

ríodo quo vai de 1954 até 1971, ou soja dozosseis anos. Os 

comentnrios a osto grupo de trabalhos çompoem o itom HBiblio ~ 

gra1f'i a sobre A.dministraçno Municipal". 

3.3.1 Bibliografia sobre 
. , . , 

munlClplOS gauchos 

Comenta-se a seguir trGs obras elabo+adas e publica~ 

das no Rio Grande do Sul, por autores ga~chos. Constituem 

basicamente obras de cunho histórico~ descritivas,o, em parto, 

tam bóm compi1atórias de oados sobre municípiOS, suas caracto~ 

rísticas e sou surgimento. 

Em tempos prosentes, a primeira obra sobre municípios 

ga~chos surgiu em 1963 ~ H __ ts,JórJ.n _ A dm):n~~~t.rati.v~Jldj.cijl'}a~_2 . 
.s.0_E?.~~~~t~ca .. d.o .Ri.o.l:;,E..n.n.d.~d~o S.l!1., de çutoria de Amyr Borges 
Fortes e João Baptista Santiago Uagner. 19 

Estn ela dividida om quatro títulos ~ IIHistória Admi~ 

nis trat i vn l1 ; \I H is tór ia Jud i cinr ia li; H is tór i a Ecl es i ás t i co li e 

liO S ~1unicípios Rio~Grandensos e a Respectiva Legislaçno ll • 

Os três primeiros títulos, como seu nome indica,tra~ 
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tam espocificamente da Hist~ria gaúcho dos pontos de vista os~ 

colhidos.. Em todos os casos, os autoras astudam a ovoluçGO 

dos fotos desde o tempo do Brosil-Col~nia, das primeiros provi 
A , _ 

dencios emancipacionistos, ate o data de olaboroçao do obra. 

Os ostudos, consideraçEes o aprosentoçEes baseiam-se quaso so~ 

pro em documentoçQo compulsoda pe~os autoros ou ont50 biblio -

grafia autorizada sobre o assunto. Verifica~se também umn 

tendGncia em basoar a exposiçao mais dirotamente sobro a logi~ 

laça0 existonte do que em fatos o descriçEos reais. Nota~sa 

também o cuidado em fundamentar formulaçEes e afirmações om do 

cumentaç50 existenfto, fugindo ao empirismo das opiniões ou da 

tradiç50 oral. 

Considera-se, porém, que o maior valor da obra rosi~ 

do no quarto ti'tulo~ ílMunic{pios Rio~Grandonses o a Rospectiva 
- '" d t . '.' Logislaçao". Neste, sao arrola os odos os munl.cl.pl.OS g.eu -

chos oxistentes à época do elaboração do trabolho (1963), sen~ 

do quo para cada um doles são anotadas as seguintos informe ~ 

ções~ invocação; origom municipal; in{cio do povoamento da so~ 

de; data de instalação da capela; data de instalaçao da par~ 

quia; diocose a quo pertence; data o loi do olovaçao à vila~ 
'" , '" data e loi de elovaçao a sodo municipal; data do instalaçao do 

munici'pio; sode do comerca ou à qual comarca pertonco~ nomos 

antorioros~ logislação municipal o ostadual quo diga rospoito 

ao munici'pio; distritos om que o munici'pio ostá dividido. 

Nao são foi tos ostudos,acerca dostos dados uma voz 

quo aIos sao aponas relacionados. Sorvom, ontrotanto, como 

valiosa ffonto de consulta para quom SO dodica ao os tudo da Hi~ 

t~ria gaúcha. Como a obra foi editada om 1963 o dosta data 

om dianto foram criados ainda mais trinta o três munici'pios, 

considerando-so a atual divisa0 poli'tico-administ+,ativa goúcha, 

a obro não aprosenta dodos totalmenta otualizados. 

A segunda obra do fôlogo sobre munic{pios gaúchos,p~ 

blicada mois r8centamonte, é ;;.~~~_~Ú'ío..:~A*drm..i~il't.ra0 v_~~~~. __ ~R} . .o, 
~.'l~~~do S_u.l. do JtJlia Netto Folizardo. 20 

20FELIZARDO, Júlia ~jetto, org. fYolu_9..~. a.dminj~~t~r~~~:, 
v.a .. d .. º-.Bi.fL...G.!:' a.n d.ek .~S u~~~lC~a~ã§~d~e~ 1'1uJl.i.c.1...Q.i.o.s"..,~. 
Porto Alegre, Instituto Gaucho de Reforma Agra~ 
ria, s.d. 
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Esta apresenta característiças bem diversas da quo 

se comontou nos par~grafos anteriores. 
A autora n50 se dedica a fazor Hi~f6ria do Rio Gran-

do do Sul, nem a apresentar resultados de minuciosas e traba -

lhos as pesquisas documentais, mas busca apresentar, de formas 

diferentes, predominantemente tobu1aros ou em cartogramas, da~ 

dos o informaç5es j~ conhecidos. A apresentaç50 das inform~ 

ç50 9 municipais é foita de quatro formas, a seguir ospocifica~ 

das. 

Na primeira, consubstanciada num quadro único, os mu 

nic!pios gaúchos sno relacionados em funç50 do ano de sua cri~ 
ç50. Concomitantemente, s50 apresentados mais duas informa 

çõos, quais sejam~ o número de mUQicípios criado$ om detormin3 

do ano o o total de municípios gaúchos ano a ano. 

Em sogundo lugar, tom-se Uma ro1aç50 dos municípios 

ga6chos om funç50 da sua origem territorial ou, por outra for~ 

ma, uma ro1aç50 da maneira com que territórios.municipais fo ~ 

ram desmembrados, dando origom a novas comunas. 

A terceira forma de aprosentar informaç5es é por in

tormédio de pequenos rosumos históricos acerca da origem de ca 

da um dos municípios e, vçz por outra p fatos importantes acon

tocidos no seu território. 

A maior contribuição da obra repousa naquela que so 

considera como quarta forma do aprosentaç50 das informaçõos mu 

nicinicipais. Consisto numa co10ç50 de cinqÜenta e sote mapas 

do Rio Grande do Sul, mostrando as sucossivas formas Polas 

quais o Estado foi dividido o rodividido em municípios. Co

nhecendo-se a precariedode de informaç5os históricos sobre li L
' 

mitos municipais e os r-~cblomas crônicos de do1imitação munici 

paI quando da criaç50 do novos comunas, podo-se inferir o grau 

do comp1oxidado e as dificuldades que tiveram de ser transpos~ 

tas para a elaboraçõo dos te trabalho. 

,N o,t a*Lo.J1 a r.Q.Q.m .d..ê~J12:.s 'Ló r :i:.~civ~~ G.r a,n.d.e. A.9~2-Y.A do 
autoria do Gonoral Riograndino da Costa e Silvo 21 é óutra obra 
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do autor gaúcho q~o trata, num do sous capítulos, do tema cri~ 

çno do municípios. 

A obra em sua totalidade trata sucossivDmente das 

primoiras colonizaçõos da regino gaúcha, dos primeiros municí

pios gaúchos, das diforontes denominaçõos do atual Rio Grando 

do Sul, das diversas formas do organização político-administr~ 

tiva do Estado e dos comandantes militares e govornadores do 

Rio Grande do Sul. 

No que diz respeito especificamonte ao toma ~u~ip~ 

~~~, soguo a linha j~ delineada por Borges Fortos e ~agner, 

acroscentando aqui o ali algum tipo de informação ou documonto 

não arrolado pelos citados autores. Quanto a informações mafu 

rocontes sobro municípios, baseia-so em dados do então existen 

to Departamento Estaduel do Estatística, apresontando p~quenos 
estudos aglutinatórios. 

3.3.2 Bibliografia sobro 

administração municipal 

t t ""· , b NesG segundo grupo, es ao 1nclu1das o ras do auto -

ros quo tratam do assunto omancipações municipais dontro da 0,t!. 

tra perspectiva, ou soja: são trabalhos do cunho mais gon~rico? 

com preocupações mais doutrin~rias ou toóricas, de busca do 

causas' o afeitos das emancipações, visualizando o problema de 

ponto do vista mais nacional do que rogional, ao contr~rio do 

que ocorro com as obras j~ comontadas. 
, lí 

O assunto abordado nos cap1tulos subsequentos desta 

monografia, criação de novos municípios, j~ foi objeto de ostu 

dos, posquisas e olaboração de trabelhos por parte de outros 

ostudiosos da Administração Pública. 

Dontro os trabalhos consultados, um dedica-se intei

ramonto ao assunto, qual seja: Ar l:1u).t.i'pl.~s~.5.o d.osrr~u.!lt~J.P.J-~o.~. 
EP.!liJ1 .. ~s .. Gorats do autoria do Prof. Orlando M. Carvalho. 22 

22 CA R VA L H O, Or 1 ando de, LITLl,llj:;~il?l-J~~?Ç,.ã.o~ ~da9~s~J:J~l!fJ.tºJ~" 
.l2J.~s~~e.JlLru.Dra.s~~r*ai_ê .• Rio de Janoiro, Institu~·' 
to Brasileiro de Administração Municipal, 1957. 
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Noste trabalho, o citado professor estudo os desmem~ 

bramontos ocorridos em Minas Gerais até a década de cinq~onta. 
Inicio 010 com a apresentaçno do concopçno européia 

de Munic{pio, suo transfer~ncia, pelos portugueses, para o Br~ 

sil e sua nno adoptabilidade às condiçõos sociais o googrófi u , 
cas do novo pa~s. 

Estuda também o surgimento do figura do distrito, as 

tontativas nno bem sucedidas do, ou elevá-lo à categoria do PE 
quona comuna, ou de transformá~lo om basG da organizaçno muni~, 

cipal. Relata a experi~ncia mino ira do tornar monodistrital 
,. 

o maior número possível do municípios, com o,consoqüente fra~ 

cionamonto pol{tico~administrativo dCj Estado. Comenta tam~ 

bém a dosconformidade existonto e8tro o moio e a legislaçno qu® 

fixou os critórios do omancipação. 
li ,. • 

Em soguida, analisa as consequenc~as econ6micas o P8 
l{tidas. da multiplicação dos municípios. Busca defender os 

logisladoros da acusação do criar municípios para beneficiar o 

Estado com maioros quotas de retorno do Imposto de Renda. Ao 

finalizar defende a idéia do que \0 A mul tiplicação de Munic{ ~ 

pios corrospondo ao esforço do podor público para ponotrar no 

intorior o assistir às populaçõos nele disporsas 1õ23 

'" Dentre as conclusoos do trabalho rossaltam-se as se~ 

guintos~ os logisladoros mineiros toriam dado um tratamento 

diverso do tradicional ao probloma de criação de municípios no 

Estado; houve casos de criaç50 do municípios aquém das con~ 

diçõos legais; a emancipaçno só toria trazido vantagens fi~ 

nanceiras para os comunidados envolvidos; a multiplicação 

do municípios estimula o desenvolvimonto da consciôncia pol{ti 

co do oloitorado; o oxist5ncia de rotornos financeiros to~ 

ria influído Ga criaçno do novos municípios. 

J • C. P o d r o G r a n do, em artigo intitulado 0~' e s .. 1J o.~ 
~~s..-...-n~o~.1l.E~il, publicado om duas partos na Revisto Brasileira 

do Munic{pios, ostudo a criação do novos cidades, ou munic{pms, 

23 
op. cit., p. 17. 
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no Brasil, om ospecial, a partir do 1949. 24 

O citado artigo comonta, ostado por ostado, os des -

mombramentos ocorridos. As vari~vois mais usadas para a an~ 

lise s50: regi50 om quo o novo município se oncontra, municí ~ 

pio-mno, população da sodo do novo município e nome atribuído. 

Quando comonta a criaç50 do municípios em ostados do grando ex 
tensão torritorial, como Amazonas, Mato,Grosso, Pará, a vari~~ 

vol ~roa municipal é agregada ns outras. 

Ao traçar as considorações finais do artigo, Podro 

Grande sugere alguns parâmetros quo julga convenionte serom s~ 

guidos na criaç50 de novos municípios, quais sejam~ extons50 

torritorial entre quinhontos o dois mil e quinhentos quilomo 
" "'-I' . , . tros quadrados~ quanto a populaçao mlnlma, sugere uma modla de 

10 000 habitantos, to to osto ou diminuído para rogiões fraca 

monte povcadas, ou aumontando para 20 000 em regiões de apre -

ci~vol densidade domogr~fica. Para a sodo de município, su~' 

gere um mínimo do um mil habitantos"admitindo, porém, om zo~· 
nas pioneiras, a redução dosta quota. Lamonta, também, o 

dosrospoito ao Docroto~Loi nº 311, do 2 do março do 1938, quo 

impodiria o surgim~nto do municípios fora do condiçõos idoais 

caso foeao soguido. 

Outro trabalho que a~rosenta como toma fundamontal a 

cr ia çno do mu ni c í pios ó ,º--l'lJ)..Di.sf--PJ-.o~ .~-:...~~.oo-lJ..?~t.u.r.o~z~~_ ~t:JJ o~r1!l..§.ç}:í~(). 
do Eurico do Andrado Azovedo. 25 

,., 
Noste artigo, os desmombrQmontos sao vistos de um 

ponto~de-vista basicamonto jurídico. É analisada a urganizE 

çno dos municípios, a dicotomia ontro sistomas do Leis Org3ni~ 

cas o Cartas Próprias, as condiçõos logais oxigidas para a cr~ 
çno do munic!pio, o papo 1 desomponhado palas Assemblóias Logi~ 

lativas no processo uo criação dos mosmos, a naturoza real do 

24GRANDE, J.C. Pedro. Cidades novas no Brasil. nevis'· 
ta Br.a,s,il.e.i.ra. kd_e.J'lunic{flJ..9.§., Rio de Janeir'o·:Q·~ 
131f):91-100, abr.7JUn,1955~ , 

~....-_. . ..• -ª. (31) : 200-209, ju 1./ ago, 1955. 

25AZEVEDO, Eurico de'Andrade. O município - sua natu~ 
r e z a e f o r m a ç ã o. R e v i s ta. B r a s i 1 e i r a dos' ~1 uni c {L~ 
P..i.O}:'.; nio de JaneTr-;-,2ÔC777ffn~i·r::r,~fa·n·.7rur;.~'· 
1967. 
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quo seja município, bem como, a funç50 do Estado, do ponto-de·· 

vista da administraçno municipal. 

No desenvolvimento do artigo, o em especial nas con

clusões, a autor chama a atenção para o fato de que às Assem ~ 

blóias Legislativas cabe, em última análise, referendar a ele L
> 

IV .." #'oJ vaçao de uma vl1a a condiçao de sede municipal ou tornar uma 

região autônoma, de Vez que as condições mínimas exigidas para 

emancipação são alcançadas. pelas comunidades, independentemen~ 

te de ação das Assembl~ias. A partir dessa constatação sug~ 

re que a verificação das condiçõos mínimas exigidas geja feita 
, I'W '. ,., por orgaos tecnlcos nao ligados ao Poder Legislativo. 

Tal sugestão, supõe-se, pode ter surgido do conhoci~ 

menta, por parte do autor, de fatos ou situações em quo as As~ 

sembléias Logislativas teriam recusado a criação de munic!pios 

em zona$ e núcloos habitacionais que preenchiam as condiçõos e 

xigidas. Tal fato, entretanto, pelo que se pode inforir dos 

conteúdos dos cap!tulos cinco, sois e sete desta monografia, 

dificilmente teria ocorrido no Rio GrancJo do Sul, onde, inclu<, 
, , ,.,., ,. 

sivo, o numero de municlpios,criados aquom das condlçoes mlnl-' 

mas oxigidas ó significativo. 

... . ,. t b' , b O tema criaçao de munlclploS am em e a ordado por 

Oiogo Lordello de Mello, num dos tópicos de Pr.o.bloma.E...~sy_~_~~ 

Ei2~13 .. do l:1un.i~c12.i.o, sob o t!tulo \; A Criaçno Desordenada dos 
Munic{pios:; .26 

, '. '\. Neste texto, Loroello de Mello mostra-so contrarlo a 

criação indiscriminada de munic{pios o anali$a a legislação f~ 

deral e estadual quo nortoia as omancipações. 

Apresenta tamb~m possíveis razõos para o fenômeno da 

multiplicação dos municípios, que, om sínteso, soriam: a lei 

de organização municipal ó lei orcJinária que pode sor modific~ 

da com facilidade; os limites mínimos para omancipações, d~ 

da a inflação e dosonvo~vimonto populacional acalorado tornam~ 

se rapidamento obsoletos; os municípios seriam criados para s~ 

tis fazer objotivos políticos de deputados e govornantas e pera 
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transforGncias de quotas do imposto do ronda e consumo 

época (1965) eram foitas aos munic!pios~ há uma indefini 

ropartiçno de competência entre União, Est?do e Munic!

que tange ~ prostaç50 do sorviços pJblicos. 

Lordo1lo do Mollo concorda com o Prof. Orlando do 

Carvalho quanto ao dosojo dos distritos do so omanciparom por 

sar o município a não o distrito tl a unidado b~sica do açno da 

maioria dos sorviços o programas govornamontais íl • 27 

Sugoro também soluçõas para a multiplicação munic! 

paI: a primoira seria transforir dirota ou indiratamento a com 

potôncia do criaçno de munic!pios para a esfora da União o, em 

segundo lugar, devaria sofrer modificaçõos o sistema do distri 

buição das quotas fedo~ais de impostos de renda o consumo tr~§ 

feridas aos munic{pios. 

Intoressanto notar que, ombora nno da forma preconi~ 

zada, estas duas soluçõos foram parcialmento aceitas polo Go

verno Central, ao modificar, em 1967, todo o Sistema Tribut~io 

Nacional, incluindo sistemas diferentes do transferoncias das 

quotas, e também em 1967, com a ediçno da Loi Complemontar nQl 

a qual, ao estabelecer limites nacionais para a criação do no

vos municípios, corccia bastante o emergência de novas comuni~ 

dades. 

Em 1971 o Instituto Brasileiro de Administração Mu

nicipal pub:}.icou fL1J!.I1l~JJ?i.o .. n.a. Jl~.9..9yn.i.zaçã.(J.-lL<lcj._oJl~ cio auto·_· 
ria do Prof. Diogo Lordollo cle Mollo. 28 Esta obra poclo 

sor considerada uma apologia dos munic!pios, clefondando om es~ 

pecial os poquenos a pouco dos envolvidos o mesmo aquoles quo 

ainda não tinham atingido os limitas logais dontro dos quais 

doveriam tor sido criados. 

Em parto o autor defende idéias diversas das apreson 

tad as em 1965 no o nsaio p,"r.o.b.l~om.all_I n.s t.i.tu cj o nai.s. $d.o Ss r1u.ni_cJJ.lJ:..(J~J 

270p , cito ~ p. 12 

28~1ELLO, Diogo Lordello de • .Q.Jn~~.Q.ic{pi.osJla .• 0},..9..a11.l~~ 
~ão yna~~o~~~. Rio de",Janeiro, Instituto Brasi~ 
leiro de Administraçao Municipal, 1971. 
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tnmbém comentndo nestns notns bibliogr~ficas. Retomn, por 

outro lado, uma das teses defendidas por Orlando do Carvalho, 

qual seja a de quo a criaç50 de municípios ~ uma forma do fa~ 

zer chegnr o governo no interior do pa{s.29 

Comonta as disfunções do rogime municipal brasiloiro 

por intorm~dio de cinco s{ndromes~ o do município fictício ~ 

oxistôncia de municípios criados aquGm das oxigências logais~o 

da simetria - tratamento igual para todos os municípios indo ~ 

pendent6mente de seu tamanho; o da ambigdidade - n50 definiç50 

do atribuições entre a Unino, Estado e Municípios; o da depen

dência - a quase total dependência financeira dos municípios 

~s transfer6ncias dos dois outros níVeis govornamentais; o da 

hiporcorreçno - a oxtroma sovoridndo em julgar atos do govQrno 

municipal, fato nno ocorrente com outros níveis do govorno. 

Consideraçõos posteriores sno feitas sobre o fato do 

que acrescento urbanizaç90 acarreta um aumento de comploxida~. 

de das funçõos do governo. Aborda tamb~m o tema da descon ~ 

tralizaç5o, adVogando,.ern última an~liso, Uma Valorizaçno do , 
governos a nlvol local. 

A guisa de conclusõBs sno sugeridas providências no 

sentido de, em primoiro lugar, definir o papol do município?om 

sogundo lugar, criar ~rgno do alto nível para tratar de probl~ 

mas municipais3 om terceiro lugçr, explorar a opçno da insta13 - , çao de um novo nlvel do governo. 

3.4 Modelo de desonvolvimonto 
';;iítico-admi~-tr;tf,;~~ 

Doscrevo~se aqui um osquomn teórico do dosonvolvimon 

to politico-administrativo de uma rogino. Pretendo-so quo 

tal esquema propicie uma visno goraI da forma como ocorrem mo~ 

dificações desta natureza numa zona, dissecando o processo uo 
institucionalizaçno dos núcleos urbanos e retratando a criação 

29 op. cit., p. 31. 



80 

de distritos, desmembramentQs municipais, modificaç5es do limi 

tos municipais o distritais. 

O modelo foi montado a partir de informaç5es censit~ 

rias, históricas e na documentação arquivada na Assemblóia Lo~ 

gislçtiva do Rio Grande do Sul acerca de processos emancipató •. 

rios. 

Em princípio, ó v~lido para o ostudo ga~cho, pare o 

momento histórico do in{cio desto SGculo até os dias de hoje. 

Não se protende sua aplicçção para outros estados do pa{s nem 

para outro fase histórica. 

Estó constitu{do de uma série de 10 cartogramos os 

quais reprosontam, um o um, as etapas de desenvolvimento pelas 

quais passo uma regino fict{cia, do ponto do vista de divisno 

e redivisão torritoriôl o administrativa p~blica. 

A passagem de um est~gio para outro não ostn corrolE, 

cionada com um período do tempo real de mesma duração: tanto 
, 

pode~a consumir cinco anos, como dez, ou quinzo , ou mais 

anos. Do uma forma goraI, admite~se que os fatos osquemati

zados efetuem~so num per{odo do 50 a 100 anos y numa regino de 

{ndice de crescimento normal (mais ou menos 2% o 3% de cresci

mento demogrnfico anual). Em regi50s de crescimento domogr~ 

fico oxplosivo, e um desenvolvimonto econômico maior (taxo do 

incremonto domogrnfico ao redor de 10% ao ano), o esquema so 

completa em 30 a 50 anos. Isto, se nno houver comoções nos 

n{veis estadual ou federal. 

O ost~gio inicial aprosenta uma região no qu?l oxis

te aponas um povoado, pertoncente a um munic{pio maior. Ao fi= 

nal, na mesma rogião existo uma constelação do cidades, vilas 

o povcados distribu{dos om vórios munic{pios. 

O esquema apresenta nos seus diversos estngios, fa~ 

tos t{picos do um roal desonvolvimonto administrativo e públi 

co municipal: 

a) núcleos populacionais passam sucessivamente pelos 

ost~gios de povoado, vila e cidade; 

b) as sodes do novos munic{pios eram sodos distri 
• ,. tv 

tais do munlclplo-mae; 

c) o território de um novo munic{pio é semolhante ao 
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~ 

do distrito quo lho dou origem, norm8lmonto n80 igU8l? 

d) dois distritos podom so 8grupar p8r8 form8r um n~ 
. , . 

vo mun~c~p~o; 

8) um munic{pio redistribui sucossivo.mento seu torr,~ 

tório em novos distritos. 

Os co.rtogrOmo.9 reproduzom apono.s os divorsos núcloos 

populo.cionois do regiõo. H~, no ontonto, 8 pressuposiçõQ do 

quo nelo sompro oxista uma populaçno rurol significativo? o 

quo.l d~ origom, do tempos em tampos, a novos núcloos populociR 

nois~ futuros disttitbs o cido.dos. 30 

A soguir, sno oprosentodos comont~rios 8corco das 

tronsf6~moçõos que sucessivo.monto o rogino~modolo sofro ao po~ 

sor do um ost~gio poro outro. 

l o t" - os og~o~ 

No rogi~o existo open8s um núcleo popu18cional: o nú 

cloo 11 f\. I: • Todo 018 f8Z porto do um. distri to o do um munic{~ 

pio moior nõo reprosontodo no osquema. O núcleo \;P, 11 

no o oind8 n50 ascendeu à cotegoria do sedo distritol, 

Vor figura 1. 

Figure 1 

, 
o poqu,o. 

vilo.. 

300s s {m bo los us ados nes ta s ér i e de car to gramas, pa~~ 
ra identificar os sucessivos estagios pol{tico~administrativos 
atingidos pelos diversos núcleos urbanos 9 ao longo do tempo, o 
bedecem à seguinte codificação ~ . ,. 

O ::: cidade ~ [-=1 ::: vila; /\::: povoado. 
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Aparecom mais dois nJcleos populacionais: os povoa ~ 

dos respectivamente denominados tiBli e "Clt. Concomitantemen-

te, o núcleo il;11cial DAli des8nvolve~s8 e sobe à condição do 

sodo distrital. Toda a rogião passa t?mb~m a constituir Jis 

tr i to independe nt e, com sed e na vila li A li. Ver figura 2. 

~I 

Figura 2 

3º estágio~ 
A região emancipa~se. O núcleo populacion[il liA;; 

transformo-se em seda do novo munic{pio: torno-se cidade. Os 

núoloos populaciof,lais \;B[; o 'iCn continuam na condição de povoE:, 

do. Ver figuro 3. 

Figura 3 
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4º ostógio~ 

A Droa do novo município ~ divididn em dois dist~i 

tos: a sode do um dos distritos ó n pr~prin seoo municipal. O 

outro distri to tom como sodo o núcleo populacionnl li BIi que pa.~ 

sa , ontoo, da catogorin do povoado para vila. O núcloo po~ 

pulacional \;C\; continua na condiçõo do povondo. 

dois povoados ~ DOI; e \;[11. Vor figura 4. 

~l 

i 
I 

, 
I 

_ .. _---------- ------------

t ' . 5º os aglo~ 

Figura 4 

Surgom mais 

"" A vila IlBli emancipn-so, mns nao ng~ogn torritorinl ~ 

monto todo o sou distrito, nem o povoado \lCIl. Ao mosmo tom~· 

po, o povoado liCli pnssa D condiçoo de sodo distritnl da Dran, 

quo restou do antigo distri to com sacio om \;8\;. Vor figurn 5. 

I , 

/ 
/ 

! 
i 

/ 
® 

li] 
Figura 5 
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6º estágio~ 

É conçretizm]n uma redivisão distri tnl no município 
, 

com sede em liA li. ,Os nucleos populncionais 1I01i e \í[11 tornam~ 

se sedes distritais. Toda a área que dá origem ao distrito 

com sede l;)m liOI;, pertoncio anteriormente ao e1istrito sede do 

mu nicfpio. fI área do d istri to com s e de em \j [li é formnda com 

porte da áreo do distrito sede e parte da área do distrito com 
, 

sode em Ile". A oreo do cJist:ç'ito líe li fica reduzido, pordendo 

torritório paro o distrito liEli. St,.Jrge um novo núcleo popul~ 

cional~ o povoaeio IlF". Ver figura 6. 

LD / 

/ ® 

® 

L __ 
~--------------------------------

Figura 6 

7º estágio: 

Os distritos com sede em lie l ; e 1l[11 unem-se e emonci~ 

pom-so, formnndo novo município com sede em l1e ll • O núcleo 

popt;.llacional \;Ell retorno. n condição ele povoo.do no novo municf~. 

pio. O território deste é a soma ce Drens dos dois di$tri 

tos de origem mais parte da pertencente 00 distrito sede. 

Surge mais um núcleo PopUlacional no ~istrito sede do munic! 

pio ";,~Ii~ o povoado "Gil. Ver figuro. 7. 

8 0 t" - es ag~oz 

O município com sede em liA Ii eleva o povoado '}GI; 

condição 
, 

ce vi10., o. partir do areas do seu distrito sede. 

, 
a 

No 

munic{pio com sode om li Bli, surge um novo povoado ~ \; H \i. O mu

nicípio com seda em "CIi rodistribui seu território, dividindo r -

o em dois c!istritos~ um, com secJe no povoado "EIi, quo ó eleva~ 
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/F\ / 
[gJ / 

I / , (§) 

& 
® 

__ I Figura 7 

, , . 
do o cotegorio do vilo o outro que tom como sodo.o propr1a do. 
munic.:fpio \; CI; no quol surgo mois um povoodo: I. I íl. Vor figura 8. 

, ~j r- -- -1- -' 

/ 
® I 

__ I 
~I 

9º ostógio~ 

® 

© 
Figura 8 

Ocorram mais duos omoncipaçEos. O distrito com so 

do no vila tiOI; emoncipo-se do munic.:fpio \iAI;~ s~u territt5rio Ó 

diforonto do torritt5rio do distrito originório. O município 

com sode em li CII por suo vez G desmombrado com a omancipação do 

distrito com sedo om íi[ll. A área.do 
. ,. , 

novo munlc1plo o monor 
, .. . 

do que a aroo do dlstrlto de orlgom. 
, 

O nucloo li [11 passa on~ 

t50 paro o categoria do cidade. Ver figura 9. 
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IF\ 
® 1- ® 

[EJ 
0 

L. 
© / Figura 9 

10º est3gio~ 

O munic{pio com sede em ;;A I; cria mois um cJistri to 

com soeJo om í'FI" tombóm com nroos do distrito-sedo. Noto-so 

quo o núcloo urbano í;F. í' Ó mois ontigo que IlGII, mos torno~so 

distrito dopois dosto. Surge mois um núcleo, I1JI;. O muni~ 

c{pio com soda om IiBíi divide sou território em dois distritos~ 

um com seda no própris sode municipal o,outro com soda GO po

vondo í'Hli, que possa n condição de vilo. Ver figuro 10. 

--------.--~----------~-----------/ \ ~I 

/ 
CC) 

\ \ 1--' 
\HJ 
\.- - - --

Figura 10 

Esta último ost~gio do organização pol{tico~adminis~ 
, . 

trativa moroco comentarlOS. Aprosonta elo quotro tipos do 

munic{pios, lov$ndo em conta a categoria institucional ele seus 
, 

nucloos urbanos. 
, 

O primeiro tipo, mois simples, o represontado pelos 
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munic!pios com sede em liOl, o om 11[li. são unidades constitui 

das de aponas um núcloo populacional, no caso a sede, o região 

rural adjacento. 

o segundo tipo, exemplificado pelo munic!pio com so

de om li C li, apres o nta, al~m co núc leo popu laci o nal s o c;e, mais 

outro aglomorado urbano ainda 

sede distrital. 

na categoria do povoado: não 

o munic!pio com sede em I'Bí, exemplifica o terceiro 

tipo. 
, , 

Nele, alem do sede municipal, existe aind9 outro nu 

cleo, s8de distrital, com a categoria do vila, liH". 

, 
o 

O último,tipo de municípios ~ exemplificado por aqu~ 
lo com sedo em liA I;. No seu território são encontrados . {nú~ 

cloos urbanos de três categorias ~ IlAO é cidade, seeJe do municJ 

pio; os núcleos I'Fi; e I1Gli são vilas: seues distritais; I1JI, Ó 

povoado apenas. 

Estes diversos tipos de muniçípios dão origem ~ cIos 

sificação apresentada no item seguinte. 

3.5 .r~.u.nj.cíjJi..os_ rfTJ..03n.o-,_.m.ul t.~ 
~ plurinucleado~ 

A partir dos quatro tipos de municípios dantos iden

tificados é proposto um esquema classificatório. 

Uso-se uma escala do tipo nominal, não havendo inteD 

ção de discriminar os municípios em mais ou menos doseovolvi 

dos, apenas classificando-os em uma ou outra catogoria. 

A variável critório basica é a e~istência ou não de 

núcleos urbanos no território do município. Como vori5vel 

critório auxiliar U$a-se a categoria político~administrativa , 
dos nucleos urbanos. 

Os municípios são classificados em~ 

r10 N Onuc leado s , 

MULTlnucleados e 

PLURlnucleados. 

Municípios MONOnucleados são os que, em todo seu ter 

ritório, apresentam apenas um núcleo populacional: o sede do 
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município. N~o apresentam nem vilas nem povoados. 

sar subdivididos em dois grupos~ mononucleados urbanos 

dispEem de zona rural o todo tarrit~rio do município ~ 

Podem 
~ 

nao 

urbani~ 

zado -, o mononuçleados rurais - municípios com zona rural ad-
, 

jaconte a cidade. 

Municípios MULTlnucloados~ om seus t8rrit~rios Qxis~ 

tom, al~m da sedo municipal, outros nJcleos populacionais. 

Tais nJcleos tanto podom sor povoados como vilas, mas todos do 
"1 ' vom,pertencer a uma mosma categoria~ ou so Vl as ou so povoa ~. 

dos. 

Municípios PLURlnucleados: s~o aqueles que aprosen 

tam no sou torrit~rio ~~cleos urbanos do tr~s categorias: po 

voados, vilas o cidado. 

municípios completos. 

Dontro da vis~o aprosentada, Boriam 



IV ~ LEGISLAÇ~O BASE PARA 

OS DESMEMBRAMENTOS 

A legislaç;o que balizou a criaç;o de municípios no 

;:\io 
, , 

Grande do Sul no per10do de 1954 ate 1966, data em que foi 

criado o ~ltimo município, comp5e-se de duas leis b~sicas e a! 
gumas outras que modificaram itens específicos das primeiras. 

As duas leis b~sicas s;o: a Lei estadual nº 2116 de 

24 de setembro de 1953 8 a Lei estadual nº 4054 de 29 de dezem 

bro de 1960. 

De acordo com o j~ exposto no item 3.2, Primeiros mu 

nicípios; Histórico dos desmembramentos, antes de 1954 não hou 

ve oportunidade para elaboração de leis semelhantes no Rio 

Grande do Sul. Em 31 de dezembro,de 1948, foi sancionada 8 

Lei ostadual nº 534 sobre o assunto. Esta lei? entrotanto, 

foi discutida, contestada e acabou por,ser julgada inconstitu~ 

cional pelo Supremo Tribunal FederalO l • Na prática, não sur 

tiu efeito, uma vez que não ensejou? criação e instalação de 

nenhum dos atuais municípios gaúchos. 

De uma forma geral, as duas leis posteriores - 6 dn 

Diferenciam~·se mais nº 2116 e a de nº 4054 ~? assemelham-se. 

na estrutura e apresentação dos conte~dos) mesmo no que so ro

condiç5es para criação de município, as modificaç5es 
... 

fere as 

OIFORTES, Amyr Borges & WAGNER, João Baptista Santi8 
g o ~ 1ii,.§...t ó r .Lª--Ji.~tr~1~.n.ir~E-a? t i ,.~L?.:...2l}~c:.L~ c i_ ~ r t§ .. __ o~º))~:: 
9 ;l.a.illxc,a _d.o .• R ,to. ç; r.C? n dre __ ~çl o ,S u b,? P o r t o A I e g r 8 , 

Globo, 1963, p.13. 
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ocorlTem por conta de alteração de alguns ínçHces mínimos para 

eman~ipa~-se e provid~ncias administrativas. 

O quadro nº 16 ?presenta a estruturação das duas 

leis, através dos títulos. Observando-se apenas os títulos, 

~ possível verificar as semelhanças de conteJdo entre elas. , 
Por vezes, os mesmos cooteudos apenas recebem títulos dife 

ren tes e mudam de lugar. 

Analisam~se a seguir alguns tópicos considerados no~ 
, . 

tavels das leis acima citadas. 

4.1.1 Competência de criação 

de municípios 

O artigo 33 da Lei nº 2116 assim se expressa: 

liNão havendo recurso, ou lhe sendo negado provimento, 
a Assembl~ia Legislativa ou o Governador do Estado, 
tomando oonhecimento da comunicação que, no primeiro 
caso, lhe fizer o Presidente da Junta Apuradora, e, 
no segundo, o Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado, iniciarão o processo legislativo adequado, 
em caso de decisão favorável do pronunciamento popu~ 
lar. li 

A lei nº 4054, sobre o assunto, assim se expressa, 

no seu artigo 2º: 

11 COllJEte à A.ssembléia Legislativa, com sanção do Go -
vernador: 
I - criar municípios, extinguir os que não estiverem 
em condições de prover as despesas com seus serviços 
administrativos e, nesse caso, decidir sôbre a ane -
xação do respectivo território aos municípios limí ~ 
trofes. 
11 - autorizar a realização de plebiscitos para cria 
ção de municípios ou para decidir sôbre o destino de 
território de"municípios extintos, nos t~rmos do in
ciso anterior. 
111 - autorizar a realização de plebiscitos para in~ 
corporação, subdivisão ou desmembramento de municí -
pios. ll 
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Quadro nº 16 

Quadro comparativo das 

leis sobre emancipação 

Lei nº 2116 Lei nº 40S4 
---------------------------------~------.--------------------------, 

Capltulo I 
Disposições Preliminares , 

Caeltulo 11 
Das cond~çoes para a eman

cipaçao 

Secção I 
Da População 

Secção 11 
Da Receita 

Secção 111 
Da possibilidade do desen~ 

volvimento 
, 

Capltulo 111 
Do Processo 

Secção I 
Da 

, 
do pedido opoca 

Secção 11 
Da iniciativa 

Secção 111 
Do pedido 

, 
Caeltulo IV 

Da supressao de Municípios 
, 

Capltulo V 
Do Plebiscito 

Seccão I , o 

Das exigencias preliminares 

Secção 11 
Do processo plebiscitário 

Secção 11 (sic) 
Do rocurso 

, 
Capltulo VI 

Da criação do Município 

Capítulo VII 
Disposições Gerais 

Capítulo VIII 
Disposições Transitórias 

, 
Capltulo I 

Disposições Preliminares , 
Capltulo 11 

Da Criação de Municípios 

Secção I 
Condições Essenciais 

Secção 11 
Da População 

Secção 111 
Da Roceita 

Secção IV 
Possibilidade de Desenvol~ 

virnento 
, 

Capltulo 111 

Secção I 
Das Cornissões 

Secção 11 
Do Pedido 

, 
Capltulo IV 

Secção I 
00 Plebiscito 

Secção 11 
Do Processamento da Votação 

Secção 111 
[lo Recurso 

CapítUlo V 
Deliberação Legislativa 

Cae{tulo VI 
Incorporaçao, Subdivisão e 

Desmembramento 

Capítulo VIr 
Extinção de Munic{pios 

Capítulo VIII 
Disposições Gerais 

Disposições Transitórias 
._--------------------'-----------------_ .. _-
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... 
Pela comparaçao dos dois textos cor.cluem~se duas coi 

sas~ pela primeira lei, a iniciativa de c~iação tanto podia 

partir do Governador do Estado como da ~ssembl~i?, n~o ficando 

bem clara a competência de criação de munic{pios. O texto 

da lei nº 4054 j~ : mais explIcito, enunciando claramente com

petências e processo de aç~o. 

4.1.2 As condições para criação 

de munic{pios 

As duas leis apresentam como itens de verificaç30 de 

condições para emancipação, os seguintes~ população da area so 

licitante, receita pública d? ~rea pleiteante, possibilidades 

de desenvolvimento da região. 
" ..., No que se refere a populaçao da area requerente as-

sim se expressa a lei nº 2116 no seu artigo 3º= 
\'- são condi!iões essenciais' à criação de municlpios ~ 

I - populaçao m{nima de 12.000 habi tantes; \. • •• 

Já a lei nº 4054 repete o mesmo texto no seu artigo 

terceiro. Entretanto, no seu artigo 5º assim se expressa~ 

11.. F i c a r ~ r e d u z i do p ar a 8. O O O ( o i tom i 1 ) o n ú m e r o in 
dispens~vel de habitantes à criação do município, 
sempre que a receita geral da ~rea emancipanda ul-

~ Â , • ... 

trapassar de tres vezes o mlnlmo prevlsto na forma 
da lei. li 

Por este enunciado verifica-se que a própria 18i ad

mite a criaç~o de munic{pios com população inferior aos 12.000 
~ ~, . 

habitantes, de vez que os limites de renda sao bastante racelS 

de serem alcar'çados. 

Quanto à receita necess~r~a, as duas leis apresentam 

no seu texto principal enunciados semelhantes: li - receita tri 

but~ria suficientf,1 à manutenç~o dos serviços, na forma da lei" 

(Lei nº 2116, art. 3º - 11), ou então \I - receita anual sufi ~. 

ciente P?ra a manutenção de seus serviços~ li (Lei nº 4054, art. 

3º - 11). 
, . , 

A quantia necessarla, logicamente, devera ser alte~! 

da periodicamente, para acompanhar a desvalorização da moeda. 
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Assim, a lei nº 2116 estipula uma receita n~o inferior a 

a 600.000,00 (art. 8º), valor este que foi alterado por leis 

posteriores. J~ a lei nº 4054, n?s swas disposições tFansi~ 

tórias, estabelece a quantia de ff$ 6.000.000,00 valor este tam

bém alterado, por lei, com o passar dos anos. 

A terceira condição para a criação de municípios diz 

respeito à lipos s ibilidade de desenvolvimento" da região. Es~ 

ta condição é de difícil aferição, fato este que, presumível ~ 

mente, também é sentido pelos legisladores, de vez que o texto 

das duas leis é praticamente igual, mudando apenas algumas pa~ 

lavras ou expressões. Naturalmente, o n~mero do artigo ~ aI 

terado; na lei nº 2116 é o de nº 10 e na lei nº 4054 é o nono 

artigo. , 
O texto presente na lei mais recente e o seguinte~ 

11_ A possibilidade de desenvolvimento das zonas a efTBn 
cipar será aferida pela apropriada conjugação de ín= 
dices n~meros e valôres estatísticos oficiais relati 
vamente ~ produção agríCOla, pastoril, industrial, -
riquezas minerais situação social, mercantil e educ~ 
cional, unidades residenciais, meios de transporte, 
rendas p~blicas, renda U per. cap i ta ", área terr i torial 
e densidade demográfica. 11 

É de se notar ~ue, ao se analisar a documentação so~ 

bro emancipações, encontram-se informações sobre a zona emanci 

panda, mas apenas dados estáticos, de um determinado momento 

histórico, não dados evolutivos; é totalmente desconhecida a 

técnica da ~rojeç~o de dados, de elaboração de estimativas de 

crescimento. Esta eXigência dá origem, na documentação dos 

processos emancipatórios, dos chamados memoriais descritivQs, 

fontes de muitas informações sobre as regiões emancipandas. 

A quarta condição para emancipação~ verificada em e

tapa posterior, diz respeito ~ favorabilidade dos plebiscitos 

para tal realizados. Não está claro em nen8um dos dois tex~ 

tos o que se entende por plebiscito favorável. Esta sitUa -
ção permite que sejam considerados como favoráveis plebiscitos 

em que menos metade dos eleitores da,região interessada mani ~ 
, • """ • #"ti ~,.", 

festaram~se favoravels a emanclpaçao. Estas situaçoes sao 
comentadas com mais detalhes no capítulo seis, no item reserva 
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do aos plebiscitos~ 6.2.9. 

Ainda no que diz respeito ao processo ~lebiscit~rio, 

as duas leis analisadas dedicam v~rios ?rtigos à an~lise dos 

procedimentos a serem seguidos no mesmo. Quanto a esse fato, 

questiona-se a propriedade de incluir pormenorização,de ações 

no texto de uma lei de cunho mais geral e abrangente. 

Além de comentários sobre as condições necessárias à 
emancipação, é de interesse analisar alguns outros aspectos 

das leis ora em estudo. 

4.2.1 Época do pedido 

As duas leis estabelecem épocas em que poderão ser 

feitas alterações na divisão territorial do Estado. 

A lei nº 2116 estabelece, em seu artigo nº 11, que 

as alterações ~omente poderão verificar-se nos anos de milési-

mo três e oito. Também a lei nº 40~4, no seu artigo nº 12, 

repete o estabelecido na lei anterior. 

Este preceito legal não foi rigidamente seguido,pois 
, , ~ . ,.", 

de 1954 ate,1966, so nao houve em?nC1paçoes nos anos de 1956, 

1957 e 1958, no Rio Grande do Sul. 

4.2.2 InIcio do Processo 

o inIcio de qualquer processo de alteração político

administrativa no Rio Gr?nde do Sul deve partir de solicitação 

da população interessada. A lei nQ 2116 estabelece um limi

te mínimo de um quinto dos eleitores da região; j~ a lei nº 

4054 aumenta este limite para um terço dos eleitores, para que 

o pedido seja considerado. 

As listas de adesão resultantes destas determinações 
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e arquivados na Assembl~ia Logislativa do Estado, oferecem su~ 

s{dios interessantes para o estudo dos processos 

rios. 

emancipató 

4.2.3 Comiss~o de emancipaç~o 

A çonstituiç~o de comissões de emancipaç~o é facult~ 

tiva por lei. Na prática 9 todos os processos pesquisados 9-

presentavam comissões de emancipação constituídas e atuantes. 

Há diferança entre o texto das duas leis, no tocante a este as 

sunto, sendo a mais recente, mais explícita a respeito do pa ~ 

pel a ser desempenhado pelas comissões, talvez denotando uma 

sensibilidade do legislador para com os fatos reais, o 

teria lev?do a explicitar melhor o papel a desempenhar 

comissões. 

4.2.4 Supressão de Munic{pios 

que o 

pelas 

Um item incluído no texto das duas leis merece comeD 

tário maior. Diz respeito à possibilidade de núcleos urbaITE 

e zonas adjace8tes perderem o privilégio de constituirem muni~ 

c{pio autanomo. Os textos das duas leis assemelham··se dizen 

do que I'quando faltarem aos municípios condições de prover as 

despesas,com seus serviços administrativos ll , eles poderão sar 

extintos. 

Em primeiro lugar, não se tem notícia, na moderna 

história municipal do Rio Grande dQ Sul, de algum município ~e 

tenha sido extinto por este motivo. Em segundo lugar,.valen , 
do-se dos dados apresentados no capltulo segundo, item 2.4.4.2~ 

vê-se que, em média, apenas 15% das despesas de um município 

cons tituem efetivamente despesas administrativas, enquanto 

cerca de 25% das receitas municipais são receitas do próprio 

município, apesar da atual distribuição de rendas públicas não 

favorecer os governos municipais. O restante das despesas 

são feitas com o município, porém não com sua máquina adminis-
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trativa, e sim para satisfazer as necessidades sociais e vita~ 

is das populações. Em terceiro lugar, louvando-se do estudo 

sobre +e8das de novos munic{pios apresentado no capítulo seis, 

item 6.2.10, pode~se supor que há uma verdadeira evasão legal 

de tributos no interior dos munic{pios, de vez que, ao se eman 

ciparem, aumenta a receita pJblica da região como um todo e e~ 

te incremento ~ muito maior do que o anteriormente previsível. 

Concluindo, a partir dos dados acima arrolados, pod~ 

se dizer que será difícil um município gaJcho ser extinto a 

p8rtir da invocação deste dispositivo. 

4.2.5 Preservação de municípios 

o parágrafo Jnico do artigo 2º da lei nº 4054, que 
, , , 
e uma parafrase do paragrafo lº do artigo 3º da lei nº 2116, 

apresenta o seguinte teor: liNão se permitirá a criação se, com 

o desmembramento, algum dos muniçípios deixar de preencher qu~~ 

quer dos requisitos deste artigo.\; 

Esta disposição, se, ~ primeira vista justifica-se 

pela intenção de preservar os muniçípios existentes, interpre .. 

tada de outra ótica ó questionável. 
'" '" , Uma situaçao nao rara, no Rio Grande do Sul, e aque·, 

la em que distritos do interior dos municípios 50 desenvolvem 

mais rapidamento ou alcançam um grau de desenvolvimonto muito 

maior do que o da sede m~nicipal. Tal fato está comontado , 
no capltulo sete, item 7.5 desta monografia. Por outro lado~ 

pelo que ficou apresentado no item 2.404.2, onde se comentam 

as despesas municipais, a parcela dos gastos municipais despeD 

dida no setor rural dos municípios é desproporcional ~ popula

ção que a{ vive e, em geral, por decorrência, ao desenvolvimen 

deste setor do município. 

Desta forma, tal preceito legal, caso fosse seguido 

na íntegra e fielmente, permitiria a perpetuação de flagrantes 

injustiças e deseqcil{brios sociais, permitindo que algumas PR 
pulações vivessem, sob certos aspectos, às expensas de outras? 

e com apoio legal. 
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4.3 Alteraç5es nas leis b~sicas 

As duas leis ora comentadas foram alteradas~ durante 

sua vigênçia, em alguns de seus dispositivos, por v~rias 

tras leis. A pesquisa destas leis modificadoras é assaz 

balhosa~ em especial a relativa à lei nº 4054 de 1960. Tal 

fato decorre da inexistência, a partir de 1961, no Rio Grande 

do Sul, de public?ç5es aglutinadoras das leis promulgadas pelo 

Governo do Estado. Desta forma, apenas com exaustiva pesq~i 

sa documental ser~ possível levantar a legislaçgo pertinente. 

Como o objetivo deste trabalho desvia~se com nitidez 

do estudo da legislaçgo sobre criação de municípios, concentre~ 

do~se sobre os fatos em si, registra-se aqui apenas a situação 
. '. de as duas le1s bas1cas terem sido alteradas ~or outras leis, 

sem entrar no estudo pormenorizado das mesmas. 

Encerra-se aqui este estudo sobre a legislação que 

norteou a criação de municípios no Rio Grande do Sul durante o 

período de 1954 até 1966. Nos próximos capítUlOS são estuda 

dos com maiores pormenores os fatos,e situações reais acerca 

do fenomeno emancipações municipais. 



v - ESQUEMA INFERENCIAL DE PROCEDIMENTO~ 

USUAIS NOS PROCESSOS EMANCIPATdRIOS. 

Busca-se neste capítulo sintetizar de uma forma coe

rente 0$ procedimentos usuais dos movimentos emancipatórios 

gaúchos. A fonte de informações ~ a documentação sobfe emanci 

pações arquivadas na Assembl~ia Legislativa do Estado. Os do 

cumentos, espelhando situações reais, são muito diversificados, 

dificultando a elaboração de esquemas globalizantes. 

As id~ias e formulações apresentadas refletem tendên 

ci?s dominantes dos fatos ocorridos e da documentação existen~ 

te. 

O capItulo está dividido em quatro partes, a saber ~ 

na primeira, relata-se o modo pelo qual uma população agia pa~ 

ra conseguir a emancipação da sua zo~a, quando o processo oco~ 

ria sem dificuldades ou contestações. A segunda parte trata 

das manifestações contrárias aos movimentos emancipatório$ sur 

gidos~ seus agentes, suas formas de ação, seus resultados. Os 

documentos usualmente encontrados,nos processos estão arrola .~ , 
dos na terceira parte do capltulo. Muitos processos emancip~ 

tórios não,tiveram bom final, isto ~, não redundaram em nOVO$ 

municípios. Trata-se rapidamente do assunto na quarta parte. 

Adota-se como c~lula geradora dos processos emancipa 

tórios o distrito, porque, como se demonstra no capítulo se

guinte, a quase totalidade dos municípios gaúchos mais recen ~ 

tes se originou de antigos distritos. 
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5.1 E-r.p~cecLLmento.s_~tie~ ~LJ~mJ~~ÇLc~e13_s~ormal 

d,e. ~e~~.!J.9i'p"ação. 

Os processos de emancipação mais pacíficos e simples 

foram aqueles que envolveram a emancipação de apenas um distri 

to ou então foram encabeçados por distritos com incontestada 

liderança na região, acrescidos do fato de que a região em vms, 

de emancipação preenchia as condições impostas pela legislação. 

O caminho a ser seguido por populações nestas condi~ 
~ ~ ~ 

çoes e curto, delimitado pela legislaçao, usos e costumes dela 

decorrentes. 
, . , 

As etapas necessarlas a um processo emancipatorio,de 

u~a forma geral, são as seguintes: 

lº) realizar uma reunião da população, com lavra de 

ata respectiva~ para a constituição da Comissão de Emancipação; 

2º) fazer uma coleta de assinaturas entre os eleito~· 

res da região, para instruir o pedido de credenciamento da Co-

missao de Emancipação, pela Assembléia Legislativa do Estado; 

3º) encaminhar ~ Assembl~ia o pedido de credenciamen 

to da Comissão de Emancipação e conseguir sua concessão; 

4º) coletar dados e informações acerca da região que 

quer se emancipar, para acompanhar o pedido de realização do 

plebiscito necessário à emancipaçao e elaboração do memorial 

descl'itivo~ 

5º) obter aprovação, por parte da Assembl~ia Legisl~ 

tiva, para o pedido de realização de plebiscito feito pela Co~ 

missão de Emancipação; concomitantemente? a Assembl~ia Legisl~ 

tiva define a área que deverá abranger o plebiscito e a a data 

do mesmo; 

6º) realização do plebiscito, sua ?puração e comuni~ 

cação pela autoridade eleitoral do resultado. (Para o posterliE 

desenvolvimento do processo, ~ necessário que O resultado do 

plobiscito tenha sido favorável à emancipação). 

7º) aprovação pêla Assembl~ia e promulgação, pelo Go 

nador do Estado ou pela própria Assembl~ia, de Lei que cria o 
• I" • 

rnunlclplo~ 

8º) instalação do novo munic{pioo 
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O período de tempo necessário à realização de todas 

estas tarefas varia de município para município, de movimento 

para movimento. Em casos de emergência de manifestações con~ 

trárias? disputas ou acordos, este roteiro sofre modificações 

em função destes fatos intervenientes. 

'''--:. 

5. 2 ~iall} festaçõe~c::~o1J.!:rál'.ias. aos 

p.r_ocess,o.s. de e..man.c.ijJ~~ão 

,.., 
Caso os distritos nao preencham, sozinhos, as condi~ 

ções exigidas por lei, são usadas tres alternativas. A prime~ 

ra consiste em dar proseguimentQ ao processo normalmente, mas·· 

mo sabendo de suas deficiências. Neste caso, as zonas emanc~ 

pandas contam, pafa seu sucesso, com o beneplácito da Assem 

bl~ia Legislativa. A segunda alternativa ~ anexar parte de 

um territ~rio de um ou mais distritos vizinhos, sem postular a 

inclusão das respectivas sedes distritais. Por último, busca

se a anexação de uma ou mais sedes distritais vizinhas,juntn 

menta com seus territ~rios. 

Como resultado da utilização destas alternativas, 

duas situações emergem. A população dos territ~rios rurnis e 

sedes distritais anexados pode concordar com o fato e acompa 

nhar o distrito encaoeçador do processo emancipatório, forman~' 

do um novo munic{pio. De outra forma a população d0 9 territó 

rios e/ou sedes anexadas não concorda com a pretensão. Neste 

caso, surgirão m9nifestações contrárias à emancipação ou ~ ane 
,.., 

xaçao pretendida. 

Estas manifestações 
,., 

sso dirigidas em primeiro lugar 

~s próprias lideranças do movimento emsncipatório limítrofe. 

Em segunda instância, as manifestações contrárias são dirigi 

dns à Assembl~ia Legislativa. Estes procedimentos, provindo 

de populações e lideranças do interior do município, atuam mab 

intensamente nas fases iniciais do processo emancipatório, pe~ 

dendo força à medida que o processo avança. Tal tipo de ma"" 

nifostação contrária não visa normalmente, à não emancipação 

total do novo distrito, mas apenas à anexação do partes de ter 

alaLIOTEOA 
fUNDA~ 8ETOUO VAlIaM 
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rit~rio ou de distritos lim{trofes completos. 

Os grupos que lideram as manifestações contrárias, 

lançam m;o de tres estrat~gias: a primeira estrat~gia ~ cons

titu{da de simples manifestações orais, factuais, pessoais, 

sem o uso de qualquer forma de documentação escrita~ uma segun 

da estrat~gia consiste em expressar tais id~ias atrav~s de do~ 

cumentação escrita, como cartas, memorandos, pedidos por escr! 

to, listas de adesão, telegramas, etc, dirigidos tanto aos l{

deres da emancipação vizinha como ~ Assembl~ia. A ~ltima fo~ 
, -ma e a de lançar mao dos instrumentos tradicionais do sistema 

jur{dico: mandados de segurança, ações populares. É a forma 

menos usual, pelas suas inerentes complexidades e custos. 

O resultado das manifestações contrárias promovidas 

pelas populações interioranas apresenta o seguinte quadro~ em 

primeiro lug?r as manifestações contrárias podem n;o ser leva

das em conta. Em consequência, o t~rrittório ou sede distri ~ 

tal vai pertencer ao novo munic{pio. Em segundo lugar, as m~ 

nifestações contrárias são levadas em conta e os territ~rios e 

sedes distritais reclamantes são exclu{dos do processo. Final 

mente, estas manifestações podem ser levadas em conta parcial~ 

mente, e a situação é contornada, mediante acordos entre as li 

deranças do distrito emancipando e as lideranças das manifesta 

ções contrárias. 

Algumas situações e fatores tendem a inibir a emer -

gência de manifestações contrárias~ entre esses, salientam-se 

dois~ o distrito que anexa territ~rios vizinhos, apresenta, em 

relação aos demais anexados, um grau de desenvolvimento muito 

maior, polarizando, a n{vel distrital, a região; as lideranças 

dos territ~rio9 anexados são inexistentes ou fracas ou ainda 

desarticuladas. 

Da mesma forma, fatores e situações há que estimulam 

a emergência de manifestações contrárias; dentre estes, arro -

lam-se~ a) similaridade de grau de desenvolvimento entre os 

distritos anexantes e anexados~ b) as lideranças distritais 

desejam, cada qual, transformar o seu distrito em sede de novo 

munic{pio; c) as lideranças distritais são incompat{veis en

tre si, por diferenças de origem étnica, de credo pol{tico~pa~ 
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tid~rio ou religioso, ou ainda diverg~ncias pessoais ou famil~ 

ares? d) o distrito insurgente não desej? se separar do muni~ 

cípio~mãe~ não vê vantagens na iniciativa. 

~ fato comum uma região, sede distrital e região ru

ral adjacente, ou simplesmente uma região rural ser disputada 

simultaneamente por mais de uma comissão emancipacionista. O 

resultado dessas disputas são de tres tipos~ a região requisi~ 
. ,.,..., .,..." . . 

tada consegue permanecer com Q munlClplo-mae; a reglao e dlVl~ 

di da entre os diversos movimentos emancipaçionistas; a região 

é anexada apenas a um dos novos municípios. Em casos excep -

cionais, aparece uma quarta situação~ o distrito disputado cOD 

segue e~ancipar-se sozinho, independente de qualquer antigo a~ 

nexo.dor. 

As mo.nifestações contrárias também são promovidas 

por Prefeituras de municípios~mãe. Essas independem do fato 

de o distrito ou território que postula emancipação, preencher 

ou não os requisitos mínimos legais. Neste Co.so, busca-se 

sustar os movimentos emancipatórios em todas as suas fases,com 

a mesma intensidade, ao c08trnrio dos movimentos oriundos da 

própria região interiorano.. Seguem até o. fase de instalo.ção 

do município e dirigem-se tanto contra a anexação de partes de 

territórios, de distritos inteiros, quo.nto, Pfincipalmente,con 

tra os movimentos emancipatórios como um todo. Normalmente, 

tais movimentos são formalizados via cartas, ofícios, mandados, 

diretamente ~ Assembl~ia, não passando? via de regra, pelo. Co~ 

missão de Emancipação. . ,. ,.." ,.., 
As Prefeituras do munlclplo~mae sao, de um modo ge~ 

ral, contra a emancipação de parto de seus territórios, por 

dois motivos principo.is~ em primeiro lugo.r, para não perder as 

rondas quo, direta ou indirotamente, auferem dos distritos. Em 

segundo lugar, por vaidade ou orgulho próprio de não s~ trans~· 

formar um município poqueno, sob o aspecto territorial. 

As prefeituras lançam mão de expedientes diversos 

dos usados pelas populações do interior do município paro. sus·~ 
,.., 

tar os movimentos emancipacionistas. Os mais usados sao os 

seguintes~ em primeiro lugo.r, impedir de todas as formas que 

as comissões de emancipação obtenham as informações necessárfus 
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para instruir seu processo. Parte destas informações existem 

apenas na Prefeitura e esta nega-so a fornecer os dados; outra 

parto das informações 6 obtida em órgãos do Governo Estadual 8 
, .... 

Federal~ as prefeituras procuram impedir qve estes orgaos for-

neçam os dados solicitados pelas comissões. Em segundo lugar 

as prefeituras dos municípios-mãe instigam grupos populaciona~ 

distritais indecisos quanto à ~mancipação pretendida, a mani ~ 

t t ' o .. fes arem-se con rarlOS a mesma. Uma terceira forma é apoiar 

descontentamentos latentos em algumas áreas da zona emancipan Lo 

da, promovendo a desanexação dos territórios respectivos,e com 

isto, tirando condiçõos legais exigidas à emancipação pretendi 

da. Por último, a Prefeitura pode promover a emergGncia de 

outro(s) movimento(s) de omancipação vizinho(s) ao movimento 

inicial, cujos territórios eram por este pretondidos. Com isto, 

esvazia-se o movimento inicial, surgindo disputae entre os teE. 

ritórios ou distritos vizinhos, co~ os problomas corrolatos ~ 

manifestações contr~rias e acordos. 

Estas açõos das profeituras conduzem a tres situações. 

Na primeira, as comissões do emancipação, impedidas do obter 

os dados nas prefeituras, lançam mão do outras fontes não ofi~ 

ciais para obter as informações, com resultados finais iguais. 

Na sogunda situação, os distritos líderes da emancipação, 

vorem suas pretensões territoriais ameaçadas, seguem dois 

nhos: ou tentam lovar adiante o processo, mosmo sabendo 

ao 

cami , ~ 

que 

noo proenchem mais as condiçõos mínimas exigidas, e contam com 

a desinformaçoo ou a boa vontade da ~ssombléia Legislativa pa-· 

ra a aprovação do plebiscito e Loi de Criação, ou buscam a co

lobração do acordos diretamente com as populaçõos vizinhas, na 

tontativa de contornar as dificuldades surgidas. Finalmonto, 

a promoção, por parto da prefoitura do municÍpio~-mãe, do movi

montos omancipatórios com Q finalidado do esvaziar movimentos 

antoriores, aprosenta também tres tipos de resultados: om pri~ 
o' .... melro lugar, as areas atingidas pela promoçao desistem do sep~ 

d
o, o .... 

rar~se, permanecen o com o munlclplo~mae; em segundo lugar, o 

movimento emancipatório induzido noo se torna viável, não ob~ 

t ' o .... , em apOlO das populaçoos atingidas e a aroa permanoce com o mo 

vimento inicial, formando o novo município; em terceiro lugar, 
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a rogião cuja emancipaçõo é promovida pela prefeitura, leva a

diante o processo, sem entrar em conflito com o movimento ini

cial. Se bem sucedido, ao final são criados dois munic!pios 

em lugar do munic!pio ~nico inicial. 

Um dos mais froquentes resultados de manifestações 

contrarias são os acorços celebrados entre duas ou mais comis~ 

sões emancipacionistas. Estes visam primordialmonto dividir 

ou redividir os tGrrit~rios adjacontes o disputados. são foi

tos a partir da posse de territ~rios, porquo as condições m{ni 

mas exigidas de população, ronda, grau de desenvolvimento, os

tão dirotamento ligadas à oxtensão do novo munic!pio. Os ro~ 

sultados são comunicados à Assembléia Legislativa do Estado, 

para que os levo em conta tanto na ocasião de julgar os pedi

dos do emancipação, quanto na redação da lei para roalização 

do plebiscito e posteriormente na lei de criação do pr~prio mu 
. , . 

nlclplo. 

Duas são as formas de celebrar os acordos. Eles po

dem ser orais, om que não ~ redigido nenhum documento formal e 

a única forma oscrita comprobat~ria da sua oxistência SDO comu 

nicaçõos u8ilaterais dirigidas à Assembléia, informando os srus 

resultados. Em segundo lugar, podem sor foi tos acordos oscri 

tos O seus textos são encaminhados para as providôncias cab{~· 

veis. 

Um dos resultados destas formas de procador do rodi

visão do torrit~rios ou distritos, é o aparocimonto do torrit6 

rio final menor do que o originalmonte protondido pala comisSão 

emancipatória. Como consoquóncia quaso goraI, os processos, 

após passarem pela f?se do acordos 7 não mais preencham os req!d.i 

sitos mínimos logais. Entretanto pros$oguem a são vitoriosos, 

palas motivos já anotados antariormente. 

5 .. 3 0.0 cu m e n t a ~ã o ~2:!..s~El.l d ~*u.T. 
p"'r .. o ce s s o. de am.a n c,i.PP..9..ã o 

Para instruir o processo de emancipação, a Assombléia 

Legislativa exigia uma sorie de documontos. Além dos documen-
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tos exigidos, alguns outros tamb~m terminavam por fazer parto 

do processo, principalmente aquçles ligados a manifestações 

contrórias, acordos e similares. 

Em situaç50 normal, os documentos estão arquivados 

por processo do omancipação a que dizem respeito. Quando os 

pap~is referom~so a mais do um processo, sou,arquivamento ~ a~ 

leatório~ tanto podem estar num, como noutro. 
~ , 

A diversidade do documentaçao e extremamonte grando. 

Aposar dos esforços de organização o arquivamento dos funcio~· 

n~rios do Assemblóia, O análise e codificação do seus conteúdrn 

ó difícil de ser feita. 

A seguir apresenta-se, comentada, uma relação dos do 

cumentos mais comumonte encontrados nos processos, no ordem om 

que estão arquivados~ 

lQ) Ata da primeira rou8ião da população para consti 

tuição da Comissão de Emancipação. Esta é uma eXigôncia 10-

ga1 paro permitir ~ Assemblóia saber qual a constituição dQ Co 

missão de Emancipaç50 e expedir as credenciais respectivas. Hó 

ovid~ncias do que tonto as reuniões como as atas foram realizo 

das e escritas apenas paro satisfazerem um preceito logal, som 

influôncia maior sobre o movimento em si. 

2º) Listas de adesão ao movimonto emJncipatório,assi 

nadas por eloitores residentes na zona emancipanda o Outro e

Xigência legal. Deviam conter assinaturas de 2/3 dos oleito~ 

res do rogi50 pleitoante e aprosentar cabeçalhos diz~ndo do ruo 

finalidade; esta última determinação é pouco seguido. Doviam 

tamb~m ter suas assinaturas reconhecidas em cartório e conferi 

das pelo autoridade oleitoral, poro assegurar quç os signató -

rios residiam efotivamento na região omancipanda. Houve mui·· 

tas tentativQs de fraudo, algumas delas sustadas pela autorid~ 

do eloitoral. Tais tentativas geralmente oram reprosentadas 

por assinaturas de pessoas não residentes na região om quest80. 

3º) Cópias do documento de credonciamento do Comis~o 

do Emancipação, oxpedido pela Assembléia Legislativo. Com 

ostas credenciais, a Comissão de Emancipação podia roquoror os 

dados e informações necessQrias para instruir o p~ocesso de 

omancipação, junto aos órgãos estaduais e fodorais 9 
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4º) Memofial descritivo da rogi50 emancipanda com to 

dos os seus anoxos. Os momoriais S80 a maior fonto do infor

maçõos, não aponas sobre a rogião em si, como também sobro o 

processo de emancipação, suas causas, justificativas, probleoos 

e aspiraçõe$. 550 extromamonte divorsificados em suas formas 

e conteúdos. v50 dos de uma só pngina datilografada até mais 

do uma contona do paginas com fotografias, quadros,cortidõos , 

mapas, etc. A documontação dos últimos munic{pios criados t~Q 
, 

dom,a ser mais uniforme o completa do quo os primoiros da so-

rie. O mesmo acontoce em rolação aos processos do omancipa-
~ ~ 

çao nao conturbados. 

5º) Documentação roforente a manifestações contrnrias 

e acordos. Constitui documentaçno alta~entcr diverBificada,c~ 

mo acontoce com os momoriais descritivos. {elucidativa do 

problemas, truquos, estfatógias, domarches ocorridos duranto o 

processo do emancipaç50. vão de simp10s bilGetos manuscritos 

a mandados do sogurança do dozenas de pnginas. 

6º) Parocer da Comissão de Constituição e Justiça da 

Assomblóia sobre as condições que a regi50 apresonta para 8e ~ 

mancipar. O parecer Ó oxpedido após exame da documentação a-

prosentada. As Comissões tendem a ser bonovolont~nosto exa-

mo, não buscando comprovar a fundo os dados e informações aprE 

sentadçs, nem tampouco conforir rigorosamente com os parâmetros 

legais. 

7º) Texto do Projeto de Lei o postorior Lei que aut~ 

riza a realização do plebiscito~ indica a aroa a ser abrangida 

pelo plobiscito,e a data do mosmo. Uma vez aprovada, trans -

forma-se em Lei. Hó ind{cios do freqUentes problomas na exe

cução prótica do Plebiscito. Dificuldades quase permQnentes 

dizom respoito ~ delimitação precisa da óroa abrangida. 

8º) Comunicação da autofidado judiciória acorca do 

resultado do plobiscito realizado. Este rosultado devoria mr 

comunicado parceladamonto, zona por zona, para quo o proceito 

legal - populaçõos contrárias seriam oxclu{das do novo territó 

rio pudesse ser cumprido. Em muitas ocasiões, a comunica 

çno foi global, não se sabo se intencionalmente, se por difi 

culdades prnticas ou por desconhecimento da loi. 
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9º) Parecer da Comissno de Constituição G Justiça de 

Assembl~ia sobre o resultadQ do Plebiscito e possibilidade do 

o novo ~unic{pio ser criado. A Comissão verificova quol o ro , 
sultodo do plebiscito, quando posslvel por zona, determinando 

quai s poderiam efetivamente emancipar-se; 00 mesmo ~cmpo, ela 

boravo o~ 

10º) Tçxto do Projeto de Lei e posterior Lei quo crfu 

o novo município. O texto indica os limites do novo ~unic{ 
"" pio 9 quo pode~ nu nao ser os mesmos do plebiscito, dotermino o 

• ;',1 1 .-..(', d ,. , COmpOGlçaO DO Lamarn c o mGn a~u 00 primoi~o Profoito o 

. t· . ,.. . d rl 1" t d . , . mUlaS lmpreclsoes no 3nunclD o uOS lml os o n~VQ ~~n:_c~plO? 

o que go~o frequentes disputos postorioros do tGrrit~rios. 
,.., t" . ~ Tol documontQçao o a ma or~a~prlma de grande por~o 

dos 

do, 

tos 

r ., 
proximos capitulos. Permite, aposar de sua hotorogeneidA 

o formulação do hip~tesos o a infcr38cio de situaç5es o fo 

ligados aos processos cmancipatórios. 

5 • t~ ?~r () C?~~21J~1:l. a n c 5J3_?~~J.~0~s~ 
mal sucedidos -. 

Embora nno seja objetivo deste trabalho anolisor prE 

COSSOE omancipat~rios quo nno obtiveram Gxito, ao ~ongo das p~, 

quisas surgiram informaç5es sobfe tais ocorr~ncios. N~o se a 

p~~fundou o estudo destes CaSOSo Anotaram-se apOnGA os nomes 

dos ~çgi5os cujos processos nno rodundaram na criaçno do muni~ 

oi.pio ~ 

Os processos do que se tom conhecimento 

Alcgre~ Campos Borgos~ Hulha ~egra9 Cap50 do Lo~o~ 

dos Valos, s50 Podro do 8uti~. o~ tras primeiros 

a bom tormo por Acórd50s do Tribunal do Justiça do 

Fortaleza 
~ 

n é} o c h 9 Q aTGr: 

E":stado. Sil 

VOi=2 Mortins c Vista Alegre chegaram Q ser cri2dos~ mas 
~. 

n.::'-o 
foram instalados ~omo muni~{pios~ 

~ ~ 1 . ~ 
~ provave quo DXls~am outros casos 3cr:olhantes, po-

r~m seu estudo ser~ ainda mais difícil uma vez quo em alguns 

casos a documentnç50 respoctiva n50 chegou 2 sor env~adn ~ As-
I' • 

8omblo:L3. 



VI - TENDtNCIAS OBSERVADAS NA CRIAÇ~O 

DE NOVOS MUNICíPIOS 

Devido ao número bastanta elevado de emancipações 0-
, , A 

corridas a partir de 1954, e poss~vel identificar tendencias 

gorai~ tanto nos fatos que precederam a criaç~o dos ~unic{pios 

como, a posteriori, na pr6pria exist~ncia dos mesmos. 
t!'... • , ~ 

As tond~nc~as arroladas neste capltulo nao pretendem 

esgotar o assunto. Por outro ledo, n~o h~ uma hierarquizaç50 

ou classificaç~o das formulações. 

A divisão apresentada prende-se mais aos aspectos do 

apresentaç~o formal, metodologia de tfatamento dos dado8) e, 

principalmente , fontes de informaç~o. 

O primeiro grupo de tend~ncias est~ baseado em dados 

hist~ricos, geográficos, consitários, e o segundo grupo calca

se na documentação sobre emancipações arquivada na Assombléia 

Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. 

6.1 J~en .• d.~.n.cJ2.~ __ Jnf13.]:'~i~d~~.!L~.E.t.ir de dador~,. 
bl.sFtk~r.ic~o.s.J .9.e.o..9.r:ir.l-S2..s. e censi tá.rj~~ 

Est~o arrolados neste tJpico,seis tend~ncias de cri~ 
N .... d .,. 'h çao 8 omergencla e mun~clp~oS gauc os. 

Parte-se dos municípios existentes em 1976. Buscam 

se informações quanto a sua localização, origens territoriais 

e distritais, e ainda, a respeito de sua exist~ncia como distri 
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tos. 
, 

Uma vez codificados e analisados estes dados, e pos-

sIvel concluir ou justificar as tendências arroladas. 

6.1.1 Localização geográfica dos munic!pios 

criados mais recentemente 

É difIcil separar com precisão a zona de colonização 

da zona de campanh8~no Rio Grande do Sul. Do uma forma geral, 

pode-se entender como zona colonial aquola situada ao norte de 

uma linha imaginnria quo una Porto Alegre a Santa Maria e da! 

inflita até são Sorja. Exclui-se o estremo nordeste do Esta

do. 

Dentre os 80 municípios criados entre 1961 ee 1966, 

ou soja, de terceira geração, doze deles (15%) Podem ser cons! 

dorados localizados fora da zona colonial típica. Exemplifi

cando: Mostardas e Tramandaí: situados na região litor~nea; A1 

vorada, Cachoeirinha e Esteio: pertencentes ~ atual Região Me

tropolitana de Porto Alegre; Dom Feliciano e SaQtana la Boa 

Vigia: localizados na zona centro-sul do Estado. 

Dentr os 60 municípios de segunda geração, criados 

entre 1954 e 1960, apenas dois estão fora da zona de colônia~ 

Podro Osório, situado na região sul do Estado o Barra 00 Ribei 

ro, ~s margens da Lagoa dos Patos na rogião centro-sul. 

6.1.2 Origem territorial dos municípios 

Os municípios novos tendem a formar seus territórios 

retirando-os de apenas um, dois ou três municípios - mãe. 

Partindo das informações constantes nas Sinopses Cen 

sit~rias do IBGE dos anos de 1960 e 1970, é possível apresenmr 

o seguinte quadro~ 



· , . mun1.c1.p1.0S 
de sosunda 
gornçno 

· , . mun1.c1.p1.0S 
do torceira 

"" gernçno 

· , . mun1.c1.p1.0S 
criados a 
pnrtir de 

1954 

110 

-,----------;------------::--------_ .. , 
sa1.ram de 

um 
• r. ~ mun1.c1.p1.o-mae 

34 mune 
(56,6 %) 

47 mune 
(58,7 %) 

81 mune 
(57,9 %) 

" , 
sa1.ram de 

dois . ,. -mun1.c1.p1.os-mae 

22 mun~ 
(36 p 6 %) 

21 mune 
(26 p 2 %) 

43 mune 
(30,7 %) 

sn{ram de 
tres . ,. ,.., 

mun1.c1.p1.os-mae 

4 mune 
(6,6 %) 

12 mune 
(15 r· [,~', 

, I·' I 

16 mune 
(11,4 %) 

Polo quadro, verifica-se quo mais da metado foi cons 

titu{da com territ~rios do um s~ munic{pio-m~e e perto de um 

torço lançaram mão de territ~rios do dois municípios. 

Somando-se ns duns nrimeirns colunas - municípios ~e 
, d dO 0'0 "" tt d t S01.ram o um ou 01.S mun1.c1.p1.os-mao ~ cons a a-se quo, on ro 

os municípios de sogundn geração, 93,2 % tôm seu t~rrit~rio fuL 

mndo por ~reas de apenas um ou dois municípios-mãe. Com os 

municípios de terceira geração, a proporção cai para 85%. 

Por outro lndo, apenas dois municípios foram formn 

dos por torrit~rios de quatro municípios~ o de Portão, com pa! 

tos de são Sebastião do Cal, Est~ncia Velha, são Leopoldo o ~~ 

noas, e o de S~o Martinho, quo absorveu tor~it~rios de Snnto 

Augusto, Três de r~aio, Humait~ e Campo Novo. Nno so consta ~. 

tou existência do mu~icípios formndos a partir de número maior 

do quatro municípios. 

6.1.3 Vizinhançn dos emancipnções 

, 
Obsorvando-so o mapo numoro 02, constata-so que cin~· 

~ , "" ( !' quenta e tres dos sessenta munic1.pios da sogundn goraçao 88~) 

limítrofes do outros criados na mosma ópoca. 

Já o mapa número 03 que identifica os municípios do 
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terceira geração, demonstra que sessenta e dois dos oitenta,ou 

seje, uma proporção de 77%, limitam-se com municípios criados , 
no per~odo. 

Ampliando a época observada e englobando assim todos , , , , 
os munic~pios criados no per~odo de 1954 ate 1966, chega-se a 

cO(1clusão de que 123 deles apresentam vizinhos criados no per{o 

do. ver mapa nº n4 

Destas observaç5es infere-se haver uma nítida tend~n 
cia a municípios ser criados uns vizinhos a outros, ou por ou~. 

tro lado, os movimentos emancipat~rios tendem a ser limítrofes. 
,,.., rw " 

Quando os munic~pios sao estudados em relaçao a sua 

data de criação, também é constat~vel a emancipação em blocos: 

num 9Ó dia ou numa semana é criado número apreciável de municí 

pios. Por exemplo: em 15 de dezembro de 1954 foram criados 

treze municípios, em 31 de janeiro de 1959 foram criados seis 

municípios, em 9 de outubro de 1963 tambóm houve seis criações 

de municípios. 

6.1.4 
, 

Sodes distritAis como nucleo 

de novos municíoios 

A grande maioria das sedes dos 
, 

criados munic~pios a 

partir de 1954 sede de distrito respectivos 
, 

era nos munic~pio.? 
.... 

00 total de cento quarenta 
, 

dosta 
, 

mao. e municlpios epoca, a~ 

penas trôs não o eram, quando do movimento emancipat~rio~ Fa·~ 

xinal do Soturno, Santo Ant6nio das Miss5es e Boa Vista do Bu~ 
. , 

rlca. 

Oestes três municípios, pelo monos dois tiveram seus 

movimentos emancipat~rios conturbados por manifestaç5es contrn 

rias: Faxinal do Soturno e Boa Vista do Buricn. Santo Ant~

nio das Miss5es é oriundo de um município típico da campanha 

nos quais ó comum não elevar os povoados do interior do munic! 

pio: condição de sede distrital. 
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[lapa nº 04 

Localização dos municípios de 2~ 8 3~ 

gerações: vizinhança de emancipações 

REPÚBLICA 

ORIENTAL 

ESQUEMA DO ESTADO 

DO 

RIO GRANDE DO SUL 
EOI,ÀO DA LIVRAltIA, 00 GLOBO S. A. 

-~ 

~ 
010 fJO 4050601010110 100 

O O 

Font8~ ver texto. 

. .' . 
fIle ta ~ élpeno.s os munlclploS assinaladc0 

, 
vizinhos criados na mesma 8poca~ 

ESTADO 

S A N T A 

N A 
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Mapa nº 05 

Origem distrital dos 

REPúBLICA 

REPúBLIC 

ORIENTAL 

ESQUEMA DO ESTADO 

DO 

RIO GRANDE DO SUL 
f 01(.1.0 M LIVRAltIA. DO GLOIO S. A. 

~ 
o 10 3:'JCI 4050 60 10 Ml 90 100 

de 2~ geraçao 

D O 

Fonte" ver texto. 

. , . 
munJ.cJ.pJ.os 

ESTADO 

S A N T A 

N A 



Origem 

REPúBLICA 

ORIENTAL 

r ESQUEMA DO ESTADO 

DO 

RIO GRANDE DO SUL 
(O_CÃO tIA "IVIlAAIA 00 GLOfIO S A. 
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6.l.~ Imoortância municipal dos 

distritos emancipados 

Observa-se que os distritos quo buscam emancipar-se, 

s50 importantes no seu município de origom. 

A comprovação desta tendência ~ buscada nos dados so 

bre populaç~o urbana e total, levantados pelos censos do 1950 
, . 

e 1960 e clivulgaclos polo IBGE • Con$ideram-se estes os UnJ.~ 

cos dados fidedignos a nível distrital. 

No ostudo justificatório, são usados os dados sobro 

a população dos distritos, referentes ao censo anterior à sua 

elovaç~o à conc!içQo de cidaeie. Apesar d3S distorçõos oriundos 

dG diforontes poríodos de tempo decorrido antro a dat3 do cen~ 

so o a de em3ncipaçQo, estima-se que tais dados sejam mais fi~ 

decJignos do que 2S estimativas demogrnficas elabor3c!as nos in~ 

torvalos intorcensitnrios. 

° quatro seguinto demonstra a situação dos distritos 

dontro de seus municípios-mão, no censo imediatamente anterior 

a eua omancip3ç20, considerando-se a população total do distr~ 

to. N50 ~ levada em conta 3 popu13ção do distrito~sedo. 

Situaç20 do distrito .. ,.. ~ 

no munlclplo~mae 

° mais populoso 

° 2º mais populoso 

° 3º mais populoso 

Outras posições 

Não oram distritos 

~lunic{pios 
2º geração 

18 mun, (30,0%) 

11 mun. (18,3%) 

8 mune 

19 mun, 

4 mune 

(13,37~) 

(31,6%) 

(6,0%) 

Munic{pios 
3º goração 

39 mun, (48,7%) 

20 mun, (25,0%) 

8 mun, 

11 mun, 

2 mune 

, , 
Pelo quadro o posslvel constatar quo praticamonto a 

matado (48%) dos munic{pios de sogunda geração e quase tras 
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quartos dos de terceira geraçio (73%) eram ou o primeiro ou o 

segundo distrito mais importante do munic{pio, em relação a 

sua população total 

Usando-se em lugar da população total, a popu1aç5o 

urbana das sedes distritais obtém-se o seguinte quadro~ 

Situação do distrito . , . ~ 

no munlClplO ~ mae 

° de maior pop. urbe 

° 2º em pop, urbana 

O 3º em pop. urbana 

Outras situações 

Não eram distritos 

Municípios 
2~ geração 

22 mun, 

12 mun, 

8 mun, 

15 mun, 

3 muno 

(36,6%) 

(20,0%) 

(13,3%) 

(25,0%) 

(5,0 %) 

rl . , . 
'unlclploS 
3<: geração 

47 mun p 

16 muno 

9 muno 

7 mun, 

2 mune 

(58,7%) 

(20,0%) 

(11 9 2%) 

(8,7%) 

(2,5%) 

Tamb~m neste caso as conclusões são semelhantes, ou 

seja~ mais da metade dos municIpios de segundo geração estavam 

colocados em primeiro ou segundo lugares no seu municIpio-mãe 

(56,6%), enquanto que mais de tres quartas partes dos de ter~ 

ceira geraçio situavam~se nesta faixa (78%). 

6.1.6 Munic{pios desmembrados 

de municIpios recentes 

Uma proporção apreciável de municIpios de terceira 

geração é oriunda de outros de segunda geraçio, exatamente viQ 

te e cinco dos oitenta, correspondendo a uma proporção de 31%. 

Dentre os municIpios de segunda geraçio, que tota1i

zaram sessenta, cinco, ao serem criados, o foram com parte do 

território de municípios surgidos na mesma época. 

No grupo de municípios de terceira geração, além dos 

acima citados, que saíram de outros de segunda geração, 

caso - o de Chiapeta - cujo município-mãe foi criado , 
anos antes~ Catulpe. 

um 

poucos 
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6.2 Tendências inferidas a ~artir 
~_ .... _ ... ... ~~~.-s-~ _~ .. 

tia. --fLo c.u.m.(3.!l~ã~~~~~i~n te. 

Como j~ se disse, os processos de emancipação munici 

paI no Rio Grande do Sul, em especial a partir de 1954, estão 

documontados de maneira alentada. 

Esta documentação, extremamente diversificada, oncon 

tra~se na Assembl~ia Logislativa,do Estado do Rio Grande do 

1 " . d ' d Su o o acesslvel ao posqulsa ore Do sua analiso, po em 90r 

extrídas muitas informações acerca das emancipações gaúchas. 

Noste t~pico ~ enunciada uma dozena de tend~ncias na 

criação de municípios,.inferidas a partir de consultas 8 leitu 

ras dessa documentação. 

Por ser muito difícil, se não impossível, tabular e 

codificar as informoções ali contidas, odota~se uma sistem~ti

ca diferente da do item anterior para justificar, explicar, c~, 

mentar as tendencios arroladas~ elas são apenas exemplificadas. 

6.2.1 Constestações aos 

movimentos emancipatórios 

No capítulo quinto exp3s~se o fen~meno das manifest~ 

çõos contr~rias aos movimentos e~ancipat~rios quanto a suas di 

f ' . vorsas ormas e posslvels causas. - " A partir da documontaçao arquivada, e posslvel dete~ 

tar uma grande tondoncia do as emancipações serem contestados. 

Num levantamento de apenas cinquonta e sete processos emancip~ 

t~rios do municípios do torceira geração, em trinta o cinco de 

les foram encontrados indícios, os mois dive~sos, que compro

vam a existôncia de monifestaçõos contr~rias. Como estes pr~ 

cessos não formom uma amostra significativo, 8ão se podo gone- 4 

rolizar a proporção oncontrada, apenas o fato. 

Entro outros, houve manifostoçõos contr~ri~s aos mo~ 

vimont s emancipatórios de~ Tramondaí, Esmeraldo, Moximiliano 

de Olmoida, Boa Vista do Buric~, Cruzeiro do Sul o Cacique Do

blo. 
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6.2.2 Acordos entre 

comissões em3ncipat~rias 

Como já está explicitado no capItulo cinco, durante 

o desenrolar de muitos processos emancipatórios foram celebra

dos acordos entre as comissões de emancipação. Esses aprese~ 

tam como toma comum as disputas de território, uma vez que a 

partir deste eram comprovadas as condições m{nimas de emergôn

cia de novos munic{pios. 

Ao contrário das manifestações,de oposição ~ emanci

pação, os acordos não são tão freqUentes. Acordos houve, por 

exemplo, entre as comissões de Roque Gonzales, são Paulo das 

Missões e Porto Xavier, ou então entre Rodeio Bonito, Liberato 

Salzano e Planalto. 

Acordos entre apenas duas comissões aconteceram en~ 

tre a de David Canabarro e de Ciríaco, ou entre Barão de Cote~ 

gibe o Itatiba do Sul, ou ~ntão Ivoti e Dois Irmãos, ou ainda 

entre Palmitinho e Caiçara. 

6.2.3 Propaganda do 

processo de emancipação 

Pela documentação arquivada, é poss{val inferir que 

parte dos movimentos emancipatórios foi liderada por pequenos 

grupos que faziam propaganda da idéia Das regiões as quais l~ 

interessavam incluir no novo município. 

Em algumas comissões d~ emancipação aparecem pessoas 

com esta finalidade, como em Erval Seco. Noutra ocasião su~ 

gere-se a foalização de ch~s para recolher fundos para fazer 

propaganda. 

Uma vez que os movimentos emancipatórios eram desen

cadeados em localidades do interior de municípios e consideran 

do-so que no interior notícias e idéias deste toor espaiham-se 

rapidamente, não parece ter havido muita necessidade de campa

nhas de divulgação dos movimentos. Campanhas tornar~se-iam 
, . ~ 

necessar1as apenas para convencer as populaçoes a concordarem 
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com o emancipação pretendida. 

6.2.4 Financiomento dos 

processos omancipotórios 

As campaQhos emancipatórias, em princípio, nDo eram 

muito dispendiosas. Esta afirmoção pode ser corroborada pG~ 

los seguintes fotos~ em primeiro lugor não há referôncio algu~ 

mo, no documeQtação orquivado, acerca de problemas finonceiros 

dos comiss5es. Tampouco há menção de estobelecimento de for~ 

mos de coleta de recursos para financiar o processo. Por outro 

lado_ a campanha em si não necessitava do muitos recursos~ a 

obtenção da documentação, bom como as autenticaç5es necossárfus 

eram isentas de pagamento por lei. As desposas moiores sermm 

de deslocamento do Comissão na própria regiDO e ainda viagens 

à copital do Estado, paro obter document?ção, entregá-la ou en 

tão contactar com os deputodos estaduois. 

, 
"',' 

6.2.5 Influência de párocos 

católicos nas emoncipoç5es 

É conhecida a gronde influôncio dos,párocos na vida 

social e pOlítico das comunidades do interior. Tombem nos 

processos emaQcipatórios gaúchos mois recentos, sua participo~· 
.... , t" .... , çao e no orlO. As int~rferencias, apoios e aUXllios assumem 

as mais diversas formos. Dentre çstos os mais comuns o fre~ 

qüentes são adiante exemplificados. 

D pároco tomou porte, por vezas, da Comissão de,Eman 

cipação, ora como presidente, ora como simples componenta. As 

comiss5es pró-emoncipação dos atuais municípios de Moto, Sant~ 

no do Boo Vista, Coibaté, Alecrim, Jacutinga, Rondo Alta, Plo~ 

nalto, Colorado, Barracão, Porto Xavier, antre outras têm como 

presidentes, de honra ou efetivos, os párocos da regiDO emanc~ 

pada. Já nas comiss5es de Rodeio Bonito, Esmeraldo, Alpestre, 

Maximiliano do Almeida, Augusto Pestana e Broga, por exemplo, 
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, li ,.., ".., 

o poroco faz porte do com~ssao ocupando outros cargos que noo 

o. prosidêncio. 

Outra evidôncia de apoio ou influêncio religioso 
, 
e 

o fato de o primeira reunião pró-emoncipoção, cuja o.ta estó ar 

quivado na Assembl~ia, ser reoliz9da no casa poroquial ou en~ 

tão nos usuois solões paroquiois •• Tal foto acontecou, entre 

outros, DOS processos de Polmitinho, sertão, David Conabarro e 

Chiopeto. 

Alguns dos memor~a1S descritivos da região emancipaD 

do tombém evidenciom possível influência religiosa, umo vez 

que o 

maior 

riano 

item de ossistencia religiosa ou vida religioso tomo 

porto dos memoriais, por exe~plo, os de Alpestre, Seve 

de Almeido e David Canaborro. 

A influencia religioso. o.porece de outro formo. 

processos de são Mortinho e Severiono de Almeida. 

nos 

O territó~ 

rio pleiteado paro. o novo município coincide com as divisas dO 

po.róquia embora abranjo. v~rios distritos, o que não ero. usual. 

Os territórios dos o.tuais municípios de Nova Araçó, 

Nova Bassano e Para!, constituiam ~ époco dos movimentos eman

cipo.tórios tres paróquias limítrofes e distintas. Cogitou-se 

da formação de openas um município englobando todo o territó ~ 

rio. Foro.m criados tres municípios distintos. 

. ... \': ......... 

6.2.6 Colaboração de pOlíticos 

da região no processo emancipatório 

A colo.boração nos movimentos emancipatórios ou o suo 
'. ,.. propr1a promoçao, por porte de pessoas detentoro.s do cargos e~ 

letivos la região emancipo.nda, to.mbém ocorro. Inf8re~se tal 

colaboração a po.rtir de referências documentodo.s quanto o. po.r~ 

ticipoção de vereadores e prefeitos do município-mãe no movi -

mento. 

Entre outros, pode~se detecto.r a presença de vereo.dE 

res nos comissões de Salvador do Sul, Mato., Rondo..Alta, Seve -

riano de Almeido., Co.ibat~ e são Paulo das Missões. Neste úl~ 

timo e em Ronda Alta as presidências, efetivas ou de honro.,são 
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• ,. I'V 

ocupados por vereadores do mun~c~plo-mao. 

O roconhocimento do influência do veroadoros no 

gêncio do novos munic{pios pode tor causado, nas eleiçõos 

emer 
._~ 

muni 
r_o 

cipais dG 1976, em v8rias regiões, a oprosontação do rominatas 

de cnndidato$ 8. 

do município. 

residento em um 

voreança rosidentes, em sua maioria, na sede 

Neste ponto-de-vistn, a presença de um voremor 

distrito do interior represontaria a possibili 

dado do umo.lidorança em uma e\lontual campanha emancipotório 

do distrito. 

A partir da documentação consult?da, a influêncin do 

políticos paraco ser menor do que se supõee Estas podem ser 
,.., 

significativas, mos tondem o nao.ser documentadas, ficando no 

terrono das atividodos informais. 

6.2.7 Coloboraç8u de políticos estaduais 

nos processos emancipatórios 

Pol{ticos estaduais, em especial, deputados, colabo~ 

raram com os processos emancipatórios principalmento na faso 
,.., , . 

de aprovaç?o das lois, tanto do plobiscito como da propr~a 10i 

elo criação. 

Foram froq~entos os casos om quo a Assomblóia Login~ 

lativa aprovou realização de plobiscitos ou criou munic{pios 

sem dispor de informaçõos suficiontos ou ~osmc sabondo que a 
.H ,.., 

rog~ao noo proenchia os requisitos 10gais. 

Procossos com poucas informaçõos ou insuficiontos p~ 

dem ser considorados, entre outros, os de Erval Seco, Coronel 

Oicoco, Esmoralda, Redontora e Vicente Outro, nos qUAis o=n 

faltam informaçõos sobre a regi8o, ora faltam memoriais descri 

tivos, OTa não constam resultados oficiais do plebiscito, otc. 

Por outro lado, quaso todos os movimentos que sofre-

ram algum tipo de mnnifostaç8o contr~riB (vor item 6.2&1)1 ou 

aq~olo$ om quo foram colobrnelos acordos antro comissõos (vor 

itom 6.2.2), ou ainda naquolos om que parto da populaç5o ~ani

fostou~so plobiscitarinmente contr~ria ~ anexaç80 DO novo muni 

c{pio, o tovo sun vontado ncolhida, não nprosontaram novos 8S~ 
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tudos 8 pesquisas para determinar se as zonas resultontes oin~ 

da praenchiom as requisitas legais. Tai$ fatos explicam o o~ 

correncio da fenômeno analisada na item 6.2.10 deste copítulo. 

° alegada fonômeno d8 deputadas ou outras lídores p~ 
líticos promoverem emancipoç5es de seus redutos eleitorais,Ol 

num processa de cima para baixo, parece ter sido marginal ou 

quose inexistente na Rio Grande do Sul. são raras as alus5es 

a auxílio direto de pOlíticos, ou promoção por parto dos mos -

mos de processos emancipatórios. 

Nas emancipaç5es ga~chas, a tend~ncia seria de os mo 

vimentos partirem das próprias comunidades, se~do depois apoia 

dos e assessorados por políticos profissionais. 

6.2.8 Influência de grupos familiares 

nos processos emancipotórios 

A partir da documentação disponível, ~ difícil ova ~. 

liar a,influência de grupos familiares nos processos 8mancipa~ 

tórios. Uma forma do avaliar esta partiçipaçno é analisar a 

constituiç30 das comiss5es de emancipação. Par esta on~lise ... , , 
verifica-se, de imediato, nao ser comum nem usual uma so fam~-

lia monopolizar toda a comissão. 

De uma pesquisa de sessenta comiss5es de emancipação, 

dentre os oitenta municípios do terceira geração, om apenas 

dois casas foi,possivel detectar uma influ~ncia moior de gru~ 

pos familiares. Em Coronel 8icaco, duas famílias obsorvem on 

zo dos quotorze cargos da comissão. Em Santana da Boa Vista, 

quotro fomilias, ~lgumas interligodos, ocupam oito dos trezo 

corgos existentes. 

Em outIQS quinze comiss5es aporecem, na mnximo, dois, 

componentes de uma fomílio, em comiss5es de sete o dez membros. 

Nos restontes quaronto e três comiss5es,pesquisadas, nno hn rE 

petiç5es de nomos dentre os componentes. Entre aquelas citam 

01MELLO, Oiogo Lordello de. Problemas institucionais 
d.o.sr.1rl.u.n.i.cJJJ.i.o.s .• Ria de j;ne{ró~--In'stTtuto~-Br~sJ 
1eiro de Administração Municipal, 1965, p. 11. 
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seg David Canabarro (2 em 7), Rodoio Bonito (20m 6), Ibiaçó 

(2 em ~), Boçoroca (2 em 6), catuípe (2 em 10), Ronda Alta (2 

em 10). 

A partir destas constatações e com o conhecimento 

factual da realidade interiorana gaJcha, pode-se inferir quo 

uma família dificilmente,lidera sozinha um processo emancipató 

rio no Rio Grande do Sul. 

6.2.9 Participação das populações nas 

consultas plebiscit;rias 

Ao que se saiba não hó nenhuma legislação que torno 

obrigatória a presença do eleitotes em consultas plebiscitórias 

para criação de novos municípios. Por este motivo a propor -
~ , 

çao entro o total do eleitores da zona emancipanda e o numero 

dos que votaram no plebiscito p ou inversamente, o grau de abs~ 

tençno eleitoral na consulta, pode ser tomado como índice (;8 

intoresso ou apoio da popUlação ao movimento omancipatório. 

Do um estudo abrangendo trinta e um dos oitenta Jlt~ 

mos municípios criados, chega-se à conclusão de que, em mÓdia, 

a presença à consulta plebiscitória foi do 75,6%. Em outras 

palavras, de forma geral tr~s quartas partes dos eleitoros das 

zonys abrangidas pelo processo de omancipação acorroram os ur~ 

nas. A distribuição do frequ~ncia destes porcontuais ó a se~ 

guinte~ 

de 50% ató 60% 

do 61% ató 70% 

de 71% ató 80% 

5 municípios 

3 municípios 

11 munic{pios 

de 81% ató 90% 10 munic{pios 

de 91% até 100%~ 2 munic{ploS 

Dos municípios cujos dados sorviram do base a este 

ostudo os casos limites sno~ com baixo percentual de prosenças, 

Planalto (51,8%), Severiano de Almoida (52,8%), Ciríado (53,9%) 

o Chiapeta (S4,6%); com alto percentual de presenças, Viçento 

Outra (94,0%), Rodeio Bonito (92,3%) e Igrejinha (87,1%). 

Ainda com respeito ~ participaçno das populaçõos nos 
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plebiscitos, outro dado fornece indicaç5es a rospeito: a pro 

porç50 dos votos favor~veis no total de eleitoras presentos, 

isto ~, dos eleitores que votaram, quantos estavam de acordo 

com a emancipação. 

Dispondo de informaç5es de cinquenta e dois dos oi~ 

tenta 6ltimos plebiscitos que geraram novos munic!pios no Rio 

Grande do Sul, é possivel chegar às seguintos conclus5es: Q mó 

dia dos eleitoros presentes que concordavam com a omançipação 

foi de 73,8% ou seja, praticamente tr~s quartas partes. Dis~ 

tribuindo-se as proporç5es em intervalos obtóm-se a seguinto 

situação: 

de 50% ató 60% 
de 61% até 70% 
de 71% até 80% 
de 81% até 90% 
mais de 90% 

9 municipios 

10 municipios 

16 municípios 

11 municipios 

6 municipios 

Os municipios com proporção de apoio mais baixo ,fo

ram: CiriacJ (50,4%), são Nicolau (51,1%) e Condor (54,2%). 
Os municipios onde a população, no plebiscito, apoiou 

a emancipação em maior proporção fora~: Chiapeta (97,1%), Pla~· 

nalto (95,2%) e Cacique Doble (94,3%). 
A partir dos dados acima~ é possivel concluir algu 

mas tendências de comportamento das populaç5es~ elas tendem a 

participar das consultas em proporç5es significativas e a maio 

ria dos eleitores concorda com a emancipação. Por outro lado, 

parte dos municipios criados o foram sem a expressa anuência 

da maioria global dos eloitores da zon2~ pois hó casos em quo 

o total dos votos positivos é menor do quo a metade dos oloito 

res. Tal fato aparoce nos plebiscitos de Ciriaco, onde ape~ 

nas 27,18% dos eleitores concordaram com a emancipação, em são 

NicolQu (40% do total), Severiano de Almeida (42%) e Condor 

(44%). 
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6.2.10 Municípios criados fora 

das condições legais 

Em decorrência dos fatos e tendências arrolados nes~ 

te capítulo, muitos municípios foram criados sem preencher as 

condições mínimas estabelecidas por lei. 

A partir da documentaçio arquivada, ~ difícil estab~ 

lecer se as condições legais foram respeitadas quando da cria~ 
~, ,.", , 

çao dos municlpios. Tal verificaçao e posslvel a posteriori, 

como demonstra o estudo a seguir. 

As condições mínimas? fac51mente quantific~~eis e e~ 

tabelecidas por lei, no Rio Grande do Sul sio~ populaçio m{ni~ 

ma da zona emancipanda, 8,000 habitantes 02 e receita munici -

paI mínima da regiio de ~ 10.000,0003 • 

Tomando por base o canso de 1970, ou seja, quatro a~ 

nos após as últimas emancipações, constata~se que vinte e oito 

dos municípios g?úchoS ainda nio tinham atingido o limite 18~ 

gal de população. 

No que respeita ~ renda municipal das regi~es emanei 

pandas, é poss {vel a realizaçio do seguinte estudo~ 

A receita mínima legal para a regiio era 9 em 1965 de 

~ 10.000,00. Dispõe~se de dados sobre a receita municipal p~ 

ra o ano de 1967, de cinquenta e seis,dos oitenta últimos nuni 

c{pios criados no Rio Grande do Sul 04 • Transformando a re

ceita mínima de ~ 10.000,00 para ~oeda de 1967, isto é, infla

cionando seu valor, obtém-se a 17.725 9 °0, utilizaQdo-se {ndi ~. 
, 05 

ces de def1acionamento da Fundação Getulio Vargas. 

02 Lei '8stadual nQ4054 de 29 de dezembro de 1960, 
art. 5º. 

03 Lei 'estadual nº4799 de 22 de outubro de 1964, 
art. 3º. 

04 BA RR E TO, O tá v ~o. f.Q..n sol i ri? çio~~ ar c i~al _~c:l..?~~~ ,ç o [l t.?Jl. 

~:9:6~~7k~:~- ~~8~~~*~c ~T~~~~~! ~ ~~~~i v ~.! ~i~~_~~_cit'~ ~-:~r-~ 1 do 
Rio Grande do Sul, 1975, p. 26-30. 

05FUNOAÇgO GETdLIO VARGAS. Tabela básica para defla
cionamento, ~_do_ .E.c.9~n,ô.lTIico, são Paulo,4(1) ~1249 
jan. 1971. 
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Em m~dia, os cinquenta e seis ~unicípios arrolados a 

presentaram uma ronda municipal de ~ 164.767,00, oU,seja, novo 

vozes o mínimo exigido para uma regigo emancipar-se. 

No grupo de municípios estudados estavam dez8ssote 

dos trinta e um criados dois anos,antes. A receita m~dia al-

cançou, em 1967, a cifra do ~ 131.~70,00: mais de seto vezas o 

mínimo, corrigido, exigido por lei. Os municípios,de Mariano 

Moro, com receita de ~ 33.110,00, e Paraí, com a 53.647,00 sSo 

os quo, nos dados dispon{vois, tiveram menor receita, a qual 

mesmo assim ~ duas vezes maior do quo aquela que a loi dotermi 

nava. 

Por outro lado, doze dos mvnicípios arrolados apro ~ 

sontavam receitas superiores a a 200.000,00, enquanto quo va

lores expressivos alçançavam as receitas dos municípios de 5a 

pucaia,do Sul (~ 680.880,00), Buti~ (~ 312.116,00) e PortSo 

(~ 262.014,00). O município de Indepond~ncia, criado em 23 

de outubro de 1965, dois anos,depois apresentava uma rocoita 

m uni c i paI a r r o c a d a d a d e Ii':~; 21 O • 37 5 , O O, o que r O p r o s e n ta do z o v E. 
zos o limite logal ostabelecido, inflacionado. 

Concluindo, podo-se afirmar o seguinte: no tocante 

aos limites impostos para criação quanto à populaçõo, não sen

do elos respeitados no momento da emancipação, durante longo 
N N , 

tompo ainda nao sao atingidos. No que diz respeito as recei 

tas municipais, os li~it8s são de imediato alcançados e suplan 

tados om larga margom. t de so notar que estas roceitas om 

sua maior parte não são apenas transforidas, do tipo Fundo do 

Participação? mas t~m como fato gorador aç~os dosenvo1vidas no 

município~ receitas pr~prias O quotas do rotorno do Imposto s~ 
bro Circulaçõo do Mercadorias. 



VII ~ HIP6TESES SOBRE CAUSAS DE 

EMANCIPAÇgO MUNICIPAL 

Neste cap!tulo levantam-se hipóteses sobre causas q~ 

levariam distritos ou mesmo n~cleos populacionais menores, a 

buscar emancipar-so politicamento. 

são aprosentadas seis hipóteses apenas. É prov3vel 

que,estudos mais detalhados e profundos encontrem outras cau~" 

sas. Por outro lado, não houve preocupação quanto a hiorar

quização ou agrupamento dessas possíveis causas emancipatóriQs 

dos mais reco~tes munic!pios ga~chos: as hip~tesos foram Qpe~ 

nas arroladas. 

Apesar da individualização com que se aprosentam,su-
,... 

poo~so que exista uma,causa fundamental, primoira, dos movimeD 

tos omancipacionistas, Esta pode ser oxtra{da das idóias a

prosentado.s pelo Prof. Orlando, çle Carvalho em Iir1ultiplicaçno 
. , . . , ,. 01 

do MunlclploS em Mlnas Geral$". O citado professor 
,... 

nao a 

onuncia claramente, mas o. idóia oSt3 imp!{cita om suas consido 
,... , . 

ro.çoes o na proprla estrutura oxpositiva. 

O onuncio.do seria o seguinto ~ lIA principal causa do 

emanci pações municipais vom do. inadequação do modelo pol!tic~ 

o.dministro.tivo local brasileiro ~s condições e realidade do in 

torior do Brasil.:; O modelo usado permite um tratçmento dosi

guo.l a diversos núcleos populacionais intorioranos. So um nú -

cleo ó sede municipal, dispõe, ou pode dispor, com fo.cilidado, 

O lCA RVA LH O, Or lando de, Ei~ mul tip.li cação*~~11tJ.nAg~.\ ~. 
fll..os em, ~1inª-..~~er~is,. Rio de Janeiro, Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal, 1957. 
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de muitos serviços e bens sociais que, na pr~tica, n30 existem 

ou são de difícil obtenç50 por parte dos n~cleQs n50 sedes mu

nicipais, sedes distritais ou simples povoados. 

Os próximos itens enunciam as hipóteses levantada9' 

seguidas de comentários ou pequenos estudos justificatórios. 

7.1 E..r.imei.ra hiE.ótese" 

Enunciodo ~ liA formaç3o ~tnica-sociol da populoç5o 

go~cha, com coracterísticos de justaposição e n5o-assimilaç5o, 

influi na criaç50 de novos municípios '; 

Manuel Oicrgus Júnior e Jean Rache , opresentam o 

tese de que, no Rio Grande do Sul, houve problemas de assimilo 
~~ 

ç50 entre as correntes imigratórios e a anterior estruturo lu-

so-brosiloira, bem como entre estas correntes entre si.02 

Como resultado desta n50 ossimilaç5o existem oté ho~ 

je, no Rio Grande do Sul, verdadeiros enclaves, ilbas étnicas, 

em especial na zona colonial do interior do Estodo.' A estos 

ilhas étnicas corrGsponUOm rii fel.'onç:1~ rlg cosbl1uo~, Pst.LlJtllrQ 

fundiária,.estruturas de cultivo, língua familiar, formos rlH 

lozer, etc. 
No período de moior seccionomento municipal no Rio 

Grande do Sul - de 1954 atJ 1965 - quatro correntes étnicos di 

feJ.:Bnt.Qs. fO~'nm influrH tos ~ lllso-br-3sileira, alemã, italiana e 

polonesa. 
As diversas ilhas étnicas, em especiol as de origem 

alem5 e italiana, buscaram independ~ncio pol{tico-administrot! 

va. 
Esto hipótese, embora confirmada pelo senso comum e 

conhecimento empírico, é de difícil comprovoç5o teórico, pelo 

020IlGUES. JUNIOR, Manuel. EJ?n.ias e ,c_ul tur~~~_lLo~.lLr.a.s.u.-~ 
5 ed. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, , 
Bras{lia, INL, 1976. (Retratos do Brasil, v.9S). 

R O C H E, . J e a n. f\~c_o 1.OJ1~Z_~ãL~le~m~ã~ ~ê...--9_ Jii o~G~~'?.il.c:LE3~_Ito. 
~. Porto Alegre, Globo, 1969. 
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menos a nível de posquisa explorat~ria. 

Uma dificuldado resido na operacionalizoção do que 

se entende por prodomin9ncio étnica numa determinado região ou 
, .. 

num certo nucleo urbano. Outro, diz respoito o colota de ~D 

formaçõos para embasar os estudos o conclusões. 

Como possíveis oxomplos podem ser citados: 
. , 

munlCl-

pio do Pejuçora, com predominnncio italiana? origem distrital: 

Cruz Alta, luso-brasileira, origem territorial: Cruz Alta o Pô 

nambi, ondo prodominam alemães. 

Município de Colorado, também com predominnncia ita

liano; origem distrital: Carazinho, pro.dominnncio germnnica e 

luso-brasileira~ origem territorial~ Carazinho, Tapera, com p~~ 

domin5ncio Qermnnicn e Santa B~rbora do Sul, luso brasileiros 

e francesos. 

Munic!pio~de Rolante, com prodominnncia de descendeD 

tos alemães, desmemb~ou-so de Santo Antônio da Patrulha, muni

cípio predominantemente luso-brasileiro. 

Município de Rodeio Bonito, com predominnncio de ita 

lianos, é oriundo de Palmeira das Missões, predominantemente 

luso-brasileiro .. 
" , , 

Tal fenómono e constatovel quando dos processos do ~ 

mancipação. O processo do emancipação de são Nicolau foi li 

derado por luso-brasileiros. A região de Pirapó, cujos habi~ 

tantes, em sua maioria, são de origem alemã, manif8stou~se cOD 

tr5ria ao processo. Em Palmitinho, a liderança era de indi~ 

víduos de origem germ3nica~ a região de são Judas e Soo Paulo, 

contrórias n emancipação, oram de origem italiana e luso-bras! 

leira. 

Enunciodo~ \l A não-identidade, no Brasil, ontre go

verno mUQicipal o governo local influi na criação do novos mu-
• ,. .í nlclploS. , 

Considera-se govorno local aquele cuja area de juri~ 

dição abrange apenas um n~cleo urbano e ~rea rural adjacente. 
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Corresponder ia a governo estabelecido em municípios mononucle~ 

dos (ver item 3.4). De acordo com Orlando de Carvalho, 

correspondia à noção que a cultura jurídica européia tem de 
. ,. 03 munl.cl.pl.o. 

No Brasil, entretanto, o governo municipal abrange, 

na maior parte das vezes, v~rios nJcleos populacionais, além 

da sede com suas respectivas ~reas rurais adjacentes. Cor~ 

responde aos municípios pluri e multinucleados do esquema a~ 

presentado no terceiro,capítulo e que constituem a maioria 
. , . , h dos munl.cl.pl.OS gauc os. 

Por definição, costuma ou tradição, em apenas um 
, , 

desses nucleos sera instalado o Governo Municipal ~ a prefe! 
,. Il .... 

tura, o prefeito, a camara~ consequentemente, nos outros nao 

existe nenhuma forma de governo. Mesmo a exist~ncia de dis 

tritos com sedes definidas não altera o quadro, uma vez que, , . .... 
apenas em rarl.SSl.mas exceçoes? eles apr$sentam uma incipiente 

estrutur? governam3ntal~ o sub~prefeito. são comunidades , 
acefalas. 

Conforme idéias 
, 

apresentadas no capltulo segundo, o , 
governo a nl.vel municipal, no Brasil atual, representado pelo 

prefeito e pela 
, . 

prefeitura, desempenha dois papelS fundamen~ 

tais em relação às necessidades das suas comunidades. Em 

primeiro lugar, o papel de prestador de serviços b~sicos, co~ 

mo ensino, obras urbanas, estradas, etc, e, 

o papel de agenciador, junto a esferas mais 

de recursos, obras e agênçi?s de prestação 

seu município (ver item 2.4.1). 

em segundo lugar, 

altas de Governo, 

de serviços para 

Agrupando-se estas duas idéias, conclui-se que os 

nJcleos populacionais que não constituem sedes municipais,não 

conseguem recursos para satisfazer suas necessidades porque 

não dispõem de nenhum mecar.ismo social, quer para aglutinar 

03 op. cit., p. 7. 
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esforços e recut'sos, quer para reclamar de poderes superiores 
a transferência de recursos para sua comunidade. 

Esta situação é sentida pelos que não habitam o nú
cleo - sede do município. os quais, quando surge oportunidade, 
buscam tornar seu distrito ou núcleo populacional sede munici
pal. 

Enunciado: 11 Municípios que apresentam diferentes e~ 
truturas ~ocioecon~micas em seu territ~rio, tendem a ser des -
membrados. 11 

A nível municipal, no Rio Grande do Sul, podem~se d!, 
vidir as estruturas socioecon~micas em dois tipos: estrutura o 

.. , . 
atividades ligada~ a pecuar1a B estruturas e atividades ligo 
das ~ agricultura. 

Como já se disse no capítulo dois, a agricultura ga'y' 
cha está baseada em pequenas propriedades, com relativa concen 
tração populacional nas zonas rurais onde predomina o imigran
te; a pecuária ~ extensiva, baseada em grandes propriedades, 
com rarefeita populaç;o rural, nas regi5es com predomin&ncio 
'tnica brasileira oU' lusa, 

Quando no territ~rio de um mesmo . , . . 
mun1c~p1o conV1Vem 

estas duas estruturas, ~ 

de imigrantes, dedicadas 
usual que as popu'laç5es descendentes 
à agricultur9' busquem emancipar-se , 

desmembrando-se das zonas de pecuária. 
Este ~ um dos motivos alegados pelas comissões de e

m~hbipação.de Caibat~ e Liberato Salzano, para justificar suas 
pretensões. EQbora não se tenha encontrado documentação a 
respei to, é provável que ellloncipações de são Nicolau, Panambi, 
Dom Feliciano e o núcleo de municípiOS formados por Nova Palma, 

Agudo, Faxinal do Soturno, Dono Francisca e Restinga Seca te
nham tamb~m como uma das razões de emancipação, diferenças só-. .,.... 
C10econom1cas. 
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Enunciado~ 1\ A desigual distribuição das despesas m!:! 

n~c~pais, beneficiando as popu1açõos das sedes, é motivo pa~a 

que populações do interior do município busquem emancipar-se .11 

Apesar de o conhecimento empírico da realidade muni

cipal confirmar esta hipb1;ese, julgou-se adequado justificá-la 

através de pequeno estudo. 

Compare-se a proporç50 entre despesas realizadas 

zona rural com a proporç;o da popu1aç50 mvn~cipa1 que vive 

ta ~onn (ver item 2.3.4: despesas; item 2.3.5: popu1açõo da 

de). 

na 

nes 

Como as despesas estão classificadas em funçõo do t~ 

manho do município - pequeno, médio e grande -, a mesma c1assi 

ficaç50 deverá também ser feita em relaç50.ao índice de propo~ 
çffo da populaçõo da sede / população total. Classificando-se, 

com dados de 1970~ os municípios em função da popUlação total, 

calculando a média dos índices de população na sede / populaç50 

total e transformando estas médias em percentuais da população 

dos municípios que vive na zona rural, obtém-se: paro os muni

cípios grandes, 55,41% da população vivia na ~ona rura1~ paro 

os médios, 76,22%, e para os pequenos, 81,81%. 

Agrupando o quadro apresentado no item 2.4.4 com os 
dados acima enunciados, tem-se: 

Tam~n~o.do % da despesa % da popul. 
mun~cl.pJ..o no setor rural na zona rural 

Grandes 17% 55,41% 
Médios 32% 76,22% 
Pequenos 43% 81,81% 

A simples comparaç50 entre as duas colunas permite 

visualizar a discrepnncia entre o volume de recursos destina:los 
pelas prefeituras ~ zona rural e a proporção da população que 

aí vive, o que confirma a hip;tese de que há desequi1{brio en~ 

tre despe~as e a popUlação, beneficiando os habitantes da sode 
municipal. 
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Esta situaçno é perfeitamente sentida pelos núcleos 

populacionais do inte;1'ior dos municípios e ge:1'a movimentos de . -emanc1paçao. 

Enunciado ~ li Um distri to que alcança maio+" desenvol

vimento do que a sede municipal, busca emancipar-se. \I 

J~ se comentou linhas at1'~s a desigual distribuiç30 

das despesas municipais entre; zonas urbanas e rurais. Pela e"s, 

trutura financeira pública atual, em média, ?pe~as um quarto 

da receita municipal é pr5pria (ver item 2.3.4). A outra pa~ 
cela é oriunda de transfer~ncias. Os critérios para distri

buiç~o destas parcelas levam em conta.v~rios dados sobre o mu

nicípio considerado em sua totalidado. 

Caso houver, num município, distritos tão ou mais d~ 

senvolvidos do que a sede, na realidade este distrito estar~ 

sustentando a sede: colabora para a receita municipal em par

celas consideráveis mas n~o recebe r~torno, pois grande parte 

das despesas municipais fica na sede. 

Este fato ~ visível no desenrolar de muitos proces

sos emancipatórios. O município-mne lança mGo de inúmoros. 

estratagemas para conservar o distrito, n50 raro com sucesso. 

Exemplos destas lutas sno os processos de Tramanda! e Mostar -

das. Os dois munic!pios-mne, Osório ~ S30 José do Norte or~9 
ram in6meros obst~culos ~s emancipaç5es. , 

O processo de Tramanda1, que durou quase dez anos, ~ 

presenta dados que comprovam a hipótese opresentada: em 1954, 

por exemplo, de uma receita total de &$ ~.080,00 do município 

do Osório, Tramanda! colaborava com ~ 5.979,00 ou seja, 74%. 

O município de são José do Norte, na época de emanei 

paç50 de Mostardas, contava com 57 granjas, principal fonte do 

riqueza do município. Com a emaneipaçno, 52 das granjas pa~ 
. , . 

saram para o novo mun1c1p1o. 

Por outro lado, dispondo de dados sobre receita arr~ 
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cadada municipal para o ano de 196704 , podem-se constatar 

situações em que a receito do município-mõe Ó significativamen 

te menor do que a dos municípios quo dele se desmembraram. 

Por exemplo, o município de Machadinho apresentava 

uma receita de fr$ 136.145,00, enquanto que os que dele s odes 

memhrara~, Paim Filho ~ Cacique Doble, apresentavam roceitas 

da ~ 147.971,00 e ~ 81.704,00, respectivameote. Adicionando 

so os dois ~ltimos valores chega~se a ~ 229.676,00, ou seja, 

168% da f8coita do município-m5e, Marcelino Bamos, com roceita 

do 11$ 180.432,00 deu orige~ a Viadt)tos (fr$ 169.210,00) e a Maxi

miliano de Almoida (a 102.546,00). Somando-se estas receit~ 

obtém-se ~$ 271.756,00, que rapresentam 150% da receita do munA 
,. ..., 

c~pl.o-mae. 

Este problema já oxiste hn tempos no Rio Grande do 

Sul, tendo sido em algumas ocasiões resolvido com a mudança da 

sede, como aconteceu com os atuais municípios de s50 Louronço, 

cuja sede foi primeiramento Boqueir50 e depois s50 J050 da Re

serva, e o de Tapes, que teve ~m Dores do Camaqu5, hoje vila 

Vasconcelos, sua primeira sede. 

1.6 S .. exta. Hj'pótoso 

Enunciado: li Dificuldades de comunicaçõo.s entro a :;>,9. 

do municipal e distritos inf:Luem em processos do omancipaçõo.;; 

Como ó do conhecimonto goraI o verificável em mapas 

rodoviários, no Rio Grande do Sul, o interior dos municípios 

nõo ó servido por estradas asfaltadas. A consorvaçõo em es-

tado trnfeQável destas vias ó problema insolJvol para muitos 

municípios. Como resultado, é comum sedas distritais e/ou ~ 

preciáveis partes do um município ficarem isoladas da sede du~ 

rante dias, em virtude do mau tempo. 

Esta causa, entre outras, ó citada, por exe~plo, nos 

processos de emancipação do Mata, Caibaté e Mostardas. {pro-



135 

, -vavel que, embora nao mencionado, om outros processos este fa-

tor ta~b~m tenha sido levado em conta pelas comiss5es amancip~ 
t ' . orLas. 

Encerra-se neste ponto o enunciado e coment~rios de 

hipóteses de causas que influem na criação de novos munic{pios 

no Rio Grande do Sul. As formulaç5es apresentadas não esgo~ 

tam o assunto, pr?tendem apenas abrir caminho a novas pesqui~ 

sas e formulações. 



CONCLUStlES 

, , , 
o conteudo apr~sentado nos cap~tulos precedentes e 

pass{vel de uma s{ntese. Esta s{ntese seguirá, aproximada-

mente, a sucessão de assuntos apresentada na monografia. 

Inicia~se com a visão geral do Rio Grande do Sul em 

que se destacam dois fatos: em primeiro lu~ar, a situação g8~ 

gráfica do Estado~ localizado no extremo do pa{s, limitando 
, 

se apenas ao norte com outro estado brasileiro, e rodeado a 

oeste e ao sul pelos pa{ses platinos, fronteira esta que ape~~ 

nas h? um século atrás tornou-se calma e aceita por ambos os 

lados. O segundo fato a destacar é a dualidade socio-étni~ 

ca gaúcha: luso~brasileiros e imigrantes - duas corr~ntes ét~ 

nicas que convivem mas se assimilam muito ~entamente~ 

Como conclusão dos estudos e dados apresentados so~ 

bre munic{pios, como um todo, pode~se inferir que munic{pio, 

no Rio Grande do Sul, e talvez no Brasil, é uma determinada 

porção de território, delimitada por lei, com qualquer área, 

número de habitantes e grau de desenvolvimento, no qual se P2 

de encontrar um ou vários núcleos urbanos, sendo que a um de~ 

tes é concedida a credencial de sede do munic{pio, onde .está , 
ins talada a sede do governo a n~vel local~ a Prefeitura. 

Assim coexistem munic{rios com 3 000 habitantes e OH 

tros com 200 000. são sedes municipais, núcleos urbano$ 

com menos de 500 pessoas e com mais de 100 000 habitantes. ~ 

área municipal varia de meQos de 100 km 2 ~ mai$ de 6 000 km 2 • 

As densidades vão de 4 hab./km 2 a 400 hab./km 2 • Além disso, 
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normalmente apenas diminuta parcela da população vive na sede 

municipal. 

A divisão municipal no Rio Grande do Sul iniciou-se 

há 150 anos atrás com a criação de quatro municípios, estando 

atualmente o territ~rio do estado gaJcho dividido em 232 muni 

c{pios, em sua grande maioria surgidos há menos de 20 anos. 

Por outro lado, desd~ 1966 não mais foram criados municípios 

no Rio Grande do Sul. 

Quanto às prefeituras gaJchas, pode-se dizer que a~ 

presentam em m~dia uma organização burocrática simples, sendo 

desta maneira muito influenciável pelas eventuais chefias ~ o 

prefeito - e fornecendo a estas pouco apoio administrativo. 

No Rio Grande do Sul, ao redor de dois terços dos re 

cursos humanos e financeiros das prefeituras são alocados a 

atividades considerada9 fim, ou seja ensino fundamental, es 

tradas e obras urbanas. Com administração burocrática sao 

gastos poucos recur$OS~ estes tendem a se resumir em apenas 

um décimo, em média. 

As receitas municipais 
,., 

maior parte trans·· sao em sua 

feridas pelo Estado e União, restando, çomo receita considera 
~, ,. 

quarto das Esta situação 
..... 

da propria, apenas um mesmas. nao 
,. 
e causada, fundamentalmente, pelos prefeitos, prefeituras G 

municípios, mas sim pela estrutura tributária brasileira, a 

qual destina os impostos de maior significação econômica aos 

níveis superiores de governo, ao mesmo tempo em que consagra 

o in$tituro do retorno de parte destas receitas aos municí -
... ,. 

P i os. O a d a e s t a e s t r u t u r a e f o r mas d (3 a ç a o e de s e q u as ti 9. 

nar o conceito usado de considerar pr~prias ?penas as recei ~ 

tas arrecadadas diretamente pelos municípios. 

Já se disse serem os recursos financeiros municipais 

alocados, em sua maior parte, em atividades de ensino e obras 

pJblicas. Outra perspectiva de análise das despesas munici 

pais, importante para este trabalho, mostra que a maior parte 

dos recursos é destinada ao setor urbano do município, ou se~ 

ja, as prefeituras gastam, proporcionalmente, mais com suas 

sedes municipais do que com sua zona rural, a despeito de a

penas pequ~na parcela da população dos municípios, em média, 

aí residir. 
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o prefeito pode ser c08siderado como figura básica 

de toda administraçio municipal. Sua import~ncia tende a 

aumentar à medida que o munic!pio é menor. Pelo estudo de 

suas caracter!sticas básicas, nota-se que, normalmente, é um 

homem do povo que foi guindado à chefia do munic!pio. Seu 
; 

preparo anterior para as tarefas que devera desempenhar tende 

a ser peqUeno. Nio recebe apoio administrativo substancial 

das,prefeituras, pela prÓpria estrutura e funcionamento des , 
tas. Por outro lado, o papel que desempenha e altamente 

comple~o e multi facetado e para o mesmo dificilmente est~ pr~ 
parado. 

Considera~se que no atual momento histórico adminis

trativo público brasileiro, a funçio mais importante desempe~ 

nhada pelos prefeitos e prefeituras é a denominada função po

l!ticazinfluir nos centros de decisão supramunicipais no sen

tido de beneficiar direta ou indiretamente o seu munic!pio ou 

então conseguir levar para o mesmo instituições e entidades, 

que poderão melhor satisfazer ~s necessidades dos mun!cipes. 

Do ponto~de-vista histórico, pela exposição, pode-se 

concluir que as emancipações municipais no Rio Grande do Sul, 

desde seus primórdios, quase sempre foram assistemáticas, não 

raro conturbadas e normalmente dependentes de conjunturas ma~, 

ou menos favoráveis dos n!veis de governo federal ou estadual. 

A bibliografia existente sobre o assunto de emancipa

ções no Brasil não é muito abundante, mas, daQa a particulari 

zação do tema, não,se pode considerar. escassa. Tende a 

constituir-se ou em somatório de informações municipais nos 

autores gaúchos - ou em elaborações inteleçtuais, tendência 

detectável nos outros autores considerados. 

No que diz respeito à legislação, até 1954 não houve 

legisl?ção uniforme para criação de munic!pios no Rio Grande 

do Sul. Desta data aos di?s de hoje, as duas leis básicas 

legislam de forma semelhante. 

Com o elevado número de emancipações ocorridas a pa~ 

tir de 1954 no estado, guiadas todas por uma legislação pratA 

camente igual, surgiu.um verdadeiro know-how de processo de 

criação de munic!pios. Boa parte destes procedimentos 
. , 
Ja 
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estão consagrados em lei ou então estão documentados. Desta 

forma, regiões que para o futuro desejam emancipar-se não ne~ 

cessitam caminhar no escuro e desenvolver seus próprios méto~ 

dos: basta apenas repetir o conjunto de ações j~ consagradas. 

As populações atingidas por processos emancipatórios, 

no Rio Grande do Sul, tendem a participar ativamente dos mes~ 

mos, de acordo com a documentação dispon{vel, o que leva ao 

estabelecimento de posições favoráveis e contrárias ao proce? 

SOe Por esta razão, destaque deve ser dado aos fatos qVe 

genericamente foram denominados de manifestações contrárias. 

Dentre esta9, as mais notáveis são aquelas empreendidas pelas 

prefeituras. Considerável parcela das prefeituras e atuais 

sedes municipais tendem a manifestar~se contrárias a emancip~ 

ções, uma vez que isto representa queda de receita municipal, 

em termas reais ou absolutos, e, como parcela considerável ~s 

despesas é feita na sede do município, em última análise eman 

cipação significa, no m{nimo, para as atuais sedes municipais, 

menores recursos para arrumar a cidade e satisfazer às neces~' 

sidades de sua população. 

A partir do estudo da documentação arquivada e info~ 

mações censitárias, é poss{vel inferir tendências na emergên~ 

cia de novos municípios no Rio Grande do Sul. Dentre as 

tendências arroladas, podem ser destacadas~ a que afirma ser 

a zona colonial do Estado, e não a de campanha, a mais prop{

cia ao surgimento de novos munic{pios? a tendência de que os 

novos munic{pios surjam de antigos distritos e, dentre estes, 

os mais desenvolvidos tendam a se emancipar? os desmembramen~' 

tos municipais tendem a não ser pacíficos, sendo çomuns disp~ 

tas e acordos durante os processos emancipatórios. Há ain~ 

da tendência de alguns grupos sociais ou l{deres locais in ~ 

fluírem no desenvolvimento de processos de emancipação~ neste 

sentido pode ser d~stacada a atuação de prefeitos, vereadores, 

párocos e famílias. Há também uma n{tida tendência de um 

bom acolhimento por parte da Assembléia Legislativa à inicia

tiva da criação de novos munic{pios, mesmo naqueles processos 

que envolvam regiões que não preencham os requisitos legais 

para emancipar-se. 
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Dentre as hipóteses de causas de emancipação de mun~ 

cípios consideram-se tres como passíveis de individualização~ 

em primeiro lugar, a não identidade no Brasil entre governo 

local e governo municipal~ ensejando diferenças de tratamento 

entre os diversos núcleos urbanos dos municípios. Em segu~ 

do lugar, a dualidade na formação ~tnica da população gaúcha, 

dividida entre luso-brasileiros e imigr?ntes, cuja assimila -

ção social se processa muito lentamente. Por último, a ev~ 

são de renda social que aparece a nível municipal, benefician 
, 

do as sedes municipais em detrimento de outros nucleos popul~ 

cionais dO município, fato este sentido pelas populações pre

judicadas. 

A partir destas conclusões e, ~ara finalizar esta mo 

nografia, ~ feita a proposição a seguir. 

Propõe~se que haja uma inversão na atual pOlítica s2 

bre criação de municípios no Brasil e, ao inv~s de restringir 

o surgimento de,novos municípios, haja um estímulo à criação 

de novas comunas. Uma inversão de enfoque pode, dentre ou-
i; í> 

tras, apresentar as seguintes consequencias~ fazer chegar o 

t
.. , . , 

governo, em seus res nlvels, ao interior do pals? desfazer 

injustiças sociais a nível de núcleos urbanos no interior 

alguns são sedes municipais, com todas suas vantagens, outros 

não; com emancipações de novos núcleos urbanos, melhor equi 

par as comunidades do interior com bens e serviços e assim 

buscar fixar parcelas maiores da população aí, evitando o co

nhecido êxodo para cidades maiores; finalmente, fazer chegar 

aos centros decisórios estaduais, regionais e federais, deman 

das e necessidades de parcelas maiores da população.brasilei

ra, possibilitando com isto decisões mais acertadas. 
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