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A Constituição de 1988 promoveu uma série de alterações no 
sistema tributário nacional, modificando, principalmente, a participa
ção da União, dos Estados e dos Municípios no produto da arrecadação 
total. Tornou-se lugar comum afirmar que os municípios foram os 
principais beneficiados com esta mini-reforma - o que vários estudos 
terminaram revelando verdadeiro - , creditada às crescentes pressões 
municipalistas por mudanças no quadro desenhado no final dos anos 
60. Partindo desta constatação, o presente trabalho procura averiguar 
em que medida o município de Piracicaba pôde aproveitar as mudanças 
efetivadas, especialmente no tocante às transferências correntes. 

A REFORMA TRIBUTÁRIA EMBUTIDA NA CONSTITUIÇÃO DE 
1988: AMPUAÇÃO DO POTENCIAL DE RECEITA MUNICIPAL 

A reforma tributária incluída na Constituição Federal ele 1967 
concentrou o poder fiscal nas mãos ela União, em detrimento das 
demais unidades da Federação. Dois anos mais tarde, em 1969, alte
rações feitas em alguns artigos da Constituição deixaram clara a pre
ocupação das forças políticas governistas em aumentar ainda mais o 
grau de centralização, sob o discurso de que, com isso, haveria maior 
unidade e eficácia nas matérias e decisões importantes para promover 
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o dt•!wnvolvilllunLo econômico do País. A realicladr tllltl ttrlt I 1 

ll tJ.IJlju cotllllitucionnl passou, depois de certo ternfJo, it Htltll 11 1 
lo~> t' 111ohdi:wções, principalmente dos governos munit tprtt• li 1 t 1 
AI unso1 enumeram as razões principais que levavam ao clt''IIIJIII 111 , 
nwnto: a centralização das decisões tributárias num quacl1, 1 ttlll 1 I• 

raclo insatisfatório antes mesmo das mudanças constiLuctontlt~. ,, 111 

culação das transferênciasi maior ônus sobre as receitas dos lllllllh 1 
pios, por causa da diminuição dos gastos dos Estadosi o aunwnto dt~ 
despesas municipais decorrente do acelerado processo de urbnut. ,,~ \1 '• 

e a distorção dos procedimentos para rateio dos fundos de patllltp.t 
ção existentes. 

Toda a década de 70 foi marcada pela centralização tribut~tin ,. 
pela ocorrência de conflitos entre os diferentes níveis de governo t u , 
tocante a esta questão. Mas somente com as eleições diretas pw. 1 

governadores (1982) e, posteriormente, para prefeitos das capiLnis, 
houve fortalecimento do poder de pressão de Estados e municípios 
sobre o Executivo e o Legislativo federais. Com o advento da 1Novn 
República" e o fortalecimento do movimento municipalista, a pressão 
política acabou permitindo uma acentuada elevação das transferências 
de recursos da União para os Estados e municípios, principalmente por 
meio dos fundos de participação (FPEM) e das transferências não-tribu
tárias. As mini-reformas tributárias dos anos 80 passaram a beneficiar 
bem mais os munidpios do que os Estados. É por isso que, de acordo 
com Serra & Afonso, 

( ... ) quando instalada a Assembléia Nacional Constituinte, a evolu
ção das transferências intergovernamentais, sobretudo no período 
imediatamente anterior, já revelava mudanças significativas na 
estrutura federativa nacional. Os governos estaduais e, especial
mente, os municipais haviam aumentado substancialmente sua 
participação na distribuição dos recursos tributários disponíveis e da 
despesa lfquida consolidada das três esferas de governos.2 

Seguindo tendência que já vinha se consagrando em anos ante
riores, a Constituição de 1988 ampliou o potencial de receita dos muni
cípios porque: 

1 SERRA & AFONSO, 1991 . 
. , !Nd., p. 9. 
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• os l.:llll< ltt1 
"' I' 1111 'I I I l I 

dação do lt11j~~ 111 • l 1 

tos InduSllltl 1 ui•' (11 1 

• o percenLunl dl' .I. ",, d.• 111 

União destinavn tiOb 1 111 '"'' u 1 

para 47%, não comput,tdo& o•. lO 
ção às Exportações (FPEx)i 

• dos 47% agora distribuídos, 21% sao ck·~llllotdo. "' l,uul· .1 
Participação dos Estados (fPE), 22,5% no Pundo dl l.utllltq 

ção dos Municípios (FPM) e 3% a um fundo dt· hnt~lllld 
mento para as regiões Norte, Nordeste e Centro Oeslt (1111), 
conforme mostra o quadro 1. 

Quadro 1. Evolução dos fimdos COIISIÍ/uciouais r/e 1)(11 /Í<Í/)(I(rlO 1111 lt'Witl 1111111 
1ária - 1968-93. 

PERfOOO l'PG I' I'M li; li R I li X 

1968 10 10 

1969/75 5 5 2 

1976 6 6 2 

1977 7 7 2 

1978 8 8 2 

1979/80 9 9 2 

1981 10 10 2 

1982/83 10,5 10,5 2 

1984 12,5 13,5 2 

1985 14 16 2 

1986/set 88 14 17 n lO 

out-<:lez 1988 18 20 3 lO 

1989 19 20,5 R lO 

1990 19,5 21 3 lO 

1991 20 21,5 8 lO 

1992 20,5 22 3 lO 

a partir de 1993 21,5 22,5 3 lO 

Fonte: Serra & Afonso, 45 (10): 47, out./91. 

Além destas mudanças significativas nos critérios de partilhn dotl 
fundos de participação, os munidpios foram beneficiados também J )( 11 

que: 
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• elevou-se sua participação na arreçnclo~~, 111 d11 1 , 

sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) dt• 10' ,. 1 
• couberam aos municípios, além doR i•' c 1 11 1 1 

Imposto sobre Transmissão ''Inter-vivos" de I\ 11 11 

(ITBI, antes cobrado pelos Estados, junto totll c' c "1 , 1 

tis") e o Imposto sobre a Venda de Combw11 fw111 .t ~ " 
(JVVC), exceto dieseli3 

• 50% do produto da arrecadação do Imposto ht .rdu ,J ,J 1 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) lkt' llll.ttlc', llll 
seus territóriosi 

• foi facultada a cobrança progressiva do IPTUi 
• a arrecadação do imposto federal (IOF) incidente sohtt' o otllll, 

quando definido como ativo financeiro, passou a ser pnJ tilhac l11 

em 70% para o município onde é feita a extraçãoi 

• o IR que o município retém na fonte de seus funciot1tlt tns 
passou a destinar-se ao caixa das prefeituras e a abrangt•t 
todos os rendimentos pagos pela administração p(tblica, 
incluindo autarquias; 

• a União ficou expressamente proibida de instituir isenções fis
cais que abrangessem tributos de outras esferas de governos. 

RECEITA TRANSFERIDA PARA PIRACICABA ENTRE 1988 E 1993: 
SENSÍVEL MElHORIA 

O impacto destas mudanças constitucionais se fez sentir em Pira
cicaba. De acordo com o gráfico 1, o total de transferências correntes para 
Piracicaba alcançou significativo aumento ao longo do período 1988-
1993. Deflacionando os valores nominais destas receitas (utilizando-se o 
IGP-Ol), construindo números-índices a partir dos valores reais assim obti
dos e tomando como base o ano de 1988- que é o ano imediatamente 
anterior à entrada em vigor da reforma tributária aprovada na nova 
Constituição Federal -, constata-se que, já em 1989, houve um impacto 
positivo sobre as transferências correntes, pois o índice passou de 100 
para 125. Ou seja, a receita total transferida apresentou um ganho de 25 
pontos percentuais do ano de 1988 para o seguinte. No ano de 1990, o 
crescimento continuou, com o índice alcançando aproximadamente 144 
pontos (o maior crescimento no período). Nos anos seguintes, a receita 

·' O IWC foi exlinto a pt>rtir de um de jDneiro de 1996. 
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m,mteve-se,er:npatamarsUJX'II~lldCidr 1'1 , , 1!11 '1 111 1 11111 I'' 
clro ele declínio elos ganhos, tlltngtndn, ''"I n•, 11 ~'"1"'1 1 11111 1 I 
IX'ríodo (índice de pouco mais de li /). l'tn I Y:J.~, ,1,1 , " 'li 1 11 11 
gtmdo a pouco mais de 119. 

Conclusão: a reforma tributária embutida un t.ot\•,t tt llll '" h 
1988 que, segundo se afirma, resultou em maior receita para os mll tll 

dpios em geral, teve efetivamente este resultado em Piracicaba. A mag· 
nitude dos benefícios, no caso de Piracicaba, foi bastante elevada no iní
cio do período (1989-1990), declinando a seguir (1991-1992) e mos
trando leve recuperação no final (1993). 
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Fonte: P.M.P Balancete da Receita 1988 a 1993. 

1992 

A CONTRIBUIÇÃO DAS DIFERENTES TRANSFERÊNCIAS 
PARA O QUADRO GERAL DE MELHORA 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

O valor auferido com as transfel.'ências da cota-parte do ICMS foi 
a mais importante de todas as receitas correntes do município de Pira
cicaba durante o período em consideração. 

As mudanças feitas pela reforma tributária constitucional de 
1988 - que ampliou a base de arrecadação do antigo lCM com a inclu
são dos impostos sobre alguns serviços transferidos da área federal (por 
isso a nova denominação, ICMS) e aumentou de 200/o para 25% a trans
ferência do volume arrecadado pelo Estado - elevaram tanto o bolo 
arrecadado pelo Estado quanto o valor transferido para os municípios. 
Como demonstra o gráfico 2, em Piracicaba, trabalhando-se com valo
res reais e considerando-se 1988 = 100, tem-se 1989 = 136, 1990 = 
159 e índices menores a partir de 1991, verificando-se estreita seme-
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lhança entre o traçado da curva de evolução do total das receitas 11 •"' 

feridas e a evolução das receitas com o ICMS. Ou seja, o ICMS sq :t llot 

mente foi um dos tributos que mais influenciaram o desempenho ti" 
receitas transferidas em Piracicaba no periodo 1988-1993. 

Gráfico 2. Piracicaba 1rans(erê11cias do IGHS- -1988-1993. 
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Fonte: P.M.P., sem Balancete da Receita 1988 a 1993. 

O potencial para ampliação da receita transferida com ICMS, 
decorrente das mudanças constitucionais, não pôde ser totalmente 
aproveitado por Piracicaba devido a um fator que marcou o periodo em 
estudo: a oscilação do índice de participação do município na arrecada
ção estadual deste imposto. O governo estadual transfere 25% desta 
arrecadação para o conjunto de seus municípios. O volume que cabe a 
cada um deles nesta partilha depende do referido índice (construído 
com base em dados do valor adicionado, da população e da receita pró
pria de cada um, descontada uma parcela de distribuição igualitária).4 

Este índice, para Piracicaba, apresentou no período a evolução revelada 
pelo quadro 2. 

Considerando 1988 = 100, Piracicaba fechou o ano de 1993 com 
uma participação relativa de 80% da que ostentava em 1988, perdendo 
posição para outros municípios do Estado. Isso ocorreu, principal
mente, por causa das oscilações do seu valor adicionado (quadro 3), um 
dos principais determinantes do índice de participação. Tomando como 
base 1986- o ano de geração do valor adicionado usado para calcular o 
índice de 1988-, nota-se uma queda de 15 pontos percentuais no valor 
adicionado em 1987. Em seguida1 uma recuperação para 92 em 1988, 
chegando a 101 em 1989 (melhor performance do perioclo estudado), 

• Para 11ma onelhor compreen!'tio da dinAmica que rege a receita municipal com ICMS, ver PIIU:S, 1992, pp. 
156·\61. 

'174 ELIANA TADEU HRCI 

l'tllo l cair no ano St•gull\lt " li ,. 1111 I r I I I( 

1 ctl'\1 pntamar scmdlwnt t' iH 1 lltltl.ll 

()uadro 2.Prefeiwra J\lluuicit)(lf tle Putt(ICt//111 ll\ 1/111olt' ri• l11/1 
do Município - 1988-1993. 

/ir li 'I 

ANOS ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO 1988 100 

1988 0,89900 100,0 

1989 0,82431 91,7 

1990 0,83374 92,7 

1991 0,83659 . 93,1 

1992 0,77234 85,9 

1993 0,72139, 80,2 

funte: Secreta1ia da razenda do Governo do Estado de São Paulo - D.O. do Estado. 

Quadro 3.Piracicaba - Válor ttdicioundo ('1986 = '100}. 

Ano base 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Ano apuração 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Ano execução 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Agropecuária 100,0 119,9 84,9 65,4 75,1 67,8 

Comércio 100,0 65,3 49,9 55,3 60,8 46,8 

Indústria 100,0 87,6 109,1 116,2 81,5 62,8 

Diversas 100,0 125,8 120,3 167,8 47,8 46,9 

Serviço·geração 100,0 100,0 255,0 200,0 

Total 100,0 85,0 92,2 100,9 81 ,6 100,0 

Fonte: Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda - Governo do Estado de S. 
Paulo - CEP. 

Nota: Serviços-geração corresponde aos setores de comunicação, energia elétrica e 
transportes, indufdos a partir de 89 no ICMS. 

Outro fato a considerar é que o bolo estadual do ICMS apresen
tou arrecadação em declínio entre 1990-1993, o que afetou os volumes 
transferidos, mas não tanto quanto poderia ter afetado, se não fosse a 
diminuição da perda inflacionária que se verificou com a indexação da 
cobrança do imposto à redução do prazo de transferência das cotas-par
tes aos municípios. 
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Fundo de Participação dos Municípios (FPM) 

O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é unM 11,111 1, 
rência federal que também foi alterada na reforma constitudot~oll "' 
1988. O valor a ser distribuído entre os municípios brasileiros pí1S' • 111 lt 
17% em 1988 para 22,5% a partir de 1993, obedecendo ao S<'f'1lllll1\ 111 
tério: 20,5% em 1989; 21% em 1990; 21,5% em 1991; 22°1<", em IW' 

Uma questão importante a destacar diz respeito ao fato tlt• tptt 11 

transferência do FPM teve impacto menor do que a do ICMS. No 11 H'll H u 
ano, 1990, teve uma participação de 10% na composição drt t l't d l t 

total, e uma média de 8% no período estudado, enquanto a p:ttlH IJ 1 t 

ção do ICMS foi de 52% e 42%, respectivamente. Ou seja, no rnh 111 11•1 

cinco vezes menor do que o ICMS. 

O gráfico 3 mostra uma evolução positiva do FPM pata o r1illllt 

cípio de Piracicaba, embora com impacto relativamente infeuo1 dll cl11 

ICMS. Considerando 1988 como 100, houve um pequeno salto p111d 10[1 
no ano seguinte, crescendo significativamente para 148 em IWO, 
caindo drasticamente a 110 em 1991, mantendo-se praticaml'Lll l' c n1 111 

tante no ano seguinte, e fechando 1993 com 134 pontos. 

Gráfico 3. Piracicaba- Receita transferida do FPAI- 1988-1993. 
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Fonte: P.M.P. Balancete da receita 1988 a 1993. 

O baixo índice de crescimento do FPM transferido para Pi!Fit tt .tb.l 

em 1989 e sua elevação acentuada em 1990, comparados a 1988, lnt, 
em parte, conseqüência do elevado índice inflacionário de 1988 t' riu 
redução do prazo entre a arrecadação dos tributos (lR. e IPI) pdr1 
Tesouro Nacional e sua liberação para crédito nas contas dos mutlltl 
pios, a partir de 1990. Neste ano, o prazo diminuiu de 45 dias píltd dt 
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t iL ,~, em média.5 Segundo Serra & Afonso, "a aceleração da inflação 
'I K >:-. n promulgação da nova Carta corroeu parte da elevação dos fun

di)•, de participação em 1989 ( ... )outro problema em 1989 foi a queda 
dt~ olll(..'Cadação de IR. e 1Pln.6 

fbrtanto, a inflação e as oscilações na arrecadação do IR e do IPI 
l1111'rlt'dram no volume real das transferências do FPM para Piracicaba. 
l'vl.tll, mesmo assim, o município recebeu mais receita do Fundo em 
''H ln11 os anos após a reforma da Carta do que no ano anterior a ela 
( 11)88). Com isso, chegou em 1993, primeiro ano da aplicação do rateio 
''' ~2,.5'X), com um incremento significativo de 34 pontos percentuais. 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é 
u111 tlibuto estadual. Depois da Constl.tuição de 1988, 50% do total 
11 11 'l 11dado com o licenciamento de veículos no município passaram a 
,, 1 d1·:>Linados ao Estado e os outros 50%, ao município arrecadador. 

A transferência do JPVA, embora tenha pouca expressão nas 
tt ,uwrt•r&tcias correntes para o município de Piracicaba, não deve ser 
d1 • 11 1 msidcrada. Representando pouco mais de 1% da receita total em 
lJUU, t•la passou a representar 5A9% em 1991, por sinal seu melhor 
111n hH 1992, manteve-se acima dos 4%, e fechou 1993 em 3,5%. O 
1.t1lw 4 permite visualizar a performance dessas transferências. Consi-
'' l.tlldo 1988 igual a 100, já em 1989 o índice foi de 151, passando para 
I P c·m l990, disparando para 487 em 1991, para então cair um pouco 

111 I W2 (372 pontos) e fechar o ano de 1993 com 335 pontos percen
t '1 111., <> qlte significa um aumento real de 235% em relação a 1988. 

O crescimento elevado do IPVA deveu-se a dois fatores. O pri-
1111'11111 o aumento do total de veículos licenciados no município. O 

g111 11 l1 >, c mais importante, foi a mudança na base de cálculo para 
.tu.tr I\• 1 Jo IPV A. A base de cálculo é definida pelo Estado com referên
'' tl.twrr~ção monetária do ano anterior e no preço de mercado para 

1 1 "h I•• ,unJ'Ics do:senvolvido por SERRA & AFONSO, 1991, p. 21, ilustra o •ganho intlacicnáno" do 
H '(11) · '' l~•ndo 111nn arrecadJÇ<io mc>lsal nomilllll de IR e IPI de CrS 100,00; ~}) considerando que a 

"1ILI1111 lllklill (média pelo ICI') nos doze meses anteriores a promulga~o da Consriwi~o l'oi de 0,61 
1 111 • •• 1h 1, (' nu~ doze meses seguimes foi de 0,73 por cenco ao dia; (c) infere-se que, no primeiro perf-

I • 1 111 11 1 ci1• 17 p()r cento implicovil ~111 um crédito real de Cr$ 12,93, no ~~1íodo seguinLe, o repartição de 
11 1 · 11 • r 1 ll 1 1 ,,.~,Jit:IVa em Cr$ 14,75, !X)ttamo uma variação de 14 por cento, quando a pcrccnmgen• consti· 

1 1 1lll11il l lllllllL nwdo em 20,6 por ccnLo. O oumcnto da taxa infladon6ria, um ;mo aJÚS promulgadJ a 
, llllk '" 1 <Vt' n eleito pr<\tica de reduzir a vinculação constitucional do FPM p.1ra <~igo etll torno de 19 por 

l1 1111 1 ~1\.'to de IR e IPI". 
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,I 

cada modelo
1 

com exceção dos veículos zero quilômetros, que são tri
butados pelo preço praticado pelas concessionárias. Até 19881 as tabelas 
de preços publicadas pelo governo eram corrigidas de modo a formar 
uma base de tributação bem abaixo dos preços de mercado dos veícu
los. Todavia, a partir de 1989, as alíquotas foram rearranjadas e adota
ram-se tabelas de valores venais dos veículos mais ofensivas. Além 
disso, houve antecipação da data de pagamento do imposto para os 
dois primeiros meses do ano, e passou-se a cobrar correção monetária 
para pagamentos feitos após a data de vencimento. Com isso) elimi
nou-se a corrosão inflacionária sobre os valores arrecadados, além de se 
corrigir a defasagem da base de cálculo. 

Gráfico 4. Píracictlva - Tra11s{erêncía do JPVA - 1988-1993. 
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Fonte: P.M.P. Balancete da receita l988 a 1993. 

Outras transferências correntes 

Somando todas as outras transferências correntes, em 1988, o 
valor transferido para Piracicaba representava cerca de SO/o da receita 
total do município, percentual que caiu para pouco mais de 4% em 
1993. 

De acordo com gráfico 5, que considera 1988 = 100, ocorreu 
uma queâa dessa receita em 1989 para 94 pontos. Em 1980, o índice 
baixou para 73, recuperando-se um pouco em 1991 (80 pontos) e vol
tando a cair em 1992 e em 1993 (59 e 56 pontos respectivamente). 

Esta queda pode, em parte, ser considerada normal, já que mui
tos dos tributos que compunham essas transferências (impostos sobre 
transportes, energia, telecomunicações, minerais etc.) deixaram de exis
ti~ sendo incorporados à base do ICMS. As transferências não constitu-
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danais, por seu turno1 muitas feitas por meio de convênios1 mingua
ram aos poucos, como reação das esferas superiores à maior drenagem 
de seus recursos para os municípios1 por força da nova Carta Magna. 

Gráfico 5. Piracicaba - Receita com outras transferências corremes- 1988-'1993. 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Fonte: P.M.P. Balancete da receita 1988 a 1993. 

AS RECEITAS PRóPRIAS 

Apesar de não fazer parte do escopo do presente estudo, o com
portamento das receitas próprias no pedodo considerado é digno de 
nota. Sua abrupta elevação em 1991, conforme indica o gráfico 61 ocor
reu devido à entrada em vigor do novo Código Tributário Municipal, 
aprovado em 1990. Não deve ter sido apenas uma feliz coincidência o 
fato de que estas receitas aumentaram justamente a partir do ano em 
que as transferências constitucionais, depois de cresce~; perderam 
impulso. 

Gráfico 6. Piracicaba - Receita tributária própria 1988- 1993. 
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Fonte: P.M.P. Balancete ela receita 1988 a 1993. 
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CONCLUSÃO 

A reforma tributária federal incluída na Constituição de 1988 
favoreceu a receita dos municípios em geral e do município de Piraci
caba; em particular. Parte do cresc~ento da receita co~ ~ransferências 
constitucionais para Piracicaba f01 anulada por uma sene de fat~r:s, 
alguns deles evidenciados no presente estudo. Não obstante; ~a po~1çao 
relativa do município melhorou em todos os anos em relaçao a 1988 
(ano anterior ao da mini-reforma tributária d~ ~nstituição)J aj~dadaJ 
no final do período 1988-93, pelo impacto posltlvo da reforma tnbutá
ria municipal, que entrou em vigor em 1991. 
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ANEXOS 

TABELAS QUE DERAM ÜRIGFM AOS GRÁFICOS DO CoRPO DO TEXTO 
(Valores deflacionados pelo ICP-Dl) 

Tab. 1. Prefeitura Muuicipal de Piracicaba. Evolução das tmusferêucias correntes, 
em milhares de cruzeiros reais de dez./93 1988-1993. 

ANO VALORES CRS 1988 = 100 

1988 6.300.347 100 
1989 7.893.910 125 

1990 9.060.865 144 
1991 8739.544 139 

1992 7.396.314 117 

1993 7.475.376 119 

f'Onte: PM.P Balancete da receita, 1988 a 1993. 
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Tab. 2. Prefeitura i\111111Ícipal ele Piracicaba. Evolução das transferências do ICM~ 
em milhares ele cruzeiros reais de dez./93- 1988-1993. 

ANO VALORES CR$ 1988 = 100 

1988 4.234.023 100 

1989 5.747.843 136 

1990 6.724.234 159 

1991 6.220.780 147 

1992 5.242.965 124 

1993 5.212.010 123 

Fonte: PM.P. Balancete da receita, 1988 a 1993. 

Tab. 3. Prefeitura Mllllícipnl de Piracicaba. Evolução da receita transferida do 
Ft111do de PartiCJiJaçtio do Município (FPi'v1), em milhares de cruzeiros reais 

de dez./93 - 1988-1993. 

ANO VALORES CR$ 1988 =100 

1988 881.776 100 

1989 948.643 108 

1990 1.306.468 148 

1991 968.932 110 

1992 985.887 112 

1993 1.184.682 134 

Fonte: P.M.P. Balancete da receita, 1988 a 1993. 

Tab. 4. Pre(éitura MunicifJal tfe Piracicaba. Evolução das transferências do IP\(1\, em 
milhares de cmzeiros reais de tfez./93 - 1988-1993. 

ANO VALORESCR3 1988 =100 

1988 148.229 100 

1989 224.585 151 

1990 269.997 182 

1991 723.500 487 

1992 552.046 372 

1993 496.985 335 

Fonte: P.M.P. BéllanceLe da receita, 1988 a 1993. 
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Tab. S. Prefeitura Municipal ele Piracicaba. Evolução da receita com outras tralls{e
rências correm~ em mtfhares de cruzeiros reais de dez./93- '1988-1993. 

ANO VALORES CR$ I 1988 = lOO 

1988 1.036.248 100 

1989 972.839 94 
1990 760.166 73 

1991 826.331 80 
1992 615 .. 426 59 
1993 581.700 56 

Fonte: P.M.P. Balancete da receita, 1988 a 1993. 

Tab. 6. Prefeitura Municipal de Piracicaba. E1·olução da receita tributária própria, 
em milhares de cruzeiros reais de dez./93 - 1988-1993. 

ANO VALORES CR$ 198B = 100 

1988 2.080.447 100 
1989 2.147.866 103 
1990 2.243.971 108 
1991 3.616.400 174 
1992 4.336.290 208 
1993 3.833.292 184 

Fonte: PM.P. Balancete da receita, 1988 a 1993. 
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