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ANO XXIX

O documento foi elaborado em atendimento ao Contrato n°

SUMÁRIO

08/2011, conforme previsto na Proposta Técnica e Comercial

8ª LEGISLATURA

apresentada pela FIPE, recepcionada pela cláusula 2 do contrato,
e contem a conclusão dos estudos, consolidando os resultados

ESTUDO DE VIABILIDADE MUNICIPAL ....................... 1039

obtidos referentes às seguintes atividades desenvolvidas nos meses
de junho e julho de 2011:

·

Identificação dos antecedentes e da legislação federal e

estadual que disciplina a matéria;
ESTUDO DE VIABILIDADE MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE TARILÃNDIA

·

Levantamento dos dados para o novo município proposto

referentes a: População Residente; Eleitores Registrados; Base
Territorial; Restrições da Legislação Ambiental e de Uso do Solo;
Infraestrutura de Transportes, Urbana e Social; Produção

AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DA CRIAÇÃO DE NOVO

Econômica; Receita Municipal

MUNICÍPIO A SER CONSTITUIDO PELO DESMEMBRAMENTO

·

Reconhecimento de Campo das Características Locais

·

Projeções e Atualizações da Base de Dados

·

Avaliação da Capacidade Financeira e Administrativa do

DOS MUNICÍPIOS DE JARU E GOVERNADOR JORGE
TEIXEIRA, NOS MOLDES DO DECRETO LEGISLATIVO N.º 309,
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2010
APRESENTAÇÃO

Futuro Município
·

Impactos sobre as Finanças Públicas de Jaru e Governador

Jorge Teixeira
O presente documento constitui o Produto Final – P3 Relatório de Análise da Viabilidade e Diretrizes para
Planejamento da Implantação proposto para execução dos
serviços referentes à Avaliação da Viabilidade da Criação do
Novo Município de Tarilandia, a ser constituído pelo

·

Impactos sobre a Organização Territorial e Desenvolvimento

Regional do Estado
·

Diretrizes para Implantação

desmembramento dos Municípios de Jaru e Governador Jorge

As conclusões estão apresentadas sob três perspectivas:

Teixeira, nos moldes do Decreto Legislativo n.º 309, de 23 de

viabilidade social, urbana e ambiental; viabilidade econômica e

Fevereiro de 2010.

viabilidade político-administrativa.
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INTRODUÇÃO
Através do Decreto Legislativo n° 309 de 23 de
Fevereiro de 2010 a Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
ratificou os Decretos Legislativos nº 109, (de 10 de março de
1994) e nº 159, (de 8 de maio de 2002) reiniciando o processo
de criação de um novo município no Estado, a ser denominado
Tarilandia, resultante do desmembramento de partes dos
territórios pertencentes hoje aos Municípios de Jaru e Governador
Jorge Teixeira.
A criação de novos municípios no Brasil apresenta, numa
perspectiva histórica recente, quatro fases distintas:
·
No período anterior à promulgação da Constituição de 1967
a matéria não era objeto da legislação constitucional federal.
Embora existindo na legislação federal referencias à autonomia
dos Municípios, às condições para intervenção da União e dos
Estados nos Municípios, e à distribuição das receitas arrecadadas
pela União, as condições para criação e instalação de novos
municípios estavam sob a regulamentação das leis estaduais.
·
A Constituição de 1967, embora não trazendo alterações
substanciais na condição dos Municípios perante a estrutura da
Republica Federativa, estabeleceu um quadro de referencia para
os Estados tratarem da criação de novos municípios. Assim é que
o artigo 14 da Constituição de 1967 (mantido pela Emenda
Constitucional nº 1 de 1969) estabelecia que lei complementar
federal fixasse os requisitos mínimos de população e renda pública
e a forma de consulta prévia às populações locais, para criação de
novos municípios. A Lei Complementar nº 1 de 1967,
estabeleceu que nenhum município seria criado sem a verificação
dos seguintes requisitos: 1) população estimada superior a dez
mil habitantes ou não inferior a cinco milésimos da existente no
Estado; 2) eleitorado não inferior a dez por cento da população;
3) centro urbano constituído previamente com no mínimo
duzentas casas; e 4) arrecadação de cinco milésimos da receita
estadual em impostos. A fixação desses requisitos com abrangência
para todo o território nacional, desconhecendo as grandes
diferenças regionais de um país com dimensões continentais,
certamente foi um fator inibidor para a criação dos novos
municípios, refletindo talvez uma intenção dos legisladores. Nesse
período de exceção o Ato Complementar nº 46, de 7 de
fevereiro de 1969 tornou ainda mais rígido o processo de criação
de novos municípios, determinado a manutenção da estrutura
administrativa e judiciária dos Estados e Municípios existente em
31 de Dezembro de 1968 e impondo que quaisquer alterações
somente poderiam ser feitas com autorização prévia do Presidente
da República, ouvido o Ministério da Justiça. Tal medida
praticamente inviabilizou por completo a criação de novos
municípios no período entre 1969 e 1979.
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·
Com a promulgação da Constituição de 1988, de
princípios declaradamente descentralizadores (“... dividir
competências para vencer dificuldades...1), os Municípios passaram
a ser considerados entes federativos e foi atribuído aos Estados a
definição dos requisitos mínimos para a criação de novos municípios
através de lei complementar estadual, conforme previsto no
art. 18 ( ....§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de Municípios preservarão a continuidade e a
unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-ão por lei
estadual, obedecidos os requisitos previstos em Lei Complementar
estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito,
às populações diretamente interessadas.” ). O processo de criação
de novos municípios que estava reprimido inverteu-se: dados do
IBGE apontam que em 1980 existiam no País 3.991 municípios,
número que passou a 4.491 em 1991 e que na contagem de
1996 chegou a 4.974 municípios instalados e outros 533
aguardando instalação, totalizando 5.507 municípios.
·
A preocupação com esse crescimento em número, e por
um lado a conseqüente redução no tamanho das fatias de repasses
aos municípios dos recursos captados pela União e Estados, bem
como por outro a incerteza quanto a capacidade dos novos
municípios arcarem com os serviços básicos para sua população,
levou o Congresso Nacional a promulgar a Emenda
Constitucional nº 15, de 12 de Setembro de 1996, que deu
nova redação ao parágrafo 4º do artigo 18: a criação de municípios
continua sob a regulamentação de lei estadual, porém foram
introduzidas as exigências de uma lei complementar federal
para definir o período para realização dos processos, visando
principalmente a adequação aos calendários eleitorais, e de
realização de Estudo de Viabilidade Municipal em forma a ser
definida por lei (....§4º A criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro
do período determinado por lei complementar federal, e
dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações
dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de
Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.”).
Passados quase 15 anos da promulgação da Emenda Constitucional
nº 15 ainda não foi aprovada a Lei Complementar prevista nem a
norma legal para orientar e disciplinar os estudos de viabilidade
municipal, permanecendo ainda a definição da competência para
edição dessa norma, (se federal ou estadual), no campo das
discussões doutrinárias. Na prática essa indefinição representou
um novo fator inibidor da criação de novos municípios: dados do
IBGE apontam que em 2000 existiam instalados os mesmos 5.507
existentes em 1996, sendo que nos 10 anos seguintes foram
instalados no País 58 novos municípios, apesar das indefinições
legais que ainda persistem.
As tabelas 1.1 e 1.2 sintetizam a dinâmica de criação de novos
municípios nessas fases, com os dados para o País e por Grandes
Regiões, destacando os dados para o Estado de Rondônia.
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Tabela 1.1
Número de municípios nos Censos Demográficos - 1960/2010
Brasil
Rondônia
Região Norte
Região Nordeste
Região Sudeste
Região Sul
Região Centro-Oeste

1960
2.766
2
153
903
1.085
414
211

1970
3.952
2
195
1.376
1.410
717
254

1980
3.991
7
203
1.375
1.410
719
284

1991
4.491
23
298
1.509
1.432
873
379

2000
5.507
52
449
1.787
1.666
1.159
446

2010
5.565
52
449
1.794
1.668
1.188
466

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010.

Tabela 1.2
Número de municípios criados nos periodos entre os Censos Demográficos - 1960/2010

Brasil
Rondônia
Região Norte
Região Nordeste
Região Sudeste
Região Sul
Região Centro-Oeste

1960
1970

1970
1980

1980
1990

1990
2000

2000
2010

1960
2010

1.186
0
42
473
325
303
43

39
5
8
-1
0
2
30

500
16
95
134
22
154
95

1.016
29
151
278
234
286
67

58
0
0
7
2
29
20

2.799
50
296
891
583
774
255
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O Estado de Rondônia hoje está constituído por 52 municípios,
instalados entre os anos de 1914 a 1995. Treze municípios são
anteriores a 22 de Dezembro de 1981, data da criação do Estado:
·
Porto Velho, estabelecido pelo Ato de criação nº 757, de
02. 10.1914;
·
Guajará-Mirim, criado pela Lei Estadual nº 0991, de 12.07.
1928 do Estado de Mato Grosso;
·
Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena pela
Lei Federal nº 6.449 de 11 de Outubro de 1977;
e
·
Jaru, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, Colorado
do Oeste, Costa Marques e Espigão d’Oeste pela Lei Federal nº
6.921 de 16 de Junho de 1981;
Os primeiros municípios criados no Estado através de legislação
estadual foram Rolim de Moura e Cerejeiras, criados pelo Decreto
Lei nº 071, de 05 de Agosto de 1983 do Governador do Estado
de Rondônia, Jorge Teixeira.
Entre 1986 e 1995 foram criados 37 municípios no Estado,
conforme relacionados na Tabela 1.3.
Tabela 1.3

Fonte: IBGE, Censo Dem ográfico 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010.

No Estado de Rondônia a criação de novos municípios,
tendo como quadro referencial a legislação federal, está
regulamentada pelo art. 107 da Constituição Estadual, bem
como pelas Leis Complementares nº 31, de 10 de Janeiro de
1990, nº 33, de 23 de março de 1990, e nº 080, de 30 de
junho de 1993, que estabeleceram os requisitos para criação de
novos municípios traduzidos em tamanho da população residente,
número de eleitores e número de edificações na área urbana do
distrito que pretende emancipar-se.
O artigo 107 da Constituição Estadual de 28 de
Setembro de 1989 apenas recepciona o estabelecido pela
Constituição Federal de 1988 ( “ Art. 107. Lei complementar
estadual estabelecerá as normas e requisitos para a criação,
alteração, desmembramento, fusão, incorporação e extinção de
Municípios, nos termos do § 4° do art. 18 da Constituição Federal,
bem como as condições essenciais à criação de distritos e
subdistritos”).
A Lei Complementar nº 31, de 10 de janeiro de 1990,
estabeleceu em seu art. 2º os requisitos mínimos a serem
observados pelos novos municípios ( Art. 2º - Nenhum município
será criado sem a verificação da existência, na respectiva área
territorial, dos seguintes requisitos: I – população estimada,
superior a 10.000 (dez mil) habitantes ou não inferior a 5 (cinco)
milésimos da existente no Estado; II – eleitorado não inferior a
20% (vinte por cento) da população; III – centro urbano já
constituído, com número de casas superior a 150 (cento e
cinqüenta).
A Lei Complementar nº 33 de 23 de Março de 1990
alterou o Inciso II do Artigo 2º da Lei Complementar n.º 31, que
passou a vigorar com a seguinte redação: II – eleitorado não
inferior a 10% (dez por cento) a população”. A Lei
Complementar nº 80 de 30 de Junho de 1993 alterou o Inciso
I do Artigo 2º da Lei Complementar n.º 31, que passou a vigorar
com a seguinte redação: “I – população não inferior a 2 (dois)
milésimos da existente no Estado.”

Ano de
criação

Município e Lei de Criação

1986

ALTA FLORESTA DO OESTE Lei de criação: Lei nº 104, de 20.05.86
ALVORADA DO OESTE Lei de criação: Lei nº 103, de 20-05-86
SANTA LUZIA D’OESTE Lei de criação: Lei nº 100, de 11. 05. 1986

1987

NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE Lei de criação: Lei nº 157, de 19. 06.1987

1988

CABIXI Lei de criação: Lei nº 208, de 06.07.1988
MACHADINHO D’OESTE Lei de criação: Lei nº 198, de 10. 05. 1988
NOVA MAMORÉ Lei de criação: Lei nº 207, 06.07.1988
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ Lei de criação: Lei nº 206, de 07. 06.1988

1992

ALTO PARAÍSO Lei de criação: Lei nº 375, de 13 – 02 -92
CACAULÂNDIA Lei de criação: Lei nº 374, de 13.02.1 992
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA Lei de criação: Lei nº 379, de 13.02.1992
CANDEIAS DO JAMARI Lei de criação: Lei nº 363, de 13.02. 1992
CASTANHEIRAS Lei de criação: Lei nº 366, de 13 .02. 1992
CORUMBIARA Lei de criação: Lei nº 377, de 13.02.1992
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA Lei de criação: Lei nº 373, de 13. 02. 1992
ITAPUÃ DO OESTE Lei de criação: Lei nº 364, de 1 3. 02.1992
MINISTRO ANDREAZZA Lei de criação: Lei nº 372, de 13. 02. 1992
MIRANTE DA SERRA Lei de criação: Lei nº 369, de 13.02. 1992
MONTE NEGRO Lei de Criação: Lei nº 378, de 13. 02. 1992
NOVO HORIZONTE DO OESTE Lei de criação: Lei nº 365, de 13-02RIO CRESPO Lei de criação: Lei nº 376, de 13. 02. 1992
SERINGUEIRAS Lei de criação: Lei nº 370, de 13. 02.1992
THEOBROMA Lei de criação: Lei nº 371, de 13. 02. 1992
URUPÁ Lei de criação: Lei nº 368, de 13. 02. 1992
VALE DO PARAÍSO Lei de criação: Lei nº 367, de 13. 02. 1992

1994

ALTO ALEGRE DOS PARECIS Lei de criação: Lei nº 570, de 22-06-94
CUJUBIM Lei de criação: Lei nº 568, de 22. 06. 1994
NOVA UNIÃO Lei de criação: Lei nº 566, de 22. 06. 1994
PARECIS Lei de criação: Lei nº 573, de 22. 06. 1994
PRIMAVERA DE RONDÔNIA Lei de criação: Lei nº 569, de 22. 06.
SÃO FELIPE D’OESTE Lei de criação: Lei nº 567, de 22. 06. 1994
TEIXEIRÓPOLIS Lei de criação: Lei nº 571, de 22. 06. 1994
VALE DO ANARI Lei de criação: Lei nº 572, de 22. 06. 1994

1995

BURITIS Lei de criação: Lei Complementar nº 649, de 27 .12.1995.
CHUPINGUAIA Lei de criação: Lei Nº 643, de 27. 12. 95
PIMENTEIRAS DO OESTE Lei de criação: Lei nº 645 , de 27 . 12.
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ Lei de criação: Lei nº 644, de 27. 12. 1995

Nota: Em 17/03/2010, através da Lei Ordinaria Estadual 2264, publicada em 19/03/2010, após
aprovação de Estudo de Viabilidade Municipal e realização de Consulta Plebiscitária, foi criado
o Município de Extrema de Rondônia, desmembrado da área territorial de Porto Velho, que no
entanto ainda não foi instalado.
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Verifica-se que após a promulgação da Emenda à
Constituição Federal nº 15, de 12 de Setembro de 1996, no
Estado de Rondônia não foi instalado nenhum novo município,
apesar das inúmeras propostas por emancipações de distritos que
traduziam não só anseios das comunidades locais como também
condições reais de atendimento aos requisitos fixados pela legislação
estadual.
Todavia foram instalados no País 58 novos municípios, sendo
54 no ano de 2001, 1 no ano de 2002, 4 no ano de 2005 e 1 no
ano de 2009. Visando superar a indefinição legislativa o STF, em
passado recente, fixou prazo para que as leis estaduais que criam
municípios ou alteram seus limites territoriais continuem vigendo,
até que a lei complementar federal seja promulgada.
Posteriormente, em 18 de Dezembro de 2008, o Congresso
Nacional promulgou a Ne:Emenda Constitucional n° 57 que
convalida os atos de criação, fusão, incorporação e
desmembramento de Municípios, cuja lei tenha sido publicada
até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos
estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua
criação.
Existem atualmente no Congresso Nacional diversos
projetos de lei tramitando visando à regulamentação da matéria,
sem que até o presente tenha sido efetivada deliberação e
aprovação da lei complementar federal e da lei definidora da forma
dos Estudos de Viabilidade Municipal previstas na Emenda
Constitucional nº 15.
Dentre os projetos tramitando no Congresso Nacional talvez
o maior avanço em direção à superação do impasse tenha sido a
proposta aprovada na Comissão de Desenvolvimento Urbano em
03 de Agosto de 2008, posteriormente aprovada na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania na forma de substitutivo
elaborado ao Projeto de Lei 1121/2007, que, no entanto não
chegou a ser votada em plenário tendo sido arquivada em Janeiro
de 2011 devido ao término da legislatura.
Nessa proposta os Estudos de Viabilidade Municipal são
definidos como o conjunto de: um estudo de viabilidade social,
urbana e ambiental, um estudo de viabilidade econômica; e
um estudo de viabilidade política e administrativa. Nas
discussões da matéria prevaleceu o entendimento que os
parâmetros a serem adotados devem respeitar as diferenças
regionais. Assim, para a região Norte o substitutivo aprovado fixou
os seguintes parâmetros:
•
Na análise de viabilidade social, urbana e ambiental
deveriam ser considerados as seguintes condições:
I – população estimada no território de que disporá o novo
Município, com base em dados fornecidos oficialmente pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), superior a
cinco mil habitantes;
II – número de eleitores no novo Município, atestado pelo
Tribunal Regional Eleitoral (TRE), não inferior a quarenta por cento
da população estimada;
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III – número de edificações no centro urbano onde se
pretende instalar a sede do novo Município superior a duzentos
e cinqüenta;
IV – disponibilidade de edificações, no núcleo urbano onde
se pretende instalar a sede do novo Município, suficientes para
abrigar, no mínimo a Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores
e um terço das secretarias municipais a serem criadas, além dos
os equipamentos comunitários de educação e saúde necessários
ao atendimento da população;
V– disponibilidade para os sistemas de captação de água
potável e de coleta e disposição final de esgotos sanitários e
resíduos sólidos;
VI – observância dos zoneamentos ambientais existentes
e das determinações da legislação ambiental;
VII– garantia da preservação da continuidade territorial e
da unidade histórico-cultural das áreas urbanas envolvidas.
•
A análise relativa à viabilidade econômica deveria conter,
no mínimo, as seguintes informações:
I – estimativa de receita fiscal da área que irá formar o
novo Município;
II – estimativa dos custos de administração do Município;
III – estimativa dos investimentos demandados para a
instalação de equipamentos urbanos e comunitários ainda não
existentes no núcleo urbano onde se pretende instalar a sede do
novo Município.
•
A análise relativa à viabilidade política e administrativa
deveria conter, no mínimo, as seguintes informações:
I – número de representantes que irão formar a Câmara
de Vereadores;
II – previsão para a prestação dos serviços públicos
considerados essenciais;
III – estimativa do número de servidores públicos
necessários para compor a administração direta.
Apesar desses requisitos não terem sido transformados em
exigência legal o conteúdo proposto no projeto de lei para os
estudos de viabilidade municipal contempla o mínimo necessário
para uma avaliação da capacidade de instalação de uma nova
administração autônoma. Esse conteúdo, e a confrontação dos
parâmetros em discussão hoje com os parâmetros anteriormente
estabelecidos pela legislação estadual de Rondônia e pela legislação
federal, foram aqui adotados apenas como roteiro de análise para
avaliação da viabilidade da criação do novo município de Tarilandia.
__________

2.
ANALISE DA VIABILIDADE SOCIAL, URBANA E
AMBIENTAL
2.1 A BASE TERRITORIAL
O Decreto Legislativo n° 309 de 23 de fevereiro de 2010 da
Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia definiu, em seu
artigo 2º, o seguinte perímetro para constituição do território
do novo Município de Tarilandia.
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O Município de Tarilândia tem seus limites assim definidos: começa
no Rio Jaru na foz do Rio Canarana; sobe o Rio Canarana até
encontrar a reta que parte da cabeceira do Igarapé Esmeril e atinge
ponto onde o paralelo 10º 21’ e 16" corta o Igarapé do Paraíso;
segue a dita reta até encontrar o Ribeirão da Trincheira até as suas
nascentes, no divisor de águas até o divisor de águas dos Rios
Jamari/Cautário, na Serra dos Pacaás Novos; segue por este divisor
de águas até as nascentes do Rio Alto Jamari; desce por esse rio
até o Rio Jamari; desce o Rio Jamari até o Igarapé Estirão; sobe o
Igarapé Estirão até as nascentes, na Serra da Pedra Branca; segue
o divisor de águas da Serra Pedra Branca até as nascentes do Rio
Couto Magalhães ou São Francisco; desce o Rio Couto Magalhães
ou São Francisco até o Rio Jaru; desce o Rio Jaru até o Rio Canarana;
ponto de partida.

Visando a identificação dessa base territorial para o presente
estudo foram realizados os seguintes procedimentos:
•
analise da cartografia existente: bases cartográficas do IBGE;
malha rodoviária do Estado de Rondônia (DER-RO) e levantamentos
do Sistema de Proteção da Amazônia – SIPAM;
•
reconhecimento de campo, quando possível, dos limites
descritos no Decreto Legislativo n.º 309, de 23 de Fevereiro de
2010;
•
identificação dos setores censitários do IBGE que compõem
a área definida para o novo Município;
•
consulta à planta da área urbana do atual distrito de Tarilandia
cadastrada pela Prefeitura de Jaru;
•
consulta às imagens de satélite disponíveis (“Google Earth”
e INPE);
•
identificação dos setores censitários do IBGE que compõem
o novo território.
A delimitação gráfica do território do novo município está
registrada no mapa 2.1 onde constam, além do perímetro descrito,
as áreas remanescentes dos municípios de Jaru e Governador Jorge
Teixeira, a localização da BR 364 como referencia, as sedes urbanas
dos municípios e a delimitação da área correspondente aos territórios
indígenas.
Mapa 2.1. Território do Novo Município e territórios remanescentes
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2.1.1 O território do novo Município segundo os setores
censitários
Com base na compatibilização entre a divisão de setores
censitários do IBGE e o lançamento dos limites descritos no Decreto
Legislativo na base cartográfica fornecida pelo SIPAM foi possível
identificar os setores censitários pertencentes aos Municípios de
Jaru e de Governador Jorge Teixeira, que constituem o território
proposto para o novo município.
O território do atual distrito de Tarilandia foi dividido pelo
IBGE para efeitos censitários em 14 setores, sendo 2 considerados
urbanos e 12 rurais, conforme tabela 2.1.1.1 e mapa 2.1.1.1
Tabela 2.1.1.1 – Setores Censitários do Distrito de Tarilandia

Distrito de Tarilandia
(inclui bairro rural de Jaru-A-Ru)
Situação do setor
área urbana

área rural

Codigo do setor
110011425000001
110011425000002
110011425000003
110011425000004
110011425000005
110011425000006
110011425000007
110011425000008
110011425000009
110011425000010
110011425000011
110011425000012
110011425000013
110011425000014

Mapa 2.1.1.1 - Setores Censitários do Distrito de Tarilândia
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O Município de Governador Jorge Teixeira foi dividido pelo IBGE para efeitos censitários em 22 setores dos quais 05 correspondem
a áreas incluídas no perímetro do território do novo município de Tarilandia. Esses setores estão apresentados na Tabela 2.1.1.2 e
podem ser visualizados no Mapa 2.1.1.2, em conjunto com os setores do atual distrito de Tarilandia.
Tabela 2.1.1.2

Mapa 2.1.1.2 – Setores Censitários do Novo Município de Tarilandia

Além desses setores censitários identificados na Tabela 2.1.1.2 são componentes do território proposto para o novo município
áreas correspondentes a 3 outros setores, identificados no mapa 2.1.1.2 como TI s, onde existem reservas indígenas e para os quais
o IBGE não registrou ainda nem código identificador e nem a população recenseada.
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A área correspondente à soma desses setores censitários, exclusive os territórios indígenas, é de 1.522,79 km², considerada na
presente análise como a área disponível para ocupação e atividades econômicas no novo município.

2.1.2 Área urbana de Tarilandia

A identificação territorial da área urbana de Tarilandia foi realizada a partir das seguintes fontes:
·
imagem de satélite registrada em 21 de Julho de 2010 – Google Earth (Figura 2.1.2.1);.
·
registro cadastral – Prefeitura Municipal de Jaru, Sec. Municipal de Saúde, Divisão de Controle de Endemias – 17/07/2009 (Figura
2.1.2.2);
·
mapa do loteamento urbano do distrito de Tarilandia – Prefeitura Municípal de Jaru, SEMOSP, DCT – Junho de 2003, escala 1/
2000;

Figura 2.1.2.1 – Área urbana de Tarilandia – imagem de satélite 21/07/2010
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Figura 2.1.2.2 – Área urbana de Tarilandia – cadastro de quadras

Em Julho de 2009 o arruamento cadastrado na área urbana de Tarilandia compreendia 55 quadras, onde estavam construídos
694 imóveis residenciais e 153 ocupados por estabelecimentos comerciais, conforme levantamento da Secretaria Municipal de
Saúde de Jaru, Divisão de Controle de Endemias.

2.2 DADOS REFERENTES À POPULAÇÃO RESIDENTE
Os dados referentes à população residente foram sistematizados adotando-se como base estatística os setores censitários do
IBGE que compõem a área definida para o novo Município.

2.2.1 População residente no atual Distrito de Tarilandia
Os resultados apresentados na tabela 2.2.1.1, obtidos através do Censo 2010, indicam para essa porção territorial do futuro
Município uma população residente de 6.518 pessoas, sendo 3.365 homens e 3.153 mulheres. A parcela desta população em idade
ativa (PIA) é de 4.534 pessoas, entre homens e mulheres, correspondendo a 69,56% do total. Nos setores considerados urbanos vivem
1.888 pessoas (28,97% do total) e 4.630 pessoas vivem nos setores considerados rurais (71,03% do total).
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Tabela 2.2.1.1 – Pessoas residentes no atual distrito de Tarilandia

Fonte; IBGE Censo 2010
O total de domicílios cadastrados pelo Censo 2010 no atual Distrito de Tarilandia é de 2.271 domicílios particulares, sendo 722
situados nos setores considerados urbanos, distribuídos conforme apresentado na Tabela 2.2.1.2.

Tabela 2.2.1.2 – Número de Domicílios no atual distrito de Tarilandia
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2.2.2 População residente nos setores pertencentes ao município de Governador Jorge Teixeira
Os resultados apresentados na tabela 2.2.2.1, obtidos através do Censo 2010, indicam para essa porção territorial do futuro
Município uma população residente de 1.961 pessoas, sendo 1.034 homens e 927 mulheres. A parcela desta população em idade ativa
(PIA) é de 1.589 pessoas, entre homens e mulheres, correspondendo a 81,03% do total. Todos esses setores foram classificados como
rurais pelo IBGE.
Tabela 2.2.2.1 – População residente na área pertencente a Gov. Jorge Teixeira

O total de domicílios cadastrados pelo Censo 2010 nesses setores é de 584 domicílios particulares, distribuídos conforme apresentado
na Tabela 2.2.2.2.
Tabela 2.2.2.2 – Número de domicílios na área pertencente a Gov. Jorge Teixeira

2.2.3 População residente no território constituído pelo conjunto dos setores do atual distrito de Tarilandia e setores
selecionados pertencentes ao município de Governador Jorge Teixeira

Os resultados apresentados na tabela 2.2.3.1, obtidos através do Censo 2010, indicam para o território do futuro Município uma
população residente de 8.479 pessoas, sendo 4.399 homens e 4.080 mulheres. A parcela desta população em idade ativa (PIA) é de
6.123 pessoas, entre homens e mulheres, correspondendo a 72,21% do total. Nos setores considerados urbanos vivem 1.888 pessoas
(22,27% do total) e 6.591 pessoas vivem nos setores considerados rurais (77,73% do total).
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Tabela 2.2.3.1 – População total novo município de Tarilandia

Esta população total de 8.479 habitantes é 69,58% maior que o parâmetro mínimo de 5. 000 habitantes cogitado
para os novos municípios na região Norte do País. Corresponde a 5,427 milésimos da população do Estado, superior
portanto em 171,15% ao mínimo de 2 milésimos estabelecido pela Lei Complementar estadual n° 80 de 30 de Junho de
1993.
Com esta população o novo município de Tarilandia ocuparia a 41ª posição no Estado numa relação decrescente por
tamanho da população residente. Seria portanto maior em população que outros 12 municípios já constituídos, a saber:
Chupinguaia, Vale do Paraiso, Nova União, Cabixi, São Felipe do Oeste, Cacaulandia, Teixeirópolis, Parecis, Castanheiras,
Primavera de Rondônia, Rio Crespo e Pimenteiras do Oeste.
Tabela 2.2.3.2 – Municípios por ordem decrescente de população (1)
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Tabela 2.2.3.3 – Simulação de nova ordem decrescente (2)

Por outro lado o decréscimo populacional em Jaru e Governador Jorge Teixeira não traria implicações para esses municípios com
referencia aos critérios populacionais em consideração: Jaru ficaria com 45.487 habitantes, equivalente a 29,113 milésimos da população
do Estado e Governador Jorge Teixeira com 8.551 habitantes, equivalente a 5,473 milésimos da população do Estado.
Com referencia à densidade de ocupação verifica-se nos setores urbanos um padrão de densidades semelhantes a centros
consolidados. Na área rural a densidade de ocupação acompanha a média dos municípios mais antigos do Estado.
Tabela 2.2.3.4 – Densidade de Ocupação Setores Rurais, Urbanos e Total
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Tabela 2.2.3.5 – Posição no Estado em ordem decrescente: Área total e Densidade

A tabela 2.2.3.5 indica a posição no Estado, em ordem decrescente, referente à área territorial e densidade de ocupação.
Quanto à extensão territorial, excluindo a área destinada aos territórios indígenas, Tarilandia seria o 38º município no Estado
superando outros 15, a saber: Rolim de Moura, Colorado do Oeste, Cabixi, Santa Luzia do Oeste, Mirante da Serra, Nova Brasilandia do
Oeste, Vale do Paraíso, Castanheiras, Novo Horizonte do Oeste, Urupá, Nova União, Ministro Andreazza, Primavera de Rondônia, São
Felipe do Oeste e Teixeirópolis.
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Quanto à densidade de ocupação territorial Tarilandia seria o 27º mais denso, superando outros 26, a saber: Alvorada D’Oeste,
Pimenta Bueno, Theobroma, Cabixi, Cujubim, Castanheiras, Campo Novo de Rondônia, Machadinho D’Oeste, Alta Floresta D’Oeste,
Alto Alegre dos Parecis, Seringueiras, Vale do Anari, Cacaulândia, Candeias do Jamari, Corumbiara, Costa Marques, São Miguel do
Guaporé, Nova Mamoré, Itapuã do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Rio Crespo, Parecis, Guajará-Mirim, Chupinguaia, São Francisco do
Guaporé, Pimenteiras do Oeste.
A pirâmide etária apresenta configuração bastante sugestiva, com alargamento na base na faixa de 10 a 14 anos para ambos os
sexos e uma reversão de tendência na faixa de 45 a 49 anos para a população masculina, o que talvez indique uma reversão de
movimento migratório vinculado à ocupação na atividade agro-pecuária e crescimento de empreendimentos comerciais urbanos.
Figura 2.2.2.1 - Pirâmide etária Tarilandia a partir de dados do censo 2010

2.3 ELEITORES REGISTRADOS

Para verificação do número de eleitores registrados no
território proposto para o novo município foram consultados os
dados publicados pelo TRE-RO por município e endereço do local
de votação. No Município de Jaru foram considerados os eleitores
cadastrados nas seções com endereço em Tarilandia e Jaru-A-Ru
(Tabela 2.3.1).
No Município de Governador Jorge Teixeira foram
considerados os eleitores cadastrados nas seções com endereço
em escolas rurais na linha 621 (Tabela 2.3.2).

Tabela 2.3.2 – Eleitores cadastrados na área pertencente a Gov.
Jorge Teixeira

Tabela 2.3.1 – Eleitores cadastrados no atual distrito de Tarilandia
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Dessa forma foram identificados 5.310 eleitores no atual distrito e 1.146 na área pertencente a Gov. Jorge Teixeira, totalizando
6.456 eleitores cadastrados pelo TRE-RO em 14/07/2011 no território proposto para o novo município, equivalentes a 76,14% da
população total, porcentual bastante superior ao estabelecido tanto na Lei Complementar estadual nº 33, quanto nas propostas e
projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional.
Figura 2.3.1 – Porcentual de eleitores em relação a população total

2.4 RESTRIÇÕES DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
As restrições da Legislação Ambiental incidentes sobre o território do novo município estão estabelecidas através dos seguintes
diplomas legais:
•

Lei Complementar nº 233, de 06 de junho de 2000 – que dispõe sobre o Zoneamento Socioeconômico-Ecológico do Estado de

Rondônia - ZSEE
•

Lei Complementar nº 312, de 06 de maio de 2005, do Estado de Rondônia, que institui o Zoneamento Socioeconômico e

Ecológico – ZSEE – Altera a Lei Complementar Nº 233
•

Decreto nº 5.875, de 15 de agosto de 2006 (DOU de 16/08/2006) – que adota a Recomendação nº 003, de 22 de fevereiro

de 2006, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.
Grande parte do território do novo município, correspondente à quase totalidade da área de 1.522,79 km² considerada como
área disponível para ocupação está inserido em zona classificada como Zona 1.1 pelo Z.S.E.E, ou áreas de intensa ocupação, com parte
em zonas 3.3 correspondentes às reservas indígenas.
A ocupação nas terras da Zona 1 deve obedecer às seguintes diretrizes:
•

como diretriz geral, deve ser estimulado o desenvolvimento das atividades primárias em áreas já desmatadas ou habitadas, com

práticas adequadas e manejo no uso dos recursos naturais, especialmente do solo, de forma a maximizar os custos de oportunidade
representados pelo valor da floresta;
•

estímulo ao manejo sustentado dos recursos florestais e, em particular, o reflorestamento e a recuperação de áreas degradadas,

de preservação permanente e da reserva legal, incluindo o aproveitamento alternativo da capoeira;
•

aplicação de políticas públicas compensatórias, visando à manutenção dos recursos florestais remanescentes, evitando a sua

conversão para sistemas agropecuários extensivos;
•
condicionamento das diretrizes de uso das Subzonas para obras de infra-estrutura, em particular com referência a estradas.
•
A titulo de reserva legal deve ser observado o mínimo de 80% (oitenta por cento) da propriedade rural. (“Acrescido pela Lei
Complementar n° 312 de 06 de maio de 2005”)
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•
Para fins de recomposição florestal da reserva legal deve-se averbar, observando o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) da
propriedade, excluídas, em qualquer caso, as Áreas de Preservação Permanente, os ecótonos, os sítios ecossistemas especialmente
protegidos, os locais de expressiva biodiversidade e os corredores ecológicos. (“Acrescido pela Lei Complementar n° 312 de 06 de maio
de 2005”)
•
A Reserva Legal deverá, preferencialmente, situar-se em área contígua as áreas de preservação permanente. (“Acrescido pela Lei
Complementar n° 312 de 06 de maio de 2005”)
A Subzona 3.3, destinada a reservas indígenas, tem como diretriz que a utilização dos recursos naturais está limitada por lei, onde
seu aproveitamento somente poderá ser efetuado se autorizado ou concedido pela União.
Pode-se dizer que do ponto de vista da legislação ambiental a região de Tarilandia encontra-se entre as mais favoráveis do Estado
para exploração econômica.

2.5 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

A sede urbana Tarilandia, distante aproximadamente 380 km da capital e 70 km da BR 364 e da sede municipal de Jaru, ocupa
uma posição privilegiada, plantada bem próxima ao centro geográfico do Estado (Figura 2.5.1).

Figura 2.5.1

Atualmente a ligação rodoviária com a BR 364 apresenta 3 opções (Figura 2.5.2):

•

Da BR 364 a Governador Jorge Teixeira pela RO-463, asfaltada, e de Governador Jorge Teixeira a Tarilandia pelas LH-623 / RO

010, em terra;
•

Da BR 364 a Mirante da Serra, passando por Nova União, pela RO 470, asfaltada e de Mirante da Serra a Tarilandia pela RO 010,

com trechos em terra e em pavimentação;
•

De Jaru a Tarilandia pela RO 464 / LH 630, ainda em terra, mas em obras de retificação e pavimentação.
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Figura 2.5.2 – Infraestrutura rodoviária

Com estas opções Tarilandia, apesar de vinculada administrativamente a Jaru, apresenta forte relações funcionais com os municípios
vizinhos, já caracterizando uma condição de autonomia: seu comércio e estrutura de serviços polarizam setores do município vizinho de
Governador Jorge Teixeira e boa parte do escoamento de sua produção agro-pecuária se dá através dos Municípios de Mirante da Serra
e Ouro Preto do Oeste, principalmente devido às melhores condições da infraestrutura rodoviária para essas ligações.
Com a retomada das obras de retificação e pavimentação da RO 464 / Linha 630 a infra-estrutura de transportes de Tarilandia
dará um salto qualitativo, facilitando o acesso à BR 364, canal de comunicação e escoamento da produção para as demais regiões do
Estado
O distrito é servido por linhas de transporte coletivo de passageiros, que fazem a ligação com a cidade de Jaru, permitindo ainda
o acesso a municípios vizinhos. Existem 6 taxis licenciados pela Prefeitura Municipal de Jaru, que concorrem informalmente na prestação
de serviços de transporte intermunicipal.

2.6 INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL

A área urbana do atual distrito de Tarilandia apresenta padrão de infra-estrutura urbana e social qualitativamente acima da média
apresentada pelos municípios do Estado, como pode ser visualizado no documentário fotográfico que segue anexo. (ANEXO I)

2.6.1 Urbanização

A maioria de suas vias urbanas são largas, pavimentadas, com guias e sarjetas, e em bom estado de manutenção. A rede de
energia elétrica atende a área urbana com postes de concreto.
Como na maioria dos municípios do Estado inexiste rede pública de saneamento básico, que conforme previsto no artigo 15 da
Constituição Estadual constitui serviço público sob responsabilidade da administração estadual. Todavia as características topográficas e
de adensamento do sitio urbano apresentam plenas condições para implantação de sistemas de captação e distribuição de água potável
e esgotamento sanitário em bases técnicas e econômicas viáveis.
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2.6.2 Educação

Existem na área urbana de Tarilandia 2 escolas públicas: a Escola Municipal JOSE DE SOUZA SILVA e a Escola. Estadual de Ensino
de 1º e 2º Graus PEDRO VIEIRA DE MELO. Devem ser consideradas ainda uma escola comunitária de caráter privado – E.E.I Prof. Maria
da Conceição dos Santos e a Escola Municipal de 1º Grau de JARU-UARU.
A evolução de matriculas no período 2009 a 2011 nas escolas municipais e na escola comunitária está apresentada na Tabela
2.6.2.1.

Tabela 2.6.2.1 – Número de alunos matriculados no ensino fundamental

2.6.3 Saúde

Na área urbana de Tarilandia está instalado um Posto de Saúde Municipal, que realiza atendimentos clínicos, consultas pré-natal,
atendimentos de enfermagem e internações. Além desse Posto de Saúde a Prefeitura de Jaru mantém no distrito 02 equipes de Saúde
da Família com um total de 24 agentes comunitários.
Tabela 2.6.3.1 – Atendimentos no Posto de Saúde Municipal 2007-2010

As despesas públicas atuais com o atendimento no setor saúde para a população residente na área do novo município podem ser
estimadas a partir dos indicadores publicados pelo DATASUS – SIOPS (Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde)
para os municípios de Jaru e Governador Jorge Teixeira. A soma dos resultados da multiplicação do número de habitantes da área do
novo município sob responsabilidade de cada um desses municípios pela despesa total com Saúde, sob a responsabilidade de cada um
desses Municípios, por habitante, indica o volume total de despesas municipais em Saúde, estimada em R$2.399.786,30 no ano de
2010. Essa soma dividida pela população residente resulta no valor médio por habitante, que em 2010 foi estimado em R$283,03
(Tabela 2.3.6.2)
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Tabela 2.6.3.2

Estão instalados na área urbana de Tarilandia ainda os seguintes equipamentos para atendimento à saúde da população: consultórios
odontológicos; laboratório de analises clínicas e clínicas médicas particulares.
2.6.4 Esportes, Lazer e Vida Social
A área urbana de Tarilandia conta com um Ginásio de Esportes Municipal coberto, uma quadra coberta na Escola Estadual de
Ensino de 1º e 2º Graus Pedro Vieira de Melo e um campo de futebol gramado e iluminado. Além desses equipamentos públicos está
em atividade uma academia de ginástica privada.
A religião parece desempenhar importante papel na vida social de Tarilandia. São notáveis tanto a quantidade e diversidade dos
templos instalados quanto a qualidade das edificações, com padrão construtivo e de manutenção que indicam freqüência e relevância
para a população.

2.6.5 Órgãos e serviços públicos
Estão instalados na área urbana de Tarilandia, entre outros, os seguintes órgãos e serviços públicos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Administração do Distrito – Prefeitura Municipal de Jaru
Agencia do IDARON
Agencia do DETRAN-RO – Circunscrição Regional de Transito
Escritório da EMATER – RO (ESLOC)
Base Policial Militar
Secretaria Municipal – Associação dos Pequenos Agricultores
Agencia dos Correios
Tabelionato – Cartório de Notas e Registro Civil

•

Cemitério Municipal

2.7. CONCLUSÕES QUANTO A VIABILIDADE SOCIAL, URBANA E AMBIENTAL
A análise da viabilidade social, urbana e ambiental para a criação do Município de Tarilandia foi elaborada sob a orientação de três
condicionantes:
•

o primeiro refere-se à necessidade de

comprovação do atendimento aos requisitos anteriormente estabelecidos pela legislação

federal e estadual, ou em discussão na esfera legislativa, compreendendo a verificação de aspectos objetivos, mensuráveis e de
constatação física, tais como os dados coletados referentes a população residente, número de eleitores cadastrados, número de
edificações na área urbana, condições da infraestrutura urbana, continuidade territorial, etc.;
•
o segundo refere-se à identificação dos anseios e motivações da população envolvida, e do significado funcional, social, histórico
e cultural da conquista da autonomia como impulso ao desenvolvimento local;
•
o terceiro refere-se à avaliação comparativa com outros municípios instalados no Estado e à simulação da inserção de Tarilandia
como administração autônoma na estrutura político-administrativa do Estado.
Quanto ao primeiro desses condicionantes a consulta aos dados estatísticos coletados e apresentados no corpo desse capítulo
e sintetizados na Tabela 2.7.1 evidencia que Tarilandia atende totalmente aos requisitos anteriormente estabelecidos pela legislação
federal e estadual, ou mesmo àqueles concebidos atualmente e incluídos em projetos legislativos.
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Tabela 2.7.1

Quanto ao segundo condicionante a visita técnica à região de Tarilandia permitiu identificar que a emancipação política e
autonomia administrativa não é um propósito apenas de seus residentes. Essa motivação vem praticamente desde sua criação em
meados da década de 1970 como núcleo de apoio ao Projeto Integrado de Colonização Padre Adolpho Rohl. Durante a visita à região
foram realizadas entrevistas com residentes em Tarilandia, lideranças locais, funcionários e os prefeitos dos Municípios de Jaru e
Governador Jorge Teixeira. A viabilidade e necessidade da emancipação de Tarilandia é um entendimento praticamente unanime. A
comunidade de Tarilandia, que já iniciou esse processo em 2 ocasiões anteriores, vê ao longo do tempo as condições para autonomia
cada vez mais reforçadas. Para a Prefeitura de Jaru a emancipação aliviaria o orçamento municipal, uma vez que a grande distancia entre
a sede urbana de Jaru e Tarilandia impõem custos adicionais e dificuldades administrativas que poderiam ser minimizados por uma
administração local autônoma. Para a Prefeitura de Governador Jorge Teixeira a anexação de parte de seu território ao novo município
é igualmente vista como necessária, uma vez que a população residente nessa área já se vincula mais ao núcleo urbano de Tarilandia,
onde realiza suas compras, utiliza seus serviços e comercializa sua produção, do que à sede urbana de Governador Jorge Teixeira.
Tabela 2.7.2
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Para analise do terceiro condicionante foi estruturada uma tabela comparativa com os demais municípios do Estado, procurando
situar Tarilandia em relação aos demais municípios com referencia à população residente, área territorial e densidade de ocupação (tabela
2.7.2).
Face aos demais municípios do Estado, caso criado hoje, o Município de Tarilandia já ocuparia uma posição ainda não alcançada por
municípios criados há mais de 20 anos, condição que por si, e pelo pleno atendimento aos critérios fixados através da legislação
pertinente evidencia a viabilidade social, urbana e ambiental da criação do Município de Tarilandia nos moldes propostos pelo Decreto
Legislativo nº 309 de 2010.

3. ANALISE DA VIABILIDADE ECONOMICA
3.1. EVOLUÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA
Tarilandia, com seu centro urbano localizado no cruzamento da RO-010 com a RO-464 (LH 630), ponto de coordenadas
10º50’55,67" Sul - 62º47’26,80" Oeste, está plantada no vale do Rio Jaru, na altitude média de 205 m, em localização privilegiada
no centro geográfico do Estado.
Figura 3.1.1 – Localização de Tarilandia no Estado de Rondônia
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Os primeiros registros da ocupação do vale do Rio Jaru datam de 1883, final do século XIX, quando grupos de seringueiros
oriundos, em sua grande maioria, do nordeste brasileiro teriam chegado a esta região. Já no início do século XX, quando o sertanista
Marechal Cândido Rondon coordenou a implantação de uma linha telegráfica na região, havia registros de contatos com grupos dos
índios Jarus, estabelecidos onde hoje se localiza o município de Jaru, que no entanto acabaram sendo expulsos da região por conflitos
com os seringalistas. A ocupação em torno dos seringais permaneceu estável entre as décadas de 1920 e 1960, período em que os
registros apontam um máximo de 50 famílias instaladas, ficando assim até a chegada dos primeiros colonos no início da década de 1960.
Posteriormente, quando já estava constituído o Território Federal de Rondônia doze Projetos de Colonização oficiais foram
desenvolvidos pelo INCRA no período de 1970 a 1984 para assentamentos no Território. Entre eles o que teve crescimento mais rápido
foi o Projeto Integrado de Colonização Padre Adolpho Rohl, PIC-PeAR, que entre o decênio 1973-83 assentou 5.821 famílias
em lotes medindo entre 50 e 100 ha na região central do Território, onde hoje está instalado o Município de Jaru.
Segundo dados oficiais do INCRA a data da criação desse projeto de colonização é de 11 de Novembro de 1975, e este foi
considerado o assentamento que mais prosperou entre todos os existentes nesse mesmo período, devido à alta fertilidade de seu solo
e a sua localização no centro do Estado. Nesse período a implantação da BR 364 e a expansão das áreas de ocupação resultaram no
surgimento da vila de Jaru, posteriormente emancipada como Município.

Figura 3.1.2 – Aptidão dos solos no vale do rio Jaru

A elevação do Território Federal de Rondônia para a condição de Estado em 1981 acabou por atrair um número maior de
imigrantes para as áreas de colonização, agora mais distantes do eixo da BR 364. Esses novos colonos, em sua maioria famílias e
conterrâneos que vinham em caminhões, procuravam assentamentos próximos uns aos outros e mantinham ainda preservada a sua
cultura e laços de coesão social.
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Os resultados nos primeiros anos de cultivo de lavouras na região, mesmo com a adoção de práticas rudimentares que consistiam
na derrubada e queima da mata, atingiram níveis muito elevados, exigindo a implantação de vias para o escoamento dos excedentes
das safras e criação de um núcleo urbano para atendimento às demandas comunitárias básicas, principalmente nas áreas de saúde,
educação e beneficiamento e comercialização dos produtos agrícolas. De certa forma este foi o ponto inicial do surgimento da área
urbana de Tarilandia.
Após o surgimento do núcleo urbano de Tarilandia o Governo do Estado implantou, em 1985, a Linha 630, que partindo da BR
364, junto à sede urbana do município de Jaru em direção ao sudoeste cortava praticamente toda a gleba do projeto de assentamento
até seu final. Cerca de 1.360 lotes rurais constituíram a área atendida e polarizada pelo novo núcleo urbano. Esses lotes compreendiam
uma área de aproximadamente 90.000 ha com uma população residente de 2.190 famílias, e 7.687 habitantes na zona rural, e 360
famílias, e 1.008 habitantes na zona urbana totalizando 8.695 habitantes.
Essas pequenas propriedades rurais, exploradas em base familiar, produziam café, cacau, milho, arroz, feijão, além de mandioca,
banana, coco e abacaxi. A criação de aves, bovinos e suínos era em pequena escala. No período de 1985 a 1990 a ausência de
infraestrutura para escoamento e comercialização da produção agrícola, bem como de políticas públicas de apoio à produção, acabou
por desestimular o produtor agrícola levando ao longo desse período à transformação no perfil da agricultura. As lavouras deram lugar à
exploração através da pecuária bovina com pastagens de baixa qualidade, refletindo em pequena produtividade das pequenas propriedades
e induzindo um processo de agregação de lotes para exploração extensiva. Esse período é considerado na região como um período de
decadência sob todos os aspectos, refletindo na emigração dos jovens em idade produtiva, que saiam à procura de oportunidades em
centros maiores.
No início da década de 1990, com o lançamento do Projeto Luminar do Ministério da Agricultura, supervisionado pelo INCRA, esse
processo começou a reverter-se. Esse projeto tinha como objetivo levar assistência técnica aos agricultores assentados, compreendendo
a presença de uma equipe multidisciplinar constituída por engenheiros agrônomos, assistente social, educadores e técnicos em agropecuária.
Foram abertas linhas de crédito (PROCERA no BASA; PRONAF no Banco do Brasil e o PRORURAL). A EMATER - RO instalou uma unidade
em Tarilandia. Os agricultores se organizaram em associações. A partir da instalação do linhão de Samuel o Governo do Estado levou a
rede de energia elétrica e implantou o ensino de segundo grau completo na escola pública estadual. Nesse período foram instalados
vários outros benefícios tais como posto telefônico, cartório de registro civil e notas, posto dos Correios, posto bancário (BERON).
O núcleo urbano voltou a crescer: o comércio dinamizou-se, foram instalados armazéns cerealistas e máquinas de beneficiamento
de produtos agrícolas (principalmente café, cacau e arroz), postos de gasolina, mercearias transformaram-se em pequenos supermercados,
e o número de edificações na área urbana praticamente dobrou em curto espaço de tempo.
Na década seguinte o desenvolvimento na área urbana continuou: foram instalados novos estabelecimentos de comércio e
serviços com alcance micro-regional, e com a instalação de dois laticínios, (Italac e Canaã), a estrutura produtiva rural transformou-se. As
lavouras começaram a ceder seu espaço para a pecuária leiteira, ainda em pequenas propriedades, mas já com introdução de trabalho
assalariado em complementação à exploração em bases familiares. A pecuária de corte ocupa papel secundário, sendo explorada de
forma extensiva em propriedades agregadas. A produção de café, cacau e arroz ainda está presente, embora já tenha ocupado
historicamente papel mais significativo. Os dados efetivos dessa produção escapam ao controle da Prefeitura de Jaru, uma vez que,
devido à infraestrutura rodoviária ainda predomina o escoamento da produção por Mirante da Serra e Ouro Preto do Oeste.
O centro urbano continuou a fortalecer-se, assumindo aspectos de sede de município, e estimulando demandas por melhorias e
modernização, raízes dos movimentos pela autonomia do distrito. Os estabelecimentos comerciais e de serviços são de natureza
bastante diversificada e atendem a micro-região, totalizando 142 estabelecimentos instalados na área urbana de Tarilandia e 02 no
aglomerado urbano de Jaru-A-Ru, em 08/07/2011, segundo rol cadastral do mobiliário da Prefeitura Municipal de Jaru.(Tabela 3.1).
Merecem destaque os 2 laticínios, os 9 cerealistas e maquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, os 3 postos de gasolina,
as 6 lojas de venda de motos e peças para motos, os 4 supermercados, os 2 depósitos de materiais de construção, as 22 lojas de roupas
e confecções, 6 farmácias, a cooperativa de crédito, além de estabelecimentos que não figuram no cadastro, como os 2 postos
bancários (Bradesco e Banco do Brasil), uma academia de ginástica,um segundo hotel e novos restaurantes e lanchonetes.
Hoje a economia urbana de Tarilandia pode ser comparada a diversas cidades sedes de Município no Estado, superando em
dinamismo, diversidade de estabelecimentos e raio de atendimento outras cidades da micro-região, como por exemplo Governador
Jorge Teixeira e Theobroma
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Tabela 3.1. Estabelecimentos cadastrados na área urbana de Tarilandia.

Na atividade agropecuária o segmento da pecuária leiteira é extremamente importante para Tarilandia, tanto do ponto de vista
econômico quanto social, exercendo influência na manutenção do homem no campo, dada a geração de renda que proporciona.
Inserida na região de Jaru, considerada segundo o IBGE uma das 20 maiores produtoras de leite no País, a pecuária leiteira de Tarilandia
faz parte de uma cadeia produtiva de laticínios e derivados voltada para abastecimento de outras regiões do Estado e do País. Essa
condição confere à atividade uma estabilidade ausente de outros segmentos da produção agrícola, hoje ainda em processo de substituição
das lavouras por pastagens. O maior laticínio estabelecido em Tarilandia faz parte de empresa com rede de laticínios instalados em
Rondônia, Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e sua capacidade de processamento é significativamente maior que a atual produção
de leite em Tarilandia. Opera sob fiscalização sanitária e com bases tecnológicas modernas. A procura de maior produtividade e o
atendimento às normas do setor vem induzindo um processo de crescimento e melhorias na qualidade dos rebanhos e no manejo das
pastagens.

3.2 PRODUTO INTERNO BRUTO - PIB
A estimativa do “Produto Interno Bruto” que seria referente ao novo município partiu da identificação do PIB per capita
correspondente à população de 8.479 habitantes, composta por 6.518 habitantes vinculados estatisticamente ao Município de Jaru e
1.961 vinculados estatisticamente ao Município de Governador Jorge Teixeira.
Para tanto foram seguidos os seguintes procedimentos: inicialmente foram obtidas as curvas de evolução do PIB per capita
desses 2 Municípios para a série histórica de 2006 a 2008, segundo dados publicados pelo IBGE; igualmente foi calculada a evolução do
que seria o PIB per capita da população da área de Tarilandia para esse período, através de ponderação dos PIBs per capita dos 2
Municípios segundo a participação relativa na composição da população de Tarilandia e gerada sua curva (gráfico 3.2.1)
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Grafico 3.2.1

A procura da curva de maior aderência para essa tendência de desenvolvimento resultou na curva de função logarítmica de
formula:
y = 2901,7ln(x) + 8415,1
onde y é o valor do PIB per capita a ser projetado para Tarilandia, ln é o logaritmo neperiano e x é o número de anos subseqüentes a
2008.
Dessa forma foi estimada a seguinte evolução do PIB per capita para a área de Tarilandia (tabela 3.2.1)
Tabela 3.2.1

A projeção da população para o período 2010-2015 foi obtida a partir da metodologia das “Estimativas das Populações Municipais”
publicada pela Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS do IBGE, ajustada a partir dos
dados do Censo 2010. Os resultados obtidos foram (tabela 3.2.2):
Tabela 3.2.2

Os resultados para projeção do PIB estimado para Tarilandia foram obtidos pela multiplicação do PIB per capita estimado pela
população projetada para cada ano do período (tabela 3.2.3).
Tabela 3.2.3
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Com base nestes cálculos Tarilandia apresentaria em 2010 o 36º PIB municipal do Estado, valor superior a outros 17 municípios
(Tabela 3.2.4).
Tabela 3.2.4
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3.3 ESTIMATIVA DA RECEITA QUE IRÁ COMPOR O ORÇAMENTO DO NOVO MUNICIPIO
No momento atual quando a instalação do município é ainda uma hipótese, a estimativa da receita que irá compor o orçamento
do novo município, somente pode ser tratada de forma conceitual e simplificada, uma vez que mesmo a estimativa de algumas receitas
que irão compor o orçamento do novo município dependem de providencias administrativas e critérios a serem adotados pós-instalação.
Teoricamente as receitas que compõem o orçamento municipal, são constituídas por:

•
•

Recursos financeiros oriundos de tributos municipais, isto é, impostos, taxas e contribuições;
Recursos que o Município recebe, em caráter permanente, pela sua participação nas transferências constitucionais estaduais,
como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto sobre Proprietários de Veículos Automotores (IPVA),
e federais, como o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Não cabe aqui considerar as receitas eventuais, como as advindas de financiamentos, empréstimos, subvenções, auxílios e
doações de outras entidades ou pessoas físicas pelos motivos expostos inicialmente.
3.3.1 Estimativa das Receitas Próprias
As receitas próprias referem-se à arrecadação de competência direta da própria prefeitura e correspondem a: IPTU - Imposto
Predial e Territorial Urbano; ISS - Imposto Sobre Serviços; ITBI - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (Intervivos).
Atualmente a Prefeitura Municipal de Jaru não aplica tributação sobre a propriedade urbana em Tarilandia (IPTU), nem sobre a
prestação de serviços sobre os estabelecimentos de Tarilandia (ISS). É cobrada apenas a taxa de licença de instalação e fiscalização, que
segundo informações preliminares obtidas na Prefeitura pouco representa. A aplicação dessa tributação após a emancipação não é
simultânea à instalação, exigindo uma série de providencias de natureza técnica e legal, tais como aprovação pela Câmara Municipal de
um Código Tributário Municipal, elaboração e aprovação da Planta de Valores Imobiliários Urbanos, definição legal de um perímetro
urbano, implantação do cadastro imobiliário,etc.
Essas receitas pouco podem representar em valor para os pequenos municípios, muitas vezes apenas subsidiando os custos dos
serviços de arrecadação. Por exemplo, a arrecadação do IPTU em Governador Jorge Teixeira foi de R$ 5.312,17 em 2008. Nesse
ano a receita própria dos Municipios de Jaru e Governador Jorge Teixeira foi de R$ 2.195.538, 53 e R$ 150.115,95, respectivamente.
Tabela 3.3.1

Hoje existem 907 edificações na área urbana de Tarilandia e 142 estabelecimentos comerciais e de serviços. Os valores que
podem ser esperados para Tarilandia referente às receitas próprias podem ser comparados inicialmente aos realizados em Governador
Jorge Teixeira. Para efeito da presente análise esse adotado o valor desse Município em 2008. :

ESTIMATIVA DE RECEITAS PRÓPRIAS = R$ 150.115,95
Quanto às receitas obtidas por meio de transferências de outros entes da federação cabe analisar separadamente as federais e
as estaduais.
3.3.2 Estimativa das Receitas por Transferências Federais
As transferências federais referem-se a: FPM (Fundo de Participação dos Municípios - Formado por 22,5% do total da arrecadação
do IR e do IPI); ITR - Imposto Territorial Rural: Repasse Federal ( 50% é encaminhado ao município onde fica a propriedade rural);
CIDE – Combustíveis (Contribuição sobre Intervenção no Domínio Econômico); FUNDEB – (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
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Tabela 3.3.2.1.1

Sistema Único de Saúde – SUS são tratadas separadamente por
conta da relevância do assunto; são realizadas por meio da
celebração de convênios, de contratos de repasses e,
principalmente, de transferências fundo a fundo).
3.3.2.1 FPM

O FPM (Fundo de Participação dos Municípios) é um fundo
constituído por receitas arrecadadas

pela União destinado a

repasses para os municípios. O repasse, estabelecido na
Constituição, está atrelado à arrecadação do Imposto de Renda e
do Imposto sobre Produtos Industrializados.

A distribuição é

calculada pelo TCU _ Tribunal de Contas da União, anualmente,
em função do número de habitantes com base em estimativas do
IBGE. A tabela 3.3.2.1.1 publicada pelo TCU ao final de 2010
contem o coeficiente por faixa de habitantes para aplicação nas
transferências 2011.

A distribuição relativa no total do Estado resultou para Jaru a participação em 3,78% do total do Estado. Para Governador Jorge
Teixeira em 1,37%. O total de recursos do FPM destinado à micro-região composta pelos 2 Municípios resultou em 5,15% do total do
Estado (tabela 3.3.2.1.2).
Tabela 3.3.2.1.2

Nº 096

ANAIS 2011

DIÁRIO

DA

ALE-RO

8 DE AGOSTO de 2011

Pág. 1067

Uma simulação que considera Tarilandia já constituído como município concorrendo à distribuição desses recursos nesse mesmo
ano resultou, por um lado pequenas reduções para Jaru, que passaria a 3,44% do Estado, para Governador Jorge Teixeira que passaria
a 1,03%. A Tarilandia corresponderia igualmente uma participação de 1,03%. O total de recursos do FPM que seria destinado à microregião composta pelos 2 Municípios resultou em 5,50% do total do Estado (tabela 3.3.2.3). Portanto haveria um ganho para a microregião em 0,35% da receita destinada ao Estado, o que indica um impacto bastante positivo para a micro-região decorrente da criação
de Tarilandia.
Hoje temos 5,15% da receita para atendimento a uma comunidade de 62.556 habitantes (soma das populações de Jaru e
Governador Jorge Teixeira).. Com Tarilandia emancipada essa mesma população estaria recebendo 5,50%. Considerando os valores
distribuídos em 2008 esta diferença equivaleria a R$ 1.179.572,92 em recursos do FPM adicionais para a micro-região.
Tabela 3.3.2.1.3

Tabela 3.3.2.1.4

Assim, caso já estivesse instalado o Município de Tarilandia teria disponível por transferência do FPM um valor estimado de

3.3.2.2 ITR
As receitas referentes ao ITR, mesmo em municípios de grande extensão são pouco significativas. Em 2008, por
exemplo, o Município de Governador Jorge Teixeira recebeu R$ 7.880,96 referente ao ITR arrecadado. Jaru recebeu R$ 20.998,31.
Caso estivesse implantado o valor para Tarilandia seria proporcional à sua área, comparado com o total de Jaru. O coeficiente de
proporcionalidade calculado não considera os territórios indígenas.
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3.3.2.3. FUNDEB E SUS
Os valores referentes às transferências do FUNDEB e do SUS, que apresentam forte aderência ao número de alunos na rede
pública e ao total da população, respectivamente, foram estimados em função das despesas previstas segundo as regras para essas
transferências e estão detalhados no capítulo 4, adiante, referente às Despesas Estimadas com Serviços Essenciais (sub capítulo 4.4.).

3.3.2.4 CIDE - combustíveis
As CIDE- Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico são tributos de natureza extrafiscal de arrecadação vinculada.e
competência exclusiva da União previstos no Art. 149 da Constituição Federal. A CIDE combustíveis foi criada pela Lei nº 10.336, de
19 de dezembro de 2001 é incidente sobre a importação e a comercialização de gasolina, diesel e respectivas correntes, querosene de
aviação e derivativos, óleos combustíveis (fuel-oil), gás liquefeito de petróleo (GLP), inclusive o derivado de gás natural e de nafta, e
álcool etílico combustível.
Do total arrecadado, 71% vão para o orçamento da União, e os outros 29% são distribuídos entre os Estados e o Distrito Federal,
em cotas proporcionais à extensão da malha viária, ao consumo de combustíveis e à população. Do montante dos recursos que cabe a
cada Estado, 25% (vinte e cinco por cento) serão destinados aos seus Municípios para serem aplicados no financiamento de programas
de infra-estrutura de transportes, conforme estabelecido pela lei 10.866 de 2004.
A distribuição do valor correspondente a cada Município é definida anualmente em portaria do TCU segundo metodologia que
considera para cada Município pertencente ao Estado, as populações fornecidas pelo IBGE; 50% da razão percentual direta entre a
população de cada Município e a população do respectivo Estado e a a participação percentual de cada Município do Interior no total do
FPM destinado aos Municípios do Interior de cada Estado, isto é, o percentual a que faz jus cada município no montante financeiro
destinado pelo FPM ao respectivo Estado, conforme calculado na Decisão Normativa TCU para cada Município do Interior.
A participação na CIDE combustíveis, calculada pelo TCU para os Municípios de Jaru e Governador Jorge Teixeira é de 3,37% e
0,96%, respectivamente. Com as alterações no contingente populacional dos dois municípios e também as alterações no FPM em
função da instalação de Tarilandia, esses valores passariam para 3,16% e 0,90%. Tarilandia teria uma participação de 0,74%.
Tabela 3.3.2.4.1

Considerando os valores distribuídos em 2010 as transferências devidos à CIDE combustíveis que comporiam as receitas de
Tarilandia .foram estimadas em R$ 48.184,90
3.3.3 Estimativa das Receitas por Transferencias Estaduais
As transferências estaduais referem-se a: ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - 25% deste imposto é
redistribuído aos municípios); IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - 50% é encaminhado ao município onde o
veículo é licenciado); e no Estado de Rondônia ao FITHA (Fundo de Infraestrutura de Transportes e Habitação).
Parte do valor referente ao ICMS arrecadado pelo Estado é distribuído aos Municípios segundo um Índice de Participação dos Municípios
(IPM). Este índice é calculado de acordo com fórmula estipulada por lei. Os fatores que compõem o IPM em Rondônia e seu peso estão
elencados na tabela 3.4.6.
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Tabela 3.4.6

O Valor Adicionado é calculado em função das operações e prestações de serviços no Município que constituam fato gerador
do ICMS. Muitos municípios de pequeno porte, que não possuem grandes empresas, têm uma participação menor neste item.
A participação do Município em função do Número de Habitantes é obtida dividindo-se o número total de habitantes do
município pelo número total de habitantes do Estado. O resultado é multiplicado por 0,5. Da mesma forma com referência à Extensão
Territorial, divide-se o valor da extensão territorial do município (Km²) pela extensão total do Estado. Multiplica-se o resultado por 0,5.
Para cálculo da participação referente à Produção Agrícola, Agropecuária e Extensiva divide-se o total da produção agrícola,
agropecuária e extensiva, apuradas de acordo com as normas da Coordenadoria da Receita Estadual, do exercício financeiro imediatamente
anterior ao ano de apuração do IPM, pelo total de todos os municípios. O resultado é multiplicado por 5.
Para cálculo da participação referente ao fator Área de Conservação Ambiental Cálculo divide-se o valor total de áreas de
conservação (em hectares) em relação ao município pelo valor total (em hectares) de área de conservação do Estado. O resultado é
multiplicado por 5.
O fator Divisão Igual entre os Municípios é obtido dividindo-se o valor percentual relativo a este item pelo número de
municípios instalados no Estado.
Uma simulação dos efeitos da instalação de Tarilandia sobre a distribuição do ICMS aos Municípios do Estado pode ser realizada em
relação a 3 componentes do IPM: população, extensão territorial e rateio em função do número de Municípios (tabela 3.4.7).

Tabela 3.4.7

Esta simulação mostra que os efeitos na participação de Jaru e Governador Jorge Teixeira seriam pequenos: Jaru perderia
0,0103% e Governador Jorge Teixeira perderia 0,0105% de suas participações. Por outro lado a micro região ganharia 0,253% em
participação na distribuição dos recursos do ICMS. Quanto aos demais 50 municípios do Estado a queda em participação seria muito
pouco significativa, equivalente a 0,005% para cada um.
Em relação aos demais componentes do IPM os efeitos esperados referem-se a um provável aumento na participação referente
à Produção Agrícola, Agropecuária e Extensiva, uma vez que hoje a saída de produção primária do distrito de Tarilandia foge ao controle
da Prefeitura de Jaru, sendo direcionada para os municípios vizinhos de Mirante da Serra e Ouro Preto do Oeste. A instalação do
Município de Tarilandia certamente implicará em ações de controle de saída de produção primária e da evasão de receitas, e com isto
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mais recursos da arrecadação do ICMS relativa a este componente, que tem peso significativo (5%), serão direcionados para a região
sem que isto signifique perda para os demais municípios do Estado.
A estimativa de receitas por transferências de recursos do ICMS foi obtida por interpolação desses coeficientes com os valores
recebidos por Governador Jorge Teixeira (2008), atualizados na mesma base dos recebidos por Jaru em 2010. O valor estimado é de
R$ 3.773.544,00.

Com referencia ao IPVA, a parcela de 50% do licenciamento correspondente à receita municipal somente começaria a ser
contabilizada após instalação do Município com os novos licenciamentos, sendo muito pouco provável um processo de transferências de
registros em escala, que gerariam custos para os proprietários dos veículos sem uma contrapartida que os beneficie. Em 2010 o
município de Jaru arrecadou R$1.628.220,00 referente ao IPVA. Como projeção para Tarilandia, partindo de valor simbólico no primeiro
ano de instalação do município, estima-se que o valor do IPVA atingiria 10% do valor hoje recebido por Jaru.

Finalmente, os recursos do FITHA (Fundo de Infraestrutura de Transporte e Habitação) são transferidos através de convênios
entre o Estado e os Municípios a partir de projetos específicos. Com a emancipação Tarilandia passa a definir suas prioridades, concorrendo
com os demais municípios para receber recursos do FITHA independentemente das prioridades da administração dos municípios de Jaru
e Governador Jorge Teixeira. Não serão inicialmente considerados para composição das receitas estimadas, permanecendo todavia a
possibilidade de obtenção de recursos deste Fundo para projetos de infraestrutura de transportes e habitação.
3.3.4 – Síntese das Estimativas das Receitas
A estimativa das receitas próprias e de transferências intergovernamentais resultou na projeção do valor total de R$ 12.838.212,27.
Tabela 3.3.4.1
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3.4 CONCLUSÕES QUANTO A VIABILIDADE ECONOMICA

A análise da viabilidade econômica para a criação do Município de Tarilandia foi elaborada com foco em três quesitos:
•

O primeiro refere-se à analise da evolução histórica da ocupação e exploração econômica da região procurando, dentro desta

perspectiva, identificar tendências de desenvolvimento;
•

O segundo refere-se ao cálculo do provável Produto Interno Bruto e do Produto Interno Bruto per capita correspondente

ao novo município, e à inserção de Tarilandia no conjunto de municípios do Estado para comparação com os demais municípios;
•

O terceiro refere-se às estimativas para as receitas que compõem o conjunto básico de receitas municipais em um ensaio de

orçamento projetado para a nova administração.
Quanto ao primeiro quesito foi possível verificar que o desenvolvimento sócio-econômico de Tarilandia vem se consolidando em
bases consistentes, permitindo traçar perspectivas de médio prazo para uma economia baseada na pecuária leiteira, parte de uma cadeia
produtiva de produtos industrializados na mesma região, conferindo-lhe estabilidade e possibilidades de geração de renda para sua
população. Ao mesmo tempo sua economia urbana começa a ganhar características de sub-polo regional oferecendo alternativas de um
comércio diversificado e prestação de serviços especializados.

Quanto ao Produto Interno Bruto, os cálculos efetuados demonstraram que Tarilandia já poderia ocupar uma posição melhor
em ordem decrescente pelo valor de seu PIB do que 17 Municípios instalados no Estado, a saber: Santa Luzia d’Oeste, Ministro
Andreazza, Novo Horizonte do Oeste, Costa Marques, Vale do Paraíso, Vale do Anari, Cacaulândia, Cabixi, Itapuã do Oeste, São Felipe
d’Oeste, Nova União, Pimenteiras do Oeste, Parecis, Rio Crespo, Castanheiras, Teixeirópolis e Primavera de Rondônia. É importante
lembrar que todos esses municípios têm mais de 15 anos de autonomia administrativa.
Quanto às Receitas estimadas, mesmo não havendo disponibilidade de dados estatísticos específicos para o território definido
para o novo município, o que dificulta a aplicação de modelos matemáticos mais acurados, os indicadores processados permitiram
identificar níveis de receitas tributárias prováveis, bem como os efeitos nas receitas dos municípios que estariam cedendo parte de seus
territórios para Tarilandia. Dessa forma foi possível identificar que Tarilandia contaria em 2010 com um total de receitas tributárias
equivalente a aproximadamente R$ 12.800.000,00 (doze milhões e oitocentos mil reais) correspondendo a R$1.509,62/habitante,
enquanto que em Jaru este valor foi de R$1.288,60/habitante em 2010, indicando a possibilidade de Tarilandia arcar com os custos
dos serviços públicos para sua população com mais recursos do que os hoje aplicados pela Prefeitura do Município de Jaru.
Por outro lado foi possível verificar que a instalação de Tarilandia traria mais recursos das transferências constitucionais para
aplicação na micro região hoje constituída por Jaru e Governador Jorge Teixeira, contribuindo assim para o fortalecimento dessa região
do Estado A avaliação desses três quesitos indica que hoje Tarilandia já teria, com relação à sua economia, condições de uma gestão
autônoma segundo as condições impostas aos municípios no País.

4. ANALISE DA VIABILIDADE POLITICO- ADMINISTRATIVA
4.1. COLÉGIO ELEITORAL
No sub-capítulo 2.3 foi identificado o número de eleitores cadastrados pelo TRE-RO em endereços de seções eleitorais situadas
dentro do perímetro na área destinada ao novo município pelo Decreto-Legislativo 309 de 2010. Segundo dados publicados pelo TRERO em 14 de Julho de 2011, data da consulta, estavam cadastrados 5.310 eleitores em seções do atual distrito de Tarilandia e 1.146
em seções situadas no Município de Governador Jorge Teixeira, totalizando um colégio eleitoral de 6.456 eleitores. As alterações na
estrutura dos colégios eleitorais municipais no Estado decorrentes da instalação do novo município estão demonstradas nas tabelas 4.1.1
e 4.1.2.
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Tabela 4.1.1 – Quadro atual dos colégios eleitorais no Estado

Tabela 4.1.2 – Quadro dos colégios eleitorais no Estado com Tarilandia

Tarilandia seria, em ordem decrescente por número de eleitores, o 39º colégio eleitoral do Estado superando 14 municípios
já implantados, a saber: Vale do Anari, Corumbiara, Itapuã do Oeste, Nova União, Cabixi, São Felipe do Oeste, Chupinguaia, Teixeirópolis,
Cacaulandia, Castanheiras, Primavera de Rondônia, Parecis, Rio Crespo e Pimenteiras do Oeste.
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As posições relativas dos colégios eleitorais de Jaru e Governador JorgeTeixeira ficariam alteradas: Jaru passaria da sexta para a
sétima posição, sendo superado em número de eleitores por Rolim de Moura e Governador Jorge Teixeira passaria da trigésima terceira
para a trigésima sétima posição, sendo superado por Novo Horizonte do Oeste, Santa Luzia do Oeste, Campo Novo de Rondônia e
Ministro Andreazza.

4.2. NÚMERO DE REPRESENTANTES QUE IRÃO FORMAR A CÂMARA DE VEREADORES E DESPESAS COM O LEGISLATIVO
MUNICIPAL
O número de representantes que irão formar a Câmara de Vereadores é definido pela Lei Complementar Estadual nº 4, de 23
de julho de 1985, que estabeleceu como mínimo o número de 9 (nove) vereadores para municípios com até 1.000 eleitores e pela
Emenda à Constituição Federal nº 58 de 23 de Setembro de 2009 que definiu o número máximo em função do número de
habitantes.
Para a população de Tarilandia (8.479 habitantes) o número máximo conforme a Emenda à Constituição Federal a ser observado
é de 9 (nove) vereadores. Como este também é o número mínimo fixado anteriormente pela Lei Complementar estadual, o número de
representantes que irão compor a Câmara de Vereadores já estaria fixado em 9 (nove) vereadores.
As despesas dos Municípios com o Legislativo Municipal estão regulamentadas pela Emenda à Constituição Federal nº 25 de 14 de
fevereiro de 2000, que alterou o inciso VI do art. 29 da Constituição Federal. Esta Emenda estabelece que o subsídio dos Vereadores
será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observados os critérios estabelecidos na
respectiva Lei Orgânica, e limites máximos conforme o número de habitantes do município. Em Municípios de até dez mil habitantes, o
subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a vinte por cento do subsídio dos Deputados Estaduais.
A Emenda Constitucional nº 25 de 14 de fevereiro de 2000 estabelece ainda que:
•
o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não
poderá ultrapassar, para Municípios com população de até cem mil habitantes, o equivalente a 8% (oito por cento) do somatório da
receita tributária e das transferências previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior
•
a Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o
subsídio de seus Vereadores.
No Estado de Rondônia os subsídios para os deputados estão atualmente fixados pela Lei Nº 2.382, de 28 de Dezembro de
2010, no valor de R$ 20.042,00 (vinte mil e quarenta e dois reais). Portanto o subsídio máximo para os vereadores em Tarilandia, seria
equivalente a R$4.008,40 (quatro mil e oito reais e quarenta centavos) correspondente a 20% do subsídio dos deputados estaduais.
O valor mensal máximo das despesas com os subsídios dos vereadores poderia chegar a R$ 36.075,60 (trinta e seis mil, setenta e cinco
reais e sessenta centavos), podendo o valor anual chegar a R$ 468.982,80 (quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos e oitenta
e dois reais e oitenta centavos).
A fixação dos subsídios dos vereadores por esse valor máximo permitido pode representar um obstáculo inicial de natureza
financeira e política para a nova administração, e certamente a Lei Orgânica do Município, (instrumento que fixará os valores a serem
adotados e cujo processo de aprovação constitui o foro apropriado para discussão do tema), tratará desta questão com aderência às
condições locais. Para efeito da presente estimativa foi considerado o valor inicial de R$ 2.180,00 (dois mil cento e oitenta reais),
equivalente a 4 ( quatro) salários mínimos vigentes, valor este praticado em grande número de pequenos municípios no País. A despesa
mensal com o subsidio dos vereadores resultaria em R$ 19.620,00, com o valor anual podendo chegar a R$ 255.060,00 (duzentos e
cinqüenta e cinco mil e sessenta reais).
Para estimativa do total de despesas do Município com o Legislativo foi adotado como critério a manutenção da mesma
proporcionalidade entre subsídios de vereadores e despesa total verificada em 2010 no município de Jaru, onde a relação aproximada foi
de 40% para os subsídios e 60% para as demais despesas. Segundo esse critério, adotado para efeitos estimativos, o total da despesa
anual de Tarilandia com a manutenção do Legislativo poderia chegar a R$ 637.650,00 (seiscentos e trinta e sete mil, seiscentos e
cinqüenta reais). Este valor corresponde a 4,96% da soma das receitas tributárias e transferências constitucionais identificadas no
capítulo 3, inferior portanto ao teto de 8% estabelecido pela Emenda Constitucional 25 de 14 de fevereiro de 2000.

4.3. ESTIMATIVA REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DIRETA – DIREÇÀO SUPERIOR
A instalação do município deve ser precedida de um Plano de Transição no qual seriam estabelecidas diretrizes e cronograma para
a elaboração e aprovação dos instrumentos para regulamentação de sua estrutura organizacional, tais como: a Lei Orgânica do Município;
o Plano Diretor de Desenvolvimento; um Plano de Cargos e Salários; o Código Tributário Municipal; o Código de Obras e Serviços; a lei
definidora do perímetro urbano; o Mapa de Valores; os Cadastros Mobiliários e Imobiliários.
Enquanto não são aprovados esses instrumentos a administração direta obedecerá uma estrutura organizacional provisória
estabelecida pela Lei Complementar Estadual nº 137, de 01 de agosto de 1995. A ação do
Governo Municipal orientar-se-á
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mediante o planejamento, coordenação e a execução de suas atividades, sob a direção de um Administrador, auxiliado diretamente
pelo Secretário Geral. A Lei Complementar Estadual prevê ainda para composição da estrutura organizacional provisória 3 Departamentos
Municipais e uma Assessoria à direção superior:
•
Administração e Finanças, composto por 2 Divisões – Divisão de Administração e Finanças e Divisão de Arrecadação;
•
Serviços Sociais, composto por 2 Divisões – Divisão de Serviços de Saúde e Vigilância Sanitária, e Divisão de Educação e Cultura;
•
Infraestrutura, composto por 2 Divisões – Divisão de Obras e Divisão de Serviços Públicos;
•
Assessoria Jurídica

De acordo com a Constituição do Estado de Rondônia o Administrador, que terá prerrogativas de Prefeito, será nomeado pelo
Governador do Estado após indicação em lista tríplice, para apreciação e escolha pela Assembléia Legislativa. O Administrador nomeado
perceberá, a título de remuneração, “valor correspondente a duas vezes o maior vencimento básico da tabela de vencimentos de nível
superior do Poder Executivo, e mais até cem por cento, a título de representação “ (artigo 108,§ 3 da Constituição Estadual). Todavia,
para efeito da presente estimativa foi considerada como remuneração do Administrador o valor correspondente a duas vezes o subsidio
dos vereadores, sendo R$ 4.360,00.
Os cargos de Secretario Geral, Diretor de Departamento, Diretor de Divisão e Assessor são considerados cargos em comissão de
livre nomeação e exoneração do Administrador do Município, totalizando 13 vagas. A remuneração desses 13 cargos em comissão foi
fixada à época, conforme tabela 4.3.1.

Tabela 4.3.1
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Para estimativa dos valores de remuneração dessa estrutura organizacional provisória os valores fixados em 1995 foram corrigidos
pela variação do IPCA. Os valores para cada função constam da tabela 4.3.1. A despesa anual total ficou em R$ 337.654,90,
conforme tabela 3.4.2.

Tabela 3.4.2

4.4. ESTIMATIVA REFERENTE À DESPESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS
4.4.1 Estimativas de gastos com Saúde sob responsabilidade do Município
A projeção dos gastos com saúde que ficarão sob responsabilidade do novo município foi estimada a partir dos indicadores
publicados pelo DATASUS – SIOPS (Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde) referentes a despesas
públicas com o atendimento no setor saúde para a população residente na área do novo município nos últimos três anos, aplicando-se
a média dos valores por habitante, ponderada segundo a população do novo município atualmente residente nos municípios de Jaru e
Governador Jorge Teixeira. Para calculo da média ponderada inicialmente foram identificados os valores por habitante para cada um dos
municípios para os anos 2008, 2009 e 2010.
Tabelas 4.4.1.1Dados para Jaru

Pág.1076

ANAIS 2011

DIÁRIO

Tabelas 4.4.1.2 Dados para Governador Jorge Teixeira

DA

ALE-RO

8 DE AGOSTO 2011

Nº 096

Nº 096

ANAIS 2011

DIÁRIO

DA

ALE-RO

8 DE AGOSTO de 2011

Pág. 1077

O valor da despesa anual total com saúde sob responsabilidade do município por habitante foi obtida através da média ponderada
segundo a seguinte formula:

onde:
VM é o valor médio ponderado procurado; vmj é o valor identificado para o Município de Jaru; 6.518 é o número de habitantes de Jaru
que residem na área de Tarilandia; vmjt é o valor identificado para o Municipio de Governador Jorge Teixeira, 1.961 é o número de
habitantes de Governador Jorge Teixeira que residem na área de Tarilandia e 8.479 é a população total para a área de Tarilandia. A Tabela
4.4.1.3 apresenta os dados obtidos para os 3 últimos anos.
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Tabela 4.4.1.3

A despesa total com saúde sob responsabilidade dos 2 municípios para os habitantes residentes na área de Tarilandia estão
tabulados na Tabela 4.4.1.4. Em 2010 o valor total ficou em R$ 2.399.786,30
Tabela 4.4.1.4

Grafico 4.4.1.1

A curva de tendência obtida com a melhor aderência (R² = 0,9652) obedece à função logarítmica:
Y= 65,114ln(x) + 206,54
A projeção dos valores obtidos através da média ponderada, segundo o desenvolvimento desta curva tendencial resultou para o
período 2011 a 2015 nos seguintes valores por habitante (tabela 4.4.1.5):
Tabela 4.4.1.5
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A multiplicação dos valores por habitante assim obtidos pelo número de habitantes projetado para cada um desses anos resultou
nas estimativas das despesas anuais totais com saúde para o novo município, calculadas para o período 2011 a 2015 (tabela 4.4.1.6).
Tabela 4.4.1.6 Projeção das despesas com saúde

4.4.2 Estimativas de gastos com Educação sob responsabilidade do município
A projeção dos gastos com educação que ficarão sob responsabilidade do novo município foi estimada a partir dos indicadores
publicados pelo Governo Federal decorrente da Portaria Interministerial 477 de 28/04/2011, que contem o valor anual estimado por
aluno dos gastos com educação para os Estados brasileiros. Para o Estado de Rondônia os valores identificados estão na tabela 4.4.2.1.
Tabela 4.4.2.1

Os valores totais anuais correspondentes às matriculas em 2011 nas escolas municipais de Tarilandia foram calculados segundo a
Tabela 4.4.1.2, e o valor total destes gastos está estimado em R$ 2.775.908,55 para o ano de 2011.
Tabela 4.4.2.2
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As estatísticas referentes ao número de matriculas na rede municipal de ensino fundamental apresentam quedas significativas no
número de matriculas na escola municipal de Jaru-a-Ru para o período 2009 a 2011 (gráfico 4.4.2.1). Na escola municipal situada em
Tarilandia (EMEIF José de Souza e Silva) o número de matrículas oscilou no período. Considerando o pequeno tamanho dessa série
histórica realizar projeções do número de matrículas a partir destes dados seria bastante temeroso. Uma pequena redução de matrículas
nas séries iniciais pode ser esperado pelo perfil da pirâmide etária. Todavia há que ser identificada as razões da acelerada redução no
número de matrículas na escola de Jaru-A-Ru.
Gráfico 4.4.2.1

Para efeito da presente análise é mais prudente considerar para o todo o período 2011 a 2015 no mínimo a manutenção dos
valores estimados para 2011.

4.5 ESTIMATIVA REFERENTE ÀS DESPESAS PARA A PRESTAÇÃO DOS DEMAIS SERVIÇOS PÚBLICOS
As despesas com os demais serviços públicos sob responsabilidade da nova administração foram estimadas a partir da identificação
das despesas da Prefeitura Municipal de Jaru com essas atividades. Foi considerado para efeitos estimativos a manutenção, no mínimo,
do mesmo nível de serviços, estabelecendo proporcionalidades com os atuais gastos de Jaru segundo critérios de população total,
população urbana, área, ou densidade, conforme o tipo de atividade (tabela 4.5.1).

Tabela 4.5.1

Segundo esse critério de proporcionalidade e, considerando os dados referentes às despesas publicadas no Balanço Orçamentário
2010 da Prefeitura Municipal de Jaru, foram estimadas as despesas de Tarilandia com os serviços públicos referentes às seguintes
atividades: Administração (exceto direção superior), Apoio à Agricultura, Assistência Social, Cultura, Esportes e Lazer, Energia, Gestão
Ambiental, Segurança Pública, Transporte e Urbanismo (tabela 4.5.2).
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Tabela 4.5.2

4.6 ESTIMATIVA REFERENTE ÀS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - TOTAL
A partir dos dados e projeções realizadas para as despesas com a administração direta, custeio do Legislativo e prestação dos
serviços públicos foi calculada a estimativa de despesas que constituiriam um orçamento simulado (tabela 4.6.1)
Tabela 4.6.1

O total estimado de despesas foi de R$ 9.875.970,55.

4.7. CONCLUSÕES QUANTO À VIABILIDADE POLITICO-ADMINISTRATIVA
A analise da viabilidade político - administrativa procurou verificar::
•

a posição do colégio eleitoral de Tarilandia em relação ao tamanho dos demais colégios eleitorais do Estado, objetivando identificar

seu peso politico-eleitoral ;
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o número de vereadores que irão compor a Câmara e as despesas com a manutenção do Legislativo Municipal, objetivando

certificar a viabilidade de atendimento aos requisitos estabelecidos pela legislação referentes ao teto dessas despesas relativamente às
receitas tributárias e de transferências de fundos constitucionais;
•

a estimativa da estrutura administrativa e das despesas com os custos da administração superior, com a prestação dos serviços

públicos, e com destaque para as despesas referentes aos serviços essenciais, objetivando compará-las com as receitas estimadas para
avaliar a capacidade do novo município assumir a organização dos serviços locais, criar e manter órgãos da administração direta e indireta,
instituir e arrecadar seus tributos, aplicar seus recursos e sua capacidade de investimentos em novas infraestruturas..
Quanto ao peso de seu colégio eleitoral foi verificado que Tarilandia seria hoje o 39º colégio eleitoral do Estado em número
decrescente de eleitores, superando outros 14 municípios já instalados, o que evidencia a viabilidade da comunidade residente em
Tarilandia eleger seus representantes para um Legislativo e Executivo próprios.
Quanto às despesas estimadas para manutenção do Legislativo Municipal o valor resultante das estimativas representa 4,96% da
soma das receitas tributárias e transferências constitucionais identificadas no capítulo 3, inferior portanto ao teto de 8% estabelecido
pela Emenda Constitucional 25 de 14 de fevereiro de 2000.
Quanto à capacidade financeira da nova administração arcar com os custos administrativos e de prestação dos serviços públicos,
a comparação entre as receitas estimadas em R$ 12.838.212,27 e as despesas estimadas em R$ 9.875.970,55, indicando um saldo
positivo de R$2.962.241,72, que poderiam ser direcionados para investimentos em infraestrutura e ampliação dos serviços sociais,
consolida as presentes analises, permitindo concluir sem riscos pela viabilidade político –administrativa, econômica, social, urbana e
ambiental de Tarilandia como um novo Município no Estado de Rondônia.

