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Uma análise das finanças da Educação em
Belo Horizonte
Apresentação
Elaborado por Gustavo Henrique Lopes Machado e Eric Gil Dantas.
Este estudo é uma produção do ILAESE (Instituto Latino Americano de Estudos Sócio
Econômicos). Tem por objetivo analisar as finanças públicas de Belo Horizonte,
sobretudo no que diz respeito aos seus investimentos no setor da educação.
Todas informações foram retiradas de relatórios oficiais devidamente indicados. No
fundamental, utilizamos os dados disponibilizados pelo Tesouro Nacional, após a
análise do TCE e do Portal Transparência da Prefeitura de Belo Horizonte quando os
dados contidos neste último mostraram-se satisfatórios tendo em vista os objetivos
do estudo, o que, alias, nem sempre ocorreu.
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1 – Lei Orçamentária Anual (2016)
A LOA existe nas três esferas do país (municipal, estadual e federal) e tem por
função estimar a receita e fixar as despesas para o período de um ano, visando
objetivos pré-estabelecidos, tanto pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) quanto
pelo Plano Plurianual (PPA), para executar políticas governamentais.
A Prefeitura de Belo Horizonte prevê uma receita total no ano de 2016 de R$
12.277.090.424,00, sendo R$ 10.205.967.607 em receitas correntes (todos os gastos
previstos em áreas sociais são vinculados à receitas contidas neste tipo de receita,
como a receita corrente líquida – para o caso do teto de gastos com pessoal e
encargos sociais – e o que é arrecadado com impostos e transferências – para o caso
dos limites constitucionais com Educação e Saúde).
Vejamos no gráfico abaixo como o orçamento está dividido para este ano de 2016,
considerando as despesas por função.

Gráfico 1: Fonte: Portal Transparência de Belo Horizonte. Elaboração: Ilaese
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Tabela 1: Fonte: Portal Transparência de Belo Horizonte. Elaboração:
Ilaese

A proporção que fazemos referência na terceira coluna é o peso destas despesas
na receita total, ou seja, aqui não podemos tratar dos gastos mínimos de Saúde e
Educação, pois a Constituição não prevê que seja 15% e 25%, respectivamente, do
total da receita do município (trataremos sobre isto mais pra frente). Os maiores
gastos são, na sequência, Saúde (32,3%), Educação (15,4%), Saneamento (8,2%) e
assim por diante. É importante lembrar que estas são apenas previsões, não sendo
necessariamente arrecadado todo o montante estimado, consequentemente pode não
ser aplicado tudo o que está na lei. Em 2014, por exemplo, quando a LOA previu
receitas de R$11.468.686.229, apenas foi arrecadado 81% deste valor, jogando pra
baixo também todas as despesas do município.
Algo que deve ser importante para os educadores é pensar qual é o gasto com
pessoal e encargos sociais e quanto que este ainda pode aumentar dentro da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF).
A receita corrente líquida (o cálculo é feito para o caso municipal subtraindo das
receitas correntes o que vai para a previdência social municipal 1) prevista pela LOA
para 2016 é de R$ 9.576.981.188,00. Já as despesas com Pessoal e encargos sociais
está em R$ 4.462.161.080,00, o que equivale a 46,6% da receita corrente líquida.
A Lei de Responsabilidade Fiscal permite que os municípios gastem até 60% da sua
receita corrente líquida com pessoal, apesar de a partir dos 57% ser o que chamam de
limite prudencial2. Isto quer dizer que ainda há espaço para um aumento de 13,4
1
Quando se trata de estados e a federação também se subtrai o que estes entes transferem para
outros, no caso do Governo Federal o que ele transfere para os estados e municípios, e no caso dos
estados o que ele transfere para os municípios.
2 Quando se chega ao limite prudencial o município fica impedido de fazer novos gastos com
pessoal, tanto referente ao aumento salarial quanto a contratação de novos funcionários.
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pontos percentuais até chegar ao limite de gastos com pessoal, e 10,4 pontos
percentuais até o limite prudencial. Em reais isto quer dizer que existem margens
enormes para aumento, nada mais nada menos que R$1.283.315.479,19 podem ser
adicionados aos gastos com pessoal.
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2 – Recursos
Como podemos ver no gráfico abaixo, a arrecadação do município de Belo
Horizonte cresceu 93% entre 2009 e 2014. Este crescimento é muito superior à
média nacional. Para se ter uma ideia, nesse mesmo período, as receitas da União
cresceram 46%, enquanto no município vizinho de Contagem o crescimento foi de 53%.
Sob esta ótica, não há como dizer que não existiram recursos no município de Belo
Horizonte no último período.
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Gráfico 2: Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração: Ilaese

Não falta recursos: Receita total cresceu 93% em 6 anos.

Se considerarmos o período mais recente, e as receitas correntes líquidas, a
situação é análoga. Entre 2011 e 2015, a receita corrente e a receita corrente líquida
teve uma taxa de crescimento acumulada de mais de 40%. Já no último ano o
crescimento da receita foi de 5,7%. Tais dados podem ser vistos no gráfico abaixo:
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Gráfico 3: Fonte: Portal Transparência de Belo Horizonte. Elaboração: Ilaese
Cabe destacar que o cenário mais comum na maior parte dos municípios brasileiros
foi uma redução na receita no ano de 2015 e, em muitos casos, mesmo em 2014. A
situação é bem diferente em Belo Horizonte que possui um crescimento de suas
receitas razoavelmente consistente em todo o período recente.

Arrecadação de Belo Horizonte é melhor que a maior parte
dos demais municípios do país.
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3 – Gasto com Pessoal e a Lei de Responsabilidade
Fiscal
No gráfico abaixo indicamos, no período entre 2011 e 2015, a correlação entre a
receita corrente líquida e os gastos com pessoal, isto é, a fatia da receita destinada
ao custeio do conjunto dos servidores públicos.
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Gráfico 4: Fonte: Portal Transparência de Belo Horizonte. Elaboração: Ilaese
Qual a importância desses números para os servidores da educação, já que
remetem diretamente aos gastos com Pessoal no geral e não aos dados específicos da
educação?
Na realidade, esta correlação é essencial, afinal, é justamente a receita
corrente líquida que é utilizada como base para o cálculo Lei de Responsabilidade
Fiscal, que predetermina um teto máximo para gasto com pessoas.
Como se sabe, o governo federal aplica uma política econômica neoliberal para o
orçamento da União com o objetivo de privilegiar o pagamento da dívida pública. Os
investimentos em áreas como saúde, educação e os demais serviços públicos ficam
para depois. Nos Estados e municípios não é diferente. Para isso existe a chamada Lei
de Responsabilidade Fiscal, aprovada em maio de 2000, durante o governo FHC.
Em nome de uma suposta responsabilidade fiscal, ela impõe barreiras absolutas
que impedem o aumento de investimentos em pessoas até um certo limite. Esta lei
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incorporou e aprofundou a chamada Lei Camata, de 1999, estabelecendo o limite de
60% da receita com funcionários para Estados e municípios. Já o limite para o governo
federal é ainda menor: 50% do orçamento.
Nesse quadro, o pagamento da dívida é mais importante que os outros gastos.
Caso a receita do Estado ou município for menor que o previsto, o governo não pode
fazer investimentos, a não ser os de caráter obrigatório, constitucional. Apesar desta
lei absurda, que privilegia o pagamento da dívida pública frente aos demais serviços,
os gastos com pessoal no município de Belo Horizonte estão bem abaixo do limite
previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme podemos constatar na última
coluna da tabela abaixo.

Tabela 2: Fonte: Portal Transparência de Belo Horizonte. Elaboração: Ilaese
Como observamos, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o município pode
gastar até 60% da receita corrente líquida em pessoal e encargos. Podemos observar
que ao longo dos últimos 5 anos este gasto esteve sempre abaixo de 45% da receita
corrente líquida. A média do período de 2011 a 2015 foi de 43,28%. Em muitos
municípios, por exemplo, em Contagem, a LRF tem atingido nos últimos anos um valor
próximo de 57%, o que tem servido de desculpa para que os servidores em educação
do município não recebam aumento. Em Belo Horizonte, este quadro definitivamente
não existe.
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Gráfico 5: Fonte: Portal Transparência de Belo Horizonte. Elaboração: Ilaese
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Para se ter uma ideia, indicamos no gráfico abaixo, os recursos disponíveis, em
conformidade com a LRF, para serem gastos com os servidores públicos, mas que não
foram usados pela prefeitura de Belo Horizonte.
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Gráfico 6: Fonte: Portal Transparência de Belo Horizonte. Elaboração: Ilaese

Como se vê, os recursos disponíveis não utilizados no gasto com pessoal, segundo a
LRF, totalizam mais de 5 bilhões e meio de reais nos últimos 5 anos. Em todos os anos
analisados, sem nenhuma exceção, este valor foi superior a 1 bilhão de reais.

Mesmo com a LRF, existe um espaço no orçamento de Belo
Horizonte para gasto com pessoal de mais de um bilhão de
reais por ano.
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4 – Análise dos gastos em Educação
Se os gastos com pessoal se mostram muito aquém do espaço reservado pela
LRF, o mesmo se verifica nas despesas destinadas à Educação, se compara com a
arrecadação total da prefeitura. No gráfico abaixo indicamos a evolução da receita
corrente líquida em relação às despesas específicas com a educação.
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Gráfico 7: Fonte: Portal Transparência de Belo Horizonte. Elaboração: Ilaese
Apesar das despesas com educação terem tido um crescimento similar à Receita
Corrente Líquida nestes últimos 5 anos, um aumento de 40% no primeiro caso e 41% no
segundo, a Educação ocupa um espaço muito reduzido no interior da arrecadação total
da prefeitura. Vejamos!

Ta
bela 3: Fonte: Portal Transparência de Belo Horizonte. Elaboração: Ilaese
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O percentual dispendido na Educação pode ser melhor visualizado no gráfico
abaixo:
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Gráfico 8: Fonte: Portal Transparência de Belo Horizonte. Elaboração: Ilaese
Como se vê, desde 2011 a educação jamais superou 20% do orçamento da
Prefeitura de Belo Horizonte, quer consideremos a receita total, quer consideremos a
Receita Corrente Líquida. Mais ainda, o percentual destinado a educação em 2015 é
inferior aquele de 2011.
É sabido que em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Belo
Horizonte, em seu artigo 160, 30% da receita orçamentária apurada pela prefeitura
deve ser seja aplicada no ensino público municipal. Isto significa que a prefeitura não
cumpre a lei? Em partes.
Apesar destes números, o cálculo do gasto mínimo constitucional para a
Educação não é medida pela receita total, tampouco pelas receitas correntes, nem
pela receita corrente líquida. O número é o de impostos somada as transferências da
União e do estado. Segundo o Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumo da
Execução Orçamentária, no Portal da Transparência de BH, este valor foi de R$
4.735.131.121,27, em 2015, o equivalente a apenas 52% de tudo que o município
arrecadou. Ou seja, quando se fala do mínimo constitucional de 25% na Educação (ou
de 30%, no caso de Belo Horizonte), é o percentual aplicado a apenas algo próximo da
metade do orçamento total do município ou estado. Se considerarmos as despesas
empenhadas em Educação (subtraindo os gastos administrativos de Educação), em
12

2015 o valor foi de R$1.408.213.364,39, o que significaria 29,7% das receitas de
impostos e transferências divulgadas pela própria Prefeitura. Para superar os 30%
previstos, foi necessário adicionar os gastos com administração dos respectivos
serviços em Educação: R$71.060.613,85, elevando o índice para 31,2%.

Os gastos com a educação básica estão em 31,2%. Ou seja,
muito próximo ao limite do piso estabelecido pelo município.
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5 – Repasse do FUNDEB
O FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação) tem sua origem em uma parcela de 20%
que incide sobre os tributos arrecadados por todas as esferas de Governo, segundo
um conjunto de regras preestabelecidas. Além disso, o Fundeb ainda recebe os
recursos da chamada Complementação da União, por intermédio do orçamento do
Ministério da Educação. Analisemos, em primeiro lugar, o impacto do FUNDEB no
orçamento destinado a educação em Belo Horizonte, para, em seguida, analisarmos sua
distribuição.

Impacto do FUNDEB no orçamento da Educação
No gráfico e na tabela abaixo, podemos ver a parcela dos recursos oriundos do
FUNDEB entre 2011 e 2015 em relação as despesas liquidadas em Educação.
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Gráfico 9: Fonte: Tesouro Nacional e Banco do Brasil. Elaboração: Ilaese
Esses dados podem ser visualizados de forma detalhada na tabela abaixo:

Ta
bela 4: Fonte: Tesouro Nacional e Banco do Brasil. Elaboração: Ilaese
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Em termos percentuais, o impacto do FUNDEB pode ser melhor visualizado no gráfico
abaixo:
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Gráfico 10: Fonte: Portal Transparência de Belo Horizonte. Elaboração: Ilaese
Como se nota, existe desde 2013 uma tendência de redução percentual dos
recursos do FUNDEB em Belo Horizonte. Este resultado não é casual. Entre 2011 e
2013, em termos absolutos, os recursos do FUNDEB cresceram cerca de 26%,
passando de 391 para 492 milhões de reais. Apesar disso, desde então, cresceram
apenas 12,5%, passando de 492 para 554 milhões de reais. Para entendermos melhor
este cenário é necessário analisarmos a magnitude e os critérios de distribuição dos
recursos do FUNDEB.

O impacto do FUNDEB, desde 2013, nas receitas destinadas
à educação é cada vez menor!
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Distribuição dos Recursos do FUNDEB
Os recursos do FUNDEB são distribuídos de forma automática (sem
necessidade de autorização ou convênios para esse fim) e periódica, por meio de
crédito em uma conta específica de cada governo estadual e municipal. O critério para
a distribuição é o número de alunos da educação básica pública, considerando os dados
do último censo escolar. Para este cálculo, são computados os alunos matriculados nos
respectivos âmbitos tidos como de atuação prioritária, conforme Art. 211 da
Constituição Federal. Isto é, os municípios recebem os recursos do Fundeb com base
no número de alunos da educação infantil e do ensino fundamental, já os estados, com
base no número de alunos do ensino fundamental e médio.
Já nesse ponto se insere um dos principais elementos de precarização da
educação no Brasil. Esta política tende a colocar toda educação básica e fundamental
no âmbito municipal, cujos recursos, principalmente no caso dos municípios pequenos e,
não tanto no caso de Belo horizonte, são mais reduzidos.
Em conformidade com o número de alunos matriculados, é calculado um
coeficiente que define a parcela dos recursos a ser destinada para cada município. No
caso de Belo Horizonte, este coeficiente ficou da seguinte maneira no período
analisado:
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Gráfico 11: Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração: Ilaese
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Como se nota, o coeficiente de redistribuição cresceu ininterruptamente entre
2011 e 2015. O crescimento foi de 16% nestes 5 anos. Isto significa que o número de
alunos matriculados no ensino básico e fundamental do município cresceu
proporcionalmente ao restante dos municípios do Estado. Sempre bom lembrar que tal
coeficiente não reflete o número absoluto de alunos matriculados, mas o número
relativo. De tal modo que se, por exemplo, o crescimento do número de alunos for
inferior aos restantes do município, o coeficiente decresce.
Este dado é importante porque assinala que a menor proporção do FUNDEB no
orçamento da educação em Belo Horizonte, não decorre da menor necessidade relativa
deste município em relação aos demais. Ao contrário, a demanda de ensino na capital
mineira aumentou tanto em termos absolutos como relativos. Isto significa que o
impacto do FUNDEB na educação municipal é cada vez mais insuficiente. Isto fica
evidente quando analisamos a evolução dos recursos do FUNDEB em termos absolutos.

Além do coeficiente de distribuição, o montante do recurso disponibilizado para
cada município, ou estado, depende do total arrecadado nas fontes originais. Segue
abaixo a tabela em que explicitamos o total dos recursos arrecadados pelo FUNDEB
entre os anos de 2011 e 2015.
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Gráfico 12: Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração: Ilaese

Como podemos perceber, o montante total arrecadado pelo FUNDEB entre 2011
e 2015 cresceu 36%, enquanto a parcela destinada aos municípios cresceu 33%. Este
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quadro parece sinalizar uma melhora nos investimentos na educação. No entanto, esta
afirmação é FALSA. Em primeiro lugar, porque estes números estão abaixo da inflação
acumulada no período. Segundo o índice IPCA, a inflação acumulada entre janeiro de
2011 e dezembro de 2015, foi de 40,59%. Já segundo o INPC esta inflação foi de
40,57% no mesmo período.
Mas não é somente isso. Além da evolução dos recursos do FUNDEB ter
crescido abaixo da inflação, ele está também aquém do crescimento das receitas
municipais de Belo Horizonte no mesmo período que, como vimos, são um pouco
superiores aos 40%.

Crescimento absoluto dos recursos do FUNDEB foi menor que
a inflação e o crescimento da receita de Belo Horizonte.
Origem dos recursos do FUNDEB
Além do mais, sempre é bom lembrar que uma parcela dos recursos do FUNDEB
tem sua origem no FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e também no FPE
(Fundo de Participação dos Estados), constituídos de parcelas arrecadadas do
Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre a Produção Industrial (IPI). Isto é, uma
parcela do FUNDEB está associada a recursos a serem destinados para o próprio
município. Somente o restante dos recursos tem sua fonte em impostos cujo destino
está diretamente associado ao governo federal, a saber, o ITR, o IPVA, o ITCMD e o
ICMS. A proporção é indicada no gráfico e detalhado na tabela que se seguem:
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Gráfico 13: Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração: Ilaese
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Tab
ela 5: Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração: Ilaese
Em resumo, além do FUNDEB, nesses últimos 5 anos, destinar recursos cujo
crescimento está sempre abaixo da inflação, cerca de 18% de seu valor total tem sua
origem em receitas cujo destino já seria o próprio município. Não é pouca coisa. Para
se ter uma ideia, vejamos como ficou a distribuição dos recursos federais do FUNDEB
em 2015, considerando separadamente a parcela do FUNDEB oriunda do Fundo de
Participação dos Municípios.

Porcentagem real do recurso federal para educação por meio do FUNDEB
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Gráfico 14: Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração: Ilaese

Como se vê, em 2015, do valor do FUNDEB destinado aos municípios (33% do
montante total, já que os demais 67% foram destinados aos estados) apenas 20% são
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de fato recursos novos incorporados as receitas do município. Isto significa que cerca
de 40% dos recursos destinados ao município por meio do FUNDEB tem sua origem no
FPM (Fundo de Participação dos Municípios) cujo destino já seria o próprio município.
Do acima exposto fica claro que o auxílio do governo federal à educação
municipal tem caído a cada ano. E não somente isso. Este auxílio é bem inferior ao que
parece a primeira vista.

40% dos recursos do FUNDEB destinado aos municípios tem
origem em um fundo da União cujo destino final já seria os
municípios.
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6 – Terceirização e SSA's
O avanço das terceirizações no município
Os gastos com terceirização em Belo Horizonte se mantiveram em
aproximadamente um quarto de tudo que a Prefeitura de Belo Horizonte arrecadou, ao
menos de 2009 a 2014.

Gastos com Terceirização (em milhões de reais)
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Gráfico 15: Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração: Ilaese
Mas o que impressiona é o crescimento vertiginoso da terceirização em 2014.
Em um só ano a terceirização cresceu 27% no município. Em termos absolutos, um
crescimento de mais de meio bilhão de reais em atividades terceirizadas em um só
ano. O que pode ser melhor visualizado no gráfico abaixo que indica exatamente o
percentual ocupado pela terceirização na receita total da prefeitura:
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Gastos com terceirização sobre a Receita Total
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Gráfico 16: Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração: Ilaese

Tabela 6: Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração: Ilaese

Estes números não são casuais. Em primeiro lugar, é exatamente o ano de 2014 que
se deu a expansão da PPP entre a Odebrecht e a Prefeitura de Belo Horizonte. Além
de expandir o contrato já vigente com a construtura, que passa então a ser
responsável pela construção de 51 escolas no lugar das 37 previstas anteriormente, a
PPP desenvolvida pelas Secretarias Municipais de Desenvolvimento e de Educação e a
INOVA BH prevê também que a construtora seja responsável por serviços como
manutenção predial, segurança, limpeza, “sustentabilidade ambiental” e mobiliário.
Embora os dados disponibilizados pelo Tesouro Nacional e no Portal Transparência
da Prefeitura de Belo Horizonte, não disponibilize detalhes quanto aos valores
específicos da parceria público privada com a Odebrecht, seu impacto pode ser
visualizado no detalhamento dos dados de terceirização disponibilizados pelo tesouro.
Particularmente nos itens em que atividades terceirizadas como esta são
contabilizados: Locação de mão-de-obra e serviços com pessoas jurídicas, como
podemos observar nos gráficos abaixo:
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Gráfico 17: Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração: Ilaese

Como se nota, os custos da prefeitura em locação de mão-de-obra cresceram 129%
entre 2009 e 2014. Desse percentual, 27% apenas no último ano. O mesmo quadro se
verifica nos pagamentos de serviços terceirizados feitos diretamente a pessoas
jurídicas.

Serviços terceirizados para pessoas jurídicas (em milhões de reais)
2500

2.211

2000

1.746

1500
1.101

1.199

1.356

1.511

1000
500
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Outros serviços de terceiros (PJ)

Gráfico 18: Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração: Ilaese
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Nesse caso, onde se faz presente a maior parte dos gastos com terceirização, temos
um crescimento de 109% dos custos com serviços terceirizados. O maior crescimento
foi justamente no ano de 2014, em que verificamos um crescimento de 27%.

O setor da educação é um dos pilares da terceirização em
Belo Horizonte.
Não sem razão, Belo Horizonte é a capital da região Sudeste que mais gasta com
terceirizações nos serviços municipais. São 9,2 pontos percentuais a mais do que o Rio
de Janeiro e 0,2 pontos percentuais a mais do que a capital paulista. Como podemos
ver no gráfico abaixo:

Porcentagem de gasto com terceirização nas capitais do sudeste
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Gráfico 19: Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração: Ilaese

No Sudeste, Belo Horizonte é a capital da terceirização.
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Um novo ataque: Serviço Social Autônomo
Pelo menos segundo as intenções do governo, o avanço da terceirização pode ser
ainda maior. Foi votada em primeiro turno em fins de 2015 a PL 1581/15 que prevê a
criação do Serviço Social Autônomo (SSA), uma entidade paraestatal no município com
a objetivo de firmar e gerir convênios e parcerias para prestação de serviços nas
áreas de Assistência Social e Educação.
As paraestatais consistem em pessoas jurídicas de Direito Privado, autorizadas
por lei a prestar serviços, assim como realizar atividades de interesse coletivo ou
público. São consideradas sem fins lucrativos, mas em função de seus serviços podem
receber recursos públicos e mesmo tratamento tributário diferenciado. As duas
principais formas de paraestatais em curso no Brasil são as Organizações Sociais
(OSs) e os Serviços Sociais Autônomos (SSAs), também conhecidas como Sistema S.
Estes dois tipos de paraestatais se diferencial, fundamentalmente, pelo tipo de
atividades que realizam. No contexto presente contexto, as primeiras já são utilizadas
há 18 anos nos serviços de saúde, mas só recentemente as SSAs passam a ser
utilizadas no gerenciamento da educação pública. Trata-se de uma forma sutil de
terceirização, que além de passar a administração para o setor privado, permite a
terceirização por meio de convênios e todos requisitos exigidos por uma licitação.
As OSs já estão disseminadas no serviço público de saúde em todas as regiões
do Brasil, particularmente nos municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo. Foram
criadas por Fernando Henrique Cardoso em 1998, quando passaram a ser utilizadas no
estado de São Paulo. Atualmente, estão presentes em 12 estados. Destes, Goias tem a
maior participação de OSs que abarca nada mais nada menos que todas as unidades de
saúde. Em 2015, o estado gastou 42% de seu orçamento para Saúde nesses contratos,
o que significa 785 milhões de reais.

OSs no orçamento para saúde no Rio de Janeiro em 2015 (em bilhões de reais)
36,4%

63,6%

Orçamento total da saúde: 4,9 bilhões de reais
Destinado as OSs: 1,9 bilhões de reais

Figura 20: Fonte: TCMRJ. Elaboração: ILAESE
25

OSs no orçamento para saúde no Rio de Janeiro em 2016 (em bilhões de reais)

38,8%

61,2%

Orçamento total da saúde: 4,9 bilhões de reais
Destinado as OSs: 1,9 bilhões de reais

Figura 21: Fonte: TCMRJ. Elaboração: Ilaese
Qual a consequência da disseminação das OSs na saúde pública do Rio de
Janeiro? O resultado está nas páginas dos jornais: uma de suas piores crises do setor
no Brasil, com filas, unidades em funcionamento irregular, salários atrasados,
reclamações, como demonstra o estado de emergência decretado pelo governador no
setor no dia 23 de Dezembro de 2015.

Vários inquéritos do Ministério Público Federal, somente no período de 2014 e
2015, investigam contratos com OSs na área de saúde que somados equivalem a 452
milhões de reais. Estes casos abrangem os Estados de São Paulo, Bahia, Pará, Mato
Grosso, Paraná, Sergipe e Maranhão. Ou seja, 7 dos 12 estados em que as OSs se
fazem presentes nos serviços de saúde. Tais investigações envolvem
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superfaturamento e desvios de recursos, além de contratações irregulares de
profissionais.
Citamos a título de ilustração, um trecho da ação movida pela promotora de
Justiça Luciana Soares Rodrigues contra a prefeitura no que diz respeito as OSs:

Figura 1: Imagem retirada do site: http://blogs.oglobo.globo.com/blogemergencia
Até então, as SSA´s se restringiam fundamentalmente à educação
profissionalizante e cursos técnicos, tais como, o SENAI, SESI, IEL, SENAC, SESC
entre outros. Só recentemente começam a ser utilizadas como um mecanismo jurídico
que possibilita estender a atuação da iniciativa privada para além das assim chamadas
atividades meio. Goiás já utiliza o mecanismo de paraestatais na Educação, mas
somente entrou em vigor recentemente, não existindo dados ainda disponíveis. De
qualquer forma, as consequências já podem ser verificadas por meio das OSs
disseminadas nos serviços de saúde. Trata-se de uma manobra que pretende
aprofundar a terceirização com a desculpa eterna de combater a burocracia e tornar
mais eficiente os serviços prestados.

OSs na saúde indicam o que pode ocorrer com a entrada das
paraestatais na Educação.
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Conclusões
Não faltam recursos para a prefeitura investir na Educação.
Sua receita cresce de modo continuado e acumula um
crescimento de 93% em 6 anos.
O espaço para investir nos servidores da Educação é
enorme: mais de 1 bilhão de reais anuais de folga no
orçamento diante da já absurda Lei de Responsabilidade
Fiscal.

O auxílio do governo federal por meio do FUNDEB é cada
vez menor.

Belo Horizonte é a campeã da terceirização na região
sudeste. Particularmente no último ano analisado.

Tendência da terceirização cresce ainda mais com a
tentativa de implantar paraestatais, privadas, na educação;
como demonstra os casos da saúde.
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