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Este estudo tem por objetivo analisar as finanças públicas de Contagem, 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 (Siconf, FNDE),  IBGE e do Portal

Transparência da Prefeitura de Contagem .
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1 – Lei Orçamentária Anual (2017)

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 arrecadação do município,  conforme previsto nesse ano,  deve crescer 70 milhões de
reais, o que totaliza 1,8 bilhão de reais. Isso sem considerar o IPTU. Apesar disso, o projeto da
prefeitura não é direcionar a maior parte desse incremento na receita em serviços básicos com
saúde e educação. É o que veremos logo a seguir.
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Fonte: Portal Transparência da Prefeitura de Contagem. Elaboração: ILAESE



O que impressiona na LOA de 2017 é que apesar de prever um crescimento de 70 milhões
na receita, esse crescimento está repartido de maneira absolutamente desigual entre os diversos
setores. Vários deles, como Trabalho, Habitação, Cultura, Transportes  apresentam uma previsão
de queda nos investimentos na casa dos 30%. Na Saúde, por sua vez, se prevê um crescimento de
5,05%, menor que a inflação de 2016 que foi de 6,29%. Para onde foi, então, o crescimento da
receita?  Quase  que  exclusivamente  para  os  gastos  com  administração,  cuja  previsão  de
crescimento é de mais de 25%, cinco vezes mais que a saúde. 

O único setor que teve um crescimento expressivo segundo a LOA 
de 2017 foi a administração. Esse é o governo moderno do PSDB 

em Contagem?



2 – Recursos 

A  arrecadação  do  município  de  Contagem  cresceu  46,5%  entre  2011  e  2016.  Este
crescimento é análogo a inflação do período, segundo o índice do INPC, que ficou em 49,82%. Em
2016 o crescimento da receita de foi de cerca de 10%, superior a inflação do ano que foi de 6,29%,
segundo o INPC.

Abaixo indicamos a evolução dos vários tipos de receitas do município de Contagem. Como
veremos  logo  adiante,  essas  receitas  são  importantes  para  analisarmos  os  mínimos  e  tetos
estabelecidos na constituição.

Em 2016 a Receita Total de Contagem cresceu 10,4% 
enquanto a inflação foi de 6,29%

Fonte: Tesouro Nacional - Siconf. Elaboração: Ilaese
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A Receita Total considera toda arrecadação do município, seja qual for a origem. Ela não é
usada para o cálculo de nenhum piso constitucional.  A receita corrente  líquida leva em conta
apenas a arrecadação periódica (corrente)  não considerando, por exemplo, o superavit do ano
anterior.  Essa  receita  é  usada  no  cálculo  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  Já  os  pisos
constitucionais  da  educação  e  saúde  são  calculados  com as  Receitas  oriundas  de  impostos  e
transferências, que é a menor que todas receitas anteriores. Todas elas cresceram mais de 40% em
5 anos.

Receita para o cálculo dos pisos constitucionais é 44% menor 
que a Receita Corrente Líquida (cálculo do limite da LRF) e 

70% menor que a Receita Total

Fonte: Tesouro Nacional – Siconf e Portal Transparência de Contagem. Elaboração: ILAESE
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3 – Gasto com Pessoal e a Lei de Responsabilidade Fiscal

No gráfico abaixo indicamos, no período entre 2012 e 2016, 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. 

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. 

Podemos ver acima a receita corrente líquida e as despesas com pessoal (pagamento dos
servidores públicos) no município de Contagem. Enquanto as receitas cresceram 30% em 5 anos, o
gasto  com  os  servidores  cresceram  pouco  mais  de  23%  nesse  mesmo  período.  Os  seja,  a
arrecadação cresceu bem mais que os gastos com os servidores públicos.

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o executivo do município pode gastar até 54% da
receita corrente líquida em pessoal e encargos.  Em um sem-número de municípios essa lei tem
servido de desculpa para que os servidores em educação do município não recebam aumento. Em
Contagem, este quadro não existe.
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Fonte: Tesouro Nacional - Siconf. Elaboração: Ilaese
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Como podemos ver acima, a prefeitura de Contagem jamais ultrapassou o Limite de gastos
com pessoal estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Em 2016, existe uma folga de 6,31%
com relação a esse limite, o que equivale a mais de 84 milhões de reais. Se considerarmos o limite
prudencial (51,3%) o espaço no orçamento foi de 48 milhões de reais. 

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  Contagem.
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Fonte: Tesouro Nacional - Siconf. Elaboração: Ilaese

Fonte: Tesouro Nacional - Siconf. Elaboração: Ilaese
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Como se vê, os recursos disponíveis não utilizados no gasto com pessoal, segundo a LRF,
totalizam, desde 2012, mais de 250 milhões de reais. 

9

Mesmo com a LRF, existe um espaço no orçamento de 
Contagem para gasto com pessoal. Em 2016 esse espaço foi 

superior a 80 milhões de reais.



4 – Análise dos gastos em Educação

Gastos totais 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 da prefeitura. No
gráfico abaixo indicamos a evolução da receita corrente líquida em relação às despesas específicas
com a educação. 

Para melhor visualizar o significado desses números, indicamos abaixo o percentual gasto
em Educação no município em relação a Receita Total (em azul) e em relação a Receita Corrente
Líquida (em vermelho).
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Fonte: Tesouro Nacional – FNDE e Portal Transparência de Contagem. Elaboração: Ilaese
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Como se vê,  desde 2011,  quase nunca foi  investido mais de 25% na Educação em seu
conjunto.  Em relação a receita total  esse percentual  oscila em torno dos 21% e em relação a
Receita Corrente Líquida esse percentual oscila em torno dos 23%. Mais ainda. A tendência é de
queda no valor investido desde 2014.

Mas como já tratamos, nenhum desses valores são utilizados para estabelecer os valores
mínimos  aplicados  na  educação.  Para  o  cálculos  dos  25%  constitucionais  a  ser  aplicado  na
Educação Básica se considera, como vimos, apenas a Receita oriunda de impostos e transferência. 
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Fonte: Tesouro Nacional – FNDE e Portal Transparência de Contagem. Elaboração: Ilaese
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Gasto mínimo constitucional na Educação Básica
Abaixo indicamos os valores investidos na educação básica e a receita usada para o cálculo

do mínimo constitucional, a receita de impostos e transferências.

Percentualmente, esses valores representa o seguinte:
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Fonte: Tesouro Nacional – Siconf e FNDE. Elaboração: Ilaese

Fonte: Tesouro Nacional – Siconf e FNDE. Elaboração: Ilaese
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Ora, como se vê,  o piso mínimo a ser aplicado na educação básica não está nada folgado.
Desde 2013 a prefeitura gasta um valor próximo do limite mínimo constitucional, sempre próximo
aos 25%. Em 2016 esse percentual foi de 25,06%. Mais não é apenas isso. Considerando os valores
aplicados na educação básica desde 2011 vemos uma clara tendência de queda a partir de 2014. 

Gastos com os profissionais do magistério na Educação Básica

Abaixo podemos ver os gastos com os profissionais do magistério, em educação infantil e
educação Básica.

Como  indica  o  gráfico  acima,  os  gastos  com  os  profissionais  do  magistério  estão
praticamente estagnados há 3 anos. Apenas em 2016, a receita total da prefeitura cresceu mais de
10%.
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Os gastos em educação básica estão sempre próximo ao 
limite mínimo constitucional de 25%.

Fonte: Tesouro Nacional – Siconf e FNDE. Elaboração: Ilaese
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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  Contagem,  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 2016 em relação as despesas liquidadas em Educação.
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Fonte: Tesouro Nacional e Banco do Brasil. Elaboração: Ilaese
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Em termos percentuais, o impacto do FUNDEB na Educação pode ser melhor visualizado no
gráfico abaixo:

Como se nota, e maior parte dos valores investidos em Educação em Contagem é oriunda
do FUNDEB.  Em 2016 76,7% dos gastos  em Educação tiveram origem nos  recursos  brutos  do
FUNDEB.
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A maior parte dos valores investidos na Educação em 
Contagem é oriunda do FUNDEB.

Fonte: Tesouro Nacional e Banco do Brasil. Elaboração: Ilaese
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Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério

Também existe  uma lei  que determina um mínimo de 60% dos recursos  do FUNDEB a
serem investidos nos profissionais do magistério. Os valores absolutos pagos estão indicados ao
final do capítulo anterior, abaixo indicamos esse percentual.

Uma vez a maior parte dos gastos em educação são provenientes do magistério,
esses  números  não  significa  muita  coisa.  Quase  todos  municípios  brasileiros  possuem  um
percentual análogo, ou mesmo superior. Isso significa que esse piso é, em verdade, muito baixo.
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Fonte: Tesouro Nacional, FNDE e Banco do Brasil. Elaboração: Ilaese
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7 – Terceirização

O avanço das terceirizações no município
Ora, como vimos, existem espaços alargados para investimentos em Educação, bem como

nos  demais  setores,  na  prefeitura  de  Contagem.  Ao  mesmo  tempo,  os  pisos  constitucionais,
particularmente  o  da  Educação  Básica,  estão  muito  próximos  do  limite.  Para  onde,  então,  é
destinado a maior parte dos recursos do município?

Uma das explicações principais é, certamente, a terceirização. Vejamos abaixo, em termos
absolutos, o valor destinado para serviços terceirizados:

 

Como  se  vê,  em  2015  foram  gastos  mais  de  300  milhões  de  reais  com  terceirização,
alimentando empresas privadas. Mas não somente. Esse valor cresceu 31% em apenas 3 anos.
Ocupando mais de 20% da receita corrente líquida do município.

Fonte: Tesouro Nacional - Siconf. Elaboração: Ilaese
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8 – Impacto do IPTU

O  IPTU  pode  implicar  em  um  crescimento  de  78  milhões  nas  receitas  do  município.
Segundo a previsão da prefeitura o valor real a ser arrecadado deve ser de 45 milhões devido a
inadimplência. Esse 45 milhões serão somados tanto a receita corrente líquida quanto a receita de
impostos e transferências que definem, respectivamente, a Lei  de Responsabilidade Fiscal  e os
mínimos constitucionais. 

Pela primeira vez em décadas, o IPTU volta a ser cobrado na prefeitura de 
Contagem. Acreditamos que esse retorno é um erro. A carga tributária no 

Brasil já é demasiado alta e, como vimos nesse estudo, os baixos investimentos 
na saúde não estão associados a queda na receita. O que está em jogo são as 

prioridades e para quem governa a prefeitura de Contagem!

É preciso lutar contra a aplicação do IPTU em Contagem!

Fonte: Tesouro Nacional - Siconf. Elaboração: Ilaese
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Considerando  que  o  IPTU  já  tivesse  sido  cobrado  em  2016,  o  mínimo  constitucional
segundo  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  seria  de  46,13%.  Isso  significa  um  espaço  para
investimento  nos  servidores  de  108  milhões  de  reais,  considerando  o  Limite  da  LRF  e  de  71
milhões de reais considerando o Limite Prudencial. 



9 – Análise de impacto de reajuste em relação à LRF

Como podemos ver na tabela abaixo, os gastos totais em educação, bem como os gastos com
salários dos professores cresceram em torno de 2% em 2016, enquanto a receita e os repasses do 
FUNDEB cresceram em torno de 10%. Isso sob uma inflação de 6,58%.

2015 2016 Crescimento
Receita Total 1.429.496.250,34 1.571.725.183,42 9,95%
Receita corrente líquida 1.258.344.668,28 1.329.523.069,31 5,06%
Transferência bruta do FUNDEB 160.204.999,28 176.433.850,97 10,13%
Gastos totais em Educação 309.551.352,95 315.566.406,09 1,9%
Gasto com os profissionais do magistério 150.601.739,46 154.2894.61,01 2,4%
Inflação (INPC) 6,58%

A situação é ainda mais crítica se analisarmos o período de 2014 a 2016. Nesse caso os 
gastos totais com educação e os salários dos professores ficaram praticamente estagnados, sob 
uma inflação de quase 20% e uma receita corrente líquida com crescimento de cerca de 12%

2014 2016 Crescimento
Receita corrente líquida 1.187.652.590,97 1.329.523.069,31 11,9%
Gastos totais em Educação 314.742.667,16 315.566.406,09 0,2%
Gasto com os profissionais do magistério 153.609.756,5 154.2894.61,01 0,4%
Inflação (INPC) 18,60%

A tendência de crescimento nas receitas persistem na Prefeitura de Contagem no primeiro 
trimestre de 2017, esse crescimento foi de 6,3%.

Receita: 1° 
Trimestre 2016 
(em mil reais)

Receita: 1° 
Trimestre 2017 
(em mil reais)

Crescimento

Receitas             306.196 325.657 6,3%

Como vimos, o espaço para reajuste salarial dos servidores públicos foi de 84 milhões de
reais  considerando o limite da Lei  de Responsabilidade Fiscal  e de 48 milhões considerando o
Limite  Prudencial.  Considerando  um  aumento  de  5%  na  Receita  Corrente  Líquida  em  2017
(aumento que supomos inferior ao dos anos anteriores), esse espaço passa para 120 milhões de
reais considerando o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal e 82 milhões em relação ao Limite
Prudencial (51,3%).

Mantendo  constante  os  demais  fatores,  inclusive  a  tendência  a  aposentadoria  de  uma
fração da categoria, o impacto anual máximo de um aumento de 5%, uma vez que os gastos totais
com salários dos  trabalhadores  do magistério  em 2016 foi  de 154 milhões  de reais,  é  de  7,7
milhões de reais. Isto se o aumento for aplicado a partir de janeiro. Isto é, menos de 8 milhões
anuais com um espaço de mais de 80 milhões de reais considerando o limite prudencial da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Nesse sentido, existe possibilidade real da prefeitura conceder o aumento solicitado pelo
sindicato de 35%, sem comprometer a possibilidade de reajustes dos demais servidores públicos.



Já um reajuste para o conjunto dos servidores, implicaria em uma variação limite de 31,7
milhões  de  reais  a  cada 5%.  Também nesse caso,  o  impacto  apenas  atingiria  esse  valor  se  o
reajuste fosse implementado a partir de janeiro.



Conclusões

  

Não faltam recursos para a prefeitura investir na Educação. 
Sua receita cresce de modo continuado em todo período 

analisado, sendo que em 2016 esse crescimento foi cerca de 
10%. Bem superior a inflação.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, embora absurda, não é 
desculpa para falta de investimento nos servidores públicos 
em Contagem. Apenas em 2016 o espaço que existir em 

relação a LRF foi de 82 milhões de reais e 48 milhões em 
relação ao limite prudencial.

Os gastos em Educação básica estão próximos do piso mínimo 
constitucional, de 25%, e apresenta tendência de queda.

As transferências do FUNDEB ocupa, em média, cerca de 
76% dos investimentos em Educação. É preciso destinar mais 

recursos próprios para o setor, dado que esses recursos 
existem.

A terceirização ocupa mais de 20% do orçamento do 
município, percentual superior a quase todas capitais 

brasileiras.
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