
Uma análise das finanças da Educação em
São José do Rio Preto

Apresentação
Elaborado pelo Instituto Latino Americano de Estudos Socioeconômicos sob coordenação de

Gustavo Henrique Lopes Machado.

Este estudo tem por objetivo analisar as finanças públicas de São José do Rio Preto, 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 São José do Rio Preto .
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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  Prefeitura  de  São  José  do  Rio  Preto  prevê  uma  receita  total  no  ano  de  2017  de  R$
1.813.327.500,00. Vejamos no gráfico abaixo como o orçamento está dividido para este ano de
2017 e em 2016, considerando as despesas por função.

O que impressiona na LOA de 2017 é que apesar de prever um crescimento de mais de 80
milhões na receita (em relação ao previsto no ano anterior), 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 superior a 25%. Na
Educação, por sua vez, se prevê um crescimento de meros 2,01%, menor que a inflação de 2016
que foi de 6,29%. Para onde foi, então, o crescimento da receita? Predominantemente para os
gastos com administração, cuja previsão de crescimento é de mais de 16,59%, oito vezes mais que
a educação. 
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Fonte: Portal Transparência de São José do Rio Preto. Elaboração: Ilaese

LOA 2017 versus LOA 2016 (em milhões de reais)
2016 2017 Variação

EDUCAÇÃO 333 340 2,01%
SAÚDE 295,2 297,4 0,75%
ASSISTÊNCIA SOCIAL 26,2 24,5 -6,49%
ESPORTES 28 16,1 -42,50%
CULTURA 4,6 3 -34,78%
DIREITOS E POLÍTICAS PARA MULHER 1,6 1,4 -12,50%
TRABALHO E EMPREGO 2,5 1,9 -24,00%
ADMINISTRAÇÃO 206,8 241,1 16,59%
CÂMARA MUNICIPAL 20,9 23,6 12,92%
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPI 12,9 8,9 -31,01%
FAZENDA 56,5 63,3 12,04%
PLANEJAMENTO 5,6 2,7 -51,79%
COMUNICAÇÃO SOCIAL 7,5 7,5 0,00%
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E T 2,6 2,9 11,54%
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊN 4,3 4,1 -4,65%
RIOPRETOPREV 117 129,4 10,60%
OBRAS 181,6 221,8 22,14%
SERVIÇOS GERAIS 14,5 17 17,24%
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 2 4,2 110,00%
HABITAÇÃO 0,4 0,3 -25,00%
MEIO AMBIENTE 72,1 77,3 7,21%
EMCOP 12,1 6 -50,41%
SEMAE 285,2 284,9 -0,11%
TRÂNSITO 41,4 34 -17,87%



2 – Recursos 

Como podemos ver no gráfico abaixo, a arrecadação do município de São José do Rio Preto
cresceu 25% entre 2013 e 2016. Apenas no ano de 2016 o crescimento da receita foi de 10,4%
enquanto a inflação acumulada no último ano foi de 6,29% segundo o IPCA.

Abaixo indicamos a evolução dos vários tipos de receitas do município de São José do Rio
Preto. Como veremos logo adiante, essas receitas são importantes para analisarmos os mínimos e
tetos estabelecidos na constituíção.
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Em 2016 a Receita Total de São José do Rio Preto 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. Como podemos ver acima, a receita
proveniente de impostos e transferência, em 2016, é apenas 53% da receita total, ou seja, quase a
metade.  Isso  significa  que  o  piso  mínimo  constitucional  de  25%  para  a  educação  básica,  em
verdade, não chegou a 13% das receitas totais do município no ano em questão. Esses 25% é,
portanto, um mito.
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Piso mínimo da educação não atingiu 13% das Receitas Totais 
do município de São José do Rio Preto.

Fonte: Tesouro Nacional – Siconf e Fnde. Elaboração: Ilaese
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3 – Gasto com Pessoal e a Lei de Responsabilidade Fiscal

No gráfico abaixo indicamos, no período entre 2011 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. 

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  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. 

Fonte: Tesouro Nacional - Siconf. Elaboração: Ilaese
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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
São José do Rio Preto estão bem abaixo do limite previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

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
São José do Rio Preto, este quadro definitivamente não existe.

O  espaço  que  existe  para  aplicação  de  recursos  em  pessoal  (incluindo  educação)  é
assombroso. Em nenhum ano desde 2011 esses gastos superaram 36%. Esse cenário é distinto da
quase totalidade dos municípios brasileiros. Vejamos alguns exemplos, em Campinas-SP, em 2016,
os gastos com pessoal ocuparam 51,23% da receita corrente líquida do município, muito próximo
do limite prudencial (51,3%) e com uma pequena margem para o limite real que é de 54%. Em
Ribeirão Preto esse percentual foi de 51,45%, acima do limite prudencial. Apenas para citar dois
municípios do Estado de São Paulo, que possui uma situação relativamente privilegiada em relação
aos demais  estados  brasileiros.  Raros  são  os  casos  em que um município tem um gasto  com
pessoal inferior aos 40% e São José do Rio Preto é um desses casos raros.

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  São José do Rio Preto.

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 2011, 1,328 bilhões de reais. Isso equivale a mais de 200 milhões de reais por ano
disponíveis.   Isso significa que existe muito espaço para se investir na contratação e aumento
salarial  dos servidores,  mesmo considerando a absurda lei  de Responsabilidade fiscal.  Significa
também que o município tem gastado pouco com serviços essenciais como Educação e Saúde.

Mesmo com a LRF, existe um espaço no orçamento de São 
José do Rio Preto para gasto com pessoal de mais de 200 

milhões de reais por ano.

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

Fonte: Tesouro Nacional – FNDE e Portal Transparência de São José do Rio Preto. 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 20% e em relação a
Receita Corrente Líquida esse percentual oscila abaixo dos 25% nos anos analisados. 

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. 

Detalhamento dos gastos totais em Educação
Abaixo indicamos o detalhamento dos gastos em educação no municípios no período entre

2013 e 2016:

2013 2014 2015 2016
Educação Total 239.522.107,32 262.659.890,24 287.198.371,27 326.233.065,47

Ensino Fundamental 109.601.972,79 120.535.791,40 136.712.164,27 168.624.837,30

Ensino Médio 813.674,49 1.987.493,43 2.162.430,98 693.722,26

Ensino Profissional 0,00 0,00

Ensino Superior 0,00 0,00

Educação Infantil 98.216.610,26 103.747.316,03 110.412.386,19 117.896.925,50

Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00

Educação Especial 87.865,08 172.739,97 0,00

Demais Subfunções Educação 30.801.984,70 36.216.549,41 37.911.389,83 39.017.580,41

Fonte: Tesouro Nacional - Siconf. Elaboração: Ilaese

Fonte: Tesouro Nacional – FNDE e Portal Transparência de São José do Rio Preto. 
Elaboração: Ilaese
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Gasto mínimo constitucional na Educação Básica

Percentualmente, esses valores representa o seguinte:

Fonte: Tesouro Nacional – Siconf e FNDE. Elaboração: Ilaese
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Fonte: Tesouro Nacional – Siconf e FNDE. Elaboração: Ilaese

2011 2012 2013 2014 2015 2016 LIMITE
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%
31,24%

28,40%
25,41% 26,54% 26,63% 26,81%

25,00%

Percentual gasto na educação em relação ao limíte constitucional

Educação



Ora, como se vê, se a margem para gasto como pessoal está bem folgada em relação ao
teto da LRF, 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 26,81%. Mais não é apenas isso. Considerando os valores aplicados na
educação básica desde 2011 vemos uma clara tendência de queda. De 2012 em diante esse gasto
jamais se aproximou dos 30%.

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.

Podemos  ver  que  a  maior  parte  do  crescimento  no  investimento  no  setor  se  deu  na
Educação Infantil. No ensino fundamental esses gastos cresceram apenas 7,4% entre 2012 e 2015.
Nesse mesmo período a inflação, segundo o IPCA, foi de 33,6%. Vemos também uma estagnação
nos gastos com os professores da educação básica entre 2015 e 2016, quando o valor investido
cresceu apenas 1% sobre uma inflação de 6,29% no ano.

Os gastos em educação básica estão, desde 2013, 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 São José do Rio Preto,  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.

A origem desses dados podem ser visualizadas detalhadamente na tabela abaixo.

Fonte: Tesouro Nacional e Banco do Brasil. Elaboração: Ilaese

Fonte: Tesouro Nacional e Banco do Brasil. Elaboração: Ilaese
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Repasse do FUNDEB – Bruto (em reais) Repasse do FUNDEB – Líquido (em reais)

FPE FPM  ICMS IPI-EXP IPVA ITCMD ITR  LC 87

Ano         

2011 R$459.310,61 R$6.412.960,16 R$75.642.702,36 R$674.231,50 R$7.905.516,27 R$867.567,08 R$74.687,37 R$464.193,24

2012 R$486.275,28 R$6.713.601,34 R$84.024.634,34 R$665.875,66 R$9.186.401,06 R$1.115.382,51 R$82.789,15 R$476.628,24

2013 R$558.399,87 R$7.789.985,42 R$100.784.755,17 R$748.771,44 R$10.336.197,75 R$1.294.180,98 R$104.590,32 R$508.923,38

2014 R$629.522,56 R$8.779.007,59 R$105.565.985,30 R$842.764,46 R$11.904.075,52 R$1.648.670,72 R$136.378,91 R$526.510,32

2015 R$681.975,42 R$9.502.999,96 R$111.096.769,98 R$879.835,36 R$12.904.550,03 R$2.290.501,16 R$176.204,00 R$542.194,70

2016 R$772.890,94 R$11.093.464,66 R$113.573.114,99 R$775.477,23 R$13.720.707,52 R$2.199.361,15 R$196.614,51 R$552.788,88



Por essa tabela,  podemos entender  porque existe  uma diferença entre o valor  bruto e
líquido  do  FUNDEB.  Alguns  desses  impostos,  listados  na  tabela,  já  teriam  como  destino  o
município,  independente  do  FUNDEB,  como  é  o  caso  do  FPM  (Fundo  de  Participação  dos
Municípios). Nesse caso, o que a legislação determina é unicamente que uma fração desse recurso
deve ser alocada na Educação Básica. Por esse motivo, apenas a fração indicada em vermelho no
gráfico acima (FUNDEB líquido) corresponde a recurso de fato novos provenientes do governo
federal. Isso significa que o apoio do governo federal a educação é menor do que parece em um
primeiro momento.

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 São José do Rio Preto
é oriunda do FUNDEB. Mais de 65% em todos os anos desde 2013. Isso significa que a prefeitura
municipal tem destinado poucos recursos próprios para o financiamento do ensino.

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.

Nota do FUNDEB reprovando os gastos em Educação

Importante  destacar  que,  apesar  das  finanças  relativamente  folgadas  para  cumprir  os
requisitos legais e ampliar os investimentos na Educação, a prefeitura de São José do Rio Preto,
além  do  quadro  que  indicamos  acima,  calculou  de  forma  indevida  os  gastos  mínimos
constitucionais.  Segundo  o  parecer  do  FMDE  (Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da
Educação) no cálculo do mínimo constitucional destinado ao magistério “utilizou como base de
cálculo para destinar os recursos do magistério os professores readaptados, professores afastados
na gerência de capacitação, professor afastado na Escola de Competência, verbas indenizatórias
como  Subsidio  do  Convenio  Médico  e  verbas  referentes  à  destinação  do  Transporte  dos
Supervisores de Ensino, horas extras e gratificações com origens fora do exercício do magistério.”

O mesmo parecer destacou que “no mês de novembro de 2016, o recurso do FUNDEB não
foi usado integralmente para o pagamento de salários da educação, permanecendo na conta do
FUNDEB cerca de R$ 9.000.000,00. Entretanto, na documentação referente ao “Relatório Analítico

Fonte: Tesouro Nacional, FNDE e Banco do Brasil. Elaboração: Ilaese
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da Folha de Pagamento” de cada profissional da educação fornecida pelo Poder Executivo, consta a
identificação  de  pagamento  do  FUNDEB,  mostrando  flagrante  distorção  no  fornecimento  de
informações por parte do Poder Executivo”.

Ora,  em verdade,o FNDE (Fundo Nacional  de Desenvolvimento da Educação) estabelece
que os professores que não estão em efetivo exercício do magistério não podem ser incluídos na
remuneração  referente  ao  60%  do  magistério.   Além  disso,  o  parecer  indica  vários  outras
irregularidades:

1) Também foi  contabilizado,  indevidamente,  recursos de caráter indenizatório,  como vale-
alimentação e vale-transporte.

2) O município utiliza o recurso destinado ao pagamento do subsidio de convenio médico para
calcular o recurso referente ao magistério.

3) Também foram contabilizadas indevidamente  gratificações decorrentes de função alheia
ao  magistério,  como  a  incorporação  de  remuneração  de  gratificações  em  cargos
comissionados fora do efetivo exercício.

4) Contabilizou ainda  o pagamento de horas extras para 80 (oitenta) servidores, dentre eles,
professores e especialistas, outra irregularidade. 



6 – Censo escolar

Para  melhor  avaliarmos  o  desenvolvimento  da  Educação  em  São  José  do  Rio  Preto,
disponibilizamos abaixo os dados do Censo Escolar, tal como informados pelo IBGE.  Mostramos o
desenvolvimento em 10 anos do número de Escolas, docentes e matriculas. Ao final, a relação que
existe  no  ensino  fundamental  entre  o  ensino  público  e  privado.  As  tabelas  indica  os  valores
absolutos e os gráficos os valores percentuais.

Há uma redução do número de docentes entre 2005 e 2015. Em 2002 tínhamos 4.360
docentes,  já  em  2015,  4.299.  Essa  queda  pode  ser  verificada,  particularmente,  no  Ensino
fundamental e médio, com um leve crescimento no ensino infantil (pré-escolar).
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Ensino – Matrículas
Ano 2005 2007 2009 2012 2015
Matrícula - Ensino fundamental 46.970 50.447 48.657 46.344 45.573
Matrícula - Ensino médio 18.581 16.795 15.776 16.260 15.476
Matrícula - Ensino pré-escolar 14.928 8.826 8.259 9.321 10.442
Fonte: IBGE. Elaboração: Ilaese

Ensino – Docentes
Ano 2005 2007 2009 2012 2015
Docentes - Ensino fundamental 2.414 2.491 2.217 2.291 2.374
Docentes - Ensino médio 1.222 1.221 1.015 1.120 1.192
Docentes - Ensino pré-escolar 724 644 440 639 733
Fonte: IBGE. Elaboração: Ilaese



O número de matriculas, por sua vez, reduziu sem cessar nos 10 anos analisados. Tínhamos
80.749 alunas matriculados em 2005 e apenas 71.491 em 2015, uma queda de 11,5%. São quase 9
mil estudantes a menos. O setor mais impactado, todavia, foi o infantil seguido do ensino médio. O
ensino fundamental, onde se concentra a educação municipal, teve um comportamento distinto. O
número de alunos matriculados cresceu consideravelmente entre 2005 e 2007, mas após esse ano,
perdeu cerca de 5 mil alunos até 2015.
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Ensino - Rede Escolar
Ano 2005 2007 2009 2012 2015
Escolas - Ensino fundamental 100 147 142 128 136
Escolas - Ensino médio 51 50 55 55 61
Escolas - Ensino pré-escolar 155 147 148 117 114
Fonte: IBGE. Elaboração: Ilaese
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A rede escolar, de sua parte, segue uma tendência análoga, mas em ritmo diferente. Houve
um crescimento do total de escolas entre 2005 e 2009, passando de 306 escolas para 345, após
2009, a tendência foi de queda, passando para 311 escolas em 2015. De qualquer forma, foi o
ensino infantil o mais afetado nesse caso.

O que mais espanta,  porém, é o crescimento incontestável  do setor privado no ensino
fundamental.  Enquanto,  percentualmente,  o  percentual  de  alunos  matriculados  em  escolas
estaduais caiu continuamente, e manteve-se mais ou menos constante na escolas municipais (com
uma oscilação entre 19 mil alunos, o setor privado cresceu continuamente. De 23% em 2005, hoje
ele atinge quase 30% dos alunos matriculados no ensino fundamental, superando, em 2015, as
matrículas em escolas estaduais.
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Matrículas: Escola pública e privada – Ensino Fundamental
Ano 2005 2007 2009 2012 2015
Escola Privada 10.804 11.686 11.996 12.810 13.594
Escola Pública Estadual 18.941 17.882 16.907 15.574 13.524
Escola Pública Municipal 17.225 20.879 19.754 17.960 18.455
Fonte: IBGE. Elaboração: Ilaese
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Ensino privado avança sobre o ensino público em São José do 
Rio Preto.



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  São  José  do  Rio  Preto.  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  meio  bilhão  de  reais  com  terceirização,
alimentando empresas privadas. Mas não somente. Esse valor saltou mais de 100 milhões de reais
em apenas três anos. Não sem razão, os gastos com terceirização abarcam quase 40% da receita
corrente líquida do município, uma fatia muito superior aquela investida na educação.
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Fonte: Tesouro Nacional - Siconf. Elaboração: Ilaese
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Para se ter uma ideia, vejamos, em 2015, como ficou a fatia gasta em terceirização em
todas capitais brasileiras do sudeste. 
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Fonte: Tesouro Nacional - Siconf. Elaboração: Ilaese
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Como podemos ver, São José do Rio Preto destina para atividades terceirizadas um percentual
de sua receita superior em mais de 10% em relação a todas capitais brasileiras do sudeste. A maior
parte  do  dinheiro  público  tem  servido  para  alimentar  empresas  privadas  quase  sempre  com
trabalhadores em situação de extrema precarização.
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Terceirização abarca quase 40% da receita corrente líquida 
de São José do Rio Preto, sendo superior ao percentual de 

todas capitais dos estados do sudeste.



Conclusões
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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 
5% superior a inflação.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, embora absurda, não é 
desculpa para falta de investimento nos servidores públicos 

em São José do Rio Preto. O espaço que existe para maiores 
investimento é ENORME. Mais de 200 milhões por ano, 

sendo percentualmente uma das situações mais confortáveis 
entre o conjunto dos municípios brasileiros.

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 
65% dos investimentos em Educação. É preciso destinar mais 

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

O ensino privado avança sobre o ensino público. 

A terceirização ocupa quase 40% do orçamento do município, 
percentual superior a quase todas capitais brasileiras.


	1 – Lei Orçamentária Anual (2017)
	2 – Recursos
	3 – Gasto com Pessoal e a Lei de Responsabilidade Fiscal
	4 – Análise dos gastos em Educação
	Gastos totais em Educação
	Detalhamento dos gastos totais em Educação
	Gasto mínimo constitucional na Educação Básica
	Gastos com os profissionais do magistério na Educação Básica

	5 – Repasse do FUNDEB
	Impacto do FUNDEB no orçamento da Educação
	Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério
	Nota do FUNDEB reprovando os gastos em Educação

	6 – Censo escolar
	7 – Terceirização
	O avanço das terceirizações no município

	Conclusões

