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Este estudo 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 (Siconf, FNDE).
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Introdução

Nesse estudo analisamos o impacto nas finanças da prefeitura de Belo Horizonte dos
atrasos nos repasses de impostos estaduais, com ênfase no FUNDEB. Como veremos, o FUNDEB
não é administrado pelo governo do Estado,  no entanto,  faz parte da análise explicar  em que
sentido Estado e FUNDEB estão relacionados. 

De fato, o Estado deve aos municípios mineiros cerca de 12 bilhões de reais, distribuídos em
repasses  para  a  saúde,  ICMS,  IPVA,  FUNDEB,  Piso  da  Assistência  Social.  Por  esse  motivo,  no
primeiro tópico do estudo,  analisamos muito brevemente a real  situação financeira do Estado.
Procuramos,  nesse  tópico,  desfazer  algumas  hipóteses  catastrofistas  que  geram  insegurança e
medo, sobretudo entre os servidores públicos.

Em seguida, examinamos a situação das finanças de Belo Horizonte em seu conjunto e o real
impacto dos atrasos estaduais na capital mineira. Como veremos, este impacto em Belo Horizonte
é muito inferior ao que se alardeia nos meios de comunicação e o papel do Estado nas finanças
municipais é menos significativo do que parece a primeira vista.

Por fim, analisamos o caso específico do FUNDEB. Nesse tópico, foi necessário retomar o real
motivo  desse  fundo,  bem  como  seus  impactos  no  financiamento  da  Educação  municipal.
Mostramos que ele é muito inferior ao que comumente se pensa e seu papel jamais foi elevar os
recursos da educação.

Como  os  dados  consolidados  anuais  da  prefeitura  de  Belo  Horizonte  ainda  não  foram
divulgados, tomamos como base, em todos os anos analisados, os dados relativos aos 10 primeiros
meses do ano ou os 5 primeiros bimestres.
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1 – Uma nota sobre a crise do Estado de Minas Gerais

Todo debate que envolve, na atualidade, as finanças dos municípios mineiros tem um único
alvo: o governo estadual de Minas Gerais. Não é sem razão. O Estado vem atrasando, no curso de
todo o ano de 2018,  transferências  de recursos  aos municípios,  com várias  implicações.  Esses
atrasos devem ser, sem dúvida alguma, denunciados. No entanto, é necessário um esclarecimento.

Vem se alardeando a algum tempo o colapso financeiro do estado de Minas Gerais, como se
este estivesse a beira da falência, em estado terminal. Algo próximo ao que vem acontecendo com
o Rio de Janeiro.  Mas,  na verdade,  a  situação entre o Rio de Janeiro e Minas  Gerais  é muito
diferente. 

No caso do Rio de Janeiro, de fato, tem-se uma situação crítica. Historicamente, esse estado se
desindustrializou e depende, hoje, unilateralmente dos royalties do petróleo. A queda desenfreada
do preço do petróleo fez com que a arrecadação do Estado caísse mais de 10 bilhões de reais em
apenas um ano. Não há paralelos nesse sentido com Minas Gerais. Os royalties da mineração são
pouco significativos e jamais atingiram 0,5% da arrecadação de Minas. Ao mesmo tempo, trata-se
de  um  Estado  industrializado  e  um  dos  grandes  produtores  agropecuários  do  país.  Como
ilustração,  indicamos abaixo a arrecadação nos  estados do Rio de Janeiro e  Minas  Gerais  nos
últimos 8 anos.

O que acontece em Minas Gerais, ao contrário do Rio de Janeiro, é uma crise financeira. O
Estado  se  endividou  em  larga  medida  no  curso  dos  últimos  15  anos.  É  esta  dívida  que  está
espremendo  o  orçamento  do  Estado,  cujo  ônus  tem  recaído  sobre  os  servidores  e  sobre  os
municípios. Estas dívidas envolvem não apenas a União, mas, também, outros entes financeiros
privados  em um mecanismo chamado de  securitização.  Em situações  normais,  as  dividas  dos
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Fonte: Diário Oficial de Minas Gerais e do Rio de Janeiro e Tesouro Nacional.  Elaboração: ILAESE.



Estados são contraídas com a União. No entanto, por meio da securitização, fortemente expandida
no  governo  de  Fernando  Pimentel,  Minas  passou  a  se  endividar  com  entidades  financeiras
privadas, com juros mais elevados, agravando ainda mais a situação.
     A  prioridade do Estado de Minas Gerais  é  clara:  primeiro os compromissos financeiros  e
somente depois o atendimento a serviços essenciais como educação e saúde. Este endividamento,
por outro lado, tem como origem mais distante opções como a construção da faraônica cidade
administrativa, carro chefe da propaganda dos governos do PSDB. 
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Crise do estado de Minas Gerais ainda não é estrutural, tem como base o 
endividamento artificial produzido pelas últimas administrações.



2 – O impacto das transferências estaduais é pequeno na
prefeitura de Belo Horizonte

Como vimos, os atrasos do Estado de Minas Gerais dos repasses a serem feitos a todas as
prefeituras do Estado é real, no entanto, esse impacto é pouco significativo para uma prefeitura
como  a  de  Belo  Horizonte.  Para  que  isso  fique  claro,  vejamos  quais  são  os  impostos  cuja
transferência aos cofres municipais é uma incumbência estadual. Trata-se dos seguintes:

✔ 50% do IPVA (Impostos sobre os veículos licenciados em seu território);
✔ 25% do ICMS ;
✔ 2,5%  do  IPI  (Impostos  sobre  as  exportações  ocorridas  no  território

estadual).

       O leitor  desse estudo,  nesse momento,  deve estar  se perguntando: e o FUNDEB? Não há
nenhum equívoco. O FUNDEB é uma incumbência da União, ou seja, do governo federal. Não é
uma transferência direta do Estado para os Municípios. Mas o Estado interfere de forma indireta,
voltaremos a este tema. Por hora, é fundamental nos centrarmos nesse aspecto mais geral, para
que possamos compreender o problema em seu conjunto.
      Desses três impostos cuja transferência para os municípios é de responsabilidade do Estado o
IPI  é  pouco  significativo.  Nem  sequer  é  discriminado  na  prestação  de  contas  da  prefeitura,
aparecendo  sob  a  designação  “Outros  Impostos  Correntes”.  O  fundamental  a  ser  analisado,
portanto, é o peso do ICMS e do IPVA na arrecadação municipal. 
       No gráfico abaixo indicamos a arrecadação da prefeitura com transferências estaduais de ICMS
e IPVA relativas aos três últimos casos. Em todos os casos, consideramos esta arrecadação até o
quinto bimestre dos respectivos anos,  ou seja, até o fim do mês de outubro,  já que os dados
consolidados relativos a todo o ano ainda não estão disponíveis:
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Ora, como podemos ver de maneira clara, o que ocorre não é o pagamento por parte do
Estado do ICMS e do IPVA aos municípios não está acontecendo, mas atrasos nos repasses. A
arrecadação com o IPVA, apesar dos atrasos, continua crescendo sensivelmente em relação aos
anos anteriores. 7,5% entre 2017 e 2016 e 12,4% entre 2018 e 2017. Ou seja, apesar dos atrasos
nos repasses estaduais, as transferências com IPVA cresceram mais no último ano que no anterior.
Já no ICMS verificamos uma queda, mas ela foi de apenas 0,8%. 

Isto ocorre, dentre outros motivos, porque cada atraso nos repasses estaduais gera juros e
multas sobre o montante devido. Em suma, as transferências estaduais somadas (IPVA + ICMS),
mesmo com os atrasos nos repasses, cresceram cerca de 50 milhões de reais  até outubro de 2018
em relação ao ano anterior.

Mas não é somente isso. Ainda que tivéssemos uma enorme discrepância nesses valores, o
município de Belo Horizonte depende muito pouco dos repasses estaduais. Um município como
Belo Horizonte, capital do segundo maior Estado do país em termos econômicos, tem finanças
próprias de enorme peso. Não sem razão, a receita total da prefeitura de Belo Horizonte, que caiu
no ano de 2017, voltou a crescer em 2018 mesmo com os atrasos nos repasses estaduais. 

Como podemos perceber, a arrecadação total do município de Belo Horizonte cresceu cerca
de  730  milhões  de  reais  nos  10  primeiros  meses  de  2018  em  relação  ao  ano  anterior.  Um
expressivo  crescimento  de  9%.  Logo,  não  há  argumento  válido  que  justifique  menores
investimentos do município de Belo Horizonte em função dos atrasos estaduais. Isto foi admitido,
inclusive, pelo prefeito Alexandre Kalil, segundo ele, em entrevista concedida ao G1 exatamente no
dia 30 de outubro:

7

Fonte: Tesouro Nacional.  Elaboração: ILAESE.

Fonte: https://g1.globo.com



Para se ter uma ideia exata do que estamos indicando, apresentamos abaixo o percentual das
transferências estaduais (IPVA+ICMS) no montante arrecadado pela capital de Minas Gerais:

Como podemos perceber, as transferências estaduais representam sempre em torno de 13%
da arrecadação da prefeitura. O percentual recebido no ano de 2018 foi, portanto, muito próximo
aos anos anteriores.  
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Nos 10 primeiros meses de 2018 a prefeitura de Belo Horizonte arrecadou 
730 milhões mais que no mesmo período de 2017.

Fonte: Tesouro Nacional.  Elaboração: ILAESE.



3 – O FUNDEB e o Estado

O FUNDEB surgiu como uma promessa de mundos e fundos para a educação, em particular,
para o ensino municipal. Ou seja, uma partilha mais justa de modo que estados e municípios com
mais recursos transfeririam parte destes para aqueles em piores condições. Mas esse discurso está
envolto em demagogia.  Esconde o real motivo do FUNDEB.

 O FUNDEB respondeu, em seu tempo, a outro problema: a municipalização da educação
básica. Ocorre que não era possível municipalizar o ensino infantil e fundamental a nível nacional
por uma simples razão: a maior parte dos municípios não possuíam receitas de modo a garantir
sua implementação, sobretudo aqueles municípios pequenos, que não eram polos econômicos de
algum tipo.

Nesse contexto o papel do FUNDEB foi simplesmente o seguinte: equalizar a distribuição de
recursos entre os entes federativos (estados e municípios) de modo a garantir que municipalização
do ensino fosse viável. Trata-se portanto de uma redistribuição dos recursos de modo a garantir
uma redistribuição das vagas  ou a municipalização das  escolas estaduais.  Se esse processo foi
progressivo ou regressivo para o ensino, é outro debate. Mas jamais se tratou de ampliação dos
recursos.  Tanto  é  assim  que  praticamente  não  existem  municípios  em  que  o  FUNDEB  seja
suficiente para o financiamento do ensino. O discurso, muito difundido, de que se trata de rios de
dinheiro a tal ponto que a prefeitura os desvia para outra finalidades é uma lenda sem respaldo
algum na realidade. Desvios dos fundos do FUNDEB podem até acontecer, mas a realidade é que
os recursos do Fundo jamais foram suficientes para financiar a educação básica no Brasil. 

Sem entrar nos detalhes de como o cálculo para distribuição do FUNDEB é realizada (pois
entraríamos em uma complexidade desnecessária para os objetivos desse estudo) a regra básica é
a seguinte: todos os municípios e estados pagam e recebem recursos do FUNDEB. Como ele foi
criado para atender a municipalização,  os estados tendem a pagar mais do que recebem e os
municípios tendem a receber, do Fundo, mais do que pagam. 

Como  podemos  ver  na
tabela ao  lado,  a  maior
parte  dos  recursos  do
FUNDEB  são  originados
de  receitas  retidas  em
impostos  do  Estado.
Além  disso,  o  Fundeb
ainda recebe os recursos
da  chamada
Complementação  da
União,  por  intermédio
do  orçamento  do
Ministério da Educação.

Fica  claro,  então,
que os atrasos do Estado
impactam diretamente o

FUNDEB na medida que a maior parte de seus recursos tem origem na retenção de impostos de
jurisdição estadual, ao mesmo tempo que as cotas de IPVA e ICMS do município, também tem sua
origem em transferências do Estado, como vimos o item anterior.
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Desse modo, o Estado não é responsável por transferir diretamente os recursos do FUNDEB,
mas apenas indiretamente. 

Por  esse  motivo,  os  atrasos  nos  repasses  estaduais,  sobretudo  no  ICMS,  tem,  de  fato,
impactado negativamente o FUNDEB. Embora todas as retenções de impostos para o FUNDEB
sejam de 20%, o ICMS representa de longe o maior recurso e, por isso, é a principal fonte do
FUNDEB. Ilustramos isso mostrando o montante dos recurso pagos e recebidos do FUNDEB na
prefeitura de Belo Horizonte nos 10 primeiros meses de 2018 comparados com o mesmo período
de 2017.

Como se vê, houve um crescimento do montante pago ao FUNDEB pela prefeitura de Belo
Horizonte de 5,1%. Ao mesmo tempo, o que foi arrecadado caiu de 536 milhões para 439 milhões
de  reais,  ou  seja,  uma queda  de  expressiva  de  18%.  Esta  queda nos  recursos  recebidos  pelo
FUNDEB  foi  em  função  dos  atrasos  nos  repasses  estaduais.  Por  esse  motivo,  o  saldo  da
movimentação ou o FUNDEB líquido caiu de 175 milhões de reais até o 5° bimestre de 2017 para
62 milhões no mesmo período de 2018.

Podemos até mesmo avaliar  o ritmo desses atrasos em cada bimestre separado de 2018,
como indicamos abaixo:
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Claro está que os atrasos nos repasses estaduais começaram a impactar, de forma mais
significativa,  o  montante  do  FUNDEB  destinado  ao  município  no  segundo  bimestre  de  2018,
atingindo seu ponto crítico no terceiro bimestre, quando o saldo da movimentação do FUNDEB foi
negativo em cerca de 40 milhões de reais. Em seguida temos uma recuperação e, já no quinto
bimestre de 2018, temos um saldo positivo superior a 28 milhões de reais.  Ainda assim fica claro
que  os  atrasos  continuam,  já  que,  nesse  último  bimestre,  como  nos  anteriores,  os  repasses
deveriam orbitar em torno de 40 milhões de reais.

No entanto, é importante deixar claro que o FUNDEB é apenas uma receita complementar
para o financiamento da educação pública.  A responsabilidade de financiamento da educação
municipal é, por definição, da respectiva prefeitura. O FUNDEB é uma transferência gerida pela
União que visa auxiliar nessa tarefa, mas não substitui, em nenhum sentido, as responsabilidades
da administração municipal. A prefeitura pode e deve aplicar recursos próprios na Educação.

Para se ter uma ideia, vejamos o impacto real do FUNDEB nas despesas totais em Educação.
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Fonte: FNDE.  Elaboração: ILAESE.



Como  podemos  constatar  facilmente,  no  ano  de  2017,  quando  os  repasses  do  FUNDEB
estavam, em grande parte, regulares, o saldo líquido do FUNDEB financiou apenas 13,38% dos
gastos totais em Educação na prefeitura de Belo Horizonte. Fica claro, então, que além de ser uma
verba complementar,  os  atrasos  do FUNDEB não inviabilizam  um adequado financiamento  da
Educação. Sobretudo, porque Belo Horizonte já retomou um crescimento consistente de receitas.

Some-se a isso que, nos 5 primeiros bimestres de 2018, o que foi gasto com o pagamento
dos  professores  foi  inferior  ao  montante  gasto  no mesmo  período  de  2017,  como  indicamos
abaixo:

Isto significa que, apesar de ter recursos, a prefeitura de Belo Horizonte vem utilizando o
FUNDEB como bode expiatório para minar os investimentos no setor.
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Fonte: FNDE.  Elaboração: ILAESE.

Existe, sim, atrasos nos repasses do FUNDEB a prefeitura de Belo Horizonte 
em função do ICMS ser a principal fonte que alimenta este fundo. No 
entanto, o saldo líquido do FUNDEB representa, em tempos normais, 

menos de 15% do total investido na Educação.



Conclusões
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Existe um elevado índice de endividamento do Estado de Minas 
Gerais. No entanto, a situação econômica do estado não é de 
“colapso”, como no Rio de Janeiro. Minas possui crescimento 

consistente de receitas.

Mesmo com os atrasos nos repasses estaduais, a prefeitura de Belo 
Horizonte retomou seu ritmo de crescimento em 2018. Apenas nos 10 
primeiros meses do ano arrecadou 730 milhões de reais mais que no 

mesmo período do ano anterior.

O FUNDEB foi sim impactado pelos atrasos nos repasses do governo 
do Estado. No entanto, o FUNDEB líquido representa menos de 15% do 

que historicamente é gasto em Educação no município.

Os repasses estaduais à prefeitura de Belo Horizonte estão 
acontecendo, mas com atrasos. Sobre esses atrasos incidem juros e 
multas. Por isso, o município de Belo Horizonte recebeu, em 2018, 

mais recursos estaduais que em 2017, considerando as duas principais 
fontes: IPVA e ICMS.
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