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Introdução 

Esse relatório da execução orçamentária da Educação no município de Itatiaia/RJ decorre de 

atualização da apresentação realizada no Fórum Municipal de Educação de Itatiaia/RJ 

(novembro/2018), referente à Meta 20 do Plano Municipal de Educação, cujo objetivo seria 

garantir um investimento compatível com a trajetória da arrecadação tributária. A referida 

apresentação pode ser acessada no link que segue: 

http://www.sepeitatiaia.org.br/wa_files/fme_2018_itatiaia_meta20_financiamento_educacao.pdf 

A análise realizada abrange o período compreendido entre os anos de 2012 e 2020, tendo como 

fontes as informações disponíveis no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 

Educação (SIOPE) do FNDE/MEC. Com relação aos relatórios municipais, destacamos os 

seguintes: 

− Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) 

− Quadro de Resumo de Despesas Liquidadas 

− Demonstrativo FUNDEB 

− Demonstrativo da Função Educação 

− Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDEB 

− Matrículas da Educação Básica 

Preliminarmente, podemos indicar que as tendências apontadas em 2018 se confirmaram: 

trajetória inequívoca de crescimento real da arrecadação municipal, aumento da despesa com 

manutenção e desenvolvimento do ensino inferior ao da receita, baixíssimo percentual de 

investimento e evasão escolar registrada nos Ensino Fundamental, ainda mais acentuada na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), ao longo da última década.  

 

 

 

 

Link das Fontes Consultadas: 

 http://www.fnde.gov.br/fnde_sistemas/siope/relatorios/relatorios-municipais 

 http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/consultas 

http://www.sepeitatiaia.org.br/wa_files/fme_2018_itatiaia_meta20_financiamento_educacao.pdf
http://www.fnde.gov.br/fnde_sistemas/siope/relatorios/relatorios-municipais
http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/consultas
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Olho Vivo no Dinheiro da Educação 

Entre 2012 e 2020 a receita do município registrou um crescimento de 166,5%,  nos últimos 

quatro anos o aumento da arrecadação de impostos e transferências legais foi superior a 50%.  

 

Por outro lado, o total das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) 

registrou uma variação de 92,6%; nos últimos quatro anos, o aumento foi de 28%.  

 

As despesas custeadas com recursos do FUNDEB tiveram uma aumento ainda mais 

modesto: 82,5% de 2012 a 2020, 21% nos últimos quatro anos.  
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Esse significativo aumento da arrecadação deveria ter sido acompanhado de um 

crescimento correspondente no percentual dos investimentos em Educação, o que de fato não 

ocorreu; pelo contrário, os investimentos foram insignificantes durante todo o período analisado. 

O nível de investimento em 2020 foi inferior ao registrado em 2012 e ao longo desses noves anos 

sempre esteve abaixo de 2,5% das despesas de MDE.  

 

Observando abaixo a comparação entre a variação da receita, da despesa total de MDE  e 

da despesa custeada com recursos do FUNDEB, podemos concluir que o baixo nível de 

investimento não pode ser atribuído a uma suposta crise fiscal ou ao aumento das despesas da 

Educação. 

 Tampouco à correção salarial dos vencimentos pagos aos profissionais da educação. A 

variação acumulada do INPC/IBGE - índice que serve de parâmetro para o reajuste anual dos 

servidores municipais -  foi de 64,3% no período; menos de 40% do aumento da receita e bem 

abaixo da variação da despesa total ou do FUNDEB. 

 

Na tabela a seguir podemos perceber que o percentual da despesa total de MDE em relação 

à  arrecadação municipal registrou uma queda acentuada e progressiva: em 2012 as despesas 

representavam cerca de 35% da receita de impostos e transferências; em 2020, pouco mais de 25%. 

Levando em consideração as despesas da rede municipal de ensino, a variação negativa foi de 7,6 

pontos percentuais, diminuiu de 30,2% para 22,7%.  
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Contudo, conforme também havia sido indicado em 2018, as despesas de pessoal e 
encargos sociais custeadas com recursos próprios registraram uma elevação significativa. Essas 
despesas,  que em 2012 representavam 19%, alcançaram o índice de 40% da despesa total com 
pessoal em 2020. Em nove anos, o aumento foi da ordem de 440%; nos últimos quatro anos, 
superior a 30%. Apenas nos dois últimos anos, houve um crescimento de 24% da despesa dessa 
fonte de recurso. Em 2019 o total das despesas de pessoal custeadas com recursos próprios foi 
equivalente a R$ 11,4 milhões, em 2020 chegou perto de R$ 14, 2 milhões, um aumento de quase R$ 
2,8 milhões. 

 

  Na outra ponta, o percentual da despesa com pessoal destinado ao pagamento dos 

funcionários da Educação diminuiu nos últimos quatro anos. Em 2017, o percentual dessa despesa 

em relação à despesa total com pessoal era de 20,39%; em relação à despesa total de MDE, 15,20%. 

No ano passado esses índices registraram 16,87% e 12,25%, respectivamente.  

 Nesse ponto cabe destacar que os funcionários representam cerca de um terço do total de 

servidores da Educação, mas sua participação no total da despesa com pessoal e encargos sociais é 

inferior a 17%, apesar de cumprirem uma jornada semanal de 40 horas, o dobro da carga horária dos 

professores. A projeção preliminar da defasagem salarial desses profissionais da Educação em relação 

ao magistério indica um valor acumulado da ordem de 50% nos últimos quatro anos. 

 

Retrospectivamente, é possível perceber a urgência para que o poder público municipal 

reveja as prioridades na destinação dos recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino, de 

forma a garantir condições de trabalho e remuneração dignas a todos os profissionais da Educação,  

ampliação do percentual de investimentos, através da realização de reformas e ampliações da rede 

escolar, contemplando também um plano de ação articulado na área de inclusão digital.  
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Tabelas (resumo) 

 

 

 

 

 


