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APRESENTAÇÃO

Orçamento Público e a Educação
O orçamento público é um tema de grande importância para a nação. É através dele que a gestão
pública consegue planejar com maior controle e responsabilidade a arrecadação das receitas e de que
forma o dinheiro público será utilizado em um determinado período. Em nossa sociedade, há uma demanda
populacional crescente pelo atendimento nas áreas da saúde, educação, cultura, segurança, saneamento
básico, habitação, justiça, transporte, infraestrutura, entre outras.
Contudo, os recursos para serem investidos nesses setores fundamentais para o bem-estar dos
cidadãos e cidadãs muitas vezes são limitados e não conseguem suprir as necessidades mais urgentes
da população. Por isso, a sociedade precisa estar atenta aos gastos públicos para certificar-se que os
recursos previamente definidos para as áreas prioritárias que possibilitarão o cumprimento das metas das
políticas educacionais, por exemplo, não sejam alocados em outras despesas sem relação direta com os
interesses da maioria.
Se por um lado a definição dos gastos públicos depende da análise de nossos representantes
eleitos que atuam nas prefeituras, governos e casas legislativas (Assembleias e Câmaras) dos estados e
municípios, por outro lado, é papel da população reforçar a carência de políticas públicas e cobrar por
melhorias nas áreas prioritárias mesmo para isso, seja necessário abrir mão de algum investimento em prol
de outro mais urgente.
O orçamento é uma lei que exprime a responsabilidade do chefe do poder executivo. Cabe ao
presidente da república, governador e prefeito assumir a responsabilidade de atender as demandas da
população, buscando a redução das desigualdades e ampliação de oportunidades para todos(as).
O orçamento público abrange três documentos elaborados em momentos distintos, obedecendo as
seguintes características:
a) Plano Plurianual-PPA (elaborado para um período de quatro anos);
b) Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO (elaborada anualmente e detalha anualmente as metas
estabelecidas pelo PPA);
c) Lei Orçamentária Anual (estima a receita a ser arrecadada e sua aplicação no ano de vigência, bem
como a distribuição das despesas).
Desse modo, respeitando o calendário do ciclo orçamentário, está em discussão o projeto da Lei
Orçamentária Anual (LOA) para 2018 no estado de São Paulo que prevê a participação da população paulista
em audiências públicas agendadas nas Regiões Administrativas, Metropolitanas e Aglomerações Urbanas
do Estado. Esse processo de consulta popular vai até 6/10/2017, o qual resultará em um novo documento
que definirá a distribuição de recursos do Orçamento do Estado de São Paulo para o ano que vem.

dieese.indd 2

11/08/2017 22:34:41

No documento da LOA de 2017, foi previsto um orçamento total de R$ 206 bilhões. Esse número representou uma
queda de 0,41% em 2017 comparando com o ano de 2016.
A receita dos tributos, incluindo o ICMS que está diretamente ligado às oscilações da economia, teve redução de
1,04%. Ao considerar os efeitos da inflação sobre a LOA de 2017, é possível observar que a projeção da receita de 2017
sofreu uma queda real de 7,73%, considerando o resultado anual do IPCA-IBGE calculado em 7,29% para o ano corrente.
Já para o ICMS teve retração real será de 9,56%.
Na conjuntura de profundas mudanças para ajustar os gastos públicos, parte delas de iniciativa da União, tivemos
uma novidade no orçamento estadual que foi a DREM, sigla para Desvinculação de Recursos dos Estados e Municípios. A
DREM é um desdobramento da DRU (Desvinculação de Recursos da União) que a partir de 2017, determinou o desconto
de R$ 500 milhões do orçamento estadual paulista voltado para obras de saneamento para atender as exigências do
setor financeiro com o pagamento da dívida pública.
O orçamento da Educação representou quase 15% de toda a despesa da Administração Geral do Estado, seguida do
orçamento Secretaria de Saúde (10,75%), e Segurança Pública (10,32%).
Tendo em vista a grande demanda por políticas educacionais, o aumento previsto no orçamento de 2017 para a
Secretaria da Educação de 7,06% (pouco mais de R$ 2 bilhões) não foi suficiente para cobrir as necessidades mais
urgentes acerca da melhoria da qualidade do ensino e valorização dos(as) professores(as) do magistério. Aliás, se
compararmos com a inflação acumulada no período, a educação sofreu uma perda real de R$ 65 milhões.
Não podemos esquecer que o orçamento de 2016 previu corte de R$ 1 bilhão com a remuneração dos profissionais
do magistério em relação ao orçamento de 2015, passando de R$ 11,5 bilhões para R$ 10,5 bilhões.
Em 2016 a Secretaria da Educação sofreu com o corte orçamentário em 70% das ações programadas pela pasta, total
de 20 ações. No PLOA de 2017 foram 18 ações que passaram por ajuste das despesas. Aquelas que mais sofreram com os
cortes foram: R$ -331 milhões para educação em tempo integral; R$ -16 milhões para atendimento de jovens e adultos
na educação básica (EJA); R$ -220 milhões com iniciativas pedagógicas mediadas por tecnologias de informação; R$
-70 milhões com ação cooperativa estado-município para construções escolares; R$ -38 milhões com avaliação e
monitoramento do sistema educacional paulista; R$ - 33 milhões com o programa escola da família.
Em se tratando dos profissionais do magistério, o orçamento para 2017 previa crescimento de quase 3% das despesas
com a remuneração (R$ 312 milhões), valor insuficiente para garantir correção salarial para toda a categoria que hoje
representa mais de 40% dos vínculos efetivos de trabalho da administração pública paulista.
Diferentemente do que ocorreu com o orçamento da educação para 2017, as despesas previstas para o legislativo e
judiciário, órgãos que concentram os chamados “super-salários” (salário acima do teto atual pago ao governador de
R$ 21.631,05), tiveram aumento, como mostra a tabela a seguir:
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O que apontou o orçamento de 2017?
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TABELA 1 - Projeção de Despesas fixadas do Estado de São Paulo, por Órgão, segundo
participação no total da despesa – Comparação do PLOA 2017 em relação ao PLOA 2016.
Órgão

Valor fixado
PLOA 2017R$

Legislativo
2.017.719.236
Assembleia Legislativa
1.135.428.850
Tribunal de Contas do Estado
882.290.386
Judiciário
10.837.544.597
Tribunal de Justiça
10.774.473.877
Tribunal de Justiça Militar
63.070.720
Ministério Público
2.304.497.990
Defensoria Pública do Estado
812.191.360
Poder executivo
182.817.360.698
Educação
30.459.970.640
Saúde
22.149.234.709
Administração Geral do Estado
58.350.443.609
Fazenda
2.656.271.875
Administração Penitenciária
4.565.174.387
Agricultura e Abastecimento
1.027.505.359
Casa Civil
531.590.924
Cultura
762.706.112
Desenvolv. Econômico, Ciência e Tecnol.
14.532.206.864
Desenvolvimento Social
929.507.073
Emprego e Relações do Trabalho
125.566.634
Energia
37.498.521
Esporte, Lazer e Juventude
197.181.759
Habitação
1.746.337.659
Justiça e Defesa da Cidadania
474.847.841
Logística e Transportes
6.574.192.983
Meio Ambiente
1.149.753.643
Planejamento e Gestão
1.276.950.501
Procuradoria Geral do Estado
1.411.986.973
Saneamento e Recursos Hídricos
1.669.016.711
Sec. De Governo
1.100.786.517
Sec. Direitos da Pessoa com Deficiência
54.809.424
Segurança Pública
21.271.145.655
Transportes Metropolitanos
9.326.093.973
Turismo
436.580.352
(transferência intragovernamental)
26.173.981.497
Total
206.026.609.232

Participação %
sobre a despesa
total
0,98
0,55
0,43
5,26
5,23
0,03
1,12
0,39
88,73
14,78
10,75
28,32
1,29
2,22
0,50
0,26
0,37
7,05
0,45
0,06
0,02
0,10
0,85
0,23
3,19
0,56
0,62
0,69
0,81
0,01
0,03
10,32
4,53
0,21
12,70
100,00

Variação %
com o PLOA
2016
12,38
11,27
13,85
7,05
7,02
12,58
10,48
8,36
-7,23
7,06
4,04
-9,19
-10,05
4,70
-10,19
10,92
-4,97
-1,10
0,21
-15,03
4,75
-5,15
6,72
7,91
4,51
-6,75
-14,82
-2,21
-11,82
-0,91
-19,02
5,17
-8,98
4,26
3,50
-0,41

Variação real
% com o PLOA
2016
4,75
3,71
6,12
-0,22
-0,25
4,93
2,98
1,00
15,00
-0,21
-3,03
-17,15
-18,07
-2,41
-18,20
3,38
-12,60
-8,50
-6,60
-23,40
-2,36
-12,80
-0,53
-16,00
-2,59
-15,00
23,20
-9,70
-20,00
-8,30
27,70
-1,98
-16,90
-2,82
-3,53
-7,70

Fonte: Projeto de Lei nº 750/2016 e Projeto de Lei nº 1.298/2015 – Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Elaboração: DIEESE. Subseção APEOESP.

Campanha salarial do magistério
Como foi mostrado, o orçamento público da educação paulista já sofreu cortes orçamentários do ponto de vista
das despesas globais, destinadas às ações e programas educacionais e também do ponto de vista da manutenção da
qualidade de vida dos professores que não recebem reajuste salarial a mais de três anos (total de 36 meses).
O último reajuste de 7% concedido para toda a categoria ocorreu em julho de 2014. Com a ausência de correção
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TABELA 2 – Desvalorização salarial dos profissionais do magistério da rede pública de
ensino básico paulista segundo o INPC-IBGE, jul./2017

Fonte: SEE; ALESP; INPC-IBGE.
Elaboração: DIEESE. Subseção APEOESP.

SALÁRIO MÍNIMO
Sabemos que entre 2000 e 2017, o salário mínimo teve um crescimento real de 120,8%, segundo a inflação do INPC
que acumulou no mesmo período o percentual de 213,09%. Mas essa valorização do salário mínimo não refletiu em
melhores condições salariais para os professores. Enquanto no ano 2000 o salário do PEB II (40h) representava 7,1 SM e
o PEB I (40) 5,7 SM, em 2017, essa proporção passou para 2,6 SM no caso do PEB I e 2,2 SM no caso do PEB II.

GRÁFICO 1 – Desvalorização salarial do PEB I e PEB II em relação
ao Salário Mínimo Nacional

Fonte: Governo Federal; Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.
Elaboração: Dieese/Subseção APEOESP

Orçamento público paulista
Na série histórica que abrange os anos de 2000 a 2013, a arrecadação das receitas tributárias estaduais cresceu 70%.
Esse acompanhamento busca mostrar que embora a crise econômica seja a tônica da conjuntura no curto e médio prazo,
com efeitos negativos sobre a arrecadação e sobre os investimentos públicos, o estado de São Paulo apresentou aumentos
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salarial, as perdas sobre a remuneração dos profissionais do magistério acumulam 22,96%, entre ago./14 e jul./17,
segundo o INPC-IBGE.
Na prática, o salário atual do PEB I (30h) definido em R$ 1.565,19 desvalorizou R$ 356,86 em relação à inflação. Já o
salário do PEB II (30h) que vale R$ 1.811,91 desvalorizou R$ 413,12.
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consecutivos na arrecadação até 2013, um ano antes de a recessão econômica começar a mostrar os seus efeitos mais
perversos sobre o nível de emprego e sobre o consumo das famílias, levando à redução das receitas a partir de 2014.

GRÁFICO 1 – Arrecadação de receita tributária total
Estado de São Paulo, 2000-2014
(R$ bilhões)

Fonte: Base de dados da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Atualizado em 13/04/2017. Em milhões de reais de março de 2017.
Elaboração: DIEESE. Subseção APEOESP.

Desonerações fiscais
Um elemento que pesa sobre a perda de arrecadação é a política de renúncia fiscal do governo do estado. Só em
2016, as desonerações tributárias autorizadas pelo governo estadual comprimiram em R$ 15,4 bilhões os cofres públicos.
Mesmo em tempos de crise econômica, a política de renúncia fiscal da receita permanece na agenda orçamentária sem
expectativas de que haverá contrapartidas do setor empresarial com relação à manutenção e/ou criação de postos de
trabalho.
No espaço de tempo de 18 anos, que começa em 2002 com projeção até 2020, a perda de arrecadação projetada
totaliza a quantia de R$ 174,8 bilhões.
Os efeitos da renúncia fiscal são sentidos diretamente pela educação básica. A receita do Fundeb-SP que é composta
por tributos foi afetada em R$ 25 bilhões pelas desonerações.
É importante destacar que a política de renúncia fiscal não foi bem avaliada até mesmo pelos órgãos que fiscalizam a
transparência fiscal. Segundo o relatório disponibilizado pela Secretaria da Fazenda, o demonstrativo da renúncia fiscal
do estado de 2016 está incompleto. É preciso realizar uma auditoria integral dos benefícios concedidos e suspender as
concessões consideradas irregulares.
Primeiramente, não há estimativa sobre os benefícios fiscais concedidos em relação ao Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doações (ITCMD).
Também não temos acesso às perdas efetivas da arrecadação para o conjunto das políticas públicas.
Não é possível conferir se o propósito das desonerações foi alcançado, embora saibamos que o setor empresarial
continua sendo beneficiado pela renúncia sem oferecer a devida contrapartida de manutenção dos empregos no estado.
No 1º trimestre de 2017, a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) apresentou 3,5 milhões de pessoas
desempregadas, um aumento de 650 mil pessoas (+22,5%) em relação ao mesmo período do ano anterior.
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Fonte: PLDO (vários anos).
Elaboração: DIEESE. Subseção APEOESP.

Recursos do petróleo
A região do pré-sal da Bacia de Santos é predominantemente paulista. Em entrevista feita em março/17, o governador
Alckmin declarou que nos próximos 10 anos a população paulista verá um crescimento significativo dessa produção.
Tal expectativa está baseada na receita dos royalties do petróleo e das compensações financeiras destinadas ao
orçamento público do Estado de São Paulo que pode ser quintuplicado com a exploração do petróleo no pré-sal.
Estima-se que em 2020 essa produção alcance a margem de R$ 2 bilhões anuais. Infelizmente, as análises de impacto
sobre a receita proveniente dos royalties de petróleo não foram divulgadas detalhadamente.
Em 2016, o estado de São Paulo arrecadou R$ 1,4 bilhão de royalties do petróleo.
Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o repasse de royalties do petróleo para o território paulista somente
em 2017 totalizou a quantia de R$ 289,6 milhões.

Custeio da insuficiência financeira com
recursos do Fundeb-SP
Em junho de 2017, o Procurador-geral da República Rodrigo Janot, protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF)
uma ação contra o governo Alckmin em atendimento ao ato considerado inconstitucional de retirar recursos da educação
para cobrir o déficit da previdência estadual.
Para identificar quanto a Educação perdeu nesse tempo, foi feito um levantamento das contas públicas baseado
nos anos de 2007 a 2016. No primeiro momento, foi observado que o estado de São Paulo gastou R$ 264,1 bilhões em
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE). Em todos os anos da série, o mínimo constitucional estadual (definido
em 30% da despesa líquida sobre a receita líquida) com educação foi cumprido.
Contudo, no mesmo período, descobrimos que o total das despesas do FUNDEB-SP com o pagamento da insuficiência
financeira (déficit da previdência) foi de R$ 27,2 bilhões. Essa quantia poderia financiar praticamente um ano de ações
orçamentárias com MDE.
A educação básica perdeu ao remanejar seu orçamento para o pagamento de insuficiência financeira da SPPREV.
Desde 2007, observa-se uma redução de 10,32% no cômputo dos montantes totais gastos com MDE.
Desse modo, descobrimos que ao descontar os valores do FUNDEB para insuficiência financeira, o estado não tem
cumprido com o mínimo constitucional de 30% em MDE há pelo menos 10 anos.
Isso porque o montante líquido em MDE, excluindo as despesas com insuficiência financeira pagas pelo Fundeb-SP,
foi de R$ 243,6 bilhões entre 2007 e 2016. Uma redução de 10,06%.
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GRÁFICO 2 - Desonerações fiscais instituídas 2002-2020
Estado de São Paulo.
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TABELA 3 - Receitas da São Paulo Previdência e da sua Insuficiência Financeira,
Receitas da Educação na SPPrev e de sua Insuficiência Financeira e Pagamento da
Insuficiência Financeira da Educação com recursos do FUNDEB, 2007 a 2016
Em valores nominais R$

Fonte: São Paulo Previdência (SPPREV) e CEACS/FUNDEB SP.
Elaboração: DIEESE. Subseção APEOESP.
Obs.: O valor da Insuficiência Financeira com recursos do FUNDEB para o ano de 2007 abrange apenas os meses de janeiro a setembro.

Situação do Fundeb-SP e as escolas
de tempo integral (PEI)
Em 2015, a SEE anunciou a existência de 236 Escolas de Tempo Integral que atendem 50 mil alunos e 257 unidades
do Novo Modelo de Escola de Tempo Integral que atendem 80 mil alunos.
Nesse contexto, entra a reforma do ensino médio que busca, entre outros objetivos, ampliar as escolas de tempo
integral. Essa tendência já foi apontada pelo último relatório do Fundeb-SP. Com base na reforma do ensino médio, 16
escolas que participam do PEI (programa de ensino integral) receberão recursos federais que somam R$ 12,3 milhões,
previstos para o ano de 2017 e que beneficiará 6.174 alunos. Esse montante será responsável pelo aumento do valoraluno em R$ 2.000, entre 2017-2020.
No entanto, em junho de 2017, o relatório do Fundeb-SP apurou falta de recursos para essa política em 6 escolas
abrangidas pelo PEI. Nesse caso, a União terá que fazer mais aportes para alcançar a meta do valor-aluno que foi
definida em R$ 4.807,75.
Embora seja uma prioridade pautada pela reforma do ensino médio, observamos que essa política não veio para
ampliar as escolas de tempo integral e facilitar o acesso. Isso porque o dinheiro investido pela União será aplicado
naquelas escolas que já possuem condições estruturais e de recursos humanos para desenvolver o PEI.
Ademais, há um ponto em desacordo com o orçamento do Fundeb. Os recursos federais serão destinados para o
pagamento dos salários de 360 profissionais do magistério que atuam nas escolas de tempo integral. No biênio 20182019, o total de recursos previstos é de R$ 30,9 milhões.
Nesse caso, não sabemos ao certo se o estado deixará de aplicar dinheiro nessas escolas, deixando essa
responsabilidade para a União, ou se haverá uma soma de recursos que serão investidos para melhoria do programa
nas escolas selecionadas, como mostra a tabela a seguir:
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Nome Escola
1
Luciane do Espirito Santo Profa
2
Paulo Rolim Loureiro
3
Valdivino de Castro Pereira
4
Jardim Riviera (Educador Pedro Cia)
5
Amadeu Olivieiro
6
Edgar Raimundo da Costa Dr
7
Alberto Fierz
8
Brasil
9
Jardim Bela Vista
10 Antonio de Mello Cotrim Prof
11 Fabio Barreto
12 Sebastião Fernandes Palma
13 Marcia Helena Barbosa Lino Profa
14 Alfredo Reis Viegas Dr
15 Jardim Bovepa
16 Parque dos Servidores
TOTAL

Município
São Paulo
Guarulhos
Guarulhos
Santo André
São Bernardo do Campo
Mirandópolis
Cosmópolis
Limeira
Conchal
Piracicaba
Registro
Ribeirão Preto
São José dos Campos
Praia Grande
Praia Grande
Paulínia
-

Alunos
2017
350
480
350
487
527
350
350
350
350
350
350
350
350
350
480
350
6174

Valor Aluno
Total
(R$)
(R$)
2.000,00
700.000,00
2.000,00
960.000,00
2.000,00
700.000,00
2.000,00
974.000,00
2.000,00
1.054.000,00
2.000,00
700.000,00
2.000,00
700.000,00
2.000,00
700.000,00
2.000,00
700.000,00
2.000,00
700.000,00
2.000,00
700.000,00
2.000,00
700.000,00
2.000,00
700.000,00
2.000,00
700.000,00
2.000,00
960.000,00
2.000,00
700.000,00
- 12.348.000,00

Fonte: Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB em Sergipe – CEACS FUNDEB;
Elaboração: DIEESE. Subseção APEOESP.

Retrato sobre as condições de trabalho
do magistério e a realidade das unidades
escolares fiscalizadas pelo Tribunal de
Contas do Estado (TCE) em 2016.
O relatório de fiscalização do TCE reforçou a necessidade de maiores investimentos na educação. Esse trabalho consistiu em
avaliar os padrões mínimos de qualidade das escolas públicas. Um ponto importante abordado foi o número de alunos por sala,
limitado pelas resoluções publicadas pela SEE e pelo Conselho Nacional de Educação da seguinte forma:

De acordo com o relatório, as salas de aula superlotadas é uma realidade concreta que tem sido apontada como uma
das principais causas do desenvolvimento de doenças laborais pelos professores.

Quantidade de alunos por sala de aula nos
anos finais do ensino fundamental
 Quase 96% das escolas têm pelo menos uma turma com mais de 30 alunos;
 87% das turmas de anos finais têm mais do que 30 alunos matriculados;
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TABELA 4 - Escolas de Tempo Integral selecionadas para o recebimento
de recurso Federal previsto para o ano de 2017
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3.414 escolas com turmas de anos finais têm pelo menos uma turma nessa situação;
62% das turmas de anos finais apresentam mais de 35 alunos;
Mais de 80% das escolas têm, pelo menos, uma turma com mais de 35 alunos matriculados.
72% das escolas, com turmas de anos finais, apresentam mais de 39 alunos;

Quantidade de alunos por sala de
aula no ensino médio










96,44% das escolas com turmas de ensino médio apresentam pelo menos uma classe com mais de 30 alunos;
Mais de 90% das 77 Des pesquisadas, tem, pelo menos, uma turma com mais de 30 alunos matriculados;
Nenhuma DE cumpriu o recomendado pelo CNE e em 01 DE (Leste 3), 100% das turmas têm mais alunos do que o referido limite.
83,81% das escolas com turmas de ensino médio têm, pelo menos, uma turma com mais de 40 alunos.
Em mais de 80% das escolas de 53 DEs têm, pelo menos, uma turma com mais de 40 alunos matriculados.
Nenhuma DE cumpriu o definido pela Resolução;
2.487 escolas com turmas de ensino médio possuem, pelo menos, uma das classes apresentou mais de 44 alunos.
Em 60 DEs, foram encontradas mais de 50% das escolas com turmas acima da excepcionalidade.
801 escolas apresentam classes que, em média, tem mais de 44 alunos matriculados.

Estrutura das escolas
Foi verificado também que as escolas da rede não atendem ao Parecer do Conselho Nacional de Educação nº 08/10,
a Resolução Secretaria da Saúde 43/1994 e o Decreto 56.819 de 10/03/2011, nos seguintes aspectos:

Merenda escolar
Sobre a merenda escolar, a fiscalização destacou o desperdício de alimento. Além do valor desembolsado na aquisição
dos ingredientes não consumidos, as quantidades excedentes de alimentos resultam em pagamentos indevidos às
empresas terceirizadas com base na estimação do número de refeições servidas.
O tamanho das porções oferecidas aos alunos excede significativamente ao recomendado pelo FNDE, o que pode
causar problemas de obesidade em parte do alunado.
As quantidades de frutas e hortaliças adquiridas não são suficientes para fornecer aos alunos cadastrados no
programa as porções exigidas pelo PNAE.
As estimativas de gastos com merenda baseados no número de alunos que a consome por escola não são corretas.
Isso prejudica a elaboração das propostas de preço das empresas que concorrem com as licitações da merenda, gerando
cálculos distorcidos.
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