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Apresentação
O Mandato Deputada Marília Campos dá continuidade, com Betim, na Grande
Belo Horizonte, os seus “Estudos Municipais”. Trata-se de um esforço político de
pesquisa para auxiliar na atuação do Mandato e de seus apoiadores na cidade
para que possam conhecer melhor as demandas da população e as alternativas
para solucioná-las.
Betim, na Grande Belo Horizonte, é uma cidade muito importante em Minas
Gerais. Com Produto Interno Bruto – PIB (soma de todas as riquezas produzidas no
município) de R$ R$ 28,101 bilhões (dados de 2012), a cidade é a segunda maior
economia de Minas Gerais, atrás apenas de Belo Horizonte, e a vigésima do País,
ÀFDQGRjIUHQWHGHFDSLWDLVGH(VWDGRV23,%SHUFDSLWDGRPXQLFtSLR 3,%GLYLdido pela população, indicador mais importante na análise da produção e riquezas), de R$ 72.262,27, é muito superior ao de outras grandes cidades mineiras, a
H[HPSORGH%HOR+RUL]RQWH²5²H&RQWDJHP²5
Mas Betim vive um paradoxo: é uma cidade rica, mas a Prefeitura vive uma crise
ÀQDQFHLUDSURIXQGDHGHGLItFLOVROXomR1RÌQGLFH),5-$1GH*HVWmR)LVFDO ,)*) 
TXHpXPLQGLFDGRUGD)HGHUDomRGDV,QG~VWULDVGR5LRGH-DQHLURFDOFXODGRSDUD
todos os municípios brasileiros, que é composto por cinco indicadores: Receita Própria, Gastos com Pessoal, Investimentos, Liquidez e Custo da Dívida e varia de 0 a
RPXQLFtSLRWHPSRQWXDomRGHFODVVLÀFDGRFRPR´*HVWmR)LVFDO&UtWLFDµ
1RUDQNLQJHVWDGXDOGH0LQDV*HUDLVGR,)*)%HWLPRFXSDDSRVLomRHQR
SODQRQDFLRQDODSHQDVDFRORFDomR$OpPGLVVRDFLGDGHYLYHFRPRRXWURV
municípios da Grande BH, sérios problemas sociais.
1mRWUDWDPRVQHVWHHVWXGRGHWRGRVRVDVSHFWRVVRFLDLVHHFRQ{PLFRVGD&LGDGH
Em 20 tabelas e nos comentários, tratamos daquelas questões que consideramos
prioritárias e que têm estatísticas já consolidadas. Uma boa leitura!
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Informações econômicas,
administrativas, sociais e
políticas de Betim
1.Economia e empregos
%HWLPVHJXQGRRVGDGRVGR,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH*HRJUDÀDH(VWDWtVWLFD²,%*(
conta com 8.110 empresas atuantes no município e tem, segundo os dados do
Ministério do Trabalho, um estoque de 121.269 empregos formais e o pessoal
ocupado total é de 132.824 trabalhadores.
Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto – PIB (total de riquezas produ]LGDVQRPXQLFtSLR IRLGH5ELOK}HVHPTXHIRLR~OWLPRUHVXOWDGR
divulgado pelo IBGE. Isto porque os dados municipais são divulgados com dois
DQRVGHDWUDVR1RSHUtRGRGHDR3,%PXQLFLSDOSDVVRXGH5
bilhões para R$ 28,100 bilhões, um avanço nominal de 208% (valores serão ainda
UHYLVDGRVSHOR,%*( 9HMDDWDEHOD1RPHVPRSHUtRGRDHFRQRPLDPLQHLUD
cresceu, em termos nominais, 216%, passando o PIB de R$ 127,782 bilhões para
5ELOK}HV YDORUHVVHUmRDLQGDUHYLVDGRVSHOR,%*( -iDHFRQRPLD
brasileira cresceu também 216%, passando o PIB de R$ 1,491 trilhão para R$
4,713 trilhões (os dados já foram revisados). Portanto, no período de 2002 a 2012,
a economia de Betim cresceu em linha com a economia mineira e brasileira. Se
manteve o percentual de 0,60% do PIB nacional, o PIB em Betim, em 2014, deve
WHUÀFDGRHPDSUR[LPDGDPHQWH5ELOK}HV
O estoque e a geração e empregos formais. Os dados sobre o emprego em Betim estão nas três tabelas a seguir. Como pode ser visto na tabela 2, são 121.269
trabalhadores(as) no município, sendo 80.848 do sexo masculino e 40.421 do sexo
IHPLQLQR2VVHWRUHVTXHPDLVHPSUHJDPVmRHPSULPHLUROXJDUDLQG~VWULDGH
WUDQVIRUPDomRFRPSRVWRVGHWUDEDOKRVHJXLGDGRVHWRUGHVHUYLoRVFRP
WUDEDOKDGRUHVRFRPpUFLRFRPWUDEDOKDGRUHVHD$GPLQLVWUDomR
3~EOLFDFRPVHUYLGRUHVS~EOLFRV
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O que chama a atenção é a relação PIB e mercado de trabalho. Veja a comparação
entre Contagem e Betim. Em 2012, o PIB de Contagem era de R$ 20,647 bilhões e
o de Betim era 36% maior, chegando a R$ 28,100 bilhões. Inversamente, no mercado de trabalho, Contagem tinha, em 2014, 209.001 empregos formais, o que
era 72% maior que o mercado de trabalho de Betim, que contava com 121.269
trabalhadores empregados. Isso indica que o PIB de Contagem é menor, mas a
economia tem uma maior capacidade empregadora, ao contrário de Betim onde
a produção de riquezas é muito maior, mas muito concentrada em duas grandes
HPSUHVDV)LDWH3HWUREUDV
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Os dados da tabela 3 mostram a boa geração de empregos formais entre 2002 e
VREUHWXGRDWpTXHVmRRVPHOKRUHVDQRVGRVJRYHUQRVGR37HGRV
SDUWLGRVDOLDGRV1RSHUtRGRDQDOLVDGRRVGRLV~QLFRVDQRVHPTXHDJHUDomRGH
HPSUHJRVIRLQHJDWLYDIRLHPHHVWiVHQGRHP

$UHPXQHUDomRPpGLDGRVWUDEDOKDGRUHVHWUDEDOKDGRUDVGH%HWLP²WDEHOD²p
de R$ 2.741,29, sendo que os homens recebem, em média, R$ 3.078,09, o que reSUHVHQWDTXDVHDPDLVGRTXHUHFHEHPHPPpGLDDVPXOKHUHV5
2PHOKRUVDOiULRPpGLRpSUDWLFDGRQDLQG~VWULDGHWUDQVIRUPDomR 5 
VHJXLGDGD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDFRP5
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2.Administração e finanças de Betim
%HWLPYLYHXPSDUDGR[ReXPDFLGDGHULFDPDVYLYHXPDVLWXDomRGDVÀQDQoDV
PXQLFLSDLVTXHpGHLQVROYrQFLDÀQDQFHLUD,VVRVHGHYHDXPDVpULHGHSROtWLFDV
ÀVFDLVTXHGHVHVWDELOL]DUDPRPXQLFtSLRFRPRYHUHPRVDVHJXLUQHVWHFDStWXOR
Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF). Um dos indicadores da administração e
GDVÀQDQoDVPXQLFLSDLVpRÌQGLFH),5-$1GH*HVWmR)LVFDO ,)*) TXHpGLYXOJDGR
DQXDOPHQWH$),5-$1pD)HGHUDomRGDV,QG~VWULDVGR5LRGH-DQHLUR2,)*)WHP
uma leitura dos resultados bastante simples: a pontuação varia entre 0 e 1, sendo
TXHTXDQWRPDLVSUy[LPRGHPHOKRUDJHVWmRÀVFDOGRPXQLFtSLRQRDQRHP
observação.
2,)*)pFRPSRVWRSRUFLQFRLQGLFDGRUHV²5HFHLWD3UySULD*DVWRVFRP3HVVRDO
Investimentos, Liquidez e Custo da Dívida. Os conceitos são os seguintes: conceito
$²*HVWmRGH([FHOrQFLD VXSHULRUHVDSRQWRV FRQFHLWR%²%RD*HVWmR)LVFDO
HQWUHHSRQWRV FRQFHLWR&²*HVWmRHP'LÀFXOGDGH HQWUHHSRQWRV FRQFHLWR'²*HVWmR&UtWLFD LQIHULRUHVDSRQWRV
%HWLPWHPXP,)*)GHRTXHHQTXDGUDRPXQLFtSLRQXPDVLWXDomRGHVFRQIRUWiYHOQRFRQFHLWR'GH´*HVWmR)LVFDO&UtWLFDµ9HMDDVWDEHODVH6HWRrialmente, os gastos de pessoal são enquadrados no conceito B, de Boa Gestão
)LVFDOFRPUHVXOWDGRGHR&XVWRGD'tYLGDpHQTXDGUDGRQRFRQFHLWR&
GH*HVWmRHP'LÀFXOGDGHFRPUHVXOWDGR2VRXWURVWUrVUHVXOWDGRVVmR
'GH*HVWmR)LVFDO&UtWLFDVHQGRTXH5HFHLWD3UySULDWHPUHVXOWDGRGH
Investimentos recebe pontuação de 0.2017 e a Liquidez aponta para uma situação
e insolvência de Betim, com pontuação zero.
2,)*)GH%HWLPWHYHDVHJXLQWHHYROXomRQRV~OWLPRVDQRV  
         
 H  1RUDQNLQJHVWDGXDOGR,)*)%HWLPRFXSDDSRVLomRHQRSODQRQDFLRQDODSHQDVDFRORFDomR&RPRSRGHVHYHU%HWLP
ainda numa ótima fase da economia brasileira, deixou a situação de “Boa Gestão
)LVFDOµHPSDUDD´*HVWmR)LVFDO&UtWLFDµHP,VVRpUHVXOWDGRHP
grande medida, do esforço gigantesco de capitalização da previdência municipal,
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que, a título de exemplo, realizou um superávit previdenciário 20 vezes maior do
que o de Belo Horizonte, que conta com uma receita muito maior.

8PDFRPELQDomRÀVFDOH[SORVLYD Dentre as questões que estão desestabilizanGRDVÀQDQoDVGH%HWLPTXHLUHPRVWUDWDUDVHJXLUSRGHPRVFLWDUD QDVUHFHLWDV
DTXHGDFRQWtQXDGR9$)²9DORU$GLFLRQDGR)LVFDOTXHpRFRPSRQHQWHPDLV
H[SUHVVLYRQDGLVWULEXLomRGR,&06UHGXomRDLQGDPDLRUGDFRWDSDUWHGRPXQLFtSLRQR,&06GHYLGRjVOHLV+RELQ+RRGHDSURYDGDVHPHUHFHLWD
SUySULDGRPXQLFtSLRSRXFRH[SUHVVLYDUHGXomRGRFUHVFLPHQWRGDUHFHLWDFRP
DHVWDJQDomRHFRQ{PLFDGHHUHFHVVmRHFRQ{PLFDGHE QDVGHVSH-
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sas: nova legislação municipal do Regime Próprio de Previdência dos servidores
PXQLFLSDLVDSURYDGDHPDXPHQWRGRHQGLYLGDPHQWRSDUDFREULUGtYLGDV
FRPDSUHYLGrQFLDPXQLFLSDOHHPSUpVWLPRVSDUDREUDVGR3URJUDPDGH$FHOHUDomR
GR&UHVFLPHQWR²3$&HDYDQoRGDGtYLGDGRODUL]DGDFRPRVDYDQoRVGRGyODUQRV
~OWLPRVDQRV
$TXHGDGR9$)YHPDIHWDQGRPXLWRDVÀQDQoDVGH%HWLP$HYROXomRGR
9DORU$GLFLRQDGR)LVFDO²9$)TXHUHVSRQGHSRUGDFRWDSDUWHGR,&06
UHSDVVDGDSHOR(VWDGRDRVPXQLFtSLRVSRGHVHUYLVWDQDWDEHOD'HSRLVGHÀFDU
HPHPR9$)GH%HWLP tQGLFHLQGLYLGXDO VXELXEDVWDQWHHDWLQJLXVHX
maior índice em 2007, com 12,14. Depois daquele ano, o índice individual vem
UHFXDQGRHIHFKRXHPHPXPDUHGXomRGHTXDVH3DUDVHHYLWDU
TXHDVRVFLODo}HVHFRQ{PLFDVDWLQMDPPXLWRDVÀQDQoDVPXQLFLSDLVDOHLSUHYr
TXHR9$)VHMDFDOFXODGRFRPEDVHQDPpGLDGRVGRLVDQRVDQWHULRUHV9HMDD
WDEHOD&RPRSRGHVHUYLVWRR9$)PpGLRUHFXRXGHHPSDUD
SDUDRDQRGHXPDSHUGDSHUFHQWXDOGH&RPRFDGDGR9$)
FRUUHVSRQGHDDSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HVRUHFXRGHWURX[HSUHMXt]RV
anuais da ordem de R$ 212 milhões para Betim.
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Betim perdeu muita receita com as leis Robin Hood 1 e 2.$)XQGDomR-RmR3LQKHLURWUDoDXPEUHYHKLVWyULFRGDV/HLV5RELQ+RRGH´$
&RQVWLWXLomR)HGHUDOQRDUWLJRHVWDEHOHFHDVUHJUDVGDGLVWULEXLomRGR
Imposto Sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) e de 10% do Impostos sobre Produtos IndustrializaGRV ,3, HQWUHRVPHPEURVGDIHGHUDomR'RWRWDOGRYDORUDUUHFDGR
pertencem aos municípios, devendo ser repassado no mínimo, três quartos
 SURSRUFLRQDOPHQWHDRYDORUDGLFLRQDGRÀVFDO 9$) HRUHVWDQWH
como dispuser lei estadual”. (...) “Minas Gerais, conforme competência
dada, estabeleceu no Decreto-Lei nº 32.771, de julho de 1991, que a distribuição da cota-parte do ICMS dos municípios observaria três critérios: o
9DORU$GLFLRQDGR)LVFDORV0XQLFtSLRV0LQHUDGRUHVH&RPSHQVDomR)LQDQFHLUDSRU'HVPHPEUDPHQWRGH'LVWULWRµ  ´$GLVWULEXLomRGR,&06UHDOL]Dda com base nestes critérios demonstrava um alto grau de concentração de
recursos nos municípios mais desenvolvidos e mais ativos economicamente,
HFRQVHTHQWHPHQWHSRVVXLGRUHVGRPDLRUYROXPHGH9$)µ  ´'LDQWH
deste diagnóstico pouco favorável para os municípios mais pobres e que
DSUHVHQWDYDPDWLYLGDGHHFRQ{PLFDLQH[SUHVVLYDIRLSXEOLFDGDHPGH
GH]HPEURGHD/HLQRX/HL5RELQ+RRG(VWDLQGLFDYDQRYRV
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critérios para a distribuição da cota-parte do ICMS dos municípios, visando
descentralizar a distribuição da cota-parte do ICMS dos municípios, desconFHQWUDUUHQGDHWUDQVIHULUUHFXUVRVSDUDUHJL}HVPDLVSREUHVLQFHQWLYDUD
DSOLFDomRGHUHFXUVRVPXQLFLSDLVQDViUHDVVRFLDLVLQGX]LURVPXQLFtSLRVD
DXPHQWDUHPVXDDUUHFDGDomRHDXWLOL]DUHPFRPPDLVHÀFLrQFLDRVUHFXUVRVDUUHFDGDGRVHSRUÀPFULDUXPDSDUFHULDHQWUHHVWDGRHPXQLFtSLRV
tendo como objetivo a melhoria da qualidade de vida da população destas
UHJL}HV$VVLPRVQRYRVFULWpULRVLQWURGX]LUDPRXWUDVYDULiYHLVTXHPRGLÀFDUDPDPHWRGRORJLDGHFiOFXORXVDGDµ  ´(PGH]HPEURGHIRL
publicada a Lei nº 12.428 que alterou a lei anterior, diminuindo o peso do
9$)HPHOKRUDQGRDSDUWLFLSDomRGRVFULWpULRVÉUHD*HRJUiÀFD3RSXODomR
3RSXODomRGRVPDLV3RSXORVRV(GXFDomR6D~GH0HLR$PELHQWH3DWULP{QLR&XOWXUDO3URGXomRGH$OLPHQWRVH5HFHLWD3UySULDµ  ´(P
DSyVORQJRVGHEDWHVSHOR(VWDGRSURPRYLGRVSHOD$VVHPEOHLD/HJLVODWLYD
do Estado de Minas Gerais, foi aprovada e publicada em 12 de janeiro
de 2009 a Lei nº 18.030, originária do projeto de Lei n° 23/2003. Esta irá
SURPRYHUPXGDQoDVVLJQLÀFDWLYDVQDGLVWULEXLomRGDFRWDSDUWHGR,&06
pertencentes aos municípios do Estado, tendo em vista a inclusão de seis
critérios (turismo, esportes, municípios sede de estabelecimentos penitenciários, recursos hídricos, ICMS solidário e mínimo per capita) e um subcriWpULRGR,&06(FROyJLFR PDWDVHFD $QRYD/HLHQWURXHPYLJRUHPMDQHLUR
de 2010, mas a distribuição realizada com base nos novos critérios somente
iniciará a partir de 2011”.
3RUWDQWRDRUHGX]LUDSDUWLFLSDomRGR9$)QDFRWDSDUWHGR,&06SDUDRV
PXQLFtSLRVSDUDRPtQLPRÀ[DGRQDOHLIHGHUDOGHHDRDPSOLDURV
FULWpULRVSDUDDGLVWULEXLomRGRVRXWURVD/HL+RELQ+RRGHLPS{V
perdas importantes para as cidades mais ricas, como é o caso de Betim.
1mRWHPRVQ~PHURVGHWDLVSHUGDVTXHVmRH[SUHVVLYDV

5HFHLWDSUySULDPXQLFLSDOpSRXFRH[SUHVVLYD-iYLPRVQRLQtFLRGHVWH
FDStWXORTXHRÌQGLFH),5-$1GH*HVWmR)LVFDO ,)*) GiXPEDL[RGHVHPSHQKRSDUDDUHFHLWDSUySULDGH%HWLP/HYDQWDPRVRXWUDVIRQWHVTXHFRQÀU-
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mam estas informações. Betim tem o 20º maior Produto Interno Bruto – PIB
GHQWUHRVPXQLFtSLRVEUDVLOHLURVHRFXSDWmRVRPHQWHDFRORFDomRQR
UDQNLQJQDFLRQDOGDVUHFHLWDVPXQLFLSDLV2GHVWDTXHpR,&06PXQLFLSDO
RQGHDFLGDGHRFXSDDFRORFDomRLPSXOVLRQDGDSRUHPSUHVDVJLJDQWHV
FRPRD)LDWHD3HWUREUDV1RHQWDQWRQRUDQNLQJGDVUHFHLWDVSUySULDV
dentre as 100 maiores cidades brasileiras, Betim tem posições muito acaQKDGDV9HMDDWDEHOD1R,66RFXSDDFRORFDomRQR,7%,FDLSDUD
DFRORFDomRQR,378UHFXDDLQGDPDLVSDUDDDUUHFDGDomRHQDV
WD[DVVHTXHUDSDUHFHQRUDQNLQJGDVPDLRUHVFLGDGHV6HPUHFHLWDV
SUySULDVH[SUHVVLYDV%HWLPÀFDFRPSOHWDPHQWHGHSHQGHQWHGDVUHFHLWDVGH
transferência, sobretudo do ICMS, que vem caindo ano a ano.

5HFHLWDYDLWHUIRUWHGHVDFHOHUDomRFRPUHFHVVmRHFRQ{PLFD Mesmo com os problemas que indicamos anteriormente, as receitas de Betim
tiveram uma boa evolução no período de 2006 a 2014. Veja a tabela 10.
(ODVFUHVFHUDPFRQWUDXPDLQÁDomRQRSHUtRGRGHSRUWDQWR
tiveram um ganho real de 43%. Trata-se de um bom resultado, mas inferior
a outras grandes cidades mineiras, a exemplo de Contagem, onde a receita
municipal, no mesmo período, subiu 136%. Tudo indica, que a partir de
FRPDUHFHVVmRGDHFRQRPLDHQRYDVSHUGDVQR9$)%HWLPWHUiXP
desempenho muito ruim nas suas receitas.
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3UHYLGrQFLD0XQLFLSDOGH%HWLPWHPDWLYRVGH5ELOKmRPDVPXQLFtSLRHVWiLQVROYHQWH Esta é uma questão muito complexa para se explicar
em poucas palavras. Resumindo: no regime de repartição simples dos servidores das três esferas de governos, os servidores, em geral, contribuem
com 11%, os governos com 22% além disso respondem pela cobertura
GDLQVXÀFLrQFLDÀQDQFHLUD1RUHJLPHGHFDSLWDOL]DomRVHUiIRUPDGRXP
fundo previdenciário com critérios atuariais para garantir que os servidores
tenham uma poupança quando em atividade para quitar os futuros gastos
com as aposentadorias e pensões.
Quem pagará esta conta da capitalização da previdência? Vejamos as hipóWHVHVD XPDIRUPDGHFDSLWDOL]DUpTXDQGRVHWHPXPJUDQGHQ~PHURGH
servidores ativos em relação aos aposentados, o que não é mais o quaGURDWXDOE XPDVHJXQGDIRUPDGHFDSLWDOL]DUpYHQGHQGRRSDWULP{QLR
S~EOLFR²FRPRQRFDVRGD&HPLJH&RSDVDHP0LQDV*HUDLVRTXHVRPRV
FRQWUDSRUTXHWUDQVIHUHXPSDWULP{QLRGDVRFLHGDGHSDUDXPDFRUSRUDomR
de trabalhadores, além dos valores da venda das estatais serem irrisórios
GLDQWHGRSDVVLYRSUHYLGHQFLiULRF FDSLWDOL]DomRFRPEDVHQDIROJDGRV
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JDVWRVFRPSHVVRDOHPUHODomRDROLPLWHGDOHLÀVFDORTXHQmRpWDPEpP
plausível já que praticamente todos os Estados e municípios estão nos limiWHVGD/HLGH5HVSRQVDELOLGDGH)LVFDO

1LQJXpPGL]FODUDPHQWHGHRQGHYLUmRRVUHFXUVRVGDFDSLWDOL]DomRGD
previdência, mas é evidente que eles virão da compressão continuada dos
salários reais dos servidores ativos e dos aposentados e pensionistas. É
sabido que despesa com previdência é despesa de pessoal. Por isso mesmo,
a capitalização da previdência será feita, se o modelo não for revertido, com
XPQRYRVXSHUiYLWÀVFDOTXHLQFLGLUiVREUHDIROKDGHVDOiULRVGRVVHUYLdores de Estados e municípios. Sem como ampliar os gastos de pessoal,
SRUTXH(VWDGRVHPXQLFtSLRVMiHVWmRQROLPLWHGD/HL)LVFDORVSUHIHLWRV
HJRYHUQDGRUHVHVWmRVXFDWHDQGRRVHTXLSDPHQWRVS~EOLFRVGLVIDUoDQGR
GHVSHVDVGHSHVVRDOFRPDPSOLDomRGDVWHUFHLUL]Do}HVHDGLDQGRRXFDQFHODQGRDFRQVWUXomRGHQRYRVHTXLSDPHQWRVQDViUHDVGHVD~GHHGXFDomR
e segurança. Ou seja, a conta da capitalização será paga, e já está sendo
paga, pelos servidores, com mais arrocho salarial, e pela população, com
PHQRVVHUYLoRVS~EOLFRV
Betim é um exemplo incrível em Minas Gerais e no Brasil na capitalização
GDSUHYLGrQFLDRTXHDFRQWHFHXHPTXDQGRQmRH[LVWLDQHQKXPDOHL
que obrigasse o município a adotar esta capitalização. E mais: como pouquíssimos municípios brasileiros, Betim adotou o modelo mais caro para
servidores ativos, aposentados e pensionistas. Isso implicou em cinco grandes despesas: a) a contribuição para o fundo de capitalização e todos os
VHUYLGRUHVDWLYRVDSDUWLUGDFULDomRGDSUHYLGrQFLDFDSLWDOL]DGDHPE 
pagamento pelo Tesouro Municipal de todos os aposentados e pensionistas
DWpRFKDPDGRSDVVLYRGRV´EHQHItFLRVFRQFHGLGRVµF RSDJDPHQWR
de uma dívida referente ao tempo de trabalho dos servidores em atividade
sem que tenha havido capitalização, o chamado passivo dos “benefícios a
FRQFHGHUµG RIXQGRFDSLWDOL]DGRÀFRXUHVSRQViYHOSHORSDJDPHQWRGH
DSRVHQWDGRULDVHSHQV}HVGRVQRYRVEHQHÀFLiULRVÀFDQGRFRPR7HVRXUR
0XQLFLSDORXWURVGLUHLWRVH[SUHVVLYRVFRPRDOLFHQoDVD~GHVDOiULRPDWHU-
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QLGDGHVDOiULRIDPtOLDDX[tOLRIXQHUDOH FRPRRPXQLFtSLRQmRFRQVHJXH
honrar os seus compromissos, aconteceram atrasos nos repasses, o que
levado a parcelamentos das dívidas. Isso sem contar mais duas despesas
FRPR,166D SDJDPHQWRGDVFRQWULEXLo}HVSDWURQDLVGRVVHUYLGRUHVQmR
HIHWLYRVTXHQmRHVWmRVXEPHWLGDVDRWHWRGR,166VmRFREUDGDVVREUHR
YDORULQWHJUDOGDVUHPXQHUDo}HVGRVQmRHIHWLYRVE SDJDPHQWRGRSDUFHODPHQWRGDGtYLGDKLVWyULFDFRPR,166TXHVHJXQGRLQIRUPDo}HVTXH
REWLYHPRVpGDRUGHPGH5PLOK}HV
Resultado desta situação é que a previdência municipal tem ativos de aproximadamente R$ 1 bilhão, como pode ser visto na tabela 11, mas o município
não tem recursos para despesas básicas com os servidores, como a reposição
das perdas salariais e o pagamento em dia do 13º salário. E mais incrível:
mesmo com este valor fabuloso em caixa, a “previdência municipal está quebrada” e tem um passivo previdenciário não equacionado de R$ 604 milhões.
Ou seja, com a capitalização, os servidores estão trocando a aposentadoria
mais segura no futuro pelas condições de vida e trabalho nos dias atuais.
1mRH[LVWHSDtVQRPXQGRJRYHUQDGRSHODHVTXHUGDRXSHODGLUHLWDTXH
DSOLFRXXPPRGHORGHVWDQDWXUH]DGHYLGRDRVXSHUiYLWÀVFDOJLJDQWHVFRSDUD
VHJDUDQWLUDWUDQVLomRGHVLVWHPDV1D(XURSDDDGRomRGDFDSLWDOL]DomR
abriria um rombo de 30 trilhões de euros, o que dá aproximadamente R$ 130
trilhões e, por isso mesmo, nenhum primeiro ministro ou presidente europeus
DGHULXjORXFXUDÀVFDOTXHpDFDSLWDOL]DomRGDSUHYLGrQFLD
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'tYLGDGRPXQLFtSLRFUHVFHFRPDSUHYLGrQFLDHFRPR3$&$GtYLGD
de Betim experimentou um expressivo crescimento nominal, e também
HQTXDQWRSHUFHQWXDOGDUHFHLWDQRV~OWLPRVQRYHDQRV6HXYDORUHUDGH
55PLOK}HVHPRXGDUHFHLWDHVXELXSDUD5
PLOK}HVHPSDVVDQGRSDUDGDUHFHLWDFRUUHQWHOtTXLGD2
aumento nominal no período foi, portanto, de 197%. Veja a tabela 12. O
detalhamento da dívida de Betim, indica uma enorme concentração de díviGDFRPDSUHYLGrQFLD GRVVHUYLGRUHVHGR,166 GDRUGHPGH5
PLOK}HV$GtYLGDFRPEDQFRVLQWHUQDSDUWHFRQWUDtGDSURYDYHOPHQWHSDUD
DVREUDVGR3$&pGH5PLOK}HVHDGtYLGDFRPEDQFRVH[WHUQD
SRUWDQWRGRODUL]DGDHUDQRVHJXQGRTXDGULPHVWUHGHHPUHDLVGH
5PLOK}HV2HQGLYLGDPHQWRVHFRPSOHWDFRPRVSUHFDWyULRVGD
RUGHPGH5PLOK}HV9HMDDWDEHOD&RPRYLPRVDQWHULRUPHQWH
tem-se um passivo atuarial na previdência não equacionado de monumenWDLV5PLOK}HV&RPRYHUHPRVPDLVDGLDQWHHVWHDXPHQWRGR
endividamento faz de Betim uma das cidades com maiores gastos em juros
e amortizações dentre os 100 maiores municípios brasileiros.
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Outros números das despesas.&RPRYLPRV%HWLPWHPDPDLRUDUUHFDGDomRGHQWUHRVPDLRUHVPXQLFtSLRVEUDVLOHLURV$VGXDVGHVSHVDV
que estão fora do padrão são aquelas com o Legislativo Municipal, onde a
FLGDGHRFXSDDFRORFDomRQDFLRQDOHRVLQYHVWLPHQWRVRTXHFRQÀUPD
R,)')TXHGLYXOJDPRVDQWHULRUPHQWHRQGHDFLGDGHRFXSDWmRVRPHQWH
DFRORFDomR1DHGXFDomRDFLGDGHpGHVWDTXHQDFLRQDOVHQGRD
TXHPDLVJDVWDHPWRGRRSDtV9HMDDVHJXLUDVWDEHODVH
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3. Indicadores sociais de Betim

Educação – IDEB.2ÌQGLFHGH'HVHQYROYLPHQWRGD(GXFDomR%iVLFD ,GHE 
foi criado pelo Ministério da Educação em 2007 e representa a iniciativa
pioneira de reunir em um só indicador dois conceitos igualmente importanWHVSDUDDTXDOLGDGHGDHGXFDomRÁX[RHVFRODUHPpGLDVGHGHVHPSHQKR
nas avaliações. Ele agrega ao enfoque pedagógico dos resultados das
avaliações em larga escala do Inep a possibilidade de resultados sintéticos,
facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O indicador é calculado a partir dos dados sobre
aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas
avaliações do Inep, o Saeb – para as unidades da federação e para o país, e
a Prova Brasil – para os municípios.
Betim não tem um bom desempenho no IDEB e não atingiu as metas
SURMHWDGDVSHOR0LQLVWpULRGD(GXFDomR1RVDQRVLQLFLDLVGRHQVLQRIXQGDPHQWDODSRQWXDomRpGHOLJHLUDPHQWHDEDL[RGDPHWDGH1RVDQRV
ÀQDLVGRHQVLQRIXQGDPHQWDORUHVXOWDGRpGHDEDL[RGDPHWDGH
(este resultado deixa a cidade praticamente estagnada, já que o resultado
de 2013 é inferior ao de 2009). Veja a tabela 16.
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(GXFDomR&HQVR(VFRODU Os dados do Censo Escolar 2014 de Betim
LQGLFDPD DVFUHFKHVWrPFULDQoDVPDWULFXODGDVVHQGRQD
UHGHPXQLFLSDOHQDUHGHSULYDGDE QDSUpHVFRODVmRPDWUtFXODVVHQGRQDUHGHPXQLFLSDOHQDUHGHSULYDGDF QRHQVLQR
IXQGDPHQWDODQRVLQLFLDLVHÀQDLVRJUDQGHGHVWDTXHpRPXQLFtSLRFRP
HPDWULFXODVUHVSHFWLYDPHQWHG -iR(VWDGRpRUHVSRQsável por 17.928 matrículas no ensino médio. Com exceção da educação
infantil, a presença do setor privado é pouca expressiva, respondendo por
pequeno percentual. Veja a tabela 17.
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1DVHJXUDQoDS~EOLFDYLROrQFLDHVWiDXPHQWDQGR Os dados divulgados
pelo Governo de Minas Gerais indicam um aumento expressivo da criminaliGDGHYLROHQWDQRV~OWLPRVDQRV6mRFRQVLGHUDGRVFULPHVYLROHQWRV+RPLcídio Consumado, Homicídio Tentado, Sequestro e Cárcere Privado, Roubo
Consumado, Extorsão Mediante Sequestro, Estupro Consumado e Estupro
Tentado.
1RV~OWLPRVGRLVDQRV GHD %HWLPDSUHVHQWRXFUHVFLPHQWRGH
69% na criminalidade violenta. Veja a tabela 18. Em 2012, foram 3.330
FULPHVYLROHQWRVHPIRUDPHHPDFRQWHFHUDP
crimes violentos. Dentre estes crimes, o mais grave é o Homicídio Consumado, que cresceu bem menos que os crimes violentos em geral, sendo
de 12,80% no período analisado, sendo de 188, em 2012, 200, em 2013,
e 212 homicídios, em 2014. O menor crescimento dos homicídios consumados não pode esconder o drama desta questão, pois mais de 200 vidas
estão sendo ceifadas por ano.
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%ROVD)DPtOLDDWHQGHIDPtOLDV1R0XQLFtSLR%(7,00*RWRWDOGH
IDPtOLDVLQVFULWDVQR&DGDVWURÔQLFRHPMXOKRGHHUDGHGHQWUH
DVTXDLVFRPUHQGDSHUFDSLWDIDPLOLDUGHDWp5FRP
UHQGDSHUFDSLWDIDPLOLDUHQWUH5H5FRPUHQGDSHU
FDSLWDIDPLOLDUHQWUH5HPHLRVDOiULRPtQLPRFRPUHQGDSHU
capita acima de meio salário mínimo.
23URJUDPD%ROVD)DPtOLD 3%) pXPSURJUDPDGHWUDQVIHUrQFLDFRQGLFLRQDGDGHUHQGDTXHEHQHÀFLDIDPtOLDVSREUHVHH[WUHPDPHQWHSREUHVLQVFULWDV
QR&DGDVWURÔQLFR23%)EHQHÀFLRXQRPrVGHMXOKRGHIDmílias, representando uma cobertura de 103,2 % da estimativa de famílias
SREUHVQRPXQLFtSLR$VIDPtOLDVUHFHEHPEHQHItFLRVFRPYDORUPpGLRGH
5HRYDORUWRWDOWUDQVIHULGRSHORJRYHUQRIHGHUDOHPEHQHItFLRVjV
IDPtOLDVDWHQGLGDVDOFDQoRX5PLOK}HVQRPrV,VWRVLJQLÀFDYDORUHV
DQXDLVGH5PLOK}HVSDUDDVIDPtOLDVSREUHVGH%HWLP$RFRQWUiULRGRTXHPXLWRVDÀUPDPR%ROVD)DPtOLDpLPSRUWDQWHPDVpDSHQDV
uma complementação de renda, não garante o ócio de ninguém, pois seus
valores são baixos.
(PUHODomRjVFRQGLFLRQDOLGDGHVRDFRPSDQKDPHQWRGDIUHTXrQFLDHVFRODUFRPEDVHQRELPHVWUHGHMXQKRGHDWLQJLXRSHUFHQWXDOGH
SDUDFULDQoDVHDGROHVFHQWHVHQWUHHDQRVRTXHHTXLYDOHD
DOXQRVDFRPSDQKDGRVHPUHODomRDRS~EOLFRQRSHUÀOHTXLYDOHQWH
a 19.277. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o percentual atingido foi de
62,1%, resultando em 2.864 jovens acompanhados de um total de 4.610.
-iRDFRPSDQKDPHQWRGDVD~GHGDVIDPtOLDVQDYLJrQFLDGHMXQKRGH
DWLQJLXSHUFHQWXDOHTXLYDOHDIDPtOLDVGHXPWRWDOGH
TXHFRPSXQKDPRS~EOLFRQRSHUÀOSDUDDFRPSDQKDPHQWRGDiUHD
GHVD~GHGRPXQLFtSLR
3UHYLGrQFLD6RFLDO%HWLPWHPDSRVHQWDGRVHSHQVLRQLVWDV2V
dados mostram que a Previdência Social é disparado o maior programa
VRFLDOEUDVLOHLURHWDPEpPHP%HWLP1RDQRGHH[LVWLDPQRPXQLFt-
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SLRDSRVHQWDGRVHSHQVLRQLVWDV2VYDORUHVDUUHFDGDGRVHRVYDORUHV
pagos dos benefícios, indicam que em Betim a Previdência Social é supeUDYLWiULD(PIRUDPDUUHFDGDGRV5PLOK}HVHJDVWRVFRP
EHQHItFLRV5PLOK}HV
ÌQGLFHGH'HVHQYROYLPHQWR0XQLFLSDO²,'+02ÌQGLFHGH'HVHQYROYLmento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de indicadores
de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação
e renda. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o deVHQYROYLPHQWRKXPDQR2tQGLFHWHPDVVHJXLQWHVIDL[DVGHFODVVLÀFDomR
PXLWRDOWRGHDDOWRGHDPpGLRGHD
EDL[RGHDPXLWREDL[RGHD%HWLPHYROXLX
SRVLWLYDPHQWHQDV~OWLPDVGpFDGDVR,'+0HUDGHHP PXLWR
EDL[RGHVHQYROYLPHQWRKXPDQR VXELXSDUDHP PpGLRGHVHQvolvimento humano) e avançou para 0,749 em 2010 (alto desenvolvimento
KXPDQR $FLGDGHRFXSDDFRORFDomRQR,'+0GRHVWDGRGH0LQDV
Gerais.

%HWLPRFXSDDSRVLomRQRVDQHDPHQWRQRUDQNLQJGDVPDLRres cidades brasileiras.$21*7UDWD%UDVLOFRPEDVHHPLQIRUPDo}HV
JRYHUQDPHQWDLVSXEOLFDDQXDOPHQWHRUDQNLQJGRVDQHDPHQWRGDV
PDLRUHVFLGDGHVEUDVLOHLUDV6HJXQGRR~OWLPRHVWXGRGH%HWLPRFXSD
DSRVLomRQRUDQNLQJQDFLRQDO6HJXQGRRVGDGRVWHPIRUQHFLPHQWRGHiJXDWHPDWHQGLPHQWRGHHVJRWRFRPUHGHVGHHVJRWRVRXIRVVDVVpSWLFDVHDFLGDGHWHPGRVHVJRWRVWUDWDGRV3DUDD
universalização dos serviços, estão faltando ainda 4.734 ligações de água e
12.069 ligações de esgotos. Veja a tabela 19.
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4.Betim no contexto da Região Metropolitana
Minas Gerais é um estado profundamente desigual. Temos regiões que se
equiparam aos outros estados do Sudeste e outras regiões que tem indicaGRUHVHFRQ{PLFRVHVRFLDLVGR1RUGHVWH23,%SHUFDSLWD 3,%GLYLGLGRSHOD
SRSXODomR HUDHP0LQDV*HUDLVHPGH50DVDOJXPDV
regiões mais pobres estão distantes deste indicador médio do Estado. É o
FDVRGDUHJLmR-HTXLWLQKRQKD0XFXULFRP3,%SHUFDSLWDGH5RX
GR1RUWHGH0LQDVFRP5
Mas a desigualdade intra-regiões é também muito expressiva em Minas
*HUDLV9HMDDWDEHOD8PH[HPSORpDYHULÀFDGDQDVFLGDGHVTXH
compõem a região Metropolitana da Grande Belo Horizonte. Cidades como
(VPHUDOGDV5DSRVRV-DERWLFDWXEDVWrP3,%SHUFDSLWDLQIHULRUDR-HTXLWLQKRQKD0XFXUL&LGDGHVFRPR5LEHLUmRGDV1HYHV KDELWDQWHV 
&DHWp KDELWDQWHV ,ELULWp KDELWDQWHV 0iULR&DPSRV
(14.327 habitantes), Raposos (16.144 habitantes) têm PIB per capita inferior
DR1RUWHGH0LQDVRXWUDUHJLmRSREUHGH0LQDV*HUDLV1RLQWHULRUGD
*UDQGH%HOR+RUL]RQWHSDUDÀFDUHQWUHDVPDLRUHVFLGDGHVQRVGRLVH[WUHPRVWHPRV5LEHLUmRGDV1HYHVFXMR3,%SHUFDSLWDpGHGRGH%HWLPH
de 37% do de Belo Horizonte.
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$UHFHLWDSHUFDSLWD UHFHLWDPXQLFLSDOGLYLGLGDSHODSRSXODomR pRPHOKRU
LQGLFDGRUGDVÀQDQoDVS~EOLFDVTXHPRVWUDDFDSDFLGDGHGRPXQLFtSLRGH
LPSOHPHQWDUSROtWLFDVS~EOLFDVPDLVXUJHQWHVSDUDDSRSXODomRHVSHFLDOPHQWHQDViUHDVGHXUEDQL]DomRVD~GHHHGXFDomR1HVWHLQGLFDGRUPDLV
uma vez o que se vê são as enormes diferenças no interior da Grande Belo
+RUL]RQWH5LEHLUmRGDV1HYHVFRPUHFHLWDSHUFDSLWDGH5pD~Otima colocada, e a mais bem colocada é Itatiaiuçu com R$ 6.661,73. Outras
importantes cidades metropolitanas estão também entre as que tem pequena receita per capita: Santa Luzia, Esmeraldas, Sabará, Ibirité.
%HWLPRFXSDXPDSRVLomRGHGHVWDTXHHPGRLVLQGLFDGRUHVHFRQ{PLFRV
fundamentais, Produto Interno Bruto per capita (total da riqueza produzida
dividida pela população) e na receita per capita (total da receita dividida
SHODSRSXODomR $FLGDGHWHPRWHUFHLURPDLRU3,%SHUFDSLWD ÀFDDWUiV
DSHQDVGH&RQÀQVH,WDWLDLXoX HDVpWLPDHPUHFHLWDSHUFDSLWDGDUHJLmR
PHWURSROLWDQD QHVWHFDVRÀFDDWUiVDSHQDVGHRXWUDVFLGDGHVPHQRUHV,WDWLDLXoX1RYD/LPD5LR$FLPD%UXPDGLQKR&RQÀQVH7DTXDUDoXGH0LQDV 
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5. A política em Betim
3UHIHLWXUD0XQLFLSDO1DHOHLomRSDUDD3UHIHLWXUDGH%HWLPHPVDLX
YLWRULRVRQRSULPHLURWXUQR&DUODLOH3HGURVD²36'%FRPYRWRV
 ÀFDQGRHPVHJXQGROXJDU0DULDGR&DUPR²37FRP
votos (31,91%).
&kPDUD0XQLFLSDO)RUDPDVVHJXLQWHVDVYRWDo}HVGRVYHUHDGRUHVHOHLWRV
HP6DSmR²36% YRWRV 3DVWRU3DXOLQR²336 YRWRV 
0DUFmR8QLYHUVDO YRWRV $QW{QLR&DUORV²37 YRWRV 'DQLHO&RVWD²37 YRWRV 0DULOHQHGR%HWRGR'HSyVLWR²353 
YRWRV (UQDQLGD5HJLRQDO²35 YRWRV (XWDLU²37 YRWRV 
0DUFRV5REHUWR²35% YRWRV 'U9LQLFLXV²'(0 YRWRV 
'LYLQR/RXUHQoR²36'% YRWRV (OLVHX;DYLHU²37% YRWRV 
.OHELQKR5HVHQGH²37% YRWRV /HR&RQWDGRU²'(0 YRWRV 
(UDVPRGD$FDGHPLD²3'7 YRWRV 5HQDWR7L5HL²36'& 
YRWRV $GHOLR&DUORV²3'7 YRWRV 'LPDV3HUHLUD²33 YRWRV 
3mR]LQKR²39 YRWRV &DUOLPGR$PLJmR²'(0 YRWRV (O]D
GR'LYLQR%UDJD²36% YRWRV -RDTXLP3HUHLUD )DOFmR ²33 
YRWRV 7LDJR6DQWDQD²3&GR% YRWRV 2VFLQFRSDUWLGRVPDLVYRWDGRVHP%HWLPSDUDD&kPDUD0XQLFLSDOIRUDPRVVHJXLQWHV37²
votos, sendo 22.931 nominais e 4.220 de legenda. Os demais partidos
mais votados (soma dos votos nominais e de legenda) foram os seguintes:
3'7 YRWRV '(0 YRWRV 33 YRWRV 36'% 
YRWRV 36% YRWRV 37% YRWRV 

$VVHPEOHLD/HJLVODWLYD Os doze candidatos mais votados para deputado
estadual em Betim nas eleições de 2014 foram os seguintes: Welinton SaSmR²36% YRWRV 'U3LPHQWD²3&GR% YRWRV 'U9LQLFLXV
²6' YRWRV 0DULD7HUH]D/DUD²37 YRWRV ,YDLU1RJXHLUD
²30'% YRWRV $QW{QLR&DUORV²37 YRWRV 'DQLHO&RVWD²37
YRWRV /HDQGUR*HQDUR²36% YRWRV *LOEHUWR$EUDPR²35%
YRWRV 0iULR+HQULTXH&DL[D²3&GR% YRWRV $OHVVDQGUR
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0DUTXHV²36'& YRWRV 0DUtOLD&DPSRV²37 YRWRV 

&kPDUD)HGHUDO Os dez deputados federais mais votados em Betim nas
HOHLo}HVGHIRUDP0DULDGR&DUPR/DUD²37 YRWRV 5{PXOR
9HQHURVR²39 YRWRV 5HQDWR7L5HL²36'& YRWRV 6WHIDQR
$JXLDU²36% YRWRV *HRUJH+LOWRQ²35% YRWRV :HOLWRQ3UDGR²37 YRWRV /XL])HUQDQGR²33 YRWRV 0DUFHOR$UR²3+6
YRWRV -{0RUDHV²3&GR% YRWRV /DXGtYLR&DUYDOKR²30'%
(3.843 votos).
6HQDGR)HGHUDO1DHOHLomRSDUDXPDYDJDGR6HQDGR)HGHUDOHP
$QW{QLR$QDVWDVLD²36'%IRLRPDLVYRWDGRHP%HWLPFRPYRWRV
FRQWUDGH-RVXp$OHQFDUGR30'%2VRXWURVVHLVFDQGLGDWRVWLYHram apenas 7.606 votos.
*RYHUQRGR(VWDGR1DHOHLomRSDUDRJRYHUQRGH0LQDVHPIRL
RPDLVYRWDGRHHOHLWRHPSULPHLURWXUQR)HUQDQGR3LPHQWHO²37FRP
YRWRVFRQWUD3LPHQWDGD9HLJD²36'%TXHREWHYHYRWRV
2VRXWURVFLQFRFDQGLGDWRVREWLYHUDPYRWRV
3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFD1RSULPHLURWXUQRGDHOHLomRSUHVLGHQFLDOGH
'LOPD²37YHQFHXDVHOHLo}HVHP%HWLPFRPYRWRVFRQWUD
YRWRVGH$pFLR1HYHVGR36'%HGH0DULQD6LOYDGR36%
1RVHJXQGRWXUQR'LOPDYHQFHXDHOHLomRFRPYRWRVFRQWUD
91.227 votos.

6.Outras informações gerais sobre Betim
-Data de fundação do município – 17/12/1938
ÉUHDWHUULWRULDO²TXLO{PHWURVTXDGUDGRV
3RSXODomRHVWLPDGD²SHVVRDV
-Gentílico – Betinense
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3RSXODomRUHVLGHQWHKRPHQV²²SHVVRDV
-População residente – mulheres – 2010 – 191.737 pessoas
3RSXODomRUHVLGHQWHDOIDEHWL]DGD²²SHVVRDV
-População residente católica – 2010 – 192.220 pessoas
3RSXODomRUHVLGHQWHHVStULWD²²SHVVRDV
-População residente –religiões evangélicas – 2010 – 134.977 pessoas
)URWD²DXWRPyYHLVFDPLQKmRPRWRFLOHWDRXWURV²YHtFXORV
$XWRULD$VpULH´(VWXGRV0XQLFLSDLVµpGHDXWRULDGH-RVp3UDWD$UD~MR²
HFRQRPLVWDPLQHLUR3HVTXLVDUHDOL]DGDSRU,YDQLU&RUJRVLQKRH-RVp3UDWD
$UD~MR
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*DELQHWHGD'HSXWDGD(VWDGXDO0DUtOLD&DPSRV

$VVHPEOHLD/HJLVODWLYDGH0LQDV*HUDLV5XD5RGULJXHV&DOGDVVDOD
6DQWR$JRVWLQKR&(3%HOR+RUL]RQWH0*7HOHIRQH
*DELQHWHGH&RQWDJHP$YHQLGD-RVp)DULDGD5RFKDVDOD
&(3&RQWDJHP0*7HOHIRQH
(PDLOGHSPDULOLDFDPSRV#DOPJJRYEU

