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RELATÓRIO FINAL DE “ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO 
FUNDEB NOS MUNICÍPIOS”

DA FISCALIZACÃO

Ato originário: Plano Anual de Fiscalização/DCEM.
Objeto da Fiscalização: Aplicação de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
Atos de designação: Portaria/DCEM n. 001, de 19/04/2021.
Período abrangido pela fiscalização: Janeiro a outubro de 2021.



RESUMO

A presente fiscalização, do tipo Acompanhamento, tem como objetivo contribuir 
para a legalidade do repasse, contabilização e aplicação dos recursos do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação - FUNDEB, referentes ao exercício de 2021.

Para a realização deste trabalho foram observados, no que coube, os procedimen-
tos, métodos e técnicas previstos no Manual de Auditoria deste Tribunal, aprovado 
pela Resolução n. 02/2013, tendo sido utilizados o Memorando de Planejamento 
e as Matrizes de Planejamento e de Possíveis Achados, assim como disponibiliza-
dos Relatórios Preliminares aos jurisdicionados, para manifestação prévia acerca 
dos Achados da fiscalização, na forma da previsão contida no subitem 4.4.5 do 
referido Manual.

Para execução dos trabalhos do 1° semestre de 2021 foi elaborada Matriz de 
Planejamento, a partir desse objetivo, tendo a execução dos trabalhos sido norteada 
para verificação das questões propostas, quais sejam:

Q1. As receitas provenientes dos recursos do FUNDEB foram contabilizadas 
de forma específica, inclusive com a fonte de recurso correta?

Q2. As despesas realizadas com recursos do Fundo foram contabilizadas de 
forma específica, inclusive com a indicação/utilização adequada das fontes de 
recursos?

Q3. As despesas contabilizadas sob a fonte 118 correspondem à remuneração 
de profissionais de educação básica em efetivo exercício? 

Q4. As despesas contabilizadas sob a fonte 119 correspondem aos demais gas-
tos com educação básica? 

Para os trabalhos no 2° semestre foi reformulada a Matriz de Planejamento, a 
partir dos mesmos objetivos, tendo sido propostas as seguintes questões:

Q1. As despesas realizadas com recursos do Fundo foram contabilizadas de 
forma específica, inclusive com a indicação/utilização adequada das fontes 
de recursos?

Q2. As despesas contabilizadas sob a fonte 118 correspondem à remuneração 
de profissionais de educação básica em efetivo exercício? 

Q3. As despesas contabilizadas sob a fonte 119 correspondem aos demais gas-
tos com educação básica? 



Q4. O titular do órgão responsável pela educação é o ordenador das despesas 
realizadas com recursos do FUNDEB?

Q5. A movimentação dos recursos do FUNDEB foi realizada em conta cor-
rente específica?

Na elaboração deste relatório foram denominados Achados os fatos cujas ocor-
rências foram passíveis de constatação, quais sejam:

• As receitas provenientes dos recursos do FUNDEB não foram contabilizadas 
de forma específica, inclusive com a fonte de recurso correta;

• As despesas realizadas com recursos do Fundo não foram contabilizadas de 
forma específica, inclusive com a indicação/utilização adequada das fontes 
de recursos;

• As despesas contabilizadas sob a fonte 118 não correspondem à remunera-
ção de profissionais de educação básica em efetivo exercício;

• As despesas contabilizadas sob a fonte 119 não correspondem aos demais 
gastos com educação básica;

• As despesas realizadas com recurso FUNDEB não foram ordenadas por titu-
lar do órgão responsável pela educação;

• A movimentação do recurso do FUNDEB não foi realizada em conta corren-
te específica.

O volume de recursos até então fiscalizados correspondeu ao valor de R$ 
4.190.309.551,26 (quatro bilhões cento e noventa milhões trezentos e nove mil qui-
nhentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), correspondente ao soma-
tório dos recursos vinculados ao FUNDEB recebidos pelos municípios da amostra 
(373) no período de janeiro a outubro de 2021. 

A proposta de benefício, decorrente dos Acompanhamentos realizados, tem a 
natureza quantitativa financeira, com o tipo incremento da economia, eficiência, 
eficácia ou efetividade de órgão ou entidade da administração pública, haja vista 
que foi constatada inobservância a norma legal ou regulamentar nos processos de 
contabilização e aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB.
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1 - INTRODUÇÃO

1.1 - Deliberação que originou a fiscalização

Em cumprimento às disposições estabelecidas na Portaria DCEM n. 001/2021, foi determi-
nada a realização, de forma remota, de fiscalizações do tipo “Acompanhamento”, em cumpri-
mento ao Plano Anual de Fiscalização - PAF aprovado pela Presidência desta Corte de Contas 
para o exercício de 2021, por meio da Portaria n. 090, de 18/12/2020.

1.2 - Visão geral do objeto

O objeto da presente fiscalização foi o exame da correta aplicação de recursos 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB durante o exercício de 2021.

Cabe contextualizar que, durante a Conferência da Organização das Nações 
Unidas - ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada no Brasil em 2012 e 
conhecida como Rio+20, acordou-se que um conjunto de metas universais seria de-
senvolvido com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável, as quais teriam 
como base os avanços dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), cujo 
prazo foi o final do ano de 2015.

Posteriormente, os 193 (cento e noventa e três) países-membros da ONU adota-
ram oficialmente nova agenda de desenvolvimento sustentável, intitulada “Trans-
formando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, na 
Cúpula de Desenvolvimento Sustentável realizada na sede daquela Entidade, em 
Nova York, em setembro de 2015.

A Agenda 2030 contém um conjunto de 17 (dezessete) Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável - ODSs e 169 (cento e sessenta e nove) metas para colocar o 
mundo em um caminho mais sustentável em um prazo de 15 (quinze) anos.

Os ODSs trazem visões de um futuro melhor, mais justo e inclusivo para todos. 
Promover a Agenda 2030 e os ODSs implica alcançar o desenvolvimento susten-
tável por meio de ações relevantes para a população local, de acordo com as suas 
necessidades e aspirações. 

Por sua vez, uma das macrotendências de Controle Externo identificadas na III 
Pesquisa de Macrotendências de Controle Externo 2020, realizada por este Tribu-
nal, é “atuar com foco na promoção do desenvolvimento inclusivo e sustentável”. 

Segundo a pesquisa “o Tribunal de Contas deve atuar para promover o desen-
volvimento inclusivo e sustentável, contribuindo para a eficiência, eficácia e efeti-
vidade das políticas, programas, projetos e ações públicos [...]”. 
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Assinala que para o controle externo poder contribuir para o alcance dos ob-
jetivos do desenvolvimento sustentável deve, dentre outras ações, “avaliar e fo-
mentar o alinhamento dos instrumentos de planejamento e das políticas públicas 
estaduais e municipais aos ODS” e “acompanhar o cumprimento das metas e 
dos indicadores”.

Com base na citada pesquisa, no PAF deste Tribunal, aprovado para o exercício 
de 2021, foi prevista a realização da presente fiscalização (Acompanhamento), a 
qual tem como eixo de atuação o “ODS 4 - Assegurar a educação inclusiva e equi-
tativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 
para todos”, para qual são previstas as seguintes metas nacionais:

Metas nacionais para a ODS 4

Quadro 01

Subitem Metas nacionais

4.2
Até 2030, assegurar a todas as meninas e meninos o desenvolvimento integral na primeira 
infância, acesso a cuidados e à educação infantil de qualidade, de modo que estejam 
preparados para o ensino fundamental.

4.3
Até 2030, assegurar a equidade (gênero, raça, renda, território e outros) de acesso e per-
manência à educação profissional e à educação superior de qualidade, de forma gratuita 
ou a preços acessíveis.

4.4
Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham as com-
petências necessárias, sobretudo técnicas e profissionais, para o emprego, trabalho de-
cente e empreendedorismo.

4.5

Até 2030, eliminar as desigualdades de gênero e raça na educação e garantir a equidade 
de acesso, permanência e êxito em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino para 
os grupos em situação de vulnerabilidade, sobretudo as pessoas com deficiência, popu-
lações do campo, populações itinerantes, comunidades indígenas e tradicionais, adoles-
centes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas e população em situação 
de rua ou em privação de liberdade.

4.6
Até 2030, garantir que todos os jovens e adultos estejam alfabetizados, tendo adquirido 
os conhecimentos básicos em leitura, escrita e matemática.

4.7

Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias 
para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da edu-
cação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos huma-
nos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania 
global, e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desen-
volvimento sustentável. (sem alteração)

4.A
Ofertar infraestrutura física escolar adequada às necessidades da criança, acessível às 
pessoas com deficiências e sensível ao gênero, que garanta a existência de ambientes de 
aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos.
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4.B

Até 2020, ampliar em 50% o número de vagas efetivamente preenchidas por alunos dos 
países em desenvolvimento, em particular os países de menor desenvolvimento relativo, 
tais como os países africanos de língua portuguesa e países latino-americanos, para o ensino 
superior, incluindo programas de formação profissional, de tecnologia da informação e da 
comunicação, programas técnicos, de engenharia e científicos no Brasil.

4.C

Até 2030, assegurar que todos os professores da educação básica tenham formação es-
pecífica na área de conhecimento em que atuam, promovendo a oferta de formação 
continuada, em regime de colaboração entre União, estados e municípios, inclusive por 
meio de cooperação internacional.

Fonte: Pesquisa de Macrotendências de Controle Externo 2020

1.3 - Objetivo e questões de fiscalização

O presente Acompanhamento tem como objetivo contribuir para a legalidade do 
repasse, contabilização e aplicação dos recursos do FUNDEB, referentes ao exer-
cício de 2021.

Para execução dos trabalhos do 1° semestre de 2021 foi elaborada Matriz de 
Planejamento, a partir desse objetivo, tendo a execução dos trabalhos sido norteada 
para verificação das questões propostas, quais sejam:

Q1. As receitas provenientes dos recursos do FUNDEB foram contabilizadas 
de forma específica, inclusive com a fonte de recurso correta?

Q2. As despesas realizadas com recursos do Fundo foram contabilizadas de 
forma específica, inclusive com a indicação/utilização adequada das fontes 
de recursos?

Q3. As despesas contabilizadas sob a fonte 118 correspondem à remuneração 
de profissionais de educação básica em efetivo exercício? 

Q4. As despesas contabilizadas sob a fonte 119 correspondem aos demais gas-
tos com educação básica? 

Para os trabalhos do 2° semestre foi alterada a Matriz de Planejamento, a partir 
dos mesmos objetivos, tendo sido propostas as seguintes questões:

Q1. As despesas realizadas com recursos do Fundo foram contabilizadas de 
forma específica, inclusive com a indicação/utilização adequada das fontes de 
recursos?

Q2. As despesas contabilizadas sob a fonte 118 correspondem à remuneração 
de profissionais de educação básica em efetivo exercício? 

Q3. As despesas contabilizadas sob a fonte 119 correspondem aos demais gas-
tos com educação básica? 
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Q4. O titular do órgão responsável pela educação é o ordenador das despesas 
realizadas com recursos do FUNDEB?

Q5. A movimentação dos recursos do FUNDEB foi realizada em conta cor-
rente específica?

Ressalte-se que, após resultados do Acompanhamento do 1° semestre foi ela-
borada nova Matriz de Planejamento para o 2° semestre, na qual foi desconsidera-
da a questão de auditoria que versava sobre as receitas provenientes dos recursos 
do FUNDEB, isso porque, na análise de seus resultados, constatou-se um quanti-
tativo insignificante de inconsistências relacionadas ao confronto dos dados ob-
tidos junto ao SICOM com as informações obtidas da fonte externa (Banco do 
Brasil) - 320 (trezentos e vinte) municípios fiscalizados - 16 (dezesseis) inconsis-
tências apuradas.

Acrescente-se que, em atendimento ao Expediente n. 385/2021, da DCEM, de 
18/05/2021, por meio do qual foi proposta a possibilidade de observância, nos tra-
balhos de Acompanhamento, da decisão exarada pelo Tribunal de Contas da União 
– TCU no Acórdão n. 794/2021 – TCU – Plenário, Sessão de 07/04/2021 (proces-
so TC 022.272/2019-4), encaminhado a este Tribunal pelo Ofício n. 18911/2021-
TCU/SEPROC, foram elaboradas duas novas questões de fiscalização, relativas à 
existência de contas correntes únicas e específicas, vinculadas ao FUNDEB, de 
titularidade e movimentação pelo titular do órgão responsável pela educação, nos 
termos do caput e § 5º do art. 69 da Lei Nacional n. 9.394/1996 c/c o § 7º do art. 21 
da Lei Nacional n. 14.113/2020.

1.4 - Metodologia utilizada

No desenvolvimento dos trabalhos, realizados a distância, foram observados, 
no que foi aplicável, os procedimentos, métodos e técnicas previstas no Manual de 
Auditoria deste Tribunal, aprovado pela Resolução n. 02/2013, tendo sido utiliza-
dos o Memorando de Planejamento e as Matrizes de Planejamento e de Possíveis 
Achados, assim como disponibilizados Relatórios Preliminares aos jurisdicionados, 
para manifestação prévia acerca dos Achados da fiscalização, na forma da previsão 
contida no subitem 4.4.5 do referido Manual.

Para o 1° semestre foram selecionados 373 (trezentos e setenta e três) municí-
pios, cujo processo de escolha teve como referência as informações obtidas pela 
malha eletrônica do sistema Minas de Dados/Centro de Fiscalização Integrada e 
Inteligência - SURICATO, na qual foram identificados os entes que não aplicaram 
a totalidade dos recursos recebidos do FUNDEB no exercício 2020.



16

Os 97 (noventa e sete) municípios Acompanhados no 2° semestre, cons-
tavam da seleção inicial do 1º semestre e foram selecionados em função dos 
seguintes aspectos: 

Municípios que não enviaram a remessa de acompanhamento mensal do SICOM;

Municípios que não se manifestaram no primeiro semestre;

Municípios que não regularizaram as inconsistências identificadas no primeiro se-
mestre.

Ademais, objetivou-se selecionar municípios em todas as macrorregiões minei-
ras, com o fito de se ter uma amostra homogênea das diversas realidades existentes 
no Estado, conforme demonstrativos a seguir:

Quantitativos de municípios selecionados por faixa populacional

Gráfico 01

Fonte: Seleção da amostra dos municípios 
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Quantitativos de municípios selecionados por mesorregião

Gráfico 02

Fonte: Seleção da amostra dos municípios 

Para responder às questões levantadas na Matriz de Planejamento foram aplica-
dos os métodos e técnicas de análise documental dos valores dos repasses mensais 
do FUNDEB, realizados aos municípios e informados no site do Banco do Brasil, 
assim como dos registros contábeis e financeiros, disponibilizados pelas prefeituras 
no Sistema Informatizado de Contas dos Municípios - SICOM, relativos ao período 
compreendido entre janeiro a outubro de 2021, período até então possível para con-
sulta, tendo em vista as prorrogações de prazo concedidas por este Tribunal para o 
envio de tais informações, via Acompanhamentos Mensais - AMs.

A sistemática de apuração dos Achados consistiu no registro das inconsistências 
em Fichas de Análise eletrônicas de cada ente fiscalizado, às quais foram anexadas 
as respectivas evidências, com o encaminhamento delas junto a “Relatórios Preli-
minares” aos respectivos gestores e responsáveis pelos controles internos locais, 
que tiveram a oportunidade de manifestação prévia sobre as ocorrências, dentro das 
próprias Fichas, inclusive com a juntada de documentação comprobatória.

Registre-se que, na fase de planejamento da presente ação de fiscalização foi 
descrito no Memorando de Planejamento que, como Limite de Tolerância para a 
processualização, no âmbito deste Tribunal, de eventuais inobservâncias a normas 
legais ou a constatação de utilização indevida de recursos do FUNDEB, o valor fi-
xado para o envio a esta Casa de Tomadas de Contas Especiais (R$100.000,00), na 
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forma da Instrução Normativa - INTC n. 03/2013, alterada pela INTC n. 03/2018, 
c/c a Decisão Normativa n. 01/2020.

1.5 - Volume de recursos fiscalizados

O volume de recursos até então fiscalizados correspondeu ao valor de R$ 
4.190.309.551,26 (quatro bilhões cento e noventa milhões trezentos e nove mil qui-
nhentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), correspondente ao soma-
tório dos recursos vinculados ao FUNDEB recebidos pelos municípios da amostra 
(373) no período de janeiro a outubro de 2021. 

1.6 - Benefícios estimados da fiscalização

A proposta de benefício, decorrente dos Acompanhamentos realizados, tem a natureza quan-
titativa financeira, com o tipo incremento da economia, eficiência, eficácia ou efetividade de ór-
gão ou entidade da administração pública, haja vista que foi constatada inobservância a norma 
legal ou regulamentar nos processos de contabilização e aplicação dos recebidos do FUNDEB.

2 - ACHADOS DA FISCALIZAÇÃO

2.1 - Considerações iniciais

2.1.1 – Do 1° Semestre

Cabe informar, de início, que diante dos relatórios de inteligência elaborados 
pelo SURICATO e considerando a força de trabalho da Equipe de Fiscalização, foi 
objeto de seleção o universo de 373 (trezentos e setenta e três) municípios.

Destaque-se que, até o final dos trabalhos de fiscalização do período (30/06/2021), 
53 (cinquenta e três) deles, perfazendo 14,2%, não haviam enviado a este Tribunal, 
via SICOM, quaisquer registros das respectivas execuções orçamentárias (Acom-
panhamentos Mensais – AMs), referentes aos meses sob fiscalização, o que preju-
dicou a análise da movimentação da aplicação dos recursos do FUNDEB por eles.

Registre-se que, nos exames dos demais municípios sob fiscalização (total de 
320), registrados nas respectivas Fichas de Análise - foi verificada a ocorrência de 
indícios de inobservâncias a normas legais e regulamentares na aplicação dos recur-
sos do FUNDEB por parte de 153 (cento e cinquenta e três) deles, ou seja, 47,81%.

Aplicada a metodologia para o Acompanhamento foram encaminhados Rela-
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tórios Preliminares a cada um dos Chefes dos Executivos de tais municípios, para 
manifestações prévias acerca dos achados, com cópias aos respectivos departa-
mentos de controle interno para ciência das ações que estavam sendo tomadas por 
este Tribunal.

Das 153 (cento e cinquenta e três) análises realizadas e encaminhadas aos mu-
nicípios, observou-se que 113 (cento e treze) deles - 73,86% - encaminharam suas 
manifestações prévias junto às Fichas de Análise, enquanto que 40 (quarenta) - 
26,14% , não se manifestaram, conforme quadro resumo a seguir:

Demonstrativos quantitativos da relação municípios notificados x municípios 
que se manifestaram

Quadro 02

MUNICÍPIOS NÚMERO PERCENTUAL

Número da amostra (em relação aos 853 
municípios) 373 43,73% dos 853 municípios

Não enviaram a remessa ao SICOM (em 
relação aos 373) 53 14,21 % da amostra selecionada

Subtotal 320

Relatórios preliminares enviados (em relação 
aos 320) 153 47,81%

Municípios que se manifestaram (em relação 
aos 153) 113 73,86%

Municípios que não se manifestaram (em 
relação as 153) 40 26,14% 

Gráfico 03
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2.1.2 – Do 2° Semestre

Foi objeto de seleção para esse período o universo de 97 (noventa e 
sete) municípios. 

Destaque-se que, até o final dos trabalhos de fiscalização do período (30/11/2021), 
07 (sete) deles, perfazendo 7,22 %, não haviam enviado a este Tribunal, via SI-
COM, quaisquer registros das respectivas execuções orçamentárias (Acompanha-
mentos Mensais – AMs), referentes aos meses sob fiscalização, o que prejudicou a 
análise da movimentação da aplicação dos recursos do FUNDEB por eles.

Registre-se que, nos exames dos demais municípios sob fiscalização (total de 
90), registrados nas respectivas Fichas de Análise foi verificada a ocorrência de 
indícios de inobservâncias a normas legais e regulamentares na aplicação dos recur-
sos do FUNDEB por parte de 85 (oitenta e cinco) deles, ou seja, 94,44 %.

Aplicada a metodologia para o Acompanhamento foram encaminhados Rela-
tórios Preliminares a cada um dos Chefes dos Executivos de tais municípios, para 
manifestações prévias acerca dos achados, com cópias aos respectivos departa-
mentos de controle interno para ciência das ações que estavam sendo tomadas por 
este Tribunal.

Das 85 (oitenta e cinco) análises realizadas e encaminhadas aos municípios, ob-
servou-se que 58 (cinquenta e oito) deles - 68,24 % - encaminharam suas manifes-
tações prévias junto às Fichas de Análise, enquanto que 27 (vinte e sete) - 31,76 % 
-, não se manifestaram, conforme quadro resumo a seguir:

Demonstrativos quantitativos da relação municípios notificados x municípios 
que se manifestaram

Quadro 03

MUNICÍPIOS NÚMERO PERCENTUAL

Número da amostra (em relação aos 373 municípios acom-
panhados no 1° semestre) 97 26,01% dos 373 

municípios

Não enviaram a remessa ao SICOM (em relação aos 97) 07 7,22 % da amostra 

Subtotal 90

Relatórios preliminares enviados (em relação aos 90) 85 94,44 %

Municípios que se manifestaram (em relação aos 85) 58 68,24 %

Municípios que não se manifestaram (em relação as 85) 27 31,76 % 

Com base nas Questões de Fiscalização propostas, cabe destacar que, por meio 
da Lei Nacional n. 14.113, de 25/12/2020, foi regulamentado o FUNDEB de que 
trata o art. 212-A da Constituição da República – CR/1988, a qual revogou disposi-
tivos anteriores constantes da Lei Nacional n. 11.494, de 20/06/2007.
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Nos termos do caput do art. 11 da primeira Lei “a distribuição de recursos que 
compõem os Fundos, nos termos do art. 3º desta Lei, no âmbito de cada Estado e do 
Distrito Federal, dar-se-á, na forma do Anexo desta Lei, entre o governo estadual e 
os seus Municípios, na proporção do número de alunos matriculados nas respecti-
vas redes de educação básica pública presencial, nos termos do art. 8º desta Lei”.

No caput do art. 21 é disposto que “os recursos dos Fundos, provenientes da 
União, dos Estados e do Distrito Federal, serão repassados automaticamente para 
contas únicas e específicas dos governos estaduais, do Distrito Federal e munici-
pais, vinculadas ao respectivo Fundo, instituídas para esse fim, e serão nelas exe-
cutados, vedada a transferência para outras contas, sendo mantidas na instituição 
financeira de que trata o art. 20 desta Lei”.

De forma específica, no caput do art. 26 é estabelecido que “excluídos os recur-
sos de que trata o inciso III do caput do art. 5º desta Lei, proporção não inferior a 
70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º 
desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração 
dos profissionais da educação básica em efetivo exercício”.

Nos Acompanhamentos realizados, verificou-se que:

2.2 - Descrição das situações encontradas 

2.2.1 - As receitas provenientes dos recursos do FUNDEB não foram contabili-
zadas de forma específica, inclusive com a fonte de recursos correta.

Preliminarmente, cumpre reiterar a informação de que a questão relativa a tal 
achado foi aplicada somente no 1º semestre do exercício de 2021, tendo em vista o 
quantitativo insignificante de inconsistências relacionadas ao confronto dos dados 
obtidos junto ao SICOM com as informações obtidas da fonte externa (Banco do 
Brasil), conforme relatado no item 1.3 deste relatório.

Quanto à questão em análise, registre-se que, nos termos do caput do art. 1º 
da INTC n. 05, de 08/06/2011, “os órgãos e entidades da Administração Direta 
e Indireta dos Municípios adotarão, para fins de prestação de contas, controle e 
acompanhamento da execução orçamentária e financeira municipal, os códigos 
de receita, despesa, fonte e destinação de recursos previstos, respectivamente, nos 
Anexos I, II e III desta Instrução”.

Ressalte-se que, conforme definido no Manual de Contabilidade Aplicado ao 
Setor Público - MCASP, 8ª edição (item 5), “a classificação por fontes ou destina-
ções de recursos (FR) tem como objetivo agrupar receitas que possuam as mesmas 
normas de aplicação na despesa. Em regra, as fontes ou destinações de recursos 
reúnem recursos oriundos de determinados códigos da classificação por nature-
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za da receita orçamentária, conforme regras previamente estabelecidas. Por meio 
do orçamento público, essas fontes ou destinações são associadas a determinadas 
despesas de forma a evidenciar os meios para atingir os objetivos públicos”.

Na citada INTC foram definidos os códigos orçamentários por onde devem ser 
contabilizadas as receitas oriundas do FUNDEB, assim como os códigos a serem 
utilizados como fontes de recursos, quais sejam: 118 - Transferências do FUNDEB 
para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exer-
cício na Educação Básica e 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em 
Outras Despesas da Educação Básica.

Contudo, nos trabalhos de fiscalização do 1º semestre foi observado que, con-
forme registrado nas Fichas de Análise de 16 (dezesseis) municípios, questão 01, 
tendo como referência o período de janeiro a maio de 2021, período examinado, 
foi constatada a contabilização de receitas decorrentes do FUNDEB que não foram 
realizadas de forma específica e nas rubricas correspondentes, inclusive sem a indi-
cação das fontes de recursos corretas.

Encaminhados os Relatórios Preliminares aos respectivos Chefes dos Executi-
vos de tais municípios (16), acompanhados das Fichas de Análise, verificou-se que 
10 (dez) deles, ou seja, 62,5%, manifestaram-se acerca dos achados, enquanto que 
6 (seis) - 37,5% - permaneceram inertes. 

Os municípios que se manifestaram apresentaram argumentos e documentos que 
esclareceram as ocorrências inicialmente apontadas.

Quanto aos demais municípios que não se manifestaram, no total de 6 (seis), as 
falhas constatadas, cujos recursos envolvidos totalizaram o valor de R$828.329,91 
(oitocentos e vinte e oito mil trezentos e vinte e nove reais e noventa e um centa-
vos), evidenciaram, a princípio, a inobservância ao disposto caput do art. 1º e no 
Anexo I da INTC n. 05/2011.  

As Fichas de Acompanhamento contendo as inconsistências detectadas pela 
Equipe de Fiscalização de todos estes municípios, bem como as justificativas apre-
sentadas pelos municípios que se manifestaram.

Releva notar que, para os demais municípios, o novo estudo das informações 
da fonte externa com os dados do SICOM não indicou que as falhas tivessem sido 
sanadas, cujos valores envolvidos totalizavam o valor de R$13.978,02 (treze mil 
novecentos e setenta e oito reais e dois centavos), com a inobservância ao disposto 
caput do art. 1º e no Anexo I da INTC n. 05/2011, conforme discriminado a seguir:

A título de ilustração, os registros da movimentação dos procedimentos de fisca-
lização foram demonstrados, sinteticamente, da seguinte forma:
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Demonstrativo da relação municípios que se manifestaram, 
por faixa populacional

Gráfico 04

Demonstrativo da relação municípios que se não manifestaram, 
por faixa populacional

Gráfico 05
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2.2.2 - As despesas realizadas com recursos do Fundo não foram contabilizadas 
de forma específica, inclusive com a indicação/utilização adequada das fontes 
de recursos

2.2.2.1 – Do 1° Semestre

Tendo como referência as regras da INTC n. 05/2011, referenciadas no subi-
tem 2.2.1, conforme demonstrado nas Fichas de Análise de 133 (cento e trinta e 
três) municípios, questão 02, no período de janeiro a maio de 2021 foi constatada 
a execução de despesas com recursos do FUNDEB que não foram contabilizadas 
de forma específica e nas rubricas correspondentes, inclusive sem a indicação das 
fontes de recursos corretas.

Encaminhados os Relatórios Preliminares aos Chefes dos Executivos de tais 
municípios (133), acompanhados das respectivas Fichas de Análise, 93 (noventa e 
três) deles, ou seja, 70,7%, manifestaram-se acerca dos achados, enquanto que 40 
(quarenta) - 30,3% - permaneceram inertes.

Dentre os 93 (noventa e três) municípios que se manifestaram, 69 (sessenta e 
nove) deles (74,19%) apresentaram argumentos e documentos que esclareceram as 
ocorrências inicialmente apontadas.

Quanto aos demais municípios, no total de 64 (sessenta e quatro) - 40 (quarenta) 
que não se manifestaram e 24 (vinte e quatro) cujas alegações não esclareceram 
os questionamentos -, as falhas constatadas, cujas despesas totalizaram o valor de 
R$23.994.443,51 (vinte e três milhões novecentos e noventa e quatro mil quatro-
centos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos), evidenciaram, a prin-
cípio, a inobservância ao disposto caput do art. 1º e nos Anexos II e III da INTC 
n. 05/2011.

As Fichas de Acompanhamento contendo as inconsistências detectadas pela 
Equipe de Fiscalização de todos estes municípios, bem como as justificativas apre-
sentadas pelos municípios que se manifestaram.

Ocorre que, em posterior consulta às informações prestadas pelos referidos mu-
nicípios junto ao SICOM (julho de 2021), ficou evidenciado que 30 (trinta) deles 
realizaram alterações nos lançamentos contábeis referentes ás despesas realizadas 
com recursos do FUNDEB, apontadas inicialmente, com a consequente retificação 
nos dados das respectivas execuções orçamentárias mensais (alterações nos dados 
dos AMs), cujos valores dos ajustes totalizavam R$5.185.913,70 (cinco milhões 
cento e oitenta e cinco mil novecentos e treze reais e setenta centavos), conforme 
relação constante da Tabela 04.
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Assim sendo, a inobservância às disposições contidas no caput do art. 1º e nos 
Anexos II e III da INTC n. 05/2011, relativas a contabilizações inadequadas de des-
pesas sob as fontes de recursos 118 e 119 (aplicação do FUNDEB), permaneceram 
imputadas a 34 (trinta e quatro) municípios, cujo somatório dos gastos totalizou 
R$18.808.529,81 (dezoito milhões oitocentos e oito mil quinhentos e vinte e nove 
reais e oitenta e um centavos), conforme discriminado na Tabela 05.

A título de ilustração, os registros da movimentação dos procedimentos de fisca-
lização  foram demonstrados, sinteticamente, da seguinte forma:

Demonstrativo da relação municípios que se manifestaram, 
por faixa populacional

Gráfico 06
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Demonstrativo da relação municípios que não se manifestaram, 
por faixa populacional

Gráfico 07

2.2.2.2 – Do 2° Semestre

Tendo como referência as regras da INTC n. 05/2011, referenciadas no subitem 
2.2.1, conforme demonstrado nas Fichas de Análise de 64 (sessenta e quatro) muni-
cípios, questão 02, no período de janeiro a outubro de 2021 foi constatada a execu-
ção de despesas com recursos do FUNDEB que não foram contabilizadas de forma 
específica e nas rubricas correspondentes, inclusive sem a indicação das fontes de 
recursos corretas.

Aplicada a metodologia da fiscalização no 2º semestre foram encaminhados os 
Relatórios Preliminares aos Chefes dos Executivos de tais municípios (64), acom-
panhados das respectivas Fichas de Análise, dos quais 43 (quarenta e três) deles, ou 
seja, 67,18 %, manifestaram-se acerca dos achados, enquanto que 21 (vinte e um) 
- 32,82 % - permaneceram inertes.

Dentre os 43 (quarenta e três) municípios que se manifestaram, 19 (dezenove) 
deles (44,19%) apresentaram argumentos e documentos que esclareceram as ocor-
rências inicialmente apontadas.
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Quanto aos demais municípios, no total de 45 (quarenta e cinco) - 21 (vinte e 
um) que não se manifestaram e 24 (vinte e quatro) cujas alegações não esclarece-
ram os questionamentos -, as falhas constatadas, cujas despesas totalizaram o valor 
de R$68.742.197,89 (sessenta e oito milhões setecentos e quarenta e dois mil cento 
e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), evidenciaram a inobservância ao 
disposto caput do art. 1º e nos Anexos II e III da INTC n. 05/2011.

As Fichas de Acompanhamento contendo as inconsistências detectadas pela 
Equipe de Fiscalização de todos estes municípios, bem como as justificativas apre-
sentadas pelos municípios que se manifestaram.

Assim sendo, a inobservância às citadas disposições contidas na referida INTC, 
relativas às contabilizações inadequadas de despesas sob as fontes de recursos 118 
e 119 (aplicação do FUNDEB), permaneceram imputadas a 79 (setenta e nove) mu-
nicípios, cujo somatório dos gastos totalizou o mencionado valor  R$87.550.727,70 
(oitenta e sete milhões quinhentos e cinquenta mil setecentos e vinte e sete reais e 
setenta centavos).

Ressalte-se que, salvo análise documental ao contrário, as falhas apontadas en-
sejam irregularidades formais nos processos de contabilização de despesas, as quais 
não indicaram a ocorrência de aplicação indevida dos recursos do FUNDEB pelos 
mencionados municípios, razão pela qual a Equipe de Fiscalização conclui no sen-
tido da não processualização delas no âmbito deste Tribunal.

2.2.2.3 – Da consolidação dos dados coletados

De maneira resumida, os resultados provenientes dos procedimentos do acompa-
nhamento acerca das despesas realizadas com recursos do FUNDEB que não foram 
contabilizadas de forma específica, inclusive com a indicação/utilização adequada 
das fontes de recursos (197 ocorrências em 167 municípios), àquelas que foram 
consideradas resolvidas por meio da análise das manifestações e suas reanálises 
(120 ocorrências em 106 municípios) e aqueles que não resolveram as inconsistên-
cias apuradas (77 ocorrências em 61 municípios).

A título de ilustração, os registros da movimentação dos procedimentos de fisca-
lização  foram demonstrados, de forma consolidada, da seguinte forma:
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Demonstrativo das ocorrências consolidadas – Questão 1

Gráfico 08

Fonte: Tabela 5 e 16.

2.2.3 - As despesas contabilizadas sob a fonte 118 não correspondem à remune-
ração de profissionais de educação básica em efetivo exercício

Conforme já relatado, dos montantes anuais recebidos pelos entes públicos, 
oriundos do FUNDEB, no mínimo 70% (setenta por cento) dos recursos devem ser 
destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em 
efetivo exercício.

Como forma de agrupar tais receitas às despesas a serem realizadas com os re-
cursos do FUNDEB, na INTC n. 05/2011 é estabelecida a exigência de vinculação 
das ações com a utilização/indicação da fonte de recursos 118 - Transferências do 
FUNDEB, para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em 
Efetivo Exercício na Educação Básica.

De forma específica, verificou-se que:

2.2.3.1 – Dos procedimentos de Acompanhamento

Com a aplicação da metodologia da fiscalização, no 1º semestre do exercício de 
2021 foram apuradas inconsistências no exame da aplicação dos recursos do FUN-
DEB em 81 (oitenta e um) municípios, as quais consistiram em contabilizações/
execuções de despesas sob a referida fonte, de forma inadequada, haja vista que não 
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tinham adequação com a remuneração de profissionais do magistério em efetivo 
exercício na educação básica.

Dentre tais municípios foi constatada, ainda, a execução/contabilização de des-
pesas sob a fonte de recursos 118 que não são consideradas como de manutenção e 
desenvolvimento da educação básica, na forma do disposto nos art. 70 e 71 da Lei 
Nacional n. 9.394, de 20/12/1996 (Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
– LDB). 

Encaminhados os Relatórios Preliminares aos Chefes dos Executivos de tais mu-
nicípios (81), acompanhados das respectivas Fichas de Análise, verificou-se que 60 
(sessenta) deles, ou seja, 74%, manifestaram-se acerca dos achados.

Registre-se que os demais 21 (vinte um) municípios, ou seja, 26%, embora noti-
ficados não se manifestaram.

Dentre os 60 (sessenta) municípios que se manifestaram, 41 (quarenta e um) 
deles (68,33%) apresentaram argumentos e documentos que esclareceram as ocor-
rências inicialmente apontadas.

Após a manifestação do Chefe do Executivo, observou-se que a contabilização 
de tais despesas foi corrigida, com alterações no sistema contábil da Prefeitura e no 
SICOM, com a utilização da rubrica 3190.11.01 (Pessoal do FUNDEB - Recursos 
Mínimo de 60%).

Em decorrência da metologia em tela, no 2º semestre de 2021 foram constatadas 
inconsistências em 09 municípios, entre eles 5 (cinco) que já haviam sido fiscaliza-
dos no 1º semestre.

Encaminhados os Relatórios Preliminares aos Chefes dos Executivos de tais 
municípios , acompanhados das respectivas Fichas de Análise, verificou-se que 5 
(cinco) deles, ou seja, 55,56%, manifestaram-se acerca dos achados.

Quanto a este Município foi apontada na Ficha de Análise a ocorrência de pa-
gamentos, entre os meses de janeiro e fevereiro de 2021, de despesas classificadas 
na rubrica 3.3.91.97.00 - Aportes para Cobertura do Déficits Atuariais dos RPPSs, 
no montante de R$21.964,82 (vinte um mil novecentos e sessenta e quatro reais e 
oitenta e dois centavos).

Após a manifestação do jurisdicionado, o recurso financeiro ora despendido com 
fonte vinculada à remuneração de profissionais da educação básica (118) foi resti-
tuído à conta corrente do FUNDEB, por meio de transferência bancária comprova-
da junto à citada Ficha de Análise.

Registre-se que os demais 4 (quatro) municípios, ou seja, 44,44%, embora noti-
ficados não se manifestaram.
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2.2.3.2 – Das inconsistências de natureza contábil

Conforme relatado, na sistemática dos Acompanhamentos do 1º semestre ficou 
caracterizado que para 40 (quarenta) municípios - 21 que não se manifestaram e 19 
cujas alegações não esclareceram os questionamentos, as falhas constatadas evi-
denciaram, a princípio, que 36 (trinta e seis) deles inobservaram o disposto no caput 
do art. 1º e nos Anexos II e III da INTC n. 05/2011 (contabilizações/execuções de 
despesas com recursos do FUNDEB, com a utilização inadequada da fonte 118), 
cujas despesas somaram o valor de R$4.993.460,68 (quatro milhões novecentos e 
noventa e três mil quatrocentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos), confor-
me discriminado na Tabela 07 - 1º subtotal.

As Fichas de Acompanhamento contendo as inconsistências detectadas pela 
Equipe de Fiscalização de todos estes municípios, bem como as justificativas apre-
sentadas pelos municípios que se manifestaram.

Contudo, em posterior consulta às informações prestadas pelos referidos muni-
cípios junto ao SICOM (julho de 2021), ficou evidenciado que 15 (quinze) deles 
(entre os 40 que efetuaram contabilizações inadequadas com a fonte 118), realiza-
ram alterações nos lançamentos contábeis referentes às despesas realizadas com 
recursos do FUNDEB, apontadas na análise inicial, com a devida retificação nos 
dados das respectivas execuções orçamentárias mensais (alterações nos dados dos 
AM’s do SICOM), cujos valores dos ajustes totalizaram R$2.278.053,25 (dois mi-
lhões duzentos e setenta e oito mil cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), 
conforme relação constante da Tabela 08.

Registre-se que nos municpios acompanhados no 2º semestre não foram 
apontadas inconsistências destas naturezas.

Assim sendo, a inobservância às disposições contidas no caput do art. 1º e nos 
Anexos II e III da INTC n. 05/2011, relativas a contabilizações inadequadas de 
despesas sob a fonte de recursos 118 (aplicação do FUNDEB), permaneceram 
imputadas a 22 (vinte e dois) municípios, cujo somatório dos gastos totalizou 
R$2.715.407,43 (dois milhões setecentos e quinze mil quatrocentos e sete reais e 
quarenta e três centavos) - R$4.993.460,68 - R$2.278.053,25, conforme discrimi-
nado na Tabela 09.

Ressalte-se que, para confirmação de tais ocorrências se faz necessária a análise 
documental dos processos de contabilização de despesas, procedimento este que 
confirmaria ou não a ocorrência de aplicação indevida dos recursos do FUNDEB 
pelos mencionados municípios.

Diante de tal circunstância, aliado ao fato de que entre tais municípios apenas 
em 04 (quatro) deles os valores das ocorrências ultrapassaram o valor Limite de 
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Tolerância estabelecido na fase de planejamento das ações de Acompanhamento 
(R$100.000,00), a Equipe de Fiscalização concluiu no sentido da não processuali-
zação delas no âmbito deste Tribunal.

2.2.3.3 – Dos gastos não considerados como que aplicados na manutenção da 
educação básica

2.2.3.3.1 – Das apurações com base nos dados do SICOM

De outro modo, com a utilização da referida fonte de recursos (118), no exa-
me dos Acompanhamentos do 1º semestre foi verificado que 06 (seis) municípios 
incorreram nas duas ocorrências), executaram despesas que não são consideradas 
como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, no valor total de 
R$409.246,51 (quatrocentos e nove mil duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta 
e um centavos), em desacordo com os art. 70 e 71 da Lei Nacional n. 9.394/1996, 
na forma do discriminado no Tabela 07 - 2º subtotal.

As Fichas de Acompanhamento contendo as inconsistências detectadas pela 
Equipe de Fiscalização de todos estes municípios, bem como as justificativas apre-
sentadas pelos municípios que se manifestaram.

Observou-se que tais despesas se referem a gastos com “Aportes para Cobertura 
do Déficits Atuariais dos RPPSs” - 3391.97.00 -, assim como a “Planos de Saú-
de de Servidores” - 3390.39.99 -, as quais não se encontram na relação de gastos 
considerados como aplicados na educação básica (art. 70 e 71 da Lei Nacional n. 
9.394/1996), conforme demonstrado na Tabela 11 a seguir:

No que tange aos demais municípios, no total de 7 (sete) - 3 (três) que não se 
manifestaram/não alteraram dados do SICOM e 4 (quatro) cujas alegações não es-
clareceram os questionamentos, as despesas realizadas por eles, analisadas pela 
Equipe de Fiscalização, somavam, com base nos registros do SICOM do mês de 
agosto de 2021, o valor de R$1.463.902,67 (um milhão quatrocentos e sessenta e 
três mil novecentos e dois reais e sessenta e sete centavos).

2.2.3.4 – Das despesas realizadas inadequadamente com recursos da fonte 118

De forma específica, quanto aos dispêndios com “Aportes de Recursos” aos Re-
gimes Próprios de Previdência Social-RPPSs, para a cobertura de déficits atuariais, 
na Consulta n. 837.548, respondida por este Tribunal à então Prefeita de Patos de 
Minas na Sessão Plenária de 31/08/2011, foi acordado que apenas os gastos com 
“alíquotas de contribuições suplementares para cobertura de déficits atuariais” 
são consideradas “obrigações patronais” – elemento 13 - e, consequentemente, 
despesas com pessoal, que poderiam ser pagas com recursos do FUNDEB, na for-
ma das disposições contidas na Portaria Interministerial/STN/SOF n. 163/2001.
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No que tange aos mencionados “Aportes”, as regras da referida portaria deter-
minam que os gastos devem ser contabilizados em natureza de despesa específica, 
não constituindo “obrigações patronais” - 3.3.91.97.00 (3 - Despesas Correntes; 3 
- Outras Despesas Correntes; 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação dentre 
Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social; 97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS).

Da mesma forma, em atenção ao disposto nos art. 70 e 71 da Lei Nacional n. 
9.394/1996, as despesas com Planos de Saúde e Assistência Médica, com Vale 
Transporte (fonte 118) e de Despesas de Exercícios Anteriores (inciso IV do art. 
71), não são consideradas despesas com a manutenção e desenvolvimento da edu-
cação básica, sendo, portanto, vedado o pagamento delas com recuros oriundos 
do FUNDEB.

Releva notar que, conforme demonstrado, em 05 (cinco) municípios  o valor 
total apurado como despesas inadequadas, realizadas com recursos do FUNDEB no 
período de janeiro a novembro de 2021, ultrapassou o Limite de Tolerância definido 
na fase de planejamento da presente ação de fiscalização (R$100.000,00).

Contudo, foi significativo o resultado da presente ação de controle, na qual, con-
forme constatações relatadas, demonstrou ocorrências destas naturezas que, em con-
junto, representaram o valor total de R$2.175.062,64 (dois milhões cento e setenta 
e cinco mil sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) - R$1.700.611,43 + 
R$94.665,40 + R$379.785,81.

Quanto aos demais municípios, a Equipe de Fiscalização ressalta a relevância 
da aplicabilidade das Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público – NBASPs 
nas ações deste Tribunal, especialmente a de nível 2 – Princípios fundamentais de 
auditoria do setor público, especificamente na NBASP 100, cujo princípio 41 so-
breleva que:

A materialidade é relevante em todas as auditorias. Uma questão pode ser julgada 
materialmente relevante se o seu conhecimento é suscetível de influenciar as decisões 
dos usuários previstos. Determinar a materialidade é uma questão de julgamento 
profissional e depende da interpretação do auditor acerca das necessidades dos usuá-
rios. Esse julgamento pode se relacionar a um item individual ou a um grupo de 
itens, tomados em conjunto. A materialidade é muitas vezes considerada em termos 
de valor, mas também tem aspectos quantitativos, bem como qualitativos. As caracte-
rísticas inerentes a um item ou grupo de itens podem tornar uma questão material por 
sua própria natureza. Uma questão pode, também, ser material por causa do contexto 

em que ela ocorre. (grifou-se)

Com fundamento em tal norma, esta Unidade Técnica propõe a processualiza-
ção (interposição de processos de Representação) em face dos respectivos gestores 
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de todos os citados municípios, para apuração das condutas e da efetiva utilização 
indevida dos recursos do FUNDEB na execução das despesas por eles realizadas e 
questionadas no presente relatório.

2.2.3.5 – Da consolidação dos dados coletados

De maneira resumida, os resultados provenientes dos procedimentos do acom-
panhamento, acerca do total de ocorrências para as despesas contabilizadas sob 
a fonte 118 que não correspondem à remuneração de profissionais de educação 
básica em efetivo exercício (90 ocorrências em 83 municípios), àquelas que foram 
consideradas resolvidas por meio da análise das manifestações e suas reanálises 
(56 ocorrências em 55 municípios) e aqueles que não resolveram as inconsistências 
apuradas (34 ocorrências em 28 municípios).

A título de ilustração, os registros da movimentação dos procedimentos de fisca-
lização  foram demonstrados, de forma consolidada, da seguinte forma:

Demonstrativo das ocorrências consolidadadas – Questão 2

Gráfico 09

2.2.4 - As despesas contabilizadas sob a fonte 119 não correspondem aos de-
mais gastos com educação básica

Como forma de agrupar as demais receitas e despesas a serem realizadas com 
recursos do FUNDEB, excluídas as destinadas ao pagamento da remuneração dos 
profissionais da educação básica em efetivo exercício (mínimo de 70%), na INTC 
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n. 05/2011 é disposta a exigência de vinculação das ações com a utilização/indi-
cação da fonte de recursos 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em 
Outras Despesas da Educação Básica.

Especificamente, observou-se que

2.2.4.1 - Dos procedimentos de Acompanhamento

De acordo com demonstrado nas Fichas de Análise de 77 (setenta e sete) mu-
nicípios fiscalizados no 1º semestre de 2021, questão 04, tendo como referência o 
período de janeiro a maio de 2021 foi constatada, de forma inicial, a execução de 
despesas com recursos do FUNDEB, classificadas sob a referida fonte, as quais não 
são consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, na 
forma do disposto nos art. 70 e 71 da Lei Nacional n. 9.394/1996.

Encaminhados os Relatórios Preliminares aos Chefes dos Executivos de tais 
municípios (77) -, acompanhados das respectivas Fichas de Acompanhamen-
to, verificou-se que 59 (sessenta) deles, ou seja, 76,62%, manifestaram-se acerca 
dos achados.

Os demais 18 (dezoito) municípios - seja, 23,38% -, embora notificados não 
se manifestaram.

Dentre os 59 (cinquenta e nove) municípios que se manifestaram, 41 (quarenta e 
um) deles - 69,49% - apresentaram argumentos e documentos que esclareceram as 
ocorrências inicialmente apontadas.

Em decorrência da referida metologia, nas Fichas de Análise de 27 (vinte e sete) 
municípios, fiscalizados no 2º semestre de 2021 (tendo como referência o período 
de janeiro a outubro de 2021) - questão 03, foram constatadas, de forma inicial, 
a execução de despesas com recursos do FUNDEB, classificadas sob a referida 
fonte, as quais também não são consideradas como de manutenção e desenvolvi-
mento da educação básica, na forma do disposto nos art. 70 e 71 da Lei Nacional 
n. 9.394/1996.

Encaminhados os Relatórios Preliminares aos Chefes dos Executivos de tais mu-
nicípios 27 (vinte e sete) -, acompanhados das respectivas Fichas de Acompanha-
mento, verificou-se que 22 (vinte e dois) deles, ou seja, 88,48 %, manifestaram-se 
acerca dos achados.

Os demais 5 (cinco) municípios – ou seja, 18,52 % -, embora notificados não 
se manifestaram.

Dentre os 22 (vinte e dois) municípios que se manifestaram, 7 (sete) deles – 
31,90 % - apresentaram argumentos e documentos que esclareceram as ocorrências 
inicialmente apontadas.
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2.2.4.2 – Das inconsistências de natureza contábil

De acordo com o relato anterior, na sistemática dos Acompanhamentos do 
1º semestre ficou evidenciado que para 36 (trinta e seis) municípios - 18 que não se 
manifestaram e 18 cujas alegações não esclareceram os questionamentos, as falhas 
constatadas evidenciaram, de início, que 26 (vinte e seis) deles inobservaram o dis-
posto no caput do art. 1º e nos Anexos II e III da INTC n. 05/2011 (contabilizações/
execuções de despesas com recursos do FUNDEB, com a utilização inadequada da 
fonte 119), cujas despesas somaram o valor de R$1.001.992,79 (um milhão um mil 
novecentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos), conforme discrimina-
do na Tabela 13 (1º subtotal).

Contudo, em posterior consulta às informações prestadas pelos referidos muni-
cípios junto ao SICOM, ficou evidenciado que 18 (dezoito) deles (entre os 26 que 
realizaram contabilizações inadequadas com a fonte 119), realizaram alterações nos 
lançamentos contábeis referentes às despesas realizadas com recursos do FUNDEB, 
apontadas na análise inicial, com a devida retificação nos dados das respectivas 
execuções orçamentárias mensais (alterações nos dados do SICOM), cujos valores 
dos ajustes totalizaram R$903.943,50 (novecentos e três mil quatrocentos e qua-
renta e três reais e cinquenta centavos), conforme relação constante da Tabela 14.

A título de exemplificação foram demonstradas na Tabela 16 a seguir as altera-
ções processadas:

Demonstrativo das retificações contábeis realizadas pelo município junto 
a SICOM

Tabela 16

NE Valor (R$)
Rubricas

Inicial Alterada

1000276 48.496,79

3190.13.02 - 
Contribuição Patronal para o 

RPPS (exceto a Incidente sobre 
o FUNDEB) 

3191.13.05 - 
Obrigações Patronais Referen-

tes ao FUNDEB (até 40%) 

1000453 157.932,96
3190.11.03 - 

Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado 
ao RPPS), exceto FUNDEB 

3190.11.02 - 
Pessoal do FUNDEB (Recur-

sos: até 40%) 

1000535 1.074,67

3190.13.03 - 
Contribuição Patronal para o 

INSS (exceto a Incidente sobre 
o FUNDEB) 

3190.13.05 - 
Obrigações Patronais Referen-

tes ao FUNDEB (até 40%)

TOTAL 207.504,42

Fonte: SICOM
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No que se refere aos aos municípios fiscalizados no 2º semestre,  os 20 (vinte), 
remanescentes, após a aplicação da metodologia dos Acompanhamento - 5 (cinco) 
que não se manifestaram e 15 (quinze) cujas alegações não esclareceram os questio-
namentos, as falhas constatadas também evidenciaram a inobservância aos citados 
dispositivos regulamentares (execuções de despesas com recursos do FUNDEB, 
com a utilização inadequada da fonte 119), cujas despesas somaram o valor de 
R$1.194.888,35 (um milhão cento e noventa e quatro mil oitocentos e oitenta e oito 
reais e trinta e  cinco centavos), conforme discriminado na Tabela 24.

As Fichas de Acompanhamento contendo as inconsistências detectadas pela 
equipe de auditoria de todos estes municípios, bem como as justificativas apresen-
tadas pelos municípios que se manifestaram.

Diante do expoto, a inobservância às disposições contidas no caput do art. 1º 
e nos Anexos II e III da INTC n. 05/2011, relativas a contabilizações inadequa-
das de despesas sob a fonte de recurso 119 (aplicação do FUNDEB), permane-
ceram imputadas a 28 (vinte e oito) municípios, cujo somatório dos gastos tota-
lizou R$1.292.937,64 (um milhão duzentos e noventa e dois mil novecentos e 
trint e sete reais e sessenta e quatro centavos) = R$1.001.992,79 - R$903.943,50 + 
R$1.194.888,35.

Ressalte-se que, da mesma forma do registrado no subitem 2.2.3, para confir-
mação de tais ocorrências se faz necessária a análise documental dos processos de 
contabilização de despesas, circunstância esta que, aliada ao fato de que entre tais 
municípios apenas em 04 (quatro) deles o valor da ocorrência ultrapassou o valor 
Limite de Tolerância estabelecido na fase de planejamento das ações de Acom-
panhamento (R$100.000,00), a Equipe de Fiscalização conclui no sentido da não 
processualização dela no âmbito deste Tribunal.

2.2.4.3 – Dos gastos não considerados como que aplicados na manutenção da 
educação básica

2.2.4.3.1 – Das apurações com base nos dados do SICOM

Verificou-se que, aplicada metodologia dos Acompanhamentos no 1º semestre 
de 2021 foi verificado que, em desacordo com os art. 70 e 71 da Lei Nacional n. 
9.394/1996, com a utilização da referida fonte de recursos (119), 08 (oito) mu-
nicípios executaram despesas que não são consideradas como de manutenção e 
desenvolvimento da educação básica, no valor total de R$235.504,23 (duzentos 
e trinta e cinco mil quinhentos e quatro reais e vinte e três centavos), na forma do 
discriminado no Tabela 13 - 3º subtotal.
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As Fichas de Acompanhamento contendo as inconsistências detectadas pela 
equipe de auditoria de todos estes municípios, bem como as justificativas apresen-
tadas pelos municípios que se manifestaram.

Quanto às despesas que não são consideradas como de manutenção e desenvol-
vimento da educação básica (R$216.602,40), constatou-se que elas se referem a 
gastos com “Aportes para Cobertura do Déficits Atuariais dos RPPSs” - 3391.97.00 
-, “Planos de Saúde de Servidores” - 3390.39.96 -, e “Combustíveis para veícu-
los da Secretaria Municipal de Obras e Transporte - 3390.30.01 -, as quais não se 
encontram na relação de gastos considerados como aplicados na educação básica 
(art. 70 e 71 da Lei Nacional n. 9.394/1996), conforme demonstrado na Tabela 17 
a seguir:

2.2.4.4 – Das despesas realizadas inadequadamente com recursos da fonte 119

Registre-se que, da mesma forma do relatado no subitem 2.2.3.4, com base 
no entendimento deste Tribunal exarado no Consulta n. 837.548/2011, apenas os 
gastos com “alíquotas de contribuições suplementares para cobertura de déficits 
atuariais” são consideradas “obrigações patronais” – elemento 13 - e, consequen-
temente, despesas com pessoal, que poderiam ser pagas com recursos do FUN-
DEB, na forma das disposições contidas na Portaria Interministerial/STN/SOF n. 
163/2001.

No que tange aos mencionados “Aportes”, as regras da referida portaria deter-
minam que os gastos devem ser contabilizados em natureza de despesa específica, 
não constituindo “obrigações patronais”.

Da mesma forma, em atenção ao disposto nos art. 70 e 71 da Lei Nacional n. 
9.394/1996, as despesas com Planos de Saúde e Assistência Médica e com com-
bustíveis para veículos de outras áreas (inciso IV do art. 71), não são consideradas 
na manutenção e desenvolvimento da educação básica, sendo, portanto, vedado o 
pagamento delas com recuros oriundos do FUNDEB.

Releva notar que, conforme demonstrado, em 03 (três) municípios o valor total 
apurado como despesas inadequadas, realizadas com recursos do FUNDEB no pe-
ríodo de janeiro a novembro de 2021, ultrapassou o Limite de Tolerância definido 
na fase de planejamento da presente ação de fiscalização (R$100.000,00).

Contudo, foi significativo o resultado da presente ação de controle, na qual, 
conforme constatações relatadas, demonstrou ocorrências destas naturezas que, 
em conjunto, representaram o valor total de R$756.949,37 (setecentos e cinquenta 
e seis mil novencentos e quarenta e nove reais e trinta e sete cinco centavos) - 
R$571.127,32 + R$62.445,72 + R$123.376,33.
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Quanto aos demais municípios, a Equipe de Fiscalização ressalta a relevância 
da aplicabilidade das Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público – NBASPs 
nas ações deste Tribunal, especialmente a de nível 2 – Princípios fundamentais 
de auditoria do setor público, especificamente na NBASP 100, já referenciada no 
subitem 2.2.3.4.

Com base em fundamento, esta Coordenadoria propõe a processualização (in-
terposição de processos de Representação) em face dos respectivos gestores dos 
citados municípios, para apuração das condutas e da efetiva utilização indevida dos 
recursos do FUNDEB na execução das despesas por eles realizadas e questionadas 
no presente relatório.

2.2.4.5 – Da consolidação dos dados coletados

De maneira resumida, os resultados provenientes dos procedimentos do acom-
panhamento, acerca do total de ocorrências para as despesas contabilizadas sob a 
fonte 119 que não correspondem aos demais gastos com educação básica (104 ocor-
rências em 89 municípios), àquelas que foram consideradas resolvidas por meio 
da análise das manifestações e suas reanálises (67 ocorrências em 66 municípios) 
e aqueles que não resolveram as inconsistências apuradas (37 ocorrências em 23 
municípios).

A título de ilustração, os registros da movimentação dos procedimentos de fisca-
lização  foram demonstrados, de forma consolidada, da seguinte forma:

Demonstrativo das ocorrências consolidadadas – Questão 4

Gráfico 10
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2.2.5 – O titular do órgão responsável pela educação não é o ordenador das 
despesas realizadas com recursos do FUNDEB

De acordo com o estabelecido pelo § 5º do art. 69 da Lei Nacional n. 9.394/1996, 
“o repasse dos valores referidos neste artigo do caixa da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável 
pela educação ...’.

Nos termos do § 7º do art. 21 da Lei Nacional n 14.113/2020, que regulamenta o 
FUNDEB, “os recursos depositados na conta específica a que se refere o caput des-
te artigo serão depositados pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados e pelos 
Municípios na forma prevista no § 5º do art. 69 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996”.

Registre-se que no voto do Ministro do Tribunal de Contas da União - TCU, João 
Augusto Ribeiro Nardes, no Processo TC 022.272/2019-4 (Acompanhamento), 
que fundamentou o Acórdão/TCU n. 794/2021-Plenário (Sessão de 07/04/2021), 
foi ressaltado que “o conjunto normativo relativo ao repasse de recursos do 
Fundeb, tanto o anterior, Lei 11.494/2007, como no atual, Lei 14.113/2020, tem 
como objetivos precípuos, especialmente a obrigatoriedade de os repasses ocor-
rerem diretamente ao órgão de educação dos respectivos entes beneficiários e de 
a titularidade das contas únicas e específicas estarem associadas ao CNPJ desses 
mesmos órgãos ...”.

Segundo a fundamentação, tais procedimentos objetivam“... (i) resguardar, em 
sua totalidade, os recursos constitucionalmente vinculados ao Fundo; (ii) garan-
tir a aplicação dos recursos vinculados à educação, especialmente os do Fundeb, 
em manutenção e desenvolvimento do ensino, evitando a sua utilização em outras 
funções de governo, conforme a oportunidade ou necessidade do chefe do poder 
executivo do ente beneficiário. Além disso, esses dispositivos são imprescindíveis à 
preservação, rastreabilidade e monitoramento desses recursos, assegurando o bom 
funcionamento da política pública de âmbito nacional”. 

Saliente-se que tais considerações foram dispostas no subitem 9.2.1 do mencio-
nado Acórdão, no qual foi determinado “... ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), considerando as competências definidas no artigo 39, da 
Lei 14.113/2020, e com fundamento no art. 4º, incisos I e II, da Resolução-TCU 
315, de 2020, que avalie, no prazo de 120 dias (cento e vinte), em conjunto com os 
respectivos tribunais de contas responsáveis pela fiscalização do Fundeb, a perti-
nência de adotar as medidas dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 deste acórdão ...”.
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Neste sentido, cabe destacar que, conforme orientação do Manual de Orientação 
do Novo FUNDEB, editado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa-
ção – FNDE (edição atualizada em fevereiro de 2021) “... é o Secretário de Edu-
cação ou o dirigente de órgão equivalente responsável pela gestão dos recursos no 
Estado, Distrito Federal ou Município que escolhe em qual das instituições finan-
ceiras será aberta a conta do fundo”. (subitem 3.1, pág. 37)

Ocorre que, conforme demonstrado nas Fichas de Análises, nos registros do SI-
COM ficou evidenciado que o ordenador das despesas realizadas com recursos do 
FUNDEB e por consequência, o responsável pela gestão deles, não é o titular do ór-
gão municipal de educação, o que evidenciou a inobservância aos referenciados dis-
positivos legais e a orientação do TCU exarada no Acórdão n. 794/2021-Plenário.

Encaminhados os Relatórios Preliminares aos Chefes dos Executivos de tais mu-
nicípios -  48 (quarenta e oito), acompanhados das respectivas Fichas de Análise, 28 
(vinte e oito) deles, ou seja, 58,33 %, manifestaram-se acerca dos achados, enquan-
to que 20 (vinte) - 41,66 % - permaneceram inertes.

Dentre os 28 (vinte e oito) municípios que se manifestaram, 11 (onze) deles 
(39,28%) apresentaram argumentos e documentos que esclareceram as ocorrências 
inicialmente apontadas.

Os demais 17 (dezessente) municípios apresentaram justificativas que não escla-
receram os questionamentos.

No que se refere aos demais municípios, no total de 37 (trinta e sete) - 20 (vin-
te) que não se manifestaram e 17 (dezessete) cujas alegações não esclareceram os 
questionamentos, as falhas constatadas evidenciaram, de início, que 37 (trinta e 
sete) inobservaram as orientações do TCU, exaradas no Acórdão n. 794/2021-Ple-
nário, cujas despesas somavam o valor de R$148.600.642,49 (cento e quarenta e 
oito milhões, seiscentos mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove 
centavos), conforme discriminado na Tabela 27.

De maneira resumida, os resultados provenientes dos procedimentos do acom-
panhamento, acerca do total de ocorrências para o titular do órgão responsável pela 
educação que não é o ordenador das despesas realizadas com recursos do FUNDEB 
(48 ocorrências em 48 municípios), àquelas que foram consideradas resolvidas por 
meio da análise das manifestações e suas reanálises (11 ocorrências em 11 municí-
pios) e aqueles que não resolveram as inconsistências apuradas (37 ocorrências em 
37 municípios).

A título de ilustração, os registros da movimentação dos procedimentos de fisca-
lização  foram demonstrados, da seguinte forma:
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Demonstrativo das ocorrências consolidadadas – Questão 5

Gráfico 11

Fonte: Tabela 27.

2.2.6 – A movimentação dos recursos do FUNDEB não foi realizada em conta 
corrente específica

Nos termos do caput do art. 21 da Lei Nacional n. 14.113/2020, “os recursos dos 
Fundos, provenientes da União, dos Estados e do Distrito Federal, serão repassa-
dos automaticamente para contas únicas e específicas dos governos estaduais, do 
Distrito Federal e municipais, vinculadas ao respectivo Fundo, instituídas para 
esse fim, e serão nelas executados, vedada a transferência para outras contas, sen-
do mantidas na instituição financeira de que trata o art. 20 desta Lei”. (grifou-se)

No entanto, conforme registrado nas Fichas de Análises, os registros do SICOM 
indicaram a movimentação de recursos do FUNDEB para outras contas correntes 
ou a crédito nela, em afronta aos mencionados dispositivos legal e regulamentares.  

Encaminhados os Relatórios Preliminares aos Chefes dos Executivos de tais mu-
nicípios - 66 (sessenta e seis) -, acompanhados das respectivas Fichas de Análise, 
43 (quarenta e três) deles, ou seja, 65,15 %, manifestaram-se acerca dos achados, 
enquanto que 23 (vinte e três) - 34,84 % - permaneceram inertes.

Dentre os 43 (quarenta e três) municípios que se manifestaram,  16 (dezesseis) 
deles (37,21%) apresentaram argumentos e documentos que esclareceram as ocor-
rências inicialmente apontadas.
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Os demais 27 (vinte e sete) municípios apresentaram justificativas que não escla-
receram os questionamentos.

No que se refere aos demais municípios, no total de  50 (cinquenta) - 23 (vinte 
e três) que não se manifestaram e  27 (vinte e sete) cujas alegações não esclare-
ceram os questionamentos, as falhas constatadas evidenciaram, de início, que 50 
(cinquenta) que eles inobservaram o disposto caput do art. 21 da Lei Nacional n. 
14.113/2020, cujas despesas somavam o valor de R$158.987.039,38 (cento e cin-
quenta e oito milhões novecentos e oitenta e sete mil, trinta e nove reais e trinta e 
oito centavos), conforme discriminado na Tabela 28.

De maneira resumida, os resultados provenientes dos procedimentos do acom-
panhamento, acerca do total de ocorrências para as movimentações dos recursos do 
FUNDEB que não foram realizadas em conta corrente específica (66 ocorrências em 
66 municípios), àquelas que foram consideradas resolvidas por meio da análise das 
manifestações e suas reanálises (16 ocorrências em 16 municípios) e aqueles que 
não resolveram as inconsistências apuradas (50 ocorrências em 50 municípios).

A título de ilustração, os registros da movimentação dos procedimentos de fisca-
lização  foram demonstrados, da seguinte forma:

Demonstrativo das ocorrências consolidadadas – Questão 6

Gráfico 12

Fonte: Tabela 28.



43

2.3 - Demonstração quantitativa/qualitativa das ações de controle

Com o objetivo de demonstrar, de forma sintética, os números qualitativos e 
quantitativos das ações de Acompanhamento da aplicação dos recursos do FUN-
DEB pelos 320 (trezentos e vinte) municípios até então fiscalizados, no quadro 
abaixo foram discriminadas as relações entre os achados apontados, as manifesta-
ções dos jurisdicionados e as correções/ajustes processados por eles:

Demonstrativo de achados e manifestações

Tabela 19

Nº de achados Nº de manifestações
Nº de irregularidades 

corrigidas

16 10 12

197 139 120

90 66 56

104 82 67

48 30 11

66 44 16
 A movimentação dos recursos do FUNDEB foi realizada em conta corrente 
específica? (caputdo art. 21 da Lei Federal n. 14.113/2020)

Questões de Acompanhamento

As receitas provenientes dos recursos do FUNDEB foram contabilizadas de forma 
específica, inclusive com a fonte de recurso correta? (Art. 1º e Anexos I, II e III da INTC 
n. 05, de 08/06/2011)

As despesas realizadas com recursos do Fundo foram contabilizadas de forma 
específica, inclusive com a indicação/utilização adequada das fontes de recursos? 
(Art. 1º e Anexos I, II e III da INTC n. 05 de 08/06/2011)

As despesas contabilizadas sob a fonte 118 correspondem à remuneração de 
profissionais de educação básica em efetivo exercício? (Art. 1º e Anexos I, II e III da 
INTC n° 05, de 08/06/11)

As despesas contabilizadas sob a fonte 119 correspondem aos demais gastos com 
educação básica? (Art. 1º e Anexos I, II e III da INTC n° 05, de 08/06/11; art. 5º da INTC 
nº 13/2008)

O titular do órgão responsável pela educação é o ordenador das despesas realizadas 
com recursos do FUNDEB? (§5º do art. 69 da Lei Federal n. 9.394/1996 e Acórdão/TCU-
Plenário n. 794/2021)

Fonte: Fichas de Análise 

Resumidamente, para o 1° semestre, foram verificados 1280 (um mil duzen-
tos e oitenta) itens, relativos às receitas e despesas do FUNDEB, apontados 307 
(trezentos e sete) indícios de ocorrências, recebidas 225 (duzentos e vinte e cinco) 
manifestações prévias de jurisdicionados, entre as quais 161 (cento e sessenta e 
uma) resultaram em esclarecimento/ajustes quanto aos achados inicialmente apon-
tados, percentual de solução este equivalente a 71,6% - número de irregularidades 
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resolvidas (161) sobre número de manifestações (225), conforme demonstrativo e 
gráficos a seguir:

Demonstrativo sintético do resultado dos Acompanhamentos

Tabela 20

Número de itens verificados: 1.280

Número de indícios de irregularidade identificados no repasse, contabilização 
e/ou aplicação dos recursos do Fundeb: 307

Número de manifestações (a) 225

Número de irregularidades resolvidas após o envio do relatório preliminar para 
manifestação (b): 161

Benefício qualitativo efetivo inicial (b/a): 71,6%
Fonte: Fichas de Análise 

Para o 2° semestre, foram verificados 450 (quatrocentos e cincquenta) itens, re-
lativos às despesas do FUNDEB, apontados 214 (duzentos e quatorze) indícios de 
ocorrências, recebidas 108 (cento e oito) manifestações prévias de jurisdicionados, 
entre as quais 57 (cinquenta e sete) resultaram em esclarecimento/ajustes quan-
to aos achados inicialmente apontados, percentual de solução este equivalente a 
52,7% - número de irregularidades resolvidas (57) sobre número de manifestações 
(118), conforme demonstrativo e gráficos a seguir:

Demonstrativo sintético do resultado dos Acompanhamentos

Tabela 20-A

Número de itens verificados: 450

Número de indícios de irregularidade identificados: 214

Número de manifestações (a) 108

Número de irregularidades resolvidas após o envio do relatório preliminar 
para manifestação (b): 57

Benefício qualitativo efetivo inicial (b/a): 52,7%

Fonte: Fichas de Análise 
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Demonstrativo da correlação achados x resolução dos achados

     Gráfico 13

Fonte: Fichas de Análise 

Demonstrativo da correlação achados x resolução dos achados

     Gráfico 13-A

Fonte: Fichas de Análise
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2.4 - Visão dos jurisdicionados quanto à presente ação de fiscalização

Observou-se que a ação fiscalizatória em tela (Acompanhamento), executada 
por este Tribunal, ofereceu oportunidade aos representantes dos municípios selecio-
nados de responderem previamente aos achados de fiscalização referentes a incon-
sistências verificadas na aplicação de recursos do FUNDEB no período de janeiro a 
maio de 2021, o que proporcionou aos jurisdicionados a possibilidade de efetuarem 
as correções das informações encaminhadas indevidamente ao SICOM, via AMs, 
fato este que evidencia o benefício e o impacto do controle por parte desta Corte 
de Contas.

2.5 - Objetos nos quais os achados foram constatados

• Site do Banco do Brasil;

• SICOM.

2.6 - Critérios de fiscalização

• § 7º do art. 212 da CR/1988;

• Art. 70 e 71 da Lei Nacional n. 9.394/1996;

• Caput do art. 1º e os Anexos I, II e III da INTC n. 05/2011;

• Art. 5º da INTC n. 13/2008; (revogada em 15/12/2021 pela IN 02/2021 – aquela divulgada 
na intranet);

• §5º do art. 69 da Lei Federal n. 9.394/1996;

• Caput do art. 21 da Lei Federal n. 14.113/2020;

• Acórdão/TCU-Plenário n. 794/202;

• Manual de Orientação do Novo FUNDEB, editado pelo Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação – FNDE (edição atualizada em fevereiro de 2021).

2.7 - Evidências

• Relatório de transferências do FUNDEB, extraídos do site do Banco do Brasil, juntados à 
Ficha de Análise, em anexo.

• Relatórios extraídos do SICOM, juntados à Ficha de Análise.

2.8 - Causa provável

• Não identificada.

2.9 - Efeitos reais
• Realização de registros contábeis e financeiros que impossibilitaram o exame da finalidade 

e a rastreabilidade da aplicação dos recursos do FUNDEB;
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• Desvio de finalidade na utilização indevida dos recursos vinculados para pagamento de 
despesas estranhas à manutenção e desenvolvimento da educação básica;

• Desvirtuamento da execução orçamentária decorrente da contabilização incorreta de recei-
tas e execução inadequada de despesas;

3 - CONCLUSÃO

Realizados os trabalhos de Acompanhamento, verificou-se que:

• Subitem 2.2.1 - As receitas provenientes dos recursos do FUNDEB não fo-
ram contabilizadas de forma específica, inclusive com a fonte de recursos 
correta: tal ocorrência foi assinalada nas Fichas de Análise de 16 (dezesseis) 
municípios fiscalizados, tendo sido dada possibilidade de manifestação prévia 
aos respectivos Chefes dos Executivos de todos eles, entre os quais 10 (dez) se 
manifestaram e 12 (doze) esclareceram as ocorrências apontadas apuradas num 
montante de R$ 17.295.707,10 (dezessete milhões duzentos e noventa e cinco 
mil, setecentos e sete reais e dez centavos);

• Quanto aos Representantes dos demais 4 (quatro) municípios, não obstante te-
nham sido oficiados, não se manifestaram acerca dos Relatórios Preliminares e 
das Fichas de Análise a eles enviadas, para os quais foi constatada a contabili-
zação de receitas decorrentes do FUNDEB que não foram realizadas de forma 
específica e nas rubricas correspondentes, inclusive sem a indicação das fontes 
de recursos corretas (total de R$828.329,91), o que evidenciou, a princípio, a 
inobservância ao disposto no caput do art. 1º e no Anexo I da INTC n. 05/2011;

• Procedimentos contínuos de Acompanhamento, realizadas novas consultas nos 
registros do SICOM dos referidos municípios, relativos ao período de janeiro a 
novembro de 2021 (último período disponibilizado para consulta), verificou-se 
que as divergências não foram sanadas e majoradas em R$ 534.683,90 (qui-
nhentos e trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa centa-
vos).

• Subitem 2.2.2 - As despesas realizadas com recursos do Fundo não foram 
contabilizadas de forma específica, inclusive com a indicação/utilização 
adequada das fontes de recursos: 

• Acerca do total de ocorrências para as despesas realizadas com recursos do 
FUNDEB que não foram contabilizadas de forma específica, inclusive com 
a indicação/utilização adequada das fontes de recursos: 197 ocorrências 
em 167 municípios. 
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• Entre os que se manifestaram (106)  apresentaram argumentos e documentos 
que esclareceram as ocorrências inicialmente apontadas num montante apurado 
de R$ 21.357.922,70 (vinte e um milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, no-
vecentos e vinte e dois reais e setenta centavos);

• Quanto aos demais municípios (61), embora oficiados, não regularizaram a si-
tuação acerca das falhas apontadas nos Relatórios Preliminares e nas Fichas de 
Análise a eles enviadas, cujas despesas totalizaram o valor de R$ 70.625.536,57 
(setenta milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e 
cinquenta e sete centavos) e evidenciaram, de início, a inobservância ao dispos-
to caput do art. 1º e nos Anexos II e III da INTC n. 05/2011;

• Subitem 2.2.3 - As despesas contabilizadas sob a fonte 118 não correspondem 
à remuneração de profissionais de educação básica em efetivo exercício:

• Acerca do total de ocorrências para as despesas contabilizadas sob a fonte 118 
que não correspondem à remuneração de profissionais de educação básica em 
efetivo exercício: 90 ocorrências em 83 municípios;

• Entre os que se manifestaram (56)  apresentaram argumentos e documentos que 
esclareceram as ocorrências inicialmente apontadas num montante apurado de 
R$ 20.732.613,46 (vinte milhões, setecentos e trinta e dois mil, seiscentos e 
treze reais e quarenta e seis centavos);

• Assim sendo, a inobservância às disposições contidas no caput do art. 1º e nos 
Anexos II e III da INTC n. 05/2011, relativas a contabilizações inadequadas 
de despesas sob a fonte de recurso 118, permaneceram imputadas a 28 (vinte e 
oito) municípios, cujo somatório dos gastos totalizou R$ 1.530.711,52 (um mi-
lhão, quinhentos e trinta mil, setecentos e onze e cincquenta e dois centavos);

• Subitem 2.2.4 - As despesas contabilizadas sob a fonte 119 não correspon-
dem aos demais gastos com educação básica: 

• Acerca do total de ocorrências para as despesas contabilizadas sob a fonte 119 
que não correspondem aos demais gastos com educação básica: 104 ocorrências 
em 89 municípios;

• Entre os que se manifestaram (66) apresentaram argumentos e documentos que 
esclareceram as ocorrências inicialmente apontadas num montante apurado de 
R$ 5.701.699,16 (cinco milhões, setecentos e um mil, seiscentos e noventa e 
nove reais e dezesseis centavos);

• Desta forma, a inobservância às disposições contidas no caput do art. 1º e nos 
Anexos II e III da INTC n. 05/2011, relativas a contabilizações inadequadas 
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de despesas sob a fonte de recurso 119, permaneceram imputadas a 23 (vinte 
e três) municípios, cujo somatório dos gastos totalizou R$ 1.194.888,35 (um 
milhão, cento e noventa e quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reias e trinta e 
cinco centavos);

• Subitem 2.2.5 - As despesas realizadas com recurso FUNDEB não foram 
ordenadas por titular do órgão responsável pela educação;

• Acerca do total de ocorrências para o titular do órgão responsável pela educação 
que não é o ordenador das despesas realizadas com recursos do FUNDEB: 48 
municípios;

• Entre os que se manifestaram (11)  apresentaram argumentos e documentos que 
esclareceram as ocorrências inicialmente apontadas num montante apurado de 
R$ 57.804.438,32 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e quatro mil, quatrocen-
tos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos);

• Quanto aos demais municípios (37), embora oficiados, não regularizaram as 
falhas apontadas nos Relatórios Preliminares e nas Fichas de Análise a eles 
enviadas, cujas despesas totalizaram o valor de R$148.600.642,49 (cento e qua-
renta e oito milhões, seiscentos mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta 
e nove centavos), evidenciaram, a princípio, a inobservância as orientações do 
TCU, exaradas no Acórdão n. 794/2021-Plenário.

• Subitem 2.2.6 - A movimentação do recurso do FUNDEB não foi realizada 
em conta corrente específica.

• Acerca do total de ocorrências para o titular do órgão responsável pela educação 
que não é o ordenador das despesas realizadas com recursos do FUNDEB: 66 
municípios;

• Entre os que se manifestaram (16)  apresentaram argumentos e documentos que 
esclareceram as ocorrências inicialmente apontadas num montante apurado de 
R$ 90.841.798,87 (noventa milhões, oitocentos e quarenta e um mil, setecentos 
e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos);

• Quanto aos demais municípios (50), embora oficiados, não regularizaram as 
falhas apontadas nos Relatórios Preliminares e nas Fichas de Análise a eles 
enviadas, cujas despesas totalizaram o valor de R$164.346.621,95 (cento e ses-
sentae quatro milhões, trezentos e quarenta e seis mil, seiscentos  e vinte e um 
reais e noventa e cinco centavos), evidenciaram, a princípio, a inobservância as 
orientações do TCU, exaradas no Acórdão n. 794/2021-Plenário.
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