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Boa Esperança/ES, 13 de Novembro de 2018. 

 

MEM. PMBE/CGM № 070/2018 

 

 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

Assunto: Recomendação - Gasto mínimo com Educação 

 

 

1. CONSIDERANDO o que preceitua a Lei Municipal nº 1.467/2012 que “Dispõe 

sobre o Sistema de Controle Interno no Município de Boa Esperança/ES e dá outras 

providências”. 

 

2. CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 4.323/2016 que 

Regulamenta a aplicação da Lei Municipal nº 1.467, de 28 de maio de 2012. 

 

3. CONSIDERANDO a análise do Demonstrativo das Receitas e Despesas com 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) onde o município tende ao não 

cumprimento do mínimo exigido conforme determina o artigo 212 da Constituição 

Federal. 

 

4. CONSIDERANDO que a não aplicação do mínimo constitucional, de acordo com 

o Tribunal de Contas do Estado (TCE), é fundamento, também, para a emissão de 

parecer prévio desfavorável no exame das contas anuais. 

 

5. CONSIDERANDO que o artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal veda 

transferências voluntárias quando o município não aplica o mínimo em educação. 

 

6. CONSIDERANDO que a não aplicação do mínimo em educação gera Conferência 

da adequação da legislação municipal frente às regras constitucionais orçamentárias 

de educação. No descumprimento, pode ser caso de ADIN; Conferência de 

aplicação das verbas nos percentuais constitucionais nos exercícios anteriores. Na 

hipótese de ser constatada falta de aplicação dos recursos, deve ser postulada a 

cumulação de gastos nos exercícios subsequentes como forma de recompor as 

áreas desfalcadas; Intervenção estadual; Rejeição de contas - aplicação de verbas 

do FUNDEB - verificar julgamento da Câmara Municipal e sua respectiva motivação; 

Suspensão de transferências voluntárias com base no artigo 25 da Lei de 
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Responsabilidade Fiscal; Verificação dos gastos admitidos e/ou vedados para fins 

de contabilização da verba do mínimo constitucional, conforme os arts. 70 e 71 da 

LDB. 

 

7. CONSIDERANDO que, conforme demonstrativo abaixo, o município não aplicou o 

mínimo constitucional em nenhum dos bimestres do corrente ano, senão 

vejamos: 

Bimestre Percentual 

1º 18,43 % 

2º 22,69 % 

3º 24,25 % 

4º 23,89 % 

5º 24,79 % 

 

8. RECOMENDAMOS que sejam urgentemente tomadas as providências cabíveis 

para aplicação do mínimo em educação. 

 

9. RECOMENDAMOS ainda que sejam ultimadas as providências ora determinadas 

por esta Controladoria-Geral, sob risco de promoção da pertinente medida 

administrativa e judicial que o caso requer. 

 

10. Atenciosamente, 
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