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MEMORANDO CGM/PMJN No 064/2020. 

João Neiva - ES, 14 de julho de 2020. 

Para: 
SEMED - Sra. Alice Barroso 

Com cópia: 
Prefeito -  Dr.  Otávio Abreu Xavier; 
SEMFA - Sr. ErIon Coutinho Pereira. 

De: 
CGM - Controladoria Geral do Município 

Assunto: 
Inspeção - Aplicação de Recursos - aplicação  minima  - "Tabela Referencial 1, 

itens 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3 da IN 43/2017 do TCE-ES". 

Procedimento: 

- Avaliar se a aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do 

ensino atingiu o limite de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino, considerando recursos aplicados a 

totalidade de despesas liquidadas compatíveis 6 função de governo, conforme Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação - LDB. 

- Avaliar se foram destinados, no mínimo 60% dos recursos do FUNDEB ao 
pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo 
exercício, 

- Avaliar se as despesas consideradas como aplicação na manutenção e no 

desenvolvimento do ensino atenderam as disposições contidas nos artigos 70 e 

71 da LDB, observando, inclusive, o tratamento dispensado às transferências de 

recursos para os fundos financeiros dos regimes próprios de previdência (repasse 
financeiro para cobertura de déficit previdenciário), os quais não devem ser 
considerados para fins de aplicação. 

Base Legal: 

CRFB/88, art. 212 - Lei no 9.394/1996 (LDB), art. 69, 70 e 71 - CRFB/88, art. 
60,  inciso XII  do ADCT - Lei  Orgânica  Municipal, art. 143. 

\\ 44\9e)k  \ 

Período: 
01/01/2020 a 30/06/2020. 	., 
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1 - INTRODUÇÃO: 

Com vistas a combater a ineficiência na administração pública, visando contribuir 

ao sucesso da Administração Pública e, com base na CRFB,  art.  212, Lei no 
9.394/1996,  arts.  69, 70 e 71, CRFB/88,  art.  60, inciso XII do ADCT, Lei 
Orgânica Municipal,  art.  143 e Instrução Normativa TCEES no 043/2017, 

realizamos a presente inspeção, referente ao período de Janeiro a Junho/2020, 

com objeto: Avaliar se aplicação de recursos na manutenção e no 

desenvolvimento do ensino atingiu o limite de 25%, no mínimo, da receita de 

impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção do 

ensino - Avaliar se foram destinados, no minimo 60% dos recursos ao 

pagamento dos profissionais do magistério - Avaliar se as despesas com 

manutenção e desenvolvimento do ensino atenderam as disposições nos artigos 
70 e 71 da LDB. 

Para tanto, emitimos os relatórios "Demonstrativo das Receitas e Despesas com 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - RREO - Anexo 8", 

"Demonstrativo da Execução das Despesas por Fungão/Subfunção - RREO - 

Anexo 2" e "Demonstrativo da Despesa Por Período", extraídos do sistema E & L, 

em anexo. 

No "Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino - MDE - Anexo 8", houve a separação das despesas com ações típicas 

de MDE e outras despesas custeadas com receitas adicionais para o 

financiamento do ensino. 

No "Demonstrativo da Execução das Despesas Por Fungão/Subfungão - RREO - 

Anexo 2", enumera as despesas efetuadas com educação, quais sejam: 

- Administração Geral 

- Alimentação e Nutrição 

- Ensino Fundamental 

- Educação Infantil 

2 - DESPESAS CONSIDERADAS E NÃO CONSIDERADAS, PARA FINS DE 

APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO EM AÇÕES DE MDE: 

2.1 - 0  Art.  70, da Lei 9.394/96, enumera as despesas CONSIDERADAS 

como de manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE, para apuração 

do percentual aplicado em educação, conforme descrição abaixo:  

Art.  70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento 
do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos 
objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, 
compreendendo as que se destinam a: 
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I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais 
profissionais da educação; 
II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e 
equipamentos necessários ao ensino;  
III  - uso e manuteng5o de bens e serviços vinculados ao ensino; 
IV - levantamentos estatisticos, estudos e pesquisas visando 
precipuam ente ao aprimoramento da qualidade e ci expansão do ensino; 
V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos 
sistemas de ensino; 
VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e 
privadas; 
VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender 
ao disposto nos incisos deste artigo; 
VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas 
de transporte escolar. 

2.2 36 o  art.  71, da citada lei, elenca as despesas de manutenção e 
desenvolvimento do ensino - MDE, NA() CONSIDERADAS para fins de 
apuração dos percentuais mínimos, a saber:  

Art.  71. Não constituirão despesas de manutenção e 
desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com: 
I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando 
efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao 
aprimoramento de sua qualidade ou .a sua expansão; 
II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, 
desportivo ou cultural;  
III  - formação de quadros especiais para a administração pública, sejam 
militares ou civis, inclusive diplomáticos; 
IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-
odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência 
social; 
V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou 
indiretamente a rede escolar; 
VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em 
desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento 
do ensino. 

Além disso, o tratamento dispensado às transferências de recursos para os 
fundos financeiros dos regimes próprios de previdência (repasse financeiro para 
cobertura de déficit previdenciário), NÃO DEVEM ser considerados para fins de 
aplicação. 

0 "Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino - MDE - RREO - Anexo 8", extraído do sistema E & L, enumera as 
despesas com ações típicas de MDE, que compõe a base de cálculo, para fins de 
apuração do percentual mínimo aplicado em educação, bem com outras despesas 
custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino, que não 
compõe referida base de cálculo. 
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3 - DA APLICAÇÃO EM AÇÕES DE MDE: 

3.1 - Despesas com Ações Típicas de MDE: 

0 ente público municipal deve aplicar em ações típicas de MDE, recursos 

mínimos equivalentes a 25%, da receita resultante de impostos, compreendida a 
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino que 
compõem a base de cálculo, conforme previsto no caput do  art.  212 da CF/88, a 
seguir transcrito:  

Art.  212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no 
mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

0 "Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino - MDE - RREO - Anexo 8", extraído do sistema E & L, apresenta o 
percentual de aplicação em MDE pelo Município, até 30/06/2020, foi de 
18,65%, tendendo a alcançar ao limite constitucional mínimo de 25%,  a 
ser aplicado em manutenção e desenvolvimento do ensino. Apesar do percentual 
apurado estar acima da média, deve o gestor ter cautela para não descumprir o 

limite constitucional. 

3.2 - Indicadores do FUNDEB: 

Em relação aos recursos do FUNDEB, aplicado ao pagamento dos profissionais do 

magistério da educação básica em efetivo exercício, o ente público deve aplicar 

no mil-limo 60%, conforme previsto na CRFB/88,  art.  60, inciso XII do ADCT, a 

seguir:  

Art.  60. Até o 140  (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta 
Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do  art.  212 da 
Constituição Federal 6 manutenção e desenvolvimento da educação básica 
e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as 
seguintes disposições: [Redação dada pela Emenda Constitucional no 53,  
de 2006). 	[Vide Emenda Constitucional no 53, de 2006) 	(Vide 
Emenda Constitucional no 53, de 2006)  

(•••) 

XII - proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) de cada Fundo 
referido no inciso I do caput deste artigo será destinada ao pagamento dos 
profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício. 
(Incluído pela Emenda Constitucional no 53, de 2006).  

(-) 
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Conforme "Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino - MDE, RREO - Anexo 8", extraído do sistema E & L, 
o percentual Constitucional alcançado pelo Municipio de João Neiva, até 
30/06/2020, foi de 56,97%, estando próximo ao limite legal mínimo de 
60%, em despesas do FUNDEB. 

4 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os percentuais acima, foram extraídos do sistema E&L, em 14/07/2020. 

Vale lembrar, que os percentuais poderão variar de acordo com a evolução da 
receita municipal. Assim, com o aumento de receita, será necessário aumentar 

os gastos para atingimentos dos percentuais mínimos. 

Como faltam quase 06 (seis) meses para o fim do exercício de 2020, estamos 

alertando sobre a cautela ao descumprimento do disposto no  art.  212, da CF 

(item 3.1 - ações típicas de MDE),  e ainda, que seja observado o limite estabelecido 

no disposto na CRFB/88,  art.  60, inciso XII do ADCT  (item 3.2 - indicadores do 

FUNDEB), vez que o limite está, próximo ao limite constitucional. 

Quadra ressaltar, que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF -  art.  25) estabelece, 

dentre outras exigências para a realização de transferência voluntária, a 

comprovação, por parte do beneficiário, do cumprimento dos limites 

constitucionais relativos à educação e a saúde. 

Respeitosamente,  

Wen.  rson •01-on'.  da Silva Favaro 
Corola.irG-  .7  .o Município 

reto n° 7.4 /2020. 

,Loaev 
Graziela 	omin Prado 
Auditor de 	trole Interno -  
Area  Administrativa, Contábil, Financeira e Orçamentária 
Decreto Al° 7.423, de 08 de junho de 2020. 

ThaiSllva Gripa 
Assistente de Controla doria 
Decreto n° 6.916/2019 
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