
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITABAIANA/SE 

Inquérito Civil n° 50.17.01.0018 e Procedimentos Preparatórios n° 50.18.01.0011, 
50.18.01.0012 e 50.18.01.0013 

Objeto: Recomendar ao Município de Itabaiana a adoção de medidas destinadas à 
regularização da movimentação e aplicação dos recursos do FUNDEB e MDE, nos 
termos da legislação correlata, e ao CACS/FUNDEB diligências necessárias para 
apuração dos valores do FUNDEB e MDE aplicados indevidamente e para o auxilio ao 
Parquet na averiguação da escorreita aplicação dos aludidos recursos. 

RECOMENDAÇÃO 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE, pela Promotora de Justiça que esta 
subscreve, com atribuição na Curadoria do Direitos à Educação deste Município, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição Federal; artigo 118, 
inciso À, §1°, "c', da Constituição Estadual, artigos 25, inciso IV, e 27, parágrafo único, IV, da 
Lei Federal n.° 8.625/93, artigo 4°, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.° 02/90 e artigo 
8°, §1°, da Lei n°7.347/1985; 

CONSIDERANDO à incumbência constitucional atribuída ao Ministério Público 
da Defesa da Ordem Jurídica, do Regime Democrático e dos Interesses coletivos 'e individuais 
indisponíveis, prevista no artigo 127, da Constituição Federal, em especial a fiscalização do 
cumprimento das leis em defesa dó direito à educação e do patrimônio público; 

CONSIDERANDO que o art. 206 da Constituição Federal preceitua que o ensino 
será ministrado com base no princípio da garantia de_padrão de qualidade; 

CONSIDERANDO que o artigo 4°, incisos VIII e .DC, da Lei n° 9.394/1996, adin 
que o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de 
atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de Programas 
suplementares de Material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e dos 
padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, 
por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, a 
Administração Pública deverá proceder observando os princípios da moralidade, 
impessoalidade, publicidade, legalidade e eficiência, disposição esta também esculpida no 
artigo 4° da lei n° 8.429/92; 
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CONSIDERANDO que a Emenda Constitucional n°. 53/2006 criou o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação, de natureza contábil, não tendo personalidade jurídica; 

CONSIDERANDO que a Lei n°. 11.494/2007 regulamenta o FUNDEB, de que 
trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, altera a Lei n° 10.195, de 
14 de fevereiro de 2001, a dispositivos das Leis n°9.424, de 24 de dezembro de1996, 10.880, 
de 09 de junho de 2004, e 10.845, de 05 de março de 2004 e dá providências correlatas; 

CONSIDERANDO que o FUNDEB, disciplinado pela Lei n° 11.494/2007, visa à 
manutenção e desenvolvimento da educação básica e (de valorização dos' profissionais da 
educação; 

CONSIDERANDO que o artigo 21 da Lei n° 11.494/2007 determina que "Os 
recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão 
utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro 
em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e 
desenvolvimento do ensino para a educaç'do básica pública, conforme dispos-  to no art. 70 da 
Lei n°9.394, de 20 de dezembro de 1996" (grifos nossos); 

CONSIDERANDO a previsão do artigo 26 da Lei n° 11.494/2007 no sentido de 
que "A fiscalização e o controle referentes ao cumprimento do disposto no art. 212 da 
Constituição Federal e do disposto nesta Lei, especialmente em relação à aplicação da 
totalidade dos recursos dos Fundos, serão exercidos (..) II — pelos Tribunais de Contas dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, juntos aos respectivos entes governamentais 
sob suas jurisdições" (grifos nossos); 

CONSIDERANDO o disposto no art. 11 da Lei Federal n°. 9.424/1996, que 
compete aos Tribunais de Contas da União, dos Estados e Municípios criar mecanismos 
adequados à fiscalização do cumprimento pleno do disposto no artigo 212 da Constituição 
Federal; 

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) 
editou a Resolução n° 243/2007, estabelecendo normas de controle da aplicação dos recursos 
destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE no Estado e nos Municípios e 
institui mecanismos de comprovação da aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação —' 
FUNDEB; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 37 da citada Resolução, a 
comprovação anual da aplicação dos recursos do FUNDES far-se-á através do preenchimento 
do Anexo III desta Resolução, que deverá ser remetido junto à Prestação de Contas Anual, 
fazendo-se constar, também, o parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 
FUNDEB, sobre a regularidade das contas, assinado por todos os seus membros; 
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CONSIDERANDO que b Conselho de Acompanham.  ento e Controle Social do 
FUNDEB (CACS/FUNDEB) de Itabaiana encaminhou'' ao Ministério Público de Sergipe os 
pareceres acerca da aplicação dos recursos do FUNDEB e MDE pelo Município de Itabaiana 
anos de 2013 a 2016, consignando a existência de algumas irregularidades na aplicação das 
verbas, 

CONSIDERANDO que este Órgão de Execução Ministerial instaurou o Inquérito 
Civil n° 50.17.01.0018 e os Procedimentos Preparatórios n° 50.18.01.0011, 50.18.01.0012 e 
50.18.01.0013 para apurar as prestações de contas de aplicação do FUNDEB e MDE pelo 
Município de Itabaiana, respectivamente, nos anos de 2015, 2013, 2014 e 2016; 

CONSIDERANDO que a primeira irregularidade constatada pelo 
CACS/FUNDEB, presente nos anos de 2013 •a 2016, refere-se à confecção da folha de 
pagamento em desacordo com o artigo 32' da Resolução n° 243/2007 do Tribunal de Contas 
do Estado de Sergipe (TCE/SE); 

CONSIDERANDO que a segunda irregularidade detectada é pertinente à 
utilização de várias contas pelo Município de Itabaiana para movimentar os recursos do MDE 
e FUNDEB, tendo, inclusive, no ano de 2015, sido verificada a utilização de 07 (sete) contas 
bancárias, quando, nos termos dos artigos 14, caput, e 24, caput, da citada Resolução c/c 
artigo 17, caput, da lei n° 11.494/2007, as receitas das aludidas verbas devem ser 
movimentadas em conta única e específica junto ao Banco do Estado de Sergipe — BANESE, 
Banco do Brasil S.A. ou Caixa Econômica Federal; 

CONSIDERANDO que a utilização de várias contas para movimentar os 
aludidos recursos, além de infringir as disposições legais, dificulta, sobremaneira, o 
rastreamento da movimentação financeira pelos Órgãos fiscalizadores no sentido de averiguar 
a escorreita aplicação dos recursos nos termos da supracitada Lei Federal e 
Resolução/TCE/SE; 

CONSIDERANDO que a terceira inconformidade diz respeito à utilização de 
recursos do FUNDEB e MDE para pagamento indevido a servidores que não exercem funções 
na educação básica, em afronta ao artigo 23 da Lei Federal n° 11.494/207 e artigos 10, 16 e 28 
da Resolução n° 243/2007; 

CONSIDERANDO que, com fulcro nos Pareceres de lavra do CACS/FUNDEB, 
há registro de pagamento com recursos do FUNDEB de vencimentos de servidores 

1 Ressalta-se que o CACS/FUNDEB apenas encaminhou os Pareceres referentes às Prestações de Contas sobre a 
utilização dos recursos do FUNDEB e MDE dos anos 2013, 2014 e 2016 no início do ano de 2018, razão pela 
qual os Procedimentos Preparatórios n° 50.18.01.0011, 50.18;01.0012 e 50.18.01.0013 foram instaurados neste 
ano. 
2 Art. 32. As folhas de pagamento dos servidores da educação básica, cujos desembolsos sejam custeados à 
conta dos recursos do FUNDEB, deverão discriminar o CPF, cargo e função, regime de trabalho, a data de 
ingresso, jornada de trabalho, nível, classe, lotação por unidade escolar e identificadas da seguinte forma: 

I - profissionais do magistério; 
II - servidores técnico-administrativos. 
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municipais lotados no programa "AABB Comunidade" de Itabaiana e servidores técnico-
administrativos municipais lotados em órgãos que não atuam na educação básica; de 
servidores municipais que não atuam na educação básica tendo sua remuneração custeada 
pelos recursos do MDE; da utilização de recursos do MDE para pagamento dos vencimentos 
a servidores da Secretaria Municipal de Educação quando deveriam ter sido utilizados 
recursos do FUNDEB; agente de coleta de lixo e agente de limpeza e conservação de 
logradouros lotados nas unidades escolares recebendo seus vencimentos na folha do MDE e 
FUNDEB; agente de condução de veículos de pequeno e médio porte lotado na Associação 
dos Universitários de Itabaiana tendo seus vencimentos custeados com recursos do MDE; 
servidores lotados nas Unidades Escolares recebendo gratificação desconhecida GPQ e 
professores da educação básica lotados na Praça da Juventude cujos vencimentos são 
custeados com recursos do MDE; 

CONSIDERANDO que a quarta irregularidade é concernente às despesas pagas 
indevidamente pelo Município de Itabaiana • com recursos do FUNDEB e MDE nos 'anos de 
2015 e 2016, resultando 'no prejuízo anual, respectivamente, de R$ 3'.188.037,82 (três 
milhões, cento e oitenta e oito mil, trinta e sete Reais e oitenta e dois centavos) e R$ 
532.874,49 (quinhentos e trinta e dois mil, oitocentos e setenta e quatro Reais e quarenta e 
nove centavos); 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração pelo CACS/FUNDEB dos valores 
oriundos dos recursos do FUNDEB e MDE, nos anos de 2013 a 2016, pagos indevidamente 
pelo Município de Itabaiana a servidores que não exerciam funções na educação básica, bem 
como a necessidade de indicação de qualificação dos servidores enquadrados nessa situação; 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração pelo CACS/FUNDEB dos valores 
oriundos dos recursos do FUNDEB e MDE, nos anos de 2013 a 2016, pagos indevidamente 
pelo Município de Itabaiana para quitar despesas não consideradas como manutenção e 
desenvolvimento do ensino; 

CONSIDERANDO que a má aplicação dos recursos do FUNDED e do MDE é 
INACEITÁVEL, sob os aspectos jurídico, social, moral e econômico, pois o ensino público 
no Brasil, ressalvadas algumas situações pontuais, é de péssima qualidade. Ao investir de 
forma indevida parte do montante legalmente destinado ao incremento qualitativo desta 
modalidade de serviço público, que já é notoriamente escasso e insuficiente ao pleno 
atendimento desta louvável meta, impede-se um melhor crescimento intelectivo do alunato. 
Disto resulta uma dificuldade ainda maior de inserção desse vasto e desfavorecido segmento 
populacional no competitivo mercado de trabalho, em claro contraponto à determinação 
constitucional de gradual redução da vergonhosa distribuição de renda nacional, terminando 
por frustrar os legítimos interesses das futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as irregularidades constatadas pelo CACS/FUNDEB do 
Município de Itabaiana/SE, quando da análise da prestação de contas apresentada pelo aludido • 
Município, poderão ensejar, em tese, a responsabilização direta do atual Prefeito de Itabaiana 
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e das Secretárias de Educação do Município que ocuparam os cargos nos anos de 2013 a 
2016, nas esferas da improbidade administrativa e criminal; 

CONSIDERANDO a responsabilidade pela gestão dos recursos relativos ao 
FUNDEB e MDE do(a)(s) Secretário(a)(s) Municipal de Educação, o que, no entanto, não 
exclui a responsabilidade solidária do Chefe do Poder Executivo, tendo, inclusive, a obrigação 
de ressarcir o FUNDEB e MDE do montante de recursos aplicado indevidamente; 

CONSIDERANDO, que o Ministério Público de Sergipe adotará todas as 
medidas, judiciais e/ou extrajudiciais, necessárias à prevenção e/ou à repressão de eventuais 
novas transgressões quanto à aplicação legal das verbas do FUNDEB creditadas em favor do 
Município de Itabaiana/SE; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 6°, inciso XX, da Lei 
Complementar n° 75/1993 compete ao Ministério Público dos Estados expedir 
recomendações visando o respeito aos interesse e direitos cuja defesa lhe cabe promover; 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover as medidas 
necessárias para que o Poder Público respeite os direitos assegurados na Constituição Federal 
e na legislação infraconstitucional, como o respeito à vinculação da aplicação das receitas 
oriundas do FUNDEB e MDE afim de garantir o acesso à educação de qualidade; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de 
recomendações, visando à melhoria dos serviços de relevância pública, bem como o respeito 
aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe-promover, fixando prazo razoável para a 
adoção das providências cabíveis (LC 75/93, artigo 6°, inciso XX); 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE, por intermédio da Promotoria de 
Justiça Especial Cível e Criminal de Itabaiana/SE, com o objetivo de garantir os direitos 
constitucionais • e legais mencionados, resolve, com fundamento no art. 6°, XX, da Lei 
Complementar n.° 75/1993, REGOMENDA,R: 

ao CACS/FUNDEB do Município de Itabaiana que:  

A) ENCAMINHE os pareceres relativos de prestação de contas referente à 
aplicação dos recursos do FUNDEB e MDE à Promotoria de Justiça Especial Cível e 
Criminal de Itabaiana SEMESTRALMENTE a fim de qbe não haja grande lapso temporal 
entre a ocorrência das irregularidades porventura constatadas e a sua apreciação pelo Parquet; 

ao MUNICiPIO DE ITABAIANA/SE, nas pessoas do Excelentíssimo 
Senhor Prefeito e da Excelentíssima Senhora Secretária Municipal de Educação, que:  
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, A) UTILIZEM, nos termos dos artigos 14, caput, e 24, caput, da Resolução n° 
243/2017 do TCE/SE c/c artigo 17, caput, da lei n° 11.494/2007, apenas duas contas 
esperificas (uma para o FUNDEB e a outra para o MDE) a serem mantidas junto ao , 
Banco do Estado de Sergipe — BANESE, Banco do Brasil S.A. ou Caixa Econômica 
Federal para movimentação dos recursos provenientes das citadas fontes, 
COMPROVANDO ao Parquet o encerramento das demais contas bancárias usualmente 
utilizadas para movimentar os recursos sob comento, no prazo de 30 dias; 

CESSEM imediatamente  o pagamento dos vencimentos dos funcionários que 
não trabalham na educação básica, em desacordo ao disposto na Resolução n° 243/2017 
TCE/SE, mas que têm seus vencimentos custeados com recuros do FUNDEB e MDE de 
forma indevida, COMPROVANDO a aludida retirada através do encaminhamento ao 
Parquet da folha de pagamento do mês de maio/2018, INCLUINDO,ainda no documento os 
nomes dos servidores cujos vencimentos foram custeados indevidamente com recursos do 
MDE e FUNDEB, lotação funcional, cargos ocupados e o valor da remuneração mensal 
percebida, ENCAMINHANDO a documentação citada a esta Promotoria de Justiça; 

CESSEM imediatamente  o pagamento de outras despesas, que não as 
concernentes ao pagamento de pessoal, não consideradas como manutenção e 
desenvolvimento do ensino, em desacordo ao disposto na Resolução n° 243/2017 TCE/SE, 
mas que vinham sendo quitadas com recursos do FUNDEB e MDE de forma indevida; 

RESSARÇAM as contas referentes ao  FUNDEB e ao MDE no valor a ser 
apurado em relatório confeccionado pelo CACS/FUNDEB, com recursos próPrios do 
Município,  no .prazo de 30 dias após o encaminhamento pelo Parquet à Prefeitura de 
ltabaiana do aludido relatório, o qual levará em consideração todos os valores pagos 
indevidamente com recursos dos mencionados Fundos, entre os anos de 2013 e 2016. O 
Município deverá COMPROVAR ao Parquet a origem dos recursos utilizados para o 
ressarcimento do FUNDEB E MDE; 

CONFECCIONEM a folha de pagamento dos profissionais da educação 
básica nos moldes determinados pelo artigo 32 da Resolução n° 243/2007 do Tribunal de 
Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE).' 

A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o Ministério 
Público de Sergipe considera seus destinatários como pessoalmente cientes da situação ora 
exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer ações/omissões futuras 
que venham a infringir, os dispositivos legais supracitados. 

Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a 
atuação do Ministério Público sobre o tema, não excluindo futuras recomendações ou ações 
civis públicas em face dos agentes supramencionados ou outros, bem como em relação aos 
entes públicos com responsabilidade e competência no objeto. 

• 
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Fica concedido às autoridades destinatárias o prazo de 15 (quinze) dias para 
informarem o acatamento da presente recomendação e as medidas adotadas para seu 
cumprimento. 

REMETA-SE cópia da presente RECOMENDAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal de Itabaiana/SE, à Excelentíssima Senhora Secretária de Educação de 
Itabaiana/SE e ao Excelentíssimo Senhor Presidente do CACS/FUNDEB, para observância, 
devendo responder a esta Promotoria de Justiça no prazo assinalado acima, bem como remeta-
se cópia também ao CAOP dos Direitos à Educação e à Coordenadoria-Geral do Ministério 
Público de Sergipe para conhecimento. 

REGISTRE-SE. NOTIFIQUEM-SE. PUBLIQUE-SE no DOFe. 

Itabaiana, 02 de maio de 2018. 

Promotora de Justiça 
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