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RELATÓRIO E PARECER DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO  

SOBRE A GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS A  

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 2021 

 

 A Unidade Central de Controle Interno, atendendo ao que determina o 

art. 2º, inciso IV, i, da Resolução nº 1.134/2020 e Instrução Normativa 18/2021 do Tribunal 

de Contas do Estado, apresenta, o Relatório sobre a aplicação dos recursos vinculados à ma-

nutenção e desenvolvimento do ensino, no exercício de 2021, destacando as atividades previs-

tas e aquelas efetivamente executadas. 

 

1 – ORÇAMENTO 

 A Lei Orçamentária anual nº 1.376/2020 estimou a receita total em R$ 

22.698.036,50 (Vinte e dois milhões, seiscentos e noventa e oito mil, trinta e seis reais e cin-

quenta centavos) e estimou a receita proveniente da arrecadação de Impostos, Transferências 

e Dívida Ativa Tributária em R$ 20.302.900,19 (Vinte milhões, trezentos e dois mil, novecen-

tos reais e dezenove centavos). De acordo com SIAPC/PAD/RVE, 2º Semestre, Exercício 

2021, item 3.2.1, a arrecadação efetiva dos Recursos Vinculados somou o total de R$ 

25.052.781,34 (Vinte e cinco milhões, cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e um reais e 

trinta e quatro centavos). 

 De acordo com o artigo 212 da Constituição Federal, caput do artigo 

69 da Lei nº 9.394/1996 e Lei Orgânica Municipal, artigo 166, o percentual a ser aplicado na 

manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) é 25% dos Recursos Vinculados Arreca-

dados, equivalente a R$ 6.263.195, 34 (Seis milhões, duzentos e sessenta e três mil, cento e 

noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos), conforme RVE, 2021, item 3.2.1.  

 

2 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

 Analisados os gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, 

constatamos que o Município, em conformidade com o art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, despendeu, efetivamente, no exercício financeiro de 2021, tendo por base 

o Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE+FUNDEB), por recursos vincula-

dos, deduzindo as despesas liquidadas com o PLUS do FUNDEB e as despesas liquidadas 

com rendimentos da MDE + FUNDEB (RVE, 2º Semestre, Exercício 2021,  item 3.2.3), o 
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montante de R$ 8.235.621,11 (Oito milhões, duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e 

um reais e doze centavos), o qual representa 32,87% das receitas tributárias, compreendidas 

as transferências constitucionais, atendendo ao artigo 212 da Constituição Federal, conforme 

se demonstra a seguir: 

a) Recursos Vinculados, Art. 212 da CF e art. 69 da Lei Federal 9.394/1996: 

FONTE PREVISÃO 

R$ 

 

(A) 

REC VINC 

ARRECADA-

DOS R$ 

(B) 

DIFERENÇA 

R$ 

(B - A) 

25% 

REC VINC 

ARRECADA-

DOS R$ 

IRRF 515.109,44 584.336,23 69.226,79 146.084,06 

IPTU 688.110,91 794.287,85 106.176,94 198.571,96 

IPTU MULTAS E JUROS 4.200,13 2.950,64 - 1.249,49 737,66 

IPTU DIVIDA ATIVA 274.416,43 294.790,58 20.374,15 73.697,65 

IPTU DIV AT MULTAS E JRS 27.121,93 64.101,52 36.979,59 16.025,38 

ITBI 798.162,87 421.210,13 - 376.952,74 105.302,53 

ISS 817.048,37 1.665.202,19 848.153,82 416.300,55 

ISS MULTAS E JUROS 3.657,36 5.420,76 1.763,40 1.355,19 

ISS DIVIDA ATIVA 5.217,83 6.768,12 1.550,29 1.692,03 

ISS DIV AT MULTAS E JRS 351,00 107,27 - 243,73 26,82 

FPM 8.921.936,25 10.319.993,65 1.398.057,40 2.579.998,41 

FPM – 1% DEZ 374.000,00 452.337,92 78.337,32 113.084,48 

FPM – 1% JUL 363.000,00 399.571,60 36.571,60 99.892,90 

ITR 368.671,40 225.883,69 - 142.787,71 56.470,92 

ICMS 6.494.055,00 8.961.110,34 2.467.055,34 2.240.277,59 

IPVA 720.088,00 916.115,58 196.027,58 229.028,90 

IPI 99.781,00 94.988,18 - 4.792,82 23.747,05 

( - ) DED REC IPTU - (172.027,73) - (156.394,91) - (15.632,82) - (39.098,73) 

 20.302.900,19 25.052.781,34 4.749.881,15 6.263.195,34 

Fonte: Anexo 10 – Lei nº 4320/1964; RVE, 2º Semestre, Exercício 2021, item 3.2.1. 

 

b) Desempenho do F U N D E B: 

 O Município, no exercício de 2020, nos termos do art. 60 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias e da Lei Federal 11.494/2007, com base no número 

considerado pelo MEC dos alunos matriculados no ensino básico público, foi superavitário 

em relação ao FUNDEB, conforme se demonstra a seguir: 

 

17580111000000 – Transferências recebidas do FUNDEB (3.3.4.1) R$ 4.552.623,04 

9.7.2.0.00.00.00 – (-) Dedução de Receita para o FUNDEB (Transferências Corren-

tes, 3.3.2 RVE) 

(R$ 4.103.617,41) 

Resultado (Superávit) R$ 449.005,63  

Fonte: RVE, 2º Semestre, Exercício 2021, itens 3.3.2 e 3.3.4.1. 
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Obs.: O valor do Superávit efetivamente aplicado em 2021 há que ser deduzido dos gastos 

com a educação, eis que este “ganho” deve ser aplicado além dos 25% na Manutenção e De-

senvolvimento do Ensino Fundamental. 

c) Aplicação dos Recursos da MDE e do FUNDEB no Mercado Financeiro 

 Considerando o disposto no art. 20 da Lei Federal 11.494/2007, cons-

tatou-se que os recursos financeiros do FUNDEB disponíveis nas contas bancárias específicas 

foram aplicados em operações financeiras de curto prazo, com a finalidade de preservar o 

poder de compra desses recursos.  O mesmo ocorreu com os recursos depositados nas contas 

bancárias dos recursos da MDE, sendo que os ganhos auferidos com essas aplicações atingi-

ram o montante de R$ 34.994,62. Sendo R$ 27.610,95 referente ao FUNDEB e R$ 7.383,67 

referente ao MDE; e, foram utilizados em despesas consideradas como Manutenção e Desen-

volvimento do Ensino. De acordo com o RVE, 2º Semestre, Exercício 2021, itens 3.2.3 e 

3.3.4.1. 

 

d) Gastos Totais com a Educação 

 O gasto com a educação, conforme a Resolução Nº 1.146/2021 e a 

Instrução Normativa Nº 17/2021, do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), compreenden-

do a despesa liquidada no exercício de 2021, compreende o constante no balancete da Secreta-

ria Municipal da Educação e Cultura, acrescido da liquidação dos Restos a Pagar de exercí-

cios anteriores; que pode ser visualizado no seguinte quadro demonstrativo:  

 

Cód Recurso Descrição da Subfunção Valor Ajustado 

20 ADMINISTRAÇÃO GERAL R$ 551.474,33 

20 ENSINO FUNDAMENTAL R$ 1.982.857,74 

20 EDUCAÇÃO INFANTIL R$ 1.590.183,92 

31 ENSINO FUNDAMENTAL R$ 3.481.939,15 

31 ENSINO PROFISSIONAL R$ 18.861,52 

31 EDUCAÇÃO INFANTIL R$ 1.076.241,53 

 SUBTOTAL I R$ 8.701.558,19 

( - ) Desp. Liq. Com Recursos do PLUS do FUNDEB (R$ 421.352,45) 

( - ) Desp. Liq. Com Rend. Da MDE + FUNDEB (R$ 34.994,62) 

 TOTAL GASTOS CONSTITUCIONAIS COM 

EDUCAÇÃO (MDE + FUNDEB) 

 

R$ 8.235.621,12 

Fonte: RVE, 2ºsemestre, Exercício 2021, Item 3.2.3. 

 

e) Apuração do índice de aplicação dos recursos: 

Especificação Valor 

TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS ARRECADADAS (RVE, item 3.2.1) R$ 25.052.781,34 

VALOR MINIMO A SER APLICADO (MDE + FUNDEB) 25%  (RVE, item 3.2.1) R$ 6.263.195,34 
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TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS (FUNÇÃO 12) (RVE, item 3.2.3) R$ 8.235.621,12 

VALOR TOTAL APLICADO (RVE, item 3.2.3) R$ 8.235.621,12 

PERCENTUAL APLICADO (RVE, item 3.2.3) 32,87% 

Fonte: RVE, 2º semestre, Exercício 2021, itens: 3.2.1 - 3.2.3. 

 

 Conclui-se que foram aplicados 32,87% dos recursos vinculados arre-

cadados no Exercício, em Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB), supe-

rando o mínimo de 25% estabelecido no art. 212 da CF em 7,87%. 

 

f) Utilização Mínima dos Recursos do FUNDEB 

 Considerando o disposto no § 2º do art. 21 da Lei Federal 

11.494/2007, firmou-se o entendimento que, no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) dos 

recursos recebidos do FUNDEB devem ser aplicados dentro do próprio exercício financeiro 

em que forem arrecadados.  Assim, para verificação do cumprimento desse dispositivo legal 

elaborou-se o seguinte quadro: 

( A ) Valor recebido de recursos do FUNDEB em 2021 + rendimentos R$ 4.552.623,04 

( B) Valor total das despesas liquidadas à conta dos recursos do FUNDEB  em 2021 R$ 4.502.141,45 

Percentual aplicado no ano ((B / A)*100)           98,89 % 

Fonte: RVE, 2º Semestre, Exercício 2021, item 3.3.4.1. 

 

g) Remuneração dos Professores 

 Verificando o cumprimento do art. 22 da Lei Federal 11.494/2007, 

referente a aplicação de uma parcela não inferior a 70% dos recursos recebidos FUNDEB 

destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica (art. 212-A, inciso XI, CF), em 

efetivo exercício de suas atividades na educação básica pública; o Município, no exercício de 

2021,  despendeu o montante de R$ 3.400.843,21 (Três milhões, quatrocentos mil, oitocen-

tos e quarenta e três reais e vinte e um centavos) conforme segue: 

Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB  R$ 4.552.623,04 

Base da Receita – 70% do Retorno do FUNDEB R$ 3.186.836,13 

Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do 

Magistério  

R$ 3.400.843,21 

% de Aplicação 74,70% 

Fonte: RVE, 2º Semestre, Exercício 2021, item 3.3.4.1 e 3.3.4.2. 

 

h) Prestação de Contas e Atuação do Conselho do FUNDEB 

 Para fins de verificação do cumprimento dos arts. 24 e 25 da Lei Fede-

ral 11.494/2007 têm que: 
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 - O Município, através da Lei Municipal nº 835/2014, alterada pelas 

Leis Municipais 997/2016, 1027/2016 e 1134/2018; da Portaria 125 de 29/mar/2021 que no-

meou os membros do Conselho Municipal de Educação, da Portaria 143 de 27/abr/2021 que 

nomeou os membros do Novo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUN-

DEB, da Portaria 241 de 06/ago/2018 que nomeou os membros do Conselho Municipal de 

Alimentação Escolar, assim como portarias anteriores, que os membros dos Conselhos têm se 

reunido regularmente e avaliado, aprovado ou sugerido mudanças quanto à Aplicação dos 

Recursos e Ações da Educação, dentro de suas atribuições; 

 - Os registros contábeis, balancetes, relatórios, demonstrativos de des-

pesas realizadas bem como outras informações financeiras relativas aos recursos repassados e 

recebidos à conta do FUNDEB foram elaborados, publicados e divulgados de acordo com as 

normas vigentes e também colocados à disposição do Conselho de Acompanhamento e Con-

trole Social do FUNDEB;  

 - Mediante o exame das atas de reunião, e demais relatórios elabora-

dos averiguaram a efetiva atuação dos membros do Conselho Municipal de Acompanhamento 

e Controle Social do FUNDEB os quais analisaram a aplicação dos recursos do fundo, em 

conformidade com o estabelecido na legislação. 

 

h) Outras considerações referente à Educação Municipal 

A Central de Controle Interno em Auditoria de Conformidade, através 

de questionário e averiguação de documentos, durante o ano de 2021, constatou: 

1) O Plano de Carreira do Magistério está devidamente adaptado e atualizado às normas da 

LDB; 

2) Os Conselhos Municipais de Educação, do FUNDEB, da Alimentação Escolar estão insti-

tuídos por lei; 

3) Os membros que compõem os Conselhos Municipais da Educação, do FUNDEB, da Ali-

mentação Escolar, realizam, de forma regular, o acompanhamento e o controle nas respectivas 

áreas de acordo com as competências estabelecidas; 

4) A Lei Municipal 1002 de 13/07/2016 dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino; 

5) A Rede Municipal de Ensino possui legislação dispondo sobre o Regimento Escolar; 

6) Há Legislação estabelecendo a criação e a denominação das escolas do ensino fundamental 

e da educação infantil; 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL 

Estado do Rio Grande do Sul 
CONTROLE INTERNO 

 

  6 

7) Os docentes estão efetivamente em sala de aula, com algumas exceções; porém, todos au-

xiliando as demandas necessárias nas escolas para que os alunos não deixem de ter um aten-

dimento adequado, visando à qualidade do ensino; 

8) As funções de apoio técnico-pedagógico para supervisão escolar e orientação são desem-

penhadas por profissionais da educação com formação em curso superior de pedagogia ou 

pós-graduação em pedagogia e habilitação específica de supervisão e orientação; 

9) Está sendo observado o prazo mínimo de dois anos de experiência como docente para o 

profissional da educação no exercício das funções de não docência, de supervisão, orientação 

e direção de escola; 

10) Os professores com exercício na Educação Infantil, creches e pré-escolas, possuem a 

formação mínima de curso médio na modalidade normal ou curso superior de licenciatura 

plena; 

11) Há duas professoras exercendo atividades na Secretaria das Escolas; 

12) Não há estagiários do curso de docência atuando em substituição de professores; 

13) O Plano de Carreira do Magistério contém período reservado para estudos, planejamento 

e avaliação incluídos na carga horária de trabalho do profissional da educação nos termos da 

art. 67, V da LDB; 

14) O recesso escolar geralmente no mês de julho é considerado Recesso Escolar; as férias 

dos profissionais ocorrem, geralmente, nos meses de janeiro/fevereiro de cada ano; 

15) Os servidores ocupantes do cargo de atendente da escola infantil ou monitores encon-

tram-se no exercício efetivo das atribuições de seus cargos; 

16) A lei 513/2007, repristinada pelas leis 13/2015 e 969/2015 disciplina sobre a concessão 

de incentivo à valorização profissional do magistério; 

17) O Município concede regularmente a promoção por classe aos profissionais da educação 

nos termos do plano de carreira do magistério; contudo, durante o período emergencial, estado 

de calamidade pública pela Pandemia Covid-19, as promoções e vantagens foram suspensas; 

18) A promoção por classe obedece aos critérios de antiguidade (tempo de serviço) e mere-

cimento (atualização e desempenho); 

19) Com autorização superior, há afastamento do profissional da educação para aperfeiçoa-

mento e capacitação, durante a carga horária de trabalho; 
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20) As contratações por tempo determinado para suprir a falta de profissionais da educação 

exigem do contratado a devida formação e habilitação correspondente ao exercício profissio-

nal; 

21) As contratações por tempo determinado ocorrem mediante autorização do legislativo, 

aprovação de lei; 

22) Não existem professores em acúmulo de cargos e funções no magistério municipal; 

23) Os diretores das escolas são nomeados pelo prefeito e recebem função de confiança; 

24) Durante a Pandemia, como muitos estudantes estão matriculados no ensino remoto, en-

tende-se que não seria adequado considerar presença ou falta. Diante desse desafio, foi orga-

nizadas listas para o controle dos estudantes que estão com vínculo estudantil, com observa-

ções se realizaram e entregaram as atividades enviadas para casa. Para os alunos que retorna-

ram de forma presencial às aulas é realizado controle de frequência; 

25) O Município de Capivari do Sul aderiu ao ensino fundamental de 9 anos; assim, a partir 

do 6º ano é ofertado pelo menos uma língua estrangeira. Pelo Referencial Curricular do Terri-

tório Municipal de Capivari do Sul é assegurado a oferta da Língua Inglesa desde a Educação 

Infantil; 

26) O Município realiza dentro do prazo o censo escolar; 

27) Está sendo calculado e investido o mínimo de 25% dos recursos vinculados para a Manu-

tenção e Desenvolvimento do Ensino no Município. 
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PARECER 

 

 

 Tendo em vista o exposto, em que considerados os dados extraídos 

dos demonstrativos contábeis do Município, de acordo com o artigo 212 da Constituição Fe-

deral, caput do artigo 69 da Lei nº 9.394/1996 e Lei Orgânica Municipal, artigo 166, o percen-

tual a ser aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) é 25% dos Recursos 

Vinculados Arrecadados, equivalente a R$ 6.263.195, 34 (Seis milhões, duzentos e sessenta 

e três mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos) em relação à previsão da 

receita ajustada. 

 Analisados os gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, 

constatamos que o Município, em conformidade com o art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, despendeu, efetivamente, no exercício financeiro de 2021, tendo por base 

o Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE+FUNDEB), por recursos vincula-

dos, deduzindo as despesas liquidadas com o PLUS do FUNDEB e as despesas liquidadas 

com rendimentos da MDE + FUNDEB, o montante de R$ 8.235.621,11 (Oito milhões, duzen-

tos e trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e doze centavos), o qual representa 

32,87% das receitas tributárias, compreendidas as transferências constitucionais, atendendo 

ao artigo 212 da Constituição Federal, no exercício de 2021. 

 Diante do exposto, o órgão de Controle Interno emite parecer pela 

regularidade da gestão dos recursos vinculados ao MDE e FUNDEB. 

 

 

 Capivari do Sul, 09 de março de 2022. 

 

 

 

 

_______________________ 

Carmen Rosane Zilch 

CRA/RS 023178 

Auditor de Controle Interno 


