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• CRIAçAO DA COMISSAO PARLAMENTAR DE

• INQUERITO
0

OBJETIVOS

0
0 Deputado José Milton apresentou, em 18 de janeiro de 2000,

•

	

	 requerirnento solicitando a constituicâo de uma CPI, motivado pelas denüncias,

publicadas no jomal Estado de Minas, de irregularidades em 37 MunicIpios mineiros

•	 quanto a informaçôes que norteiarn a distribuição dos recursos do FUNDEF,

•	 detectadas em auditoria realizada pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e
•
O	 Pesquisas Educacionais, órgão vinculado ao Ministério da Educação.

0

Em 10 de abril de 2000, a Comissäo de Educação, Cultura, Ciência e

•	 Tecnologia solicitou formalmente ao Presidente da Casa a instalacão irnediata da CPI

do FUNDEF, conforme requerimento apresentado pelo Deputado Jose' Milton. A

•	 solicitacäo deveu-se ao fato de que os gabinetes de inümeros Deputados vinham

O	 recebendo, desde o inlcio do ano, grande volume de deniincias relativas a aplicação

inadequada dos recursos do FUINDEF, envolvendo a adrninistraçao de vários

•	 MunicIpios do Estado.
•
0
•

	

	 Essas denüncias ocorreram concomitanternente corn os trabaihos que

estavam sendo desenvolvidos pela Subcomissäo da Câmara Federal, que buscava

•	 apurar, no ârnbito de sua cornpetência, situaçôes semeihantes as relatadas em

•	 MunicIpios de todo o pals. Entre as recomendaçOes da Subcomissão do Legislativo

•	 Federal constava a sugestão de que os Estados verificassem como esses recursos

•	 estavam sendo aplicados em seus MunicIpios.
0
0
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•	 Assim sendo, foi criada a Cornissäo para, no prazo de 120 dias, apurar

possIveis denüncias de ma utilização e desvios das verbas do FUNDEF, tendo sido

•	 publicada a sua constituicäo em 15 de junho de 2000.

S
S	 iAs comissôes parlamentares de nquérlto, de acordo corn a Constituição

•	 da Repüblica e a Constituição Estadual, destinam-se a operacionalizacão do controle

extemo da atividade da administraçäo pitblica, do qual o Poder Legislativo é titular.

•	 Acompanhar a atividade administrativa é, portanto, uma obrigação atribulda aos

•	 parlarnentares.
0•
S
O	 Cumpre observar ainda que o FUNDEF, instituldo no âmbito de cada

Estado, embora sendo urn ente federal - comandado por disposicâo normativa federal

•	 - por ser composto de parte das receitas que Estado e MunicIpios já deveriam aplicar

no ensino fundamental, entrelaça-se em questOes tIpicas da competência das unidades

•	 federativas.

S
0

Acrescente-se a isso o fato de tratar-se de urn mecanismo novo de

•	 aplicação de recursos, o que sernpre causa transtornos operacionais, especialmente

para aqueles MunicIpios mais distantes da Capital.

O	 A CPI surgiu, pois, como forrna de apurar a ocorrência de possIveis

•	 irregularidades, mas tarnbém como urn foro privilegiado onde o tema poderia ser

•	 verticalmente examinado, trazendo esclarecimentos e orientacão tanto aos Executivos

O	
Municipais quanto aos Legislativos Municipais - cuja missão inclui também a

•	 fiscalizacäo da administracão püblica municipal.
S
S
•
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COMPO siçAo

Foram designados como membros efetivos da CPI:

Deputado Antonio Carlos Andrada

Deputado Cristiano Canedo

Deputado Dinis Pinheiro, substituIdo pelo Deputado Dalmo Ribeiro

Deputado Joâo Batista de Oliveira

Deputado José Milton

Deputado Márcio Cunha

Deputado Sebastiâo Costa

Foram designados como membros suplentes da CPI os Deputados Ambrósio

Pinto; Bené Guedes; Dimas Rodrigues; Elbe Brandão; Irani Barbosa; Pastor George;

Paulo Piau.

ConstituIda a Comissão, o Deputado Cristiano Canedo foi eleito seu

Presidente, e o Deputado Sebastião Costa, seu Vice-Presidente.

0 Deputado Antonio Carlos Andrada foi designado relator.

PRAZO DE FUNCIONAMENTO

A CPI foi instalada em meados de junho de 2000, tendo como prazo de

funcionamento 120 dias. No entanto, em agosto de 2000, foi aprovádo requerimento

subscrito pelos membros efetivos da Comissâo, visando a suspensâo dos trabaihos,

tendo em vista as eleiçOes municipais, retomando a CPI suas atividades em outubro

de 2000.

Em dezembro de 2000, tendo em vista o recesso parlamentar, foi

aprovado requerimento prorrogando o prazo por mais 60 dias, iniciando-se

novamente os trabalhos no final de fevereiro de 2001 e terminando em abril de 2001.
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ANTECEDENTE S

A Emenda Constitucional 14, editada em 12 de setembro de 1996, pelo

Congresso Nacional, modificou os arts. 34, 208, 211 e 212 da Carta Federal e deu

nova redaçao ao art. 60 do Ato das DisposiçOes Constitucionais Transitórias da

referida Constituiçâo, introduzindo alteraçOes substanciais nas normas que regem a

organizaçâo e o financiamento da Educaçâo Nacional.

0 dispositivo constitucional inovou em duas vertentes básicas: na area

de atuaçAo da Uniâo, Estados e MunicIpios para corn a Educação e na alteraçao da

forma de seu financiamento.

SIntese dos fundamentos introduzidos pela Emenda 14:

a) Gratuidade do ensino fundamental obrigatório, independentemente da idade do

cidadâo.

b) Erradicação do analfabetismo e manutenção e desenvolvimento do ensino

fundamental.

c) Prorrogaçâo por mais 10 (dez) anos do prazo estabelecido pela Constituição,

corn vistas ao atendimento prioritário do ensino fundamental.

d) Função redistributiva e supletiva da Uniäo, em matéria educacional, corn o

objetivo de garantir a equalização de oportunidades educativas e padrOes mInimos de

qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos Estados e

MunicIpios, além do financiamento das instituiçôes federais de ensino püblico.
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e) Responsabilidade prioritária dos MunicIpios definida em relação ao ensino

fundamental e a educação infantil, sendo que, para a aplicação em outros nIveis de

ensino, sornente corn recursos acirna do percentual rnInimo exigido (25%) e após o

atendirnento pleno as necessidades de sua area de competéncia.

f) Quanto ao Estado, recursos direcionados prioritariamente para o atendimento

do ensino fundamental e médio.

g) Progressiva universalização do ensino médio gratuito.

h) Possibilidade de intervençäo da União no Estado, e do Estado nos MunicIpios,

caso não sejam aplicados os recursos previstos na Constituiçäo na manutençâo e

desenvolvirnento do ensino.

i) Quanto ao financiarnento da educação:

- continuidade de aplicação, em educacão, de no mInimo 18% para a União

e, no mInimo 25% para os Estados, o Distrito Federal e os MunicIpios, da receita

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências;

-	 contribuiçao social do salário-educacâo recoihido pelas empresas como

fonte adicional de financiamento do ensino fundamental püblico;

- criaçäo, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, do Fundo de

Manutencão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do

Magistério, corn a finalidade de responder pelas demandas do ensino fundamental,

constituIdo por 60% dos recursos previstos para a Educacão. (Ou seja, dos 25%

destinados constitucionalmente para a Educacão, 15% necessariamente destinados ao

ensino fundamental).
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ensino

25%
para educaçAo outros

(60% dos 25%)
15%	 -

<

fundamental
(40% dos 25%)
10%	 -
nIveis de ensino

Receita resultante
de

impostos,
compreendida a
proveniente de
transferéncias

0 Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

e de Valorizaçäo do Magistério - FUNDEF foi regulamentado pela Lei 9.424/96 e

pelo Decreto 2.264/97.

A citada Lei, editada em 24 de dezembro de 1996, ao dispor sobre o

FUNDEF, evidenciou que a cnaçäo do Fundo e a conseqUente obrigatoriedade de

aplicaçAo minima no ensino fundamental deveria assegurar nAo apenas a

universalizaçAo de seu atendimento, corn padrOes mInimos de qualidade, mas

também garantir uma remuneração digna aos profissionais do magistério.

Apesar de nAo propor novas fontes de recurso para a Educacão, mas sim

estabelecer uma redistribuição e realocacão de parte dos recursos que Estados e

MunicIpios ja eram obrigados a aplicar no ensino fundamental, a Lei 9424/96

consubstanciou um grande avanco quanto ao sistema de retençAo e distribuição dos

recursos, ao eliminar a intermediaçäo de qualquer esfera de govemo, nâo havendo

mais qualquer interferência burocrática para a liberacäo do dinheiro, em virtude da

implantacäo do processo automático e da introducAo de instrumentos para o processo

de gerenciamento orçamentário.

A distribuicâo de recursos entre o Governo Estadual e os Governos

Municipais passou a ser concretizada, assim, automaticamente, de acordo com a

proporção do nñmero de alunos matriculados anualmente nas escolas cadastradas das

respectivas redes de ensino fundamental, competindo ao MEC realizar, anualmente,

CENSO EDUCACIONAL, para apurar o nümero de alunos matriculados, assim

como fazer a estimativa das novas matriculas.



0 QUE E 0 FUNDEF

Pode-se definir urn Fundo como o produto de receitas especIficas que,

por lei, destinam-se a realizaçâo de deterrninados objetivos. 0 FUNDEF, nesse

sentido, constitui-se como urn mecanismo de distribuição de recursos voltados para a

manutençAo e desenvolvimento do ensino fundamental.

0 FUNDEF caracteriza-se por ser urn Fundo de natureza contábil, sem

personalidade jurIdica própria, operacionalizado por contas especIficas, corn

autornaticidade de repasses.

As receitas e as despesas, por sua vez, deverão estar previstas no

orçarnento e a execução contabilizada de forma especIfica.

Cumpre observar que esse Fundo, instituIdo no âmbito de cada Estado,

embora seja urn ente federal, intrinca-se nas questOes estaduais e municipais, devendo

os recursos do FUNDEF constar no orçarnento do Estado ou do MunicIpio, seja na

previsão da contribuição - que é cornpulsória - a formacao do Fundo, seja na

previsâo da receita que advirá do Fundo.

Ha que se ressaltar que a instituicão do FUNDEF estruturou o

financiarnento do ensino fundamental de forma mais objetiva, ao subvincular uma

parcela dos recursos àquele nIvel de ensino, promovendo a partilha entre o Governo

do Estado e os Governos Municipais de acordo corn o nimero de alunos atendidos

em cada rede de ensino, e ao introduzir Os flOVOS critérios automáticos de distribuiçao

e utilizaçäo dos recursos correspondentes.
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FONTES DE RECURSOS DO FUNDEF

0 FUNDEF é formado, no âmbito de cada Estado, por 15% das

seguintes fontes:

FPE = Fundo de Participacão dos Estados

FPM = Fundo de Participaçäo dos MunicIpios, previsto no art. 159, inciso I, alIneas a

e b da Constituiçäo da Repüblica e no Sistema Tributário Nacional, de que trata a Lei

5.172 5 de 25 de outubro de 1996.

IPI/EXP = Imposto sobre Produtos Industrializados dos Estados, proporcional as

exportaçôes, na forma do art. 159, inciso II, da Constituiçao da Repüblica e da Lei

Complementar 61, de 26 de dezembro de 1989.

ICMS = Imposto sobre operaçOes relativas a circulaçâo de mercadorias e de

prestaçOes de servicos de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicacão,

conforme dispOe o art. 155, inciso II, combinado corn o art. 158, inciso IV, da

Constituição Federal.

DEs0NERAcA0 DE ExP0RTAcOEs, de que trata a Lei Complementar n o 87/96

(LEI KANDIR).

Além desses recursos, está previsto que a União fará cornplementacão

nos Estados onde a receita originalmente gerada não for suficiente para a garantia do

valor por aluno/ano igual ou superior ao valor minimo nacional fixado, por Decreto,

pelo Presidente da Repüblica.

Esse valor mInimo básico - o valor por aluno/ano - é referência

quantitativa necessária para o cálculo do montante a ser investido no ensino

fundamental.

Valor mInimo básico por aluno/ano
Ano	 P a 4' série	 5'a 8a série e educaçâo especial	 Norma jurIdica

1998/1999	 R$315,00	 R$315,00	 Decretos 2.440/97 e 2.935/99
2000	 R$333,00	 R$349,65	 Decreto 3.326/99
2001	 R$363,00	 R$381,15	 Decreto 3.742/01
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0 que é muito importante reafirmar é que o FUNDEF não engloba o

total dos recursos que devem ser destinados a EducaçAo. Reafirmando

especificamente: a Constituição determina, para o financiamento da Educação, a

aplicação minima de 18% para a Uniào e 25% para Estados, Distrito Federal e

MunicIpios da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de

transferência, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

EDUcAçA0 -25% DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS

25%
	

25%
FPM + FPE + ICMS + IPIEXP + LEI KANDIR

	
OUTROS IMPOSTOS E

TRANSFERENCIAS

60% dos 25%
15%

FUNDEF

Redistribuiçao de
recursos de acordo
corn n° de alunos
matriculados

40% dos 25%
10%

manutencão e
desenvolvimento do

ens mo

60% - remuneracão
rnagistério

40% - outros -
ensino fundamental

ManutençAo e Desenvolvimento
do Ensino

MDE

Observe-se que, transferidos os 25% de todas estas receitas para. a

Manutençäo do Ensino Fundamental e para o FUNDEF, como os recursos do

FUNDEF são redistribuidos conforme o nümero de alunos matriculados no ensino

fundamental de cada MunicIpio ou do Estado, o retorno para alguns desses entes é

menor do que a contribuição, enquanto que para outros a situação se inverte, ficando

os recursos onde ha mais alunos matriculados. 	 (
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Para o financiamento da Educaçâo h, portanto, o restante (10%) das

receitas de transferências - anteriormente citadas corno fonte de recursos do

FUNDEF - e ainda os 25% sobre as demais receitas de impostos.

Esses demais recursos a serem aplicados na Educaçao devem ser

disponibilizados em uma conta vinculada, cornumente chamada MDE - Manutençäo

e Desenvolvimento do Ensino, a cada dez dias, conforme prazos definidos por Lei.

0 quadro abaixo ilustra as receitas destinadas a Educaçâo e o percentual

de cada uma delas, corn sua respectiva conta.

RECEITA	 FUNDEF	 MDE

ICMS	 15%	 10%

FPE/FPM	 15%	 10%

IPI/ExPORTAçOEs 	 15%	 10%

LEI KANDIR	 15%	 10%

ITR	 -	 25%

IPVA	 -	 25%

IRRF	 -	 25%

IPTU	 -	 25%

ITBI	 -	 25%

DIvida ativa de impostos	 -	 25%

Observe-se, finalmente, que quando Estados e MunicIpios celebrarern

convênios entre si que signifiquem novas atribuicôes em matéria de ensino

fundamental, tais como transferéncia de alunos, de professores, de insumos materiais,

os recursos do Fundo serâo passados para as instituiçOes que responderem pelos onus

financeiros correspondentes as novas tarefas assumidas.
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TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DEVIDOS -

PERIODICIDADE DOS REPASSES

As transferências dos recursos do Fundo, realizadas mediante créditos

automáticos em conta especIfica aberta no Banco do Brasil para esse fim, ocorrem,

em cada mês, em datas distintas, com a discriminaçäo da origem dos recursos.

Assim:

Recursos originários do ICMS - repasse semanal

Recursos originários do FPM/FPE e IPI-EXP. - a cada decêndio do mês

Recursos da desoneraçao de exportaçOes e complementação da União, se for o

caso - ao final de cada mês

Importa salientar que o valor do Fundo a ser repassado não é equivalente

a 1/12 do total anual, uma vez que o valor do repasse anual é sempre estimado. Da

mesma forma, a receita tributária pode sofrer variaçOes, provocando diferenciados

repasses entre meses de urn mesmo ano.

UTILIzAçAO DOS RECURSOS DO FUNDEF

Os recursos do FUINDEF devem ser empregados exciusivamente na

manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental e, particularmente, na

valorização do seu magistério. 	

'H
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60% (9% dos 15%) -
remuneraçâo	 dos

<

profissionais	 de
educacAo (+habjljtacio
de professores leigos)
40% (6% dos 15%) -
manutenção	 e
desenvolvimento 	 do
ensino fundamental

FUNDEF
	

(60% dos 25%)

Receitas:
	 15%

FPMIFPE
	

para 0 ensino
ICMS
	

fundamental
IPI.EXP

LEI KANDIR

Recursos destinados a remuneracAo do magistério (mInimo de 60%

do FUNDEF)

Seguindo orientaçOes constantes da ResoluçAo 3, de 8 de outubro de

1997, do Conseiho Nacional de Educaçao, nesta rubrica poderão ser realizadas, no

âmbito do ensino fundamental despesas corn remuneraçäo dos professores

(inclusive os leigos) e dos profissionais que exercem atividades de suporte

pedagOgico, tais como direçao, administraçäo, planejamento, inspecâo, superviso e

orientaçäo educacional, desde que em efetivo exercIcio de suas atividades no

ensino fundamental püblico.

Portanto, esses recursos näo poderAo ser usados para pagamento de:

a) integrantes do magistério de outros nIveis da educação (educacâo

infantil e ensino médio);

b) mativos;

c) pessoal de apoio tecnico-administrativo;

d) integrantes do magistério em desvio de funçAo (atuando nas

secretarias, por exemplo);

e) integrantes do magistério cedidos para instituiçôes privadas de

ens mo.

H
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Durante os 5 primeiros anos de vigência da Lei (entre 1997 e 2001) é

permitida a utilização de parte dos recursos dessa parcela de 60% do FUNDEF na

capacitação de professores leigos, sendo essa utilização definida pelo governo

estadual ou municipal.

Segundo o MEC, professores leigos são aqueles que, embora estejam em

exercIcio na carreira do magistério, não são habilitados para o exercIcio da profissão

no nivel de ensino em que atuarn. Para atuaçAo na educação básica, a Lei 9.394/96

exige, como qualificação minima:

formacão em nIvel médio completo, modalidade normal (magistério),

para a docência na educação infantil e nas quatro primeiras series do

ensino fundamental;

formação em nIvel superior, corn habilitaçOes especificas em area

própria, para a docéncia em series finais do ensino fundamental e no

ensino médio;

formaçao superior em curso de pedagogia ou em nIvel de pós-graduação,

para as atividades de administraçao, planejamento, inspecão, supervisão

e orientação educacional.

Assim, são considerados leigos:

a) professores que tenharn apenas o ensino fundamental, completo ou

incompleto;

b) professores em atuacão na educacão infantil e no ensino fundamental

ate a 4' série, que não completaram o ensino médio, modalidade

normal (antiga habilitação magistério);

c) professores em atuacão de 5a a 8' série ou no ensino médio que não

concluIram o ensino superior, em cursos de licenciatura.

1
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•	 Cumpre ressaltar uma dificuldade da Lei 9.424/96, que não definiu

•	 "capacitaçAo" e "habilitaçao". No parágrafo iinico do art. 70 estabelece a permissão

de aplicaçäo de parte dos recursos da parcela de 60% na "capacitação" de professores

•	 leigos. No § 2° do art. 9°, estabelece que aos professores leigos é assegurado prazo de

:	
cinco anos Para obtençäo da "habilitaçäo" necessária ao exercIcio das

•	 escolares. Já no art. 13, fala na "capacitação" permanente dos profissionais de

•	 educação. Assim, o uso do termo capacitaçäo no sentido de habilitaçäo gerou

inümeras controvérsias e dificuldades de interpretação, por parte de muitas

•	 administraçôes, dos dispositivos legais.

•.
•
O	 Piano de Carreira do Magistério

•
•
•	 Inicialmente, estava estabelecido urn prazo de 180 dias, a contar do

•	 inicio da vigência da Lei 9.424/96, Para que Estados e MunicIpios apresentassem urn

novo Piano de Carreira do Magistério. 0 Supremo Tribunal Federal, por meio de

•	 liminar, suspendeu o citado prazo, em virtude de Ação Direta de

:	
Inconstitucionalidade. (ADIN 1627-0) Nâo ha, portanto, prazo legal definido. No

•	 entanto, permanece a obrigatoriedade de implantaçäo do Piano de Carreira e

S.	 Remuneração do Magistério.

•
•	 Na esfera municipal, o Piano de Carreira e Remuneracâo deve ser
•

elaborado corno projeto de lei da Prefeitura, corn a coordenacao da Secretaria

•	 Municipal da Educacâo, devendo participar do trabaiho representantes dos órgãos

:	
responsáveis pelas financas, planejamento e administração, recomendando-se - Para

•	 garantia de que o processo seja dernocrático - debate corn representantes das

•	 sociedade. 0 projeto deve ser enviado a Cârnara de Vereadores, retornar a sancão do

•	 Prefeito, transforrnando-se em lei municipal

•
•
•	 17
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Outras despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino

fundamental (máximo de 40% do FUNDEF)

As despesas definidas corno de rnanutenção e desenvolvimento do

ensino fundamental estão previstas no art. 70 das Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional, dentre as quais se destacam:

a rernuneração e o aperfeiçoarnento de demais profissionais da educacão;

a aquisicão, manutenção, construção e conservação de instalaçôes e

equipamentos necessários ao ensino;

o uso e manutençâo de bens vinculados ao ensino;

levantamentos estatIsticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao

aprimoramento da qualidade e a expansâo do ensino;

realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento do ensino;

a aquisição de material didático-escolar;

a rnanutenção de transporte escolar, incluindo aquisição e manutenção dos

veIculos.

A LDB traz ainda, em seu art. 71, urn rol de despesas que no podern ser

consideradas válidas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, apesar de

beneficiarern direta ou indiretamente as redes de ensino, tais como:

pesquisa, quando nâo vinculada as instituiçôes de ensino ou quando efetivada

fora dos sistemas de ensino;

subvençâo a instituiçOes püblicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo

ou cultural;

formacão de quadros especiais para administraçâo püblica, sejam civis ou

militares, inclusive diplornáticos;

programas suplernentares de alimentaçao, assistência medico-odontológica,

farrnacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social;
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-	 obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou

indiretamente a rede escolar;

pessoal docente e demais profissionais da educação, quando em desvio de

funçao ou em atividade alheia a manutenção e ao desenvolvimento do ensino

fundamental.

FISCALIzAçAO, ACOMPANHAMENTO	 E

CONTROLE SOCIAL DO	 FUNDEF

A Lei 9.424/96 determina que Estados e MunicIpios devem criar urn

conseiho que terá a finalidade de acompanhar e controlar a repartição,

transferências, aplicacão de recursos do Fundo bern como a realização do censo

escolar, nao excluindo o controle dos Orgãos de Controle Externo (Poderes

Legislativos e Tribunal de Contas.)

Ressalte-se que ao Conseiho não compete administrar, mas apenas

acompanhar a gestào dos recursos, seja corn relacao a receitas, seja quanto as

despesas ou uso dos recursos. A responsabilidade de administração dos recursos do

FUNDEF é do Prefeito Municipal e do Secretário de Educação.

Os Conseihos não terão estrutura administrativa própria, nern seus

membros seräo remunerados por quaisquer serviços prestados.

Os membros do Conselho devem ser indicados pelos segmentos que

representam, devendo sua criação dar-se por meio de ato especIfico. 0 Conseiho tern

autonomia, não tendo qualquer vinculaçäo corn o Poder Executivo.

iI,



E mister verificar que a Lei 9.424/96 determinou que a implantaçäo dos

Conseihos deveria ocorrer no prazo de 180 dias a contar de sua vigência, ou seja,

entre janeiro e junho de 1997. Houve uma falta de sincronia nas determinaçoes legais

ao ser definida a implantação automática do FUNDEF a partir de janeiro/88. Assirn,

os Conseihos seriarn definidos antes da implantaçao do Fundo. Essa falta de

harmonia fez corn que näo se observasse a vigência da citada lei, não sendo

suspensos os repasses para os MunicIpios que não impiantaram os conselhos. Não

obstante, o MunicIpio que não tiver ainda criado o referido Conselho está em

situação irregular.

Observe-se que os Conseihos criados pela Lei 9.424/96 inauguram urn

novo tipo de controle: o controle social. No entanto, não substituem nem excluern

controles interno e externo. Assirn sendo, se ha recursos federais envolvidos, o

Governo Federal é responsável pelo controle interno. Da mesma forma, compete aos

Poderes Legisiativos e ao Tribunal de Contas o controle externo, atuando na

fiscalizaçao e no controle da repartição, transferéncias e apiicação de recursos do

FUNDEF.

A fiscalizaçâo do cumprimento do art. 212 da Constituição Federal (25%

para Educação) e da Lei 9.424/96 (FUNDEF) é de competéncia dos órgâos

responsáveis pelo sistema de ensino e dos Tribunais de Contas, mediante mecanismos

eficazes.

As administraçOes estaduais e municipais serão responsabilizadas

administrativa, civil e penalmente, conforme o caso, se näo cumprirem:

a) o que determina o art. 212 da Constituicão Federal (25% para Educacao);

b) norma da lei que determina a produção do piano de carreira e rernuneraçâo do

magistério;

c) obrigação de informarern os dados solicitados pelo censo educacional, ou

falsearem esses dados.
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Composiçâo dos Conseihos:

Na esfera federal: mInimo de 6 (seis) membros, representando, respectivamente:

o Poder Executivo Federal;

o Conseiho Nacional de Educaçâo;

o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Educação - CONSED;

a Confederação Nacional dos Trabaihadores em Educação - CNTE;

a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME;

os Pais de alunos e professores das escolas püblicas do ensino fundamental.

Nos Estados: mInimo de 7 (sete) membros, representando, respectivamente:

o Poder Executivo Estadual;

os Poderes Executivos Municipais;

o Conselho Estadual de Educaçâo;

-	 os Pais de alunos e professores das escolas püblicas do ensino fundamental;

-	 a seccional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educaçao -

UNDIME;

-	 a seccional da Confederaçao Nacional dos Trabalhadores em Educaçao -

CNTE;

-	 a delegacia regional do Ministério da Educação e do Desporto - MEC.

Nos MunicIpios: mInimo de 4 (quatro) membros representando, respectivamente,

A Secretaria Municipal de Educaçâo ou órgão equivalente;

os professores e os diretores das escolas püblicas do ensino fundamental;

os Pais de alunos;

os servidores das escolas püblicas do ensino fundamental;

o Conseiho Municipal de Educação, se houver.
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DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

coNTRIBuIçAo DOS CONVIDADOS

A Comissâo decidiu, no início dos trabaihos, solicitar a presença de

alguns convidados que pudessem trazer esciarecimentos ao membros da CPI quanto

aos vários aspectos da questão.

•.

S

S

S
S

:.
S
S

S
S
S
S

S
S
S

S
S
S

Foram convidados:

Dr. Gilberto José Rezende dos Santos, Diretor-Superintendente de

Planejamento e Coordenação da Secretaria da Educação e Coordenador do

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizaçäo do Magistério do

Estado de Minas Gerais - CACS/FUNDEF/MG;

Sra. Isabel Rainha Guimarâes Junqueira e Sra. Conceiçâo Aparecida Ramaiho

Franca, Técnicas do Tribunal de Contas do Estado;

Deputado Federal Gilmar Machado, integrante da Subcomissão Especial da

Câmara dos Deputados para Análise de Irregularidades do FUNDEF

Na 1a reuniào ordinária, foi ouvido o Dr. Gilberto José Rezende dos

Santos, representante da Secretaria de Estado da Educacão e membro do Conselho

Estadual de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF.
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•	 Inicialmente, declarou o convidado que, desde o mês de janeiro de 1998,

•	 não houve qualquer interrupção quanto ao repasse dos recursos que os MunicIpios

tern a receber do FUNDEF. Todos os MunicIpios vêrn recebendo regularrnente os

•	 recursos, proporcionalmente ao nümero de matrIculas, nas datas aprazadas, nas
•	 contas abertas para esse fim, não tendo havido qualquer anorrnalidade nos repasses,

•	 seja por parte do Governo Federal, quanto as receitas referentes a FPM - FPE - IPI -

•	 Lei Kandir, seja por parte do Estado, que tern repassado sem solucão de continuidade
•

os recursos de ICMS.

Ressaltou, no entanto, que ainda ha muita düvida quanto a aplicaçao dos

•	 recursos recebidos, chegando muitos questionamentos a Secretaria das Educaçao, que

•

	

	 são imediatarnente repassados ao Conseiho Estadual de Acompanharnento e Controle

Social dos Recursos do FUNDEF.

Esclareceu, tambérn, que o Conseiho Estadual, no curnprirnento de sua

•	 missão, analisa os repasses feitos a todos os MunicIpios mineiros, mantendo banco de

dados sobre as transferências. Para exernplificação, apresentou a ci cópia do

•	 Relatório sobre a Execução de Receita e Despesa dos Recursos do FUNDEF - 19999

•	 contendo a análise da rnovimentação financeira dos recursos do FUNDEF no Estado,
•,
•	

naquele periodo.

•

Outro dado irnportante que apresentou a ci foi quanto aos MunicIpios

•	 que perdem receita corn o FUNDEF, devido ao baixo nürnero de matriculas.
•	 Segundo o diretor, no inIcio da vigência da Lei do FUNDEF, 78% dos MunicIpios

•	 perdiam recursos, urna vez que , participando obrigatoriarnente corn 15% da receita,

•	 so haveria o recebimento dos recursos corn o côrnputo das matrIculas. Atualmente,

•	 em torno de 45% daqueles MunicIpios recebern recursos a major corn a

•	 regularização dos procedirnentos municipais.

•	 23
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S
S
S
•	 Alertou também o convidado Para a questão dos conselhos municipais.

•	 Os conseihos deveriam representar a comunidade mas, segundo o Coordenador, o que

se observa é que, na maioria das vezes, foram criados pelo Executivo Municipal

•	 apenas Para formalizar sua existência, não tendo cada categoria escoihido seus pares,

como deveria ter sido feito. E como fato mais grave, citou a falta de

•	 instrumentalização desses conselhos, uma vez que Para discutir sobre a execução de

•	 recursos do FUNDEF, Para atuar na realização do censo escolar, é necessário urn

conhecimento básico sobre a legislacão e sobre a realidade do MunicIpio. Afirmou o

•	 Coordenador que o Conselho Estadual está fazendo urn trabaiho, junto a Secretaria

da Educação, preparando Para o exercIcio de 2001 uma capacitação de todos os

•	 conselhos municipais.

S
I
•	 0 depoimento do convidado foi muito esclarecedor Para a Comissão,

•	 especialmente no tocante a sistemática de transferéncia dos recursos.
S
•
•	 Na 2a reunião ordinária da Comissão, compareceram a Sra. Isabel Rainha

Guimarães Junqueira, do Departamento de Auditoria Municipal, e a Sra. Conceição

•	 Aparecida Ramaiho Franca, da Diretoria de Auditoria Externa do Tribunal de Contas.

•

As técnicas do Tribunal de Contas, que vierarn a ci par  prestar

•	 informacOes quanto aos procedimentos de fiscalizacão daquele órgão, relativamente

ao FUNDEF, iniciaram fazendo uma explanacão sobre a legislação que rege o Fundo,

•	 discorrendo em seguida sobre o processarnento das denüncias junto àquela Corte de

Contas, esciarecendo que so são aceitas denüncias feitas por escrito, assinadas, corn

•	 apresentação de documento de identidade e de indIcios de provas.

I
S
•	 Esciareceram, ainda, que são feitas inspeçOes nos Municipios, orientadas

•	 por InstruçOes Normativas do Tribunal.
S
•	 24
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0

0

•	 A fiscalizaçâo é iniciada corn a verificaçao das receitas, por meio de

•

	

	 urn levantamento dos recursos depositados, e, posterionnente, é analisada a sua

aplicaçao. No entanto, declararam que a inspecâo é "a posteriori", o que dificulta a

•	 identificaçâo de muitas possIveis irregularidades.
0

•	 Nestas inspeçôes, segundo as convidadas, o que mais ressalta é a

•

	

	 desinformação e a dificuldade de entendirnento quanto aos mecanismos do Fundo.

Diante disso, os técnicos do Tribunal de Contas procuram, além de fazer a auditoria,

•	 executar urn trabaiho de orientaçäo aos adrninistradores.
•
•
•

	

	 Outro aspecto abordado pelas técnicas foi a falta de atuacão dos

Conseihos Municipais de Acornpanhamento e Controle do FUNDEF. Na rnaioria das

•	 vezes, constatam que os conseihos existem apenas formalmente, não cumprindo sua

•	 missäo fiscalizadora, que auxiliaria de forma decisiva o trabaiho do Tribunal de
I

Contas, urna vez que estão proxirnos da adrninistraçao municipal.

:	
0 depoimento das técnicas do Tribunal de Contas foi impoiante para a

•	 Cornissão no esclarecimento quanto aos mecanismos de fiscalizaçao utilizados pelo

O	 Tribunal de Contas.

•

I
•
•	 A quarta reuniäo ordinária da Comissão contou corn a presença do

Deputado Federal Gilmar Machado, membro da Subcornissão Especial da Cârnara

•	 dos Deputados para Análise de Irregularidades do FUNDEF.

0

S
I
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•	 Inicialmente, o Parlamentar observou que o FUNDEF é parte dos

•	 recursos federais da educaçAo. Assim, para a merenda escolar, para o livro didático,
•

ha outras verbas especificas.

•

	

	 0 Parlamentar começou sua explanaçâo esciarecendo que os trabaihos da

equipe de Deputados que compOem a Subcomissão da Câmara iniciou por discutir o

•	 problema corn o próprio Governo Federal, considerado pela equipe corno o primeiro

•	 a desrespeitar a Lei do FUNDEF, no tocante a fixacâo do valor mInimo aluno/ano.

Pela legislação, o recurso por aluno, no ano, deve resultar da divisâo de todos os

•	 recursos provenientes dos 15% das receitas pelo nümero total de alunos matriculados.

Como fica evidenciado, o custo/aluno é diferenciado nos Estados, dependendo da

•	 receita de cada urn e do total de alunos matriculados, entrando a União corn a

•	 complernentaçâo apenas quando não atingido o valor mInimo.

•
•	 Em virtude de tudo isso, os Estados tern perdas. Citou o Deputado a

cifra de R$221.720.000,00, como a perda de receita de Minas Gerais em 2000, e,

•	 caso não seja corrigido o custo/aluno pela Uniâo, uma futura perda de receita para

Minas, em 2001, da ordem de R$201.894.000,00. Se fosse obedecida a formula

•	 estabelecida, haveria complementação em 17 Estados e não em 8, como ocorre

•	 atualmente.
•.
•
•

	

	 Esclareceu o Parlamentar que a Subcomissâo adotou quatro linhas de

trabaiho, na verificacão das deniincias:

1) Investigação nas localidades em que havia denüncia de atraso de

•	 salário de professores - uma vez que, se o dinheiro chega a conta do

•	 MunicIpio a cada 10 dias e 60% do total dos recursos deve ser para

•	 pagamento de professores, se ha atraso, ha irregularidade.

S
S
•	 26
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•	 2) Investigacao na questào da habilitação/capacitaçao dos professores

•

	

	 leigos - também permitida dentro dos 60% dos recursos. Muitos

Municipios argumentaram confusao de conceitos quanto a habilitaçao

•	 e capacitação.

•

•	 3) Fiscalizaçào dos 40% - especialmente quanto ao transporte escolar.

4) Investigação quanto ao o nümero de estudantes e o nümero de alunos

•	 efetivamente em sala de aula, uma vez que a Lei 9.424/96 6 Clara

:.	 quanto ao ensino

•	 Entende-se como ensino presencial aquele que obedece as práticas

O	 pedagógicas usuais, ou seja: aula dada por professor, dentro da sala adequadamente

•	 montada, corn alunos presentes e infra-estrutura de serviços preparada para

atendirnento das demandas da aprendizagem. Ou seja, nenhurna modalidade de

•	 educaçâo a distância poderá ser financiada com recursos do Fundo.

•
•	 0 Deputado Federal alertou, ainda, para um problerna complexo, em

•

	

	 relaçâo ao FUNDEF, qual seja o nâo pagamento de previdência para os professores.

Os 60% devem ser utilizados para pagamento do salário e da contribuicão

•	 previdenciária, o que muitas vezes deixa de
•

•	 0 Parlamentar esclareceu que uma das mais graves irregularidades

•	 encontradas foi quanto aos cursos de capacitação, muitas vezes superfaturados e corn

•	 ernpresas de consultoria abertas rapidamente depois da implantacâo do FUNDEF,

•	 sern resultados positivos.

•
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•	 Prova disso foi o Indice negativo do SAEB - Sistema de Avaliação da

•

	

	 Educaçâo Básica, que apresentou quedas em todos os nIveis. Minas Gerais, por

exemplo, teve queda de qualidade em todas as areas, apesar dos incontáveis cursos de

•	 capacitacão para todo final de semana. Ha que ser investigado.

•	 Finalmente, o Deputado explicou que foi detectado corno urn grave

•	 problema a questäo dos conseihos de controle social do FUNDEF.
0
•
•	 Muitas vezes os MunicIpios não tern o conselho ou então os membros

:.	 do conselho não foram eleitos. 0 acompanhamento do conseiho quanto a

O	 dos recursos do FUNDEF é essencial para o fiel cumprirnento da legislacão e,

:	
especialmente, quanto ao censo

•
•	 0 Deputado Federal encareceu a importância da realização de uma

Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o FUNDEF no âmbito Estadual,

•	 especialmente num Estado como Minas Gerais que conta corn mais de 35 milhOes de

alunos matriculados na rede, corn idade entre 7 e 14 anos.

0
•

	

	 Informou que em todos os Estados nos quais foram instaladas CPIs

houve urna rnelhora sensIvel no cumprimento da legislacão do FUNDEF, como

•	 ocorreu, por exemplo, no Ceará.
•

•

	

	 Como se verifica, as inforrnaçOes e esclarecirnentos prestados pelo

Deputado Federal foram surnarnente importantes para o desenvolvimento dos

•	 trabaihos da CPI.

0
0
0
0
0
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CORRESPONDENCIAS RECEBIDAS PELA CPI
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Desde o injcio dos trabaihos da CPI, por sugestão de seus membros, foi

instalado urn canal direto de cornunicação corn a populaçâo, através de urn telefone

0800 (disque-denüncia). Por meio desse mecanismo, foram recebidas várias

denüncias e inforrnaçOes, que ajudaram na caracterização do problerna.

A Comissâo enviou também correspondência a todos os MunicIpios

Mineiros, a Prefeitos e a Presidentes das Cârnaras Municipais, dando ciência de seus

trabalhos. Essa providência foi extremamente importante, corn urn retorno imediato,

tendo sido encaminhadas inümeras deniincias - inclusive documentadas - e dezenas

de correspondências solicitando as mais diversas informaçoes sobre o FUNDEF.

CORRESPONDENCIAS RECEBIDAS

Da Cornissâo Diretora Provisória do PSC, que informa trarnitar no

Ministério Püblico representaçâo do Sindicato dos Funcionários Püblicos

Municipais de Januária, que denuncia o Prefeito Municipal por

irregularidades no uso de verbas provenientes do FUNDEF.

Da Sra. Judite Alice da Costa, rnernbro do Conseiho Municipal do

FUNDEF de Januária, colocando-se a disposiçao para prestar

esclarecimentos sobre denüncias de irregularidades na aplicacão de

recursos no MunicIpio.
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Do Sr. Gilberto Jose' Rezende dos Santos, Coordenador do Conseiho de

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutençao e

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de ValorizaçAo do

Magistério do Estado de Minas Gerais - CACS /FUNDEF /MG:

1) encaminhando cópia conclusiva do relatório da Comissão Especial

instituIda pelo Conseiho Estadual do FUNDEF para apurar denUncias de

irregularidades formuladas pelo Deputado Rêmulo Aloise, pela

imprensa;

2) encaminhando, em resposta a oficio enviado pela Comissão, quadro

contendo nomes e enderecos de representantes dos Conselhos

Municipais do FUNDEF bern como cópias de documentos de criaçäo

dos referidos Conselhos nos MunicIpios de Chácara, Guaranésia e

Urucuia.

3) encaminhando as planilhas de distribuicão mensal dos recursos do

FUNDEF aos MunicIpios mineiros, de janeiro/98 a novembro de 2000.

Do Deputado Federal Gilmar Machado, encaminhando cópia do relatório

prelirninar da Subcomissão da Comissâo de Educacâo, Cultura e

Desportos da Câmara Federal para Análise de Denüncias de

Irregularidades no FUNDEF e de outros importantes documentos.

Cópia de cartas abertas a populacão, subscritas por José Rosangelo de

Oliveira - Leleza, como candidato a Prefeito de Bias Fortes, defendendo-

se de acusacôes que teriam constado de demonstrativos distribuidos na

cidade quanto a utilização de recursos do FUNDEF em sua gestão,

especificamente noticiando que os recursos deveriam ter sido

distribuldos aos alunos.



Do Deputado Estadual de São Paulo, César Callighari, encaminhando

cópia do relatório da CPI realizada naquele Estado.

Do Sr. Ulisses Semeghini, Presidente do Conseiho de Acompanhamento

e Controle Social do FUNDEF no âmbito da União, encaminhando cópia

da Carta dos Conseihos Estaduais do FUINDEF, entregue ao Ministro da

Educaçao, elaborada por ocasião da reunião realizada em Brasilia.

Do Prefeito Municipal de Oratorios, José Antonio Delgado, que

encaminha cópia de correspondência enviada ao Deputado Federal

Gilmar Machado, prestando esclarecimentos sobre denñncia publicada

em matéria do jornal Estado de Minas.

Da Sra. Dalma Barbosa Faria, Secretária Municipal de Educação e

Cultura de Boa Esperança, solicitando informaçôes sobre a ocorréncia de

denüncias quanto ao seu MunicIpio.

Do Sr. Agnaldo G. Alves, Presidente da Câmara Municipal de Agua

Boa, solicitando comprovantes dos recursos recebidos do FUNDEF.

Do Sr. Willian Robson Marques, Prefeito Municipal de Antonio Dias,

esclarecendo ter tornado providências judiciais relativamente a não

prestação de contas, pela Administraçao Municipal anterior, dos recursos

recebidos do FUNDEF.

Dos Prefeitos de Ribeirão das Neves e de Conceiçao do Mato Dentro,

parabenizando pela iniciativa da Assembléia em instaurar a CPI,

manifestando confiança nos resultados.
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QUALIFIcAçA0 DAS DENUNCIAS

Cumpre consignar inicialmente que não houve nenhuma denüncia

quanto a transferéncia de recursos, seja de âmbito federal, seja de âmbito estadual.

100% das denüncias referem-se a aplicacao dos recursos recebidos pelo MunicIpio.

Quanto as denüncias recebidas, foram as mesmas qualificadas em dois

blocos distintos: denüncias por depoirnentos pessoais e denuincias corn indIcios

ou provas de irregularidades.	 Esta qualificaçäo torna-se de fundamental

importância para o seu encaminhamento posterior as autoridades competentes.

Torna-se imprescindIvel fazer as seguintes observaçoes:

a) Corn a liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal (ADIN

1627-0), não ha prazo obrigatório para fixacão do Plano de Carreira do Magistério.

Assim, embora persista a obrigacão de instituir o Plano de Carreira dos professores,

não é adequado considerar-se, a rigor, uma irregularidade, o fato de o mesmo ainda

não ter sido implantado.

b) Quanto aos baixos salários, se não forem abaixo do salário mInimo,

no caso da inexistência do Plano de Carreira, não ha como tratar-se como uma

irregularidade a priori, embora constituarn indIcio de desvio. Observe-se que as

normas federais não determinam piso salarial profissional para ao magistério. 0 que

está fixado é a massa salarial minima a ser destinada ao pagamento dos profissionais

do magistério e a determinaçao de levar em conta o custo médio aluno/ ano no

cálculo do salário, como referência para a definição do ponto rnédio da escala

salarial dos professores. Ou seja, o valor mInimo aluno/ano, fixado anualmente por

S
	 decreto do Presidente da Repüblica, não é piso salarial nacional da categoria.

S
	

c) Constam dos documentos encaminhados a CPI cópias de
S
	

dernonstrativos de distribuiçäo de recursos dos Municipios de Salinas e Pintópolis,

S

	

	 retirados do site da Secretaria da Fazenda na Internet, sem entretanto ter sido

formalizada qualquer denüncia.
S	

A seguir, quadro qualificando as denüncias por objeto:

S
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Tipos de DenUncias

5%	 5%	 15%

21% 	 0%

I.
15% - 1%	 8%

1313 1ano carreira	 EBaixossalarios
Atraso pagamento ficticio 	 OApliceqft inferior a 60%

•60%o utros nivels de ensino 	 flAplicacao fo ra ensino
•Velculos	 EiCadastros ficticios
•Co nselho Municipal do FUNDEF 	 URepasse de informacOes

Procedlmentos IlcitatOrios suspeltos

Objeto de denuincia quanto a aplicacão dos recursos do FUNDEF 	 Percentual

Inexistência de Piano de Carreira do Magistério 	 15%

Baixos salários dos professores ou utilizacAo de recursos da parcela de 60%	 10%
para outros fins
Atraso de salários, pagamento fictIcio a professores ou retençäo de desconto 	 12,5%
para._outros fins _como_pagamento_de_habiiitaçao
Aplicaçäo inferior a 60% dos recursos na remuneraçäo do magistério em	 5%
efetivo exercIcio no ensino fundamental
UtilizacAo dos recursos dos 60% para pagamento de professores de outros 	 7,5%
nIveis de ensino ou_desviados_de_funcão
Aplicacäo dos recursos em despesas que nào podem ser consideradas como 	 1%
de manutençAo ou desenvolvimento do ensino
Aquisição e manutençäo de veIcuios aiheios aos interesses do ensino ou	 15%
utiiizacão do veIcuio escolar para outros fins
Cadastros ficticios de alunos e/ou professores	 2%

Inexisténcia ou inoperância do Conseiho Municipal de Acompanhamento e 	 22%
Controle Social do FUNDEF
Faita de repasse de informaçOes 	 5%

Procedimentos licitatórios suspeitos, superfaturamento de obras ou compras 	 5%
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•
•	 DENUNCIAS POR DEPOIMENTOS PESSOAIS
S
S

MunicIpio de Brañnas

•

	

	 0 Sr. Márcio Rodrigo Higino Procópio solicita providências no sentido

de que as verbas desviadas pelo ex-Prefeito da cidade, cassado em abril de 2000,

•	 sejam devolvidas ao MunicIpio.

•
•

MunicIpio de Guaranésia

Professores das rede püblica municipal denunciam que o MunicIpio teria

•	 adquirido ônibus corn recursos do FUNDEF, ou da Educação, e que esses ônibus

•	 estariam circulando na cidade, não para transporte de alunos, mas como circular,

cobrando passagem, para atender a necessidade de transporte coletivo no MunicIpio;

•	 não ha Estatuto do Magistério e os salários são baixos.
•

S
•	 MunicIpio de Chácara

Denüncia feita por Ronaldo Nunes - SIND-UTE, quanto a ma aplicacão

de recursos do FUNDEF, assim resumida:

a) Pagamento não apenas dos professores mas de outros funcionários

•	 municipais corn 60% da verba do FUNDEF;

•	 b) o Plano de Cargos e Salários nao atende as exigências da legislacão,

•	 especialmente da Resolução do Conselho Nacional de Educação, pois

•	 prevé apenas progressão de 3 em 3 anos, por tempo de serviço;

c) irregularidades na atuacão do Conseiho de Acompanhamento do

•	 FUNDEF, que somente teria comecado suas atividades em 2000.

•
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Municipio de Cachoeira do IPrata
0 Sr. Milton Eustáquio Magalhães denuncia possivel irregularidade na

aplicação dos recursos do FLTNDEF no MunicIpio, uma vez que:

a) 0 salário dos professores, corn a mesma carga horária e qualificacão

profissional, em cidades vizinhas, é aproximadamente 80% major

que o dos professores de Cachoeira da Prata;

b) o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF no

MunicIpio foi formado por membros escolhidos exclusivamente pelo

Prefeito Municipal, tendo sido criado apenas para atender a lei;

c) o Conselho nunca repassou informacOes referentes a aplicacão de

verbas, embora já tenha sido solicitado pela comunidade;

d) os professores da educação infantil são pagos corn recursos do

FUNDEF;

e) não existe Plano de Carreira do Magistério e não ha o pagamento de

rateio ao final do ano, sendo que os professores não tern aumento ha

4 (quatro) anos.

MunicIpio de Laranjal
A Sra. Cleusa Rodrigues dos Santos Ribeiro solicita providências para

problemas vividos no MunicIpio quanto a transporte escolar.

MunicIpio de Serranos
A Sra. Ana Maria Pereira Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de

Serranos, denuncia possIvel uso indevido das verbas do FUNIDEF no MunicIpio, uma

vez que nunca foi apresentada prestacão de contas da aplicacão daqueles recursos

aos vereadores e que o carro adquirido corn verbas da Educação é utilizado para

outros fins.
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•	 MunicIpio de Santo Antonio do Aventureiro
•
•	 0 Sr. Carlos Alberto da Cunha, Vereador a Câmara Municipal de Santo
•	 Antonio do Aventureiro, encaminha cópia de correspondéncia enviada a Secretaria de

Estado de Educação denunciando irregularidades na execução de convênio de

•	 transporte de estudantes.

•
•
•	 DENUNCIAS COM INDICIOS OU PRO VAS

•	 MunicIpio de Urucuia
•	 ,

Professores da rede publica municipal denunciam que, como nao seria

•	 possIvel utilizar recursos do FUNDEF para pagamento de bolsas nas faculdades para

os professores, foi utilizado o seguinte expediente: os professores recebem uma

•	 gratificação, que é descontada no contracheque a tItulo de bolsa. Quer dizer,
•	 dinheiro sai como se fosse pagar o professor mas fica retido na Prefeitura como

•	 desconto automático para pagamento da faculdade. Foram apresentadas cópias dos

•	 contracheques.

•	 MunicIpio de Chapada Gañcha

0 Sr. Carlos Evandro Almeida, Presidente da Câmara Municipal de

•	 Chapada Gaücha, denuncia irregularidades na aplicaçao dos recursos do FUINDEF,

anexando cópia dos requerimentos feitos ao Coordenador do Conselho Estadual do

•	 FUNDEF, Sr. Gilberto José Rezende Santos, e ao Conseiho Municipal de
•	 Acompanhamento e Controle do Fundo, solicitando auditoria quanto a aplicaçAo das

•	 verbas, em especial sobre a quantia devida aos profissionais do magistério, que não

•	 foi repassada aos

•	 36
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MunicIpio de Campina Verde

0 Sr. Ildo Arantes Coimbra denuncia irregularidades na aplicação dos

recursos do FUNDEF, corn omissão de informacOes a Cârnara Municipal,

encaminhando cópias de contracheques de professores que se sentem lesadas, por

seus parcos salários

MunicIpio de São Francisco

0 Sr. Ricardo Figueiredo, Vereador a Cârnara Municipal de São

Francisco, denuncia irregularidades na utilizacão de recursos do FUNDEF,

especialmente quanto ao salário dos professores e quanto a absoluta inoperância do

Conseiho de Acompanhamento do Fundo, no MunicIpio de São Francisco e em

grande parte dos MunicIpios do norte de Minas.

MunicIpio de Ipanema

A Sra. Rosemeire Pereira de Novaes apresenta denüncia quanto a

irregularidades na aplicação de recursos do FUNDEF no MunicIpio, corn farta

documentação. Urn dos aspectos mais graves da denüncia refere-se a contratação de

novas professoras sendo que o nürnero de professores efetivos consegue satisfazer a

demanda, sendo que a contribuicao previdenciária não tern sido paga, devendo o

MunicIpio mais de R$6.000.000,00 a Previdéncia.

MunicIpio de Cambuquira

0 Sr. Paulo César da Costa, Presidente da Câmara Municipal de

Cambuquira, denuncia distorçOes na aplicação dos recursos do FUNDEF,

especialmente quanto ao transporte escolar.
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•	 MunicIpio de Pavão
0
•	 A Sra. Jane Carla Pereira da Rocha, professora da cidade de Pavão,

denuncia irregularidades na aplicação de recursos do FUNDEF, especialmente quanto

•	 a pagamento - corn aquelas verbas - de professores fora da sala de aula ou de

•

	

	 servidores de outras areas que não o magistério, encarecendo que o processo já foi

encaminhado aos órgãos competentes, sem resposta.

•
•
•	 MunicIpio de Camanducaia
•1•	 0 Sr. Rubens Mungioli, Presidente da Câmara Municipal de

Carnanducaia, envia requerimento aprovado pelo Legislativo Municipal,

•encaminhando pareceres técnicos e jurIdicos que atestam graves irregularidades em

:	
procedimentos licitatórios para construção de escola municipal.

•	 MunicIpio de Itabirinha de Mantena
0
•	 0 Sr. Geronil Batista Fernandes, Vereador a Câmara Municipal,

•	 apresentando cópias de diversas notas fiscais e outros demonstrativos, denuncia

irregularidades na aplicação dos recursos de educação, inclusive de recursos do

•	 FUNDEF, especialmente quanto a aquisição de mercadorias, aquisição de

computadores inexistentes nas escolas, notas de livros inexistentes no MunicIpio e

•	 veiculos adquiridos para Educacão e não utilizados para esse firn.
0
S

•	 MunicIpio de São João do ParaIso
0 Sr. José de Sousa Nelci, Presidente da Câmara Municipal de São João

•	 do ParaIso, denuncia irregularidades detectadas na Prestacão de Contas de 1998.

0
•
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•	 MunicIpio de Alpinópolis

•	 A Sra. Maria das Dores Vilela Pimenta, Secretária Municipal de

•

	

	 Educaço de Alpinópolis, solicita orientaçâo sobre como proceder diante de possIvel

ma utilizaçâo dos recursos do FUNDEF em gestão anterior, especialmente quanto ao

•	 não pagamento de professores no ano 2000.

S

•	 MunicIpio de Coronel Murta

0 Sr. José Celso Jardim, Vereador a Câmara Municipal de Coronel Murta,

•	 encamrnhando copia de correspondencia em que denuncia irregularidades quanto ao

cumprimento das determinaçoes do FUNDEF, especialmente quanto ao atraso de

•	 pagamento de professores e a situação precária das escolas, e quanto a distribuição da

•	 merenda escolar.
•
•
•	 MunicIpio de Claudio

O

	

	 Professoras de Cláudio, encaminhando cópia de ofIcio enviado a
Vereadora Alice Rezende Chaves, denunciam irregularidades quanto a aplicaçao dos

O	 recursos do FUNDEF, vez que os alunos da educacäo infantil constam como
•	 matriculados no ensino fundamental.
S

S
•	 MunicIpio de Carmo da Mata

•	 0 Sr. Odir Adrioni, Prefeito Municipal de Carmo da Mata, denuncia

O	 irregularidades da gestão anterior quanto ao cumprimento das determinaçöes contidas

•	 na legislação do FLTNDEF, principalmente quanto ao pagamento de professores e

•	 transporte escolar, feito por terceiros, sem procedimentos licitatórios.
S

S
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• DEPOIMENTOS PRESTADOS A COMISSAO
S

•
A CPI, no desenvolvirnento de seus trabaihos de investigacão, convidou

•	 cidadãos de alguns MunicIpios - especialmente daqueles cujas denüncias foram

formalizadas apenas corno depoimentos pessoais - para prestarern esciarecimentos

•	 junto a Cornissão, sendo convidados representantes de todas as partes envolvidas.

S

A seguir, estão relacionadas as pessoas ouvidas nas reuniOes da CPI,

•	 corn urn pequeno resumo dos depoirnentos prestados:

S

MunicIpio de Guaranésia

•
Sr. Antonio da Silva Laudade, Secretário Municipal de Educacão e

•	 Presidente do Conseiho de Acompanharnento do FLTNDEF.

•	 Inforrnou o depoente que a denüncia dos professores não tern

O	 fundamento, urna vez que os ônibus que circularn no MunicIpio cobrando passagem

não foram adquiridos corn recursos do FTINDEF ou da Educacão, mas comprados

•	 corn outros recursos municipais, sendo que os dois veIculos adquiridos para

:	
transporte escolar, corn recursos do FUNDEF, são utilizados apenas para o transporte

•	 de estudantes.

S
0

S
S
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•	 Municipio de Chácara
S
S
•	 Sra. Maria Elisabeth Peroti de Oliveira, Secretária Municipal de
•
•	 Educaçâo.

S

A depoente fez as seguintes deciaraçOes quanto ao Conseiho de

•	 Acompanhamento do FUNDEF:
S

O

	

	 a) 0 Conseiho corneçou a atuar em 2000, uma vez que a municipalizacao do

ensino fundamental ocorreu em 1998, tendo sido criado por lei, aprovada

•	
pela Câmara Municipal;

•	 b) o colegiado é formado por membros da cornunidade, tendo

Presidente a representante dos Pais de alunos;

•

	

	 c) ha reuniôes regulares do Conseiho, contando corn a presença da contadora

Para dirimir düvidas, procedendo a flscaiização de apiicação dos recursos,

•	 apresentados nas prestaçOes de contas;

•

	

	 d) toda a documentaçäo relativa ao FUNDEF flea a disposição dos membros

do Conseiho na Prefeitura.

S.

:	
A depoente aflrrnou ainda que o MunicIpio tern utilizado mais do que

•	 os 25% exigidos em Educação, e que o Piano de Cargos e Salários foi criado por Lei

•	 Municipal em 1997, tendo sido ideaiizado dentro das possibiiidades de pagarnento do

•	 MunicIpio, que e pequeno e tern apenas duas escolas, sendo as escoias rurais

•	 nucieadas.
•
0

I
•
0
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0.	 Municipio de Urucuia
S
•	 Sra. Maria Magdalena de Fatima Esteves dos Anjos, Secretária

•	 Municipal de Educação.

A depoente nada informou quanto as denüncias, alegando completo

•	 desconhecirnento dos fatos. No entanto, declarou que não ha Plano de Cargos e

Salários dos Professores, sendo que, ao final do ano, é feito urn rateio corn o restante

•	 dos recursos do FUNDEF destinados a pagamento de professores.
0

0.
MunicIpio de Laranjal

•	 1) Vereador Jñlio César Goncalves Alvarenga faz denüncias:

•	 a) Transporte de alunos de outro MunicIpio (distrito de Born Jesus do

•	 Cachoeiro Alegre, pertencente ao MunicIpio de Muriaé) para fazer
O	 ,.	 .	 .o curso medio em Laranjal, corn riscos, devido a superlotaçao.

•	 b) Transporte, para outro MunicIpio (Além Paraiba), para fazer curso

:	
superior, deixando de levar professoras efetivas para levar outras

•	 pessoas por critérios politicos.

0

	

	 c) Serviçal da educacâo transferida para a area da saüde paga pelo

FUNDEF.

•	 2) Depoimento do Sr. Jucélio Costa Garcia, Tesoureiro.

:	
0 depoente afirrnou que não ha desvio das verbas do FUNDEF, que

•	 são utilizadas na forma da lei. Afirmou ainda que o transporte escolar
•	 não é feito corn recursos do FUNDEF, mas sim corn outros recursos
•
•	 do MunicIpio destinados a educacão.

f

	

	 3) Depoimento da Sra. Alcione Pires Ferreira Cardoso, representante

das Secretária Municipal de Educaçao, Sra. Maria Terezinha Rosa

•	 Pereira.
S
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A depoente declarou que não está a par dos fatos denunciados pelo

vereador. Quanto a den'Cincia da Sra. Cleusa Rodrigues dos Santos

Ribeiro, que alega que seu neto tern que vir de charrete ou a pé da

zona rural para a cidade, esclarece que ha escola para atender os

alunos da zona rural e o critério adotado pela Secretaria de Educação

do MunicIpio é que, quando o aluno pode ser atendido perto de sua

residência, nao deve ser transportado para outra escola.

4) Depoimento da Sra. Maria Aparecida Alves Mendes Santos,

representante dos pais de alunos no Conselho Municipal de

Acornpanhamento do FLTNDEF.

A depoente, ao ser indagada sobre a aplicação dos recursos do

FUNDEF, afirmou que o dinheiro é empregado no salário dos

professores, na merenda e na manutencão da escola. Declarou,

ainda, nada saber quanto a transporte escolar ou quantos aos demais

assuntos veiculados.

Municipio de São Francisco

Sr. Ricardo Figueiredo, Vereador a Cârnara Municipal de São

Francisco, solicitou a ci que fosse ouvido, para apresentar cópia de derntncias feitas

anteriormente ao Ministério Püblico, ao Tribunal de Contas, ao Poder Executivo, ao

Poder Judiciário, referentes a diversos MunicIpios do norte de Minas, repletas de

provas de improbidades adrninistrativas, inclusive de rnau uso dos recursos do

FUINDEF. Especificamente quanto a aplicação dos recursos do FUNDEF em São

Francisco, denuncia pagamento de salários Infimos aos professores, pagamento de

salários a outros servidores que não são do magistério, e, principalmente, como o

Conseiho de Controle Social do FUNDEF é absolutamente inoperante, chegando a

total desinformação. Como provas, além da docurnentação, inclui fita gravada corn

depoimentos de membros do Conselho Municipal do FUNDEF.

I'
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CONCLUSOES

Esta Cornissão Parlamentar de Inquérito, depois de ouvir todas as

pessoas que pudessem trazer esciarecirnentos sobre os fatos objeto da investigacão e

após o exarne de toda a documentaçäo acostada aos autos, conclui que,

genericamente, as denüncias quanto a aplicacao de recursos do FUNDEF referern-se,

em sua major parte, a seguinte postura das administraçOes municipais:

a) desconhecimento ou incompetência na aplicaçâo da legislação;

b) desIdia em relaçao ao cumprimento da legislação.

Conclui também que muitas das denüncias sofreram do mesmo mal, qual

seja, desconhecimento da legislaçäo ou de seus efeitos. Foi o caso, por exemplo de

Chácara - pequeno municIpio que, ao defender-se de improcedentes denüncias,

acabou por demonstrar primoroso cumprimento das determinaçOes legais quanto a

aplicaçâo dos recursos do FUNDEF.

Cumpre consignar, ainda, que esta CPI averiguou a consistência dos

fatos denunciados, mas houve por bern nâo aplicar urn tratamento mais detaihado,

como visitas in loco, visto que o seu objetivo principal esteve centrado na elaboracao

de urn panorama do Estado quanto a aplicação dos recursos do FUNDEF, visando a

identificar os principais problernas e a sugerir rnedidas de aperfeiçoamento dos

procedimentos permanentes de controle.

Isso não significa que os fatos denunciados não serâo devidarnente

encaminhados.
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•	 Nunca é demais relembrar que a atuação da Assembléia, tratando-se de

•	 Comissão Parlamentar de Inquérito, vai alérn da apuraçäo, cabendo-ihe encaminhar

•	 aos órgAos competentes, para adotarem as medidas pertinentes.

Urn aspecto muito importante a ser abordado nestas conclusOes é que

•	 nenhum Conseiho Municipal do FUINDEF apresentou denüncias ou se rnanifestou

espontaneamente junto a Comissão, fato que vern corroborar os diversos

•	 depoimentos de que a maioria dos conseihos é inoperante.

:.	 Importa considerar, finalmente, que muitas das denüncias referem-se a

•

	

	 cidadäos que se dizem cansados de clarnar por providéncias, que se fazern muito

morosas. Várias reclarnaçOes vieram em forma de cópias de denüncias já efetuadas,

O	 formalizadas ao Conseiho Estadual, a Secretaria de Educação, ao Tribunal de

•	 Contas, ao MEC, ao Ministério Püblico e ate a Justiça Cornurn.
S

•	 Diante disso, esta CPI conclui que essas denüncias devam ser
• reenviadas aos orgaos competentes, corn urn pedido de prioridade, para que essa

•

	

	 sensação de abandono e de impunidade não desestimule o cidadäo que quer cumprir a

lei e quer ye-la curnprida. Ressalte-se ser de suma importância o encaminharnento

O	 das denüncias aos Prornotores, especialmente tendo em vista o acordo de cooperacão

•	 técnica firmado entre o MIEC e as Procuradorias-Gerais dos Estados, corn o objetivo

de estreitar relaçOes corn o Ministério Püblico, fato que motiva encarninhar também

•	 denüncias que não se referern necessariarnente a verbas do Fundo mas que, por

conterem indIcios de improbidade administrativa, tern urgência de apuraçâo. E o

•	 caso, por exemplo, de licitação irregular para construção de escola - que pode ou näo

•	 ter utilizado recursos do Fundo - ou mesmo de denirncias quanto a ma utilização dos
S
•	 recursos destinados a merenda escolar.

•
0
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O RECOMENDAçOES
S

I

Nada será tao eficaz para a Educação no Brasil, e portanto em Minas

Gerais, quanto a aplicacão dos recursos da Educação na Educaçao. Assim sendo, o

•	 tempo urge. E o trabaiho primordial para que sejam imediatamente solucionados os

•	 principais problernas relativos a aplicacao dos recursos do FUNDEF é preventivo,

•	 devendo ser tomada uma atitude mais atuante, no sentido de dar orientação, para
•
•	 poder cobrar responsabilidades.

•
•
S

Diante disso, esta CPI recomenda que se estabeleça, com a maior

urgência, urn mutirão, envolvendo a Escola do Legislativo - desta Assembléia

Legislativa, a Escola de Contas - do Tribunal de Contas, o Conseiho Estadual do

FUNDEF e o Ministério Püblico para que promovam a instrumentalizaçäo dos

:.	
conseihos municipais de acompanhamento do

•
I
•	 Esse mutirão deve envolver a realizacão de seminários e cursos
S
•	 intensivos, corn treinamentos, simulaçOes e entrega de cartilha em linguagem bern
S
O	 simples e clara sobre a legislacão e os procedimentos de controle social do FUNDEF,

I
•	 para os Prefeitos, conselheiros e os Vereadores de todos os Municipios mineiros.

S
S
•
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O	 PRO VIDENCIAS
S

•	 Esta Comissão recomenda sejam adotadas as medidas a seguir listadas:

S
I
•	 ..Minister, io Publico

.
O	 Encaminhamento ao Ministério Püblico deste relatório final da CPI e, aos

•	 Promotores, das denüncias, corn a documentação contendo possIveis indIcios

•	 provas de irregularidades quanto a aplicacão de recursos do FUNDEF, incluldas
.	

j
•	

aquelas á apresentadas - solicitando prioridade - referentes aos seguintes munlcIplos:

S
O	 ALPINOPOLIS

•	 BRAUNAS

•	 CAMANDUCAIA
0
•	 CARMO DA MATA

O	 CLAUDIO

CORONEL MURTA

IPANEMA
•	 ITABIRINHA DE MINAS

•	 PAVAO

• SAO FRANCISCO

URUCUIA

Conseiho Estadual do FUNDEF

•

	

	 Encaminharnento deste relatório final da CPI, solicitando especial

atencão a denüncia de SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO.

0
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Tribunal de Contas

1. Encaminhamento ao Tribunal de Contas deste relatório final da CPI,

solicitando priorizar inspetorias, em virtude das denüncias, nos municIpios abaixo

relacionados, assim como solicitando seja dada ciência dos resultados das mesmas a

Comissão de Educaçäo, Cultura, Ciência e Tecnologia desta Casa:

CACHOEIRA DO PRATA

CAMP1NA VERDE

CHAPADA GAUCHA

GUARANE S IA

LARANJAL

SERRANOS

SAO JOAO DO PARAISO

2. Encaminhamento ao Tribunal de Contas de sugestão de uma postura

mais agressiva quanto a fiscalizacão dos recursos do FUNDEF, alterando, caso

considere necessário, suas normas legais internas, como incluir na Instrução

Normativa que dispOe sobre a fiscalizacão dos recursos do FUINDEF a exigência de

remessa, àquela Corte de Contas, de relatórios trimestrais dos Conseihos Municipais

de Acompanhamento do FUNDEF, com a adverténcia de que, casO os relatórios nâo

sejam enviados, o MunicIpio entrará na lista de prioridades de inspeção in loco.

0 relatório deverá conter, dentre outros aspectos, a análise de aplicacâo

dos recursos, mês a mês, devendo ser anexadas cópias dos respectivos extratos

bancários.
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Ministério da Educacão e Comissão de Educacão da Câmara dos Deputados

Encaminhamento ao Ministério da Educacäo e a Comissão de Educação

da Câmara Federal, de cópia do relatório final desta CPI e de sugestão de projeto de

lei ou emendas a serem apresentadas a projetos em tramitacäo, no seguinte sentido:

a) Fixação de prazo para instalação dos Conselhos Municipais de

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF e para a instituicâo dos

Planos de Carreira e Remuneração do Magistério.

b) Acréscimo a Lei 9.424/96 da obrigatoriedade de encaminhamento, pelo

Conselho Municipal do FUNDEF, de relatório trimestral, contendo

análise de aplicaçâo de recursos, rnês a mês, ao Tribunal de Contas do

Estado e a Câmara dos Vereadores do seu MunicIpio.

C)
	

Alteracão da Lei 9.424/96, definindo "capacitacâo" e "habilitação".

d) Introducão na Lei 9.424/96 de mecanismo em que o Ministério Püblico,

após aceitar denüncia relativa a ma aplicacão dos recursos do FUNDEF,

seja obrigado a efetuar uma espécie de intervenção provisória no

MunicIpio, em termos administrativos, relativamente as verbas do

Fundo, ate a constatacão ou não do desvio. Assim, o dinheiro chegaria

mas so poderia ser movimentado corn a assinatura conjunta do Promotor

e do Coordenador do Conseiho Municipal de Acompanharnento do

ELS
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•	 Para que os objetivos sejam atingidos e para que possam ser tomadas as

•

	

	 providências necessárias, cópia deste relatório deve ser encaminhada ao Presidente da

Assemb!éia Legislativa do Estado de Minas Gerais e ao Presidente da Comissão de

•	 Educacäo, Cultura, Ciência e Tecnologia da Assembléia Legislativa do Estado de
S Minas Gerais.

I
S
•	 Sala das ReuniOes,	 de abril de 2001.

DEPUTADOTCAREOANDRADA

RELATOR	
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ANEXO I

RELAcA0 DA LEGIsLAçA0 DO FUNDEF

[ Emenda Constitucional 14/96 - Modifica os arts. 34, 208, 211 e 212 da

Constituicão Federal e dá nova redacäo ao art. 60 do ADCT.

[ Lei Federal 9.424, de 14/12/1996 - Dispôe sobre o Fundo de Manutençäo

e Desenvoivimento do Ensino Fundamental e de Valorizaçâo do

Magistério

[ Lei Federal 9.394, de 20/12/1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da

Educacäo Nacional - LDB

[ Decreto Federal 2.264, de 27/06/1997 - Regulamenta a Lei 9.424/96.

[ Decreto Federal 2.530, de 26/03/1998 - Altera o Decreto 2.264/97.

[ Decreto Federal 2.440, de 23/12/1997 - Fixa o valor mInimo anual por

aluno, para 1998.

[ Decreto Federal 2.935, de 11/01/1999 - Fixa o valor mInimo anual por

aluno, para 1999.

[ Decreto Federal 3.326, de 31/12/1999 - Fixa o valor mInimo anual por

aluno, para 2000.

[ Decreto Federal 3.742, de 1°/02/2001 - Fixa o valor mInimo anual por

aluno, para 2001.

[ Resolução 03-CNE, de 08/10/1997 - fixa Diretrizes para os novos Pianos

de Carreira e Remuneracäo do Magistério dos Estados, Distrito Federal e

dos MunicIpios.
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[ PortarialMEC 328/98 	 Institui o Conseiho de Acompanhamento e

Controle Social do FUINDEF, no âmbito da Uniâo.

[ Portaria/MEC 859/97 - DispOe sobre escolas püblicas estaduais e

municipais do ensino fundamental regular presencial.

[ Portaria/MF 13/00 - Divulga os coeficientes de distribuiçao dos recursos

do FUNDEF no exercIcio de 2000.

[ PortarialMF 06/00 - Divulga o valor da estimativa referente a
Complementação da União, para o ano de 2000.

[ Portaria/1\'IF 2.188/00 - Divulga os coeficientes de distribuição dos

recursos do FUNDEF no exercIcio de 2001.

[ Portaria/IVIF 28/01 - Divulga o valor da estimativa referente a
Complementaçâo da União, para o ano de 2001

[ Decreto Estadual 39.378, de 12/01/1998 - DispOe sobre a criacâo do

Conseiho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizaçâo

do Magistério.

[ Decreto Estadual 40.360, de 30/04/1999 - Dispôe sobre a criação do

Conseiho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizacâo

do Magistério.

[ Decreto Estadual 39.475, de 06/03/1998 - Dispôe sobre o Agente

Financeiro dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do

Ensino Fundamental e de Valorizaçâo do Magistério. 	
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•	 [ Instrução Normativa TC-02/97, de 17/12/1997 - Contém normas a serem

observadas pelo Estado e pelos MunicIpios para cumprimento do art. 212

•	 da Constituicão Federal, do art. 201 da Constituicão Estadual, do art. 60 do

ADCT da Constituicão Federal, da Emenda Constitucional 14/96 e das

•	 Leis 9.394/96 e 9.424/96.

•
•	 [ Instrução Normativa TC 01/98, de 15/04/1998 - Altera a IN 02/97

:	 [ Instrucão Normativa TC 01/99, de 17/03/1999 - Altera a IN 02/97

•
S
•
S

•
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•
•
S
S
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•
•
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•
•
S
•
S
•
S
•
•	 Jcwl
S
•
•
•	 53
S
S
I.



• ANEXO II
•
• DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS
•
•

•	 Todos os documentos trazidos a CPI foram objeto de análise e

•	 encontram-se devidamente arquivados.
•
•
•	 Os documentos relativos as dernIncias a serem encaminhadas ao

Ministério Püblico e ao Tribunal de Contas encontram-se acostados aos autos, em sua

•	 ordem de apresentaçAo.

•	 Integram também a documentaçAo a ser encaminhada ao Ministério

•	 Püblico cópias de fitas de video.
•

•
•
S
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•	
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