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FUNDEB Nº 59 

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 
DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 

Aos trinta (30) dias do mês de setembro de 2022, às treze horas e nove minutos (13h09min), 1 

instalou-se no 8º andar (sala 814) do Edifício Sede da Secretaria Municipal de Educação 2 

(SMED), situado à Rua Carangola, nº 288, Bairro Santo Antônio, Belo Horizonte/MG, a 3 

sessão plenária extraordinária do Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS) 4 

do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 5 

Educação no município de Belo Horizonte – FUNDEB/BH, com a seguinte pauta: 1) 6 

Prestação de Contas do Exercício do 4º bimestre de 2022: apresentação dos 7 

demonstrativos e informações necessárias ao processo de validação no Módulo de 8 

Acompanhamento e Validação do SIOPE (MAVS). A reunião contou com a presença dos 9 

seguintes conselheiros: Cristina Vieira Guimarães, José Luiz Mendonça Geraime, Luiz 10 

Henrique Borges de Oliveira, Marcelino Cástulo Martins e Marcus Vinícius Lindenberg 11 

Fróes. Justificaram suas ausências: Elizabeth Raidan e Maria Helena Schmitz de Castro. 12 

Contou-se, ainda, com as presenças de Alex Sandro da Silva Gomes e Kelson Damasceno 13 

como convidados e de Vanessa Márcia da Cunha como servidora de apoio ao Conselho, 14 

conforme a lista de presença. O Presidente Marcus Vinícius Lindenberg Fróes iniciou a 15 

assembleia agradecendo a disponibilidade e o suporte dado pela Diretoria de Planejamento, 16 

Orçamento e Finanças (DPOF) que oferece à presidência a tranquilidade para se fazer a 17 

análise da prestação de contas além do quesito numerário e a compreensão considerando 18 

que o acompanhamento é voltado para a questão dos recursos. Ele esclareceu que não há 19 

dúvidas quanto à natureza e à realização das despesas, mas apenas o desejo de entender 20 

a natureza do custeio. Ele sugeriu que fosse seguida a mesma dinâmica das demais 21 

reuniões e, quando possível, elencados alguns exemplos no sentido de correspondência 22 

com as situações concretas implementadas. Em seguida, o Conselheiro Marcelino Cástulo 23 

Martins pediu a palavra e agradeceu à equipe da Secretaria Municipal da Fazenda como 24 

um todo destacando que há muito tempo não se conseguia fazer o envio da prestação de 25 

contas com tanta antecedência. Ele explicou que esta situação não foi resultado de 26 

mudança no afinco ou na metodologia de trabalho e que este desejo de se ter um prazo 27 

maior para o encaminhamento da declaração sempre existiu, mas que foge do controle da 28 

Secretaria Municipal de Educação (SMED) porque depende do Fundo Nacional de 29 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) – que recebe a informação, faz a análise, a crítica, 30 

o tratamento da crítica e envia o novo arquivo para viabilizar a remessa – e que o tempo de 31 

solução coincide com o pequeno prazo antes do envio da remessa pela equipe da Gerência 32 

de Planejamento Orçamentário (GEPLAN). Ato contínuo, o presidente anunciou que no 33 

atual mandato ainda fará a análise do 5º bimestre e que a verificação do 6º bimestre será 34 

feita pelo próximo presidente e demais conselheiros bem como a emissão do parecer 35 

referente ao ano de 2022. À vista disso, ele considera o momento de transição importante 36 

e de grande responsabilidade por ser mais que uma transferência de dados e informações, 37 

isto é, uma ligação de trabalho. Ele afirmou que se sentiria desconfortável caso tivesse que 38 

aprovar uma prestação de contas sem o devido conhecimento. Em seguida, o Diretor da 39 

DPOF, Alex Sandro da Silva Gomes contou que na metodologia utilizada faria comentários 40 

sobre as informações apresentadas e que a intenção nestes encontros é de que toda a 41 

equipe esteja presente, mas naquele momento duas pessoas encontravam-se de licença 42 

médica. Sobre a colocação feita, ele revelou que também se preocupa há algum tempo 43 

porque acredita que será traumática a renovação integral dos membros no mês de janeiro 44 

em todos os conselhos. Ele anunciou que sempre houve uma sistemática em que alguns 45 

conselheiros permaneciam e eram reconduzidos, sendo motivo de preocupação uma nova 46 

composição ser constituída em janeiro, mês em que precisarão dar um parecer em contas 47 

que não conhecem do ano anterior. Ele afirmou não saber como se dará a funcionalidade, 48 

mas que assim a lei foi feita e que, talvez, fosse interessante fazer uma consulta ao FNDE 49 



sobre algum tipo de preparação ou ressalva relacionada ao assunto, se comprometendo a 50 

questionar no âmbito do município. Sobre a prestação de contas, ele disse que a 51 

apresentação do 4º bimestre (julho e agosto) não apontou novidades em relação à natureza 52 

dos gastos relacionados ao FUNDEB cujos recursos foram totalmente aplicados na folha 53 

de pessoal e das escolas. Logo após, o Servidor Kelson Damasceno tomou a palavra e, no 54 

que diz respeito à renovação do conselho, sugeriu que fosse feita uma oficina na primeira 55 

quinzena do mês de janeiro usando-se a Prestação de Contas do 5º bimestre como material 56 

didático para o entendimento de sua dinâmica e para explicar o funcionamento do Sistema 57 

de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE). Sem demora, o Diretor 58 

da DPOF disse entender que para se fazer a capacitação para os novos conselheiros 59 

levando-se em conta o 5º bimestre, deverá haver um cruzamento de ações para que esta 60 

metodologia tenha êxito em 30 de janeiro, ou seja, deve-se ter o embasamento legal através 61 

da publicação dos novos membros do conselho. Logo depois, o presidente comunicou que 62 

há um prazo de vinte (20) dias antes do término do mandato e o momento de transição, 63 

quer dizer, as ações deverão acontecer no mês de dezembro – a validação do 5º bimestre 64 

e a sua utilização para o preparo da análise do 6º bimestre – e a escolha do presidente no 65 

início do mês de janeiro para que ele possa validar as contas do 6º bimestre. Sem demora, 66 

o Conselheiro Marcelino Cástulo Martins falou que este assunto certamente será pauta da 67 

próxima reunião ordinária do CACS considerando que é um tema que preocupa a todos e 68 

que o cronograma desta transição precisará de um trabalho intenso. Após, o presidente 69 

sugeriu que, simultaneamente, e objetivando ter-se uma base legal para efetuar o momento 70 

de transição, fossem elaborados quesitos para enviar à Procuradoria-Geral do Município 71 

podendo ser complementados com as questões da SMED. De imediato, o Diretor Alex 72 

Sandro da Silva Gomes disse que as sugestões poderiam ser dirigidas a ele que 73 

encaminharia um documento único pela SMED, passando a palavra para o Servidor Kelson 74 

Damasceno. O servidor iniciou a apresentação da prestação de contas informando que a 75 

despesa é demonstrada por três (3) formas – natureza, subfunção (modalidades de ensino) 76 

e fonte de recurso. Ele mostrou que o total de gastos de todas as fontes de recurso do 4º 77 

bimestre foi de R$1.520.595.746,57; exibindo o que foi gasto com o FUNDEB, isto é, no 78 

Ensino Fundamental o valor de R$442.965.303,34; na Educação Infantil a quantia de 79 

R$229.973.310,97 e na Educação de Jovens e Adultos o quantitativo R$11.881.377,56 80 

totalizando um montante de R$684.819.991,87 correspondente ao FUNDEB 70 – relativo 81 

ao salário dos professores – e que o FUNDEB 30 somou uma importância de 82 

R$43.401.046,84 referente às demais despesas existentes na folha. O Diretor Alex Sandro 83 

da Silva Gomes explicou que a distribuição do mínimo de 70% dos recursos é feita com 84 

gasto com pessoal – salário e encargos do magistério – e o restante do recursos limitado 85 

ao máximo de 30% é executado com outras despesas – custeio e investimentos. O valor 86 

total dos recursos do FUNDEB foi de R$728.221.038,71 com a folha e essa separação 87 

acontece para as despesas de pessoal possíveis de serem realizadas na remuneração, ou 88 

seja, cargos administrativos lotados na escola (a nova revisão da lei permite que todo e 89 

qualquer cargo componha e possa ser pago com a parcela dos 70% introduzindo psicólogos 90 

e assistentes sociais). Na sequência, o presidente perguntou se: a) o Processo Seletivo 91 

Simplificado (PSS) de Engenheiros que trabalharão junto às escolas farão parte das 92 

despesas do FUNDEB; b) a Cemig está sendo paga com os Recursos Ordinários do 93 

Tesouro (ROT). Em resposta à primeira questão, o diretor respondeu que não; os 94 

engenheiros bem como os administradores serão pagos com o ROT e eles darão suporte 95 

às equipes administrativas da SMED (GMERF); quanto ao segundo questionamento, disse 96 

que até aquele bimestre todas as despesas de custeio foram pagas com os recursos 97 

próprios do município, melhor dizendo, a Cemig foi paga com o ROT. Logo após, o Servidor 98 

Kelson Damasceno expôs a planilha da natureza de despesa por desdobramento 99 

fornecendo alguns exemplos, a saber: a) natureza de despesa 339030 – item de despesa 100 

12: material de escritório. Para as atividades administrativas como, por exemplo, canetas 101 



usou-se até o período a quantia de R$3.319,00; b) natureza de despesa 339030 – item de 102 

despesa 6: gás engarrafado. Na compra de botijão de gás para as escolas gastou-se o 103 

valor de R$3.112.969,46; c) natureza de despesa 339037 – item de despesa 1: serviço de 104 

conservação e limpeza. Utilizou-se um valor de R$49.782.879,06, gasto associado à 105 

contratação da MGS para os postos das escolas (maior parte) e da SMED. d) natureza da 106 

despesa 445042 – item de despesa 1: auxílios. Houve um dispêndio de R$38.905.946,23 107 

com o repasse para obras em escolas e na rede parceira de creche nas duas redes de 108 

ensino. Prontamente, o Conselheiro Marcelino Cástulo Martins sugeriu esclarecer o 109 

conceito do vocábulo ‘auxílios’ nesta descrição por desdobramento, ou melhor, que o 110 

conceito fique contido no relatório para dar maior clareza aos novos membros do conselho. 111 

O Conselheiro José Luiz Geraime pediu a palavra e disse que os conceitos vêm do Manual 112 

de Elaboração do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2022-2025 e da 113 

Proposta Orçamentária 2022, são genéricos e estão disponíveis na internet. Sem demora, 114 

o presidente sugeriu a inserção de um hiperlink na célula e o acesso a um Drive 115 

disponibilizando notas e todas as explicações que fogem das menções do referido manual, 116 

em subpastas, para fins de simplificação. Em resposta, o Conselheiro José Luiz Geraime 117 

esclareceu que é complicado colocar um hiperlink num documento externo e o Diretor Alex 118 

Sandro da Silva Gomes recomendou a criação de uma coluna a mais no relatório com as 119 

explicações necessárias. Logo depois, o Servidor Kelson Damasceno falou que a estrutura 120 

do relatório já era conhecida e apresentou o demonstrativo de despesa por fonte de recurso 121 

cujo quantitativo total geral foi de R$1.520.595.746,57; distribuídos em R$728.221.038,71 122 

dos recursos do FUNDEB, R$755.721.404,95 dos recursos próprios do município (ROT) e 123 

R$36.653.302,91 referente à captação dos recursos vinculados à educação. Em seguida, 124 

o Diretor Alex Sandro da Silva Gomes esclareceu que a proporção dos recursos do 125 

FUNDEB e do ROT é complementar sendo praticamente meio a meio porque ainda existem 126 

repasses das parcelas do estado. Esta situação dos pagamentos em atraso significou duplo 127 

problema para a PBH, isto é, quando o recurso deixou de ser pago e faltou em 2018/2019 128 

e no período da Pandemia de COVID-19. É complicado gerar recurso público condicionado 129 

a determinado período de tempo que não se sustentará, pois exige responsabilidade em 130 

relação às condutas com o recurso e demanda um equilíbrio considerando que esta fonte 131 

de recurso foi paga dentro deste período e não mais existirá em 2023. Todos os municípios 132 

que passaram por esta situação tiveram a gestão complicada. Logo depois, o presidente 133 

pediu uma explicação sobre as linhas 5 e 6 do RREO, referentes às despesas inscritas em 134 

restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira e o Diretor Alex Sandro da 135 

Silva Gomes respondeu que parece que não há recurso para esta despesa porque soma-136 

se na mesma coluna as despesas sem caixa com a despesa custeada com recurso do ano 137 

anterior (superávit), melhor dizendo, as despesas reprogramadas para este ano. Por último, 138 

o presidente citou uma consideração antiga sobre o item ‘Indicadores do FUNDEB por 139 

percentual’ colocados como índice de desempenho de utilização desses recursos 140 

exemplificando que o ‘Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação 141 

Básica’ correspondeu a um percentual de 58% e o ‘Máximo 10% - Receitas do FUNDEB 142 

não Aplicadas no Exercício’ equivaleram a um percentual de 37,46%, o que mostrou uma 143 

concentração do uso dos recursos sempre no fim do ano. Ele perguntou o que justifica esta 144 

situação que tem acontecido, ano a ano, na análise dos últimos cinco (5) anos e quais as 145 

políticas públicas que levaram este resultado parcial no 4º bimestre. O diretor respondeu 146 

que há características administrativas da máquina associadas diretamente ao orçamento, 147 

por exemplo, de forma geral, passam-se muitos meses para se consolidarem todas as 148 

licitações, ou melhor, existem características com este reflexo. Contou, também, que a lei 149 

de reajuste foi aprovada no fim do mês de julho e que os desdobramentos se darão a partir 150 

do mês de agosto; além disso, a partir de então, virão pagamentos retroativos em função 151 

destas melhorias que a lei traz, e, naturalmente, vem a metade do décimo terceiro e as 152 

férias empenhadas em dezembro. A despesa é maior em todo mês de dezembro que nos 153 



meses anteriores e a receita foi extraordinária com os atrasados do FUNDEB que se 154 

acumularam neste ano. O relatório vem com as despesas do ‘Caso Minas’ e este ano foi 155 

uma exceção em relação à estas informações prestadas. Em seguida, o presidente afirmou 156 

que finalizaria a validação da prestação de contas, agradeceu o trabalho realizado e 157 

recomendou que fossem implementadas as sugestões apresentadas (hiperlink) no relatório 158 

do 5º bimestre para que ele pudesse ser usado de forma didática na fase de transição dos 159 

mandatos. Por fim, ele agradeceu ao Diretor Alex Sandro da Silva Gomes e o convidou a 160 

participar do momento de transição. Em resposta, o diretor se colocou à disposição. Às 161 

quatorze horas (14h), o Presidente Marcus Vinícius Lindenberg Fróes agradeceu a 162 

presença de todos e deu por encerrada a reunião. Para constar, eu, Vanessa Márcia da 163 

Cunha, servidora de apoio ao CACS FUNDEB/BH, redigi a presente ata.  164 


