
ATA REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA
FUNDEB Nº 69 DE 30 DE JANEIRO DE 2023
 
Aos 30 (trinta)  dias  do mês de janeiro  de 2023,  às  quinze horas  (15h),  instalou-se em
plataforma virtual  a reunião extraordinária  do Conselho de Acompanhamento e Controle
Social (CACS) do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação no município de Belo Horizonte – FUNDEB/BH, com pauta única,
a saber:  Prestação de Contas  dos  Recursos  do FUNDEB/BH -  Exercício  2022.  A reunião
contou com a presença dos seguintes Conselheiros: Cláudio Luiz de Aguiar, Flávia Silvestre
Oliveira, Isabela Linhares Stangherlin, Kelson Damasceno, Lilian da Silva Gomes, Luciana de
Souza Matias, Mirna de Paula Gonçalves, Wandson Antônio Silva Mourão. Contou-se, ainda,
com a presença do servidor de apoio ao CACS-FUNDEB/BH, Alexander Corradi. O Presidente
do CACS-FUNDEB, Conselheiro  Wandson Antônio Silva  Mourão,  cumprimentou a todos e
todas, em seguida informou sobre a pauta única a ser tratada nesta reunião extraordinária.
Ato  contínuo,  o  Presidente  deu voz  ao  diretor  de  orçamento,  planejamento  e  finanças da
Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, Sr. Alex Sandro da Silva Gomes, que
fez breve apresentação da equipe que o acompanha nesta prestação de contas dos recursos
do FUNDEB/BH. Ato contínuo, passou a projetar a prestação de contas, informou:  a) que a
metodologia seguida, por ora, é a mesma adotada e aprovada pelos(as) Conselheiros(as) da
gestão anterior,  segundo avalia,  exitosa em atender  a  heterogeneidade de conhecimentos
contábeis/financeiros dos componentes dos segmentos que compõem as várias camadas de
representação social deste Conselho do FUNDEB. No entanto, adverte que nada impede uma
alteração desse modelo de apresentação, seguindo critérios, requerimentos e necessidades
apresentadas pela nova gestão.  b) que essa gestão vive uma situação atípica, onde a nova
composição de Conselheiros(as) aprova as contas do ano anterior, tal situação episódica se
deu em todo o país e foi provocada pela alteração da legislação vigente, que dentre outros
aspectos,  ampliou o tempo do mandato do corpo de Conselheiros(as)  de 2(dois),  para os
atuais 4(quatro) anos.  c) que a prestação de contas a partir da regularidade deste mandato
será enviada com maior antecedência, embora o período para cumprimento dos prazos seja
bastante  exíguo.  d) que  a  prestação  de  contas  é  bimestral,  e  que  o  fechamento  da
contabilidade neste espaço de tempo é de apenas 30(trinta)  dias para contabilizar,  enviar
para análise da SMED e finalmente encaminhar ao Conselho do FUNDEB para apreciação,
detalhamento  e  posterior  votação.  e)  que o  conteúdo documental  enviado para  análise  é
extenso,  mas que a  gestão  encerrada já  aprovou a  prestação de contas  dos  5  bimestres
anteriores.  Portanto,  a  aprovação  que  se  busca  desta  nova  gestão,  refere-se  ao  último
bimestre do ano de 2022.  f)  que foi feito um ofício apresentando/relatando todos os dados
que estão na tabela, na tentativa de ficar o mais didático possível.  Em anexo, há ainda, o
relatório gerado pelo sistema do próprio FNDE, demonstrativo do FUNDEB, que é gerado
quando  a  secretaria  preenche  as  informações  no  sistema  federal.  g)  que  foi  criada  uma
planilha, por demanda da gestão anterior, que associa o tipo de despesa a fontes de recursos
de toda educação, FUNDEB, recursos próprios do município e recursos da fonte de salário da
educação.  h)  que  é  necessário  promover  atividades  de  capacitação  aos(às)  novos(as)
Conselheiros(as),  inclusive  por  meio  de  parcerias  com  Tribunal  de  Contas  e  outras
instituições. Tecidas estas considerações, iniciou a apresentação dos documentos enviados
para apreciação, ressalvou que: a) os recursos do FUNDEB não são suficientes para cobrir as
despesas de folha de pagamento do município;  b) o município precisa utilizar de recursos
próprios para cobrir o restante das despesas do pessoal lotado na educação; c)  o FUNDEB é
um  fundo  contábil,  que  conta  com  percentual  de  recursos  de  determinados  impostos  e
transferências  constitucionais,  em  função  dessa  arrecadação  no  âmbito  dos  estados,  os
recursos são distribuídos para as redes de ensino, com a ressalva de que o percentual de
repasse  é  diretamente  associado  ao  número  de  matrículas,  recebe  mais  que  tem  maior
quantitativo de estudantes. d) no ano de 2018 o estado de Minas Gerais deixou de repassar
os recursos do FUNDEB para os municípios mineiros,  o que gerou um déficit.  A partir  de
2020, houve acordo com a associação dos municípios, intermediado pelo judiciário, por meio
do qual o estado voltou a repassar os recursos. Em 2022, o estado pagou as últimas parcelas



do  acordo.  e) a  partir  dos  documentos  enviados,  é  possível  verificar  a  composição  dos
valores,  a  movimentação dos  recursos  por  meio  dos  extratos  bancários,  os  investimentos
financeiros que foram feitos,  a  aplicação dos  recursos  do FUNDEB para pagamentos dos
profissionais da educação, o pagamento do abono aos profissionais da carreira da educação,
os recursos financeiros próprios do município utilizados para complementação da folha de
pagamento, além dos indicadores que a Lei do FUNDEB determina. A partir deste momento
passou a apresentar o numerário referente aos recursos financeiros aplicados, propôs aos(às)
Conselheiros(as) anotar as dúvidas, que poderiam ser esclarecidas na sequência. Houve a
concordância  da  sugestão,  manifesta  pelo  Presidente  do  CACS-FUNDEB.  Continuou-se  a
apresentação.  A  Conselheira  Flávia  Silvestre  Oliveira,  em  aparte,  requereu  que  fosse
revisitado o valor referente ao abono pago aos profissionais da carreira da educação. Alex
Sandro  da  Silva  Gomes,  informa  que  no  valor  empenhado  exclusivamente  na  fonte  do
FUNDEB,  temos  o  valor  embutido  tanto  para  educação  infantil,  quanto  para  EJA,  para  o
fundamental  e profissionais  administrativos  da carreira  da educação,  o  abono representou
cerca de R$140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais), valor totalmente empenhado
no mês de dezembro/2022. Na continuidade da apresentação, Alex Sandro da Silva Gomes
pediu a um membro de sua equipe, contador da SMED responsável pela contabilização dos
dados, que apresentasse uma planilha construída com a gestão anterior, que demonstra as
despesas por tipo e fonte de recurso. Em novo aparte, a Conselheira Flávia Silvestre Oliveira
manifestou que teve muitas dúvidas ao analisar os documentos, em especial a planilha objeto
da próxima apresentação. Entende que mantida a dinâmica da apresentação anterior, onde as
dúvidas serão discutidas ao final, pode dificultar o entendimento. Apresenta requerimento de
que  seja  alterada  a  dinâmica,  a  partir  do  momento  que  as  dúvidas  forem surgindo,  o(a)
Conselheiro(a)  apresenta  as  dúvidas  e  são feitos  os  devidos  esclarecimentos  pela equipe
financeira.  O  Conselheiro  Cláudio  Luiz  de  Aguiar,  pediu  esclarecimento  referente  a  uma
dedução de receita, referente ao auxílio financeiro da união, outorga de crédito tributário do
ICMS. Alex Sandro da Silva Gomes esclareceu que não se aplica como contribuição. Iniciada
a apresentação da planilha, foi explicitado aos(às) Conselheiros(as) que este documento tem
exatamente  os  dados  contábeis  do  apresentado  anteriormente,  porém  de  forma  mais
simplificada, conforme dinâmica requerida pela gestão anterior ao setor financeiro da SMED.
A Conselheira Flávia Silvestre Oliveira, em nova intervenção, apontou que não houve uma
formação prévia dos(as) novos(as) Conselheiros(as) e, neste bojo, está com dificuldades de
acompanhar  uma  apresentação  financeira  tão  densa.  A Conselheira  foi  informada  que  a
planilha em apresentação é mais densa,  pois  traz a movimentação financeira investida na
carreira da educação, com gastos que vão além dos recursos do FUNDEB, complementados
pelo Recurso Ordinário do Tesouro (ROT) que é recurso próprio do poder municipal, tudo isto
para  atender  uma dinâmica,  como dito  anteriormente,  requerida  pela  gestão  passada.  No
entanto,  decorrido  este  primeiro  momento  de  validação,  após  as  formações  que  serão
disponibilizadas à nova gestão, pode-se perfeitamente mudar a dinâmica por uma outra que
seja  demandada  pelos(as)  Conselheiros(as).  A Conselheira  Isabela  Linhares  Stangherlin,
servidora  municipal  da  Secretaria  de  Fazenda,  pede  esclarecimento  quanto  a  dúvida  da
Conselheira  que a antecedeu,  o  cerne do questionamento é se a despesa apresentada é
somente  com os  profissionais  da  educação  ou  se  representa  as  despesas  com folha  de
pagamento  de  todos(as)  os(as)  servidores(as)  do  município.  Por  fim,  esclarece que estas
despesas apresentadas envolvem apenas o segmento da carreira da educação do município
de Belo Horizonte. A Conselheira Flávia Silvestre Oliveira agradece o aparte, e informa que
tem uma percepção de detalhes, que optou ela por chamar de “bastante estranhos”, a saber:
indenização de habilitação policial, pró-labore de procuradores, gratificação por trabalho de
raio-x ou substância radioativas. Em novo aparte, Alex Sandro da Silva Gomes, informa que
esta descrição segue a metodologia contábil de toda a PBH, a natureza da despesa código
319011  é  relativa  aos  vencimentos  e  vantagens  para  quaisquer  gastos  que  a  prefeitura
assume. Quando se fala em pagamentos de vencimentos funcionais, em qualquer secretaria,
por  padronização,  é  esse o código que se utiliza.  Essa quantificação,  por  exemplo,  lá  no
orçamento da saúde é um outro valor, outra fonte de recursos, mas na mesma categoria de
gastos. Portanto, isso é uma classificação parametrizada pelo Ministério da Economia. É um
padrão  em  todo  território  nacional,  para  uniformizar  a  contabilidade  dos  entes,  uma
classificação que facilita a análise de todos os balanços contábeis do país. De volta à fala, a



Conselheira  Flávia  Silvestre  Oliveira  disse  ter  entendido,  mas  que  estamos  discutindo  o
FUNDEB onde 70% tem de ser  gasto  com trabalhadores  em educação,  diz  ela  que esta
descrição não é suficiente para que seja feita uma avaliação do gasto com os trabalhadores
em educação. Entende que o citado código é uma descrição genérica, desta forma, como se
confirma se os 70% realmente foram gastos, qual é detalhamento que vamos ter para que
isso seja realmente confirmado? Já que o objetivo precípuo no conselho, é este. Em novo
aparte,  Alex  Sandro  da  Silva  Gomes,  informa  à  Conselheira  que  nos  documentos
apresentados para apreciação, foram anexados os extratos bancários. Quanto as de notas de
empenho, que se associam aos extratos apresentados, relativas exclusivamente à folha da
educação, não foram encaminhadas por uma questão metodológica, que até então não se
fazia  necessário,  metodologia  essa  que  pode  ser  alterada  se  essa  nova  gestão  assim
entender  necessário.  As  notas  de  empenho  e  os  extratos  bancários,  demonstram  o
investimento do recurso do FUNDEB na carreira da educação, é assim que se faz a prova de
aplicação da verba na folha do ensino, são os documentos fiscais hábeis a esta finalidade,
não  existem  outros  documentos  além  dos  dois  primeiros,  já  citados.  Foi  informado  à
Conselheira,  ainda,  que  os  dados  contábeis  apresentados  são  cruzados  com  o  sistema
“SIOPE” do FNDE, onde são verificados eletronicamente a aplicação dos 70% dos recursos
na folha de pessoal. De posse da fala o Presidente do CACS-FUNDEB disse que sua fala
inaugural,  no  início  desta  reunião  extraordinária,  foi  pautada  em  orientar  os(as)
Conselheiros(as)  sobre este primeiro contato com as contas,  que seria  uma apresentação
com  possibilidade  de  resposta  às  dúvidas.  No  entanto,  conforme  dito  por  ele,  sem  a
necessária capacitação o conteúdo que é bastante denso, pode realmente parecer confuso.
No entanto,  num momento atípico,  face a alteração da legislação,  fugiu aos contornos da
normalidade preparar uma capacitação para posterior aprovação do último bimestre de 2022,
situação  que  se  não  resolvida  por  esta  nova  gestão,  deixa  a  PBH  inadimplente  com
possibilidade de desdobramentos mais severos para a normalidade dos pagamentos da folha
de  pessoal  da  educação  do  município  de  Belo  Horizonte.  Disse  por  fim,  que  entende  a
necessidade de uma verificação responsável das contas, no entanto, após as formações que
serão disponibilizadas aos(às) Conselheiros(as), de posse do arcabouço de conhecimentos
que certamente se descortinará, espera ser possível avaliar pela manutenção ou alteração da
atual  metodologia de apresentação dos gastos e investimentos da verba do FUNDEB. De
volta à apresentação, foi informado que a PBH investiu percentual superior ao obrigatório dos
recursos  do  fundo  em  folha  de  pagamento  da  carreira  da  educação  e  uma  fração  de
aproximadamente  8% com profissionais  de  apoio  à  educação,  pedagogos  e  auxiliares  de
escola. Enfim, a integralidade do recurso do FUNDEB, em Belo Horizonte, tem sido investido
na carreira da educação, com a peculiaridade da extensão em folha de pagamento, devido ao
número  de  profissionais,  que  exige  a  complementação  com recursos  próprios  do  tesouro
municipal.  Concluída  a  apresentação dos  dados,  de  volta  à  fala,  o  Presidente  do  CACS-
FUNDEB questionou  aos(às)  Conselheiros(as)  se  os  esclarecimentos  apresentados  foram
suficientes para iniciar a votação de aprovação das contas. Em aparte, a Conselheira Flávia
Silvestre  de  Oliveira,  disse  não  se  sentir  devidamente  esclarecida,  pois  ao  final  da
apresentação tem muitas dúvidas. Percebe ter muita dificuldade ou, para um leigo, é muito
difícil  acompanhar a apresentação.  Disse não ter  certeza do encaminhamento da reunião,
pois a leitura dos dados diz muito pouco para ela, que não teria condições nenhuma de falar
ou  vislumbrar  isso.  Segundo  a  Conselheira,  existe  um  debate  político  que  não  é  sobre
legalidade, inclusive a questão dos 30%, inúmeras questões que pretende tecer, a saber: a) o
pagamento da MGS em outubro.  Segundo a Conselheira,  é de conhecimento geral,  que a
PBH não depende de verba do FUNDEB para pagamento dos trabalhadores em educação,
noticiado  por  todos  os  Prefeitos  que  já  passaram  pela  cadeira  de  Chefe  do  Executivo
Municipal, inclusive o atual. b) O recurso do FUNDEB, que nasce para subsidiar o pagamento
da folha das prefeituras mais pobres,  acaba sendo uma fonte de custeio  permanente das
prefeituras  mais  abastadas;  c) existem  várias  questões  que  considera  estranhas,  por
exemplo, o porquê do pagamento da MGS só no mês de outubro, qual o sentido disso?;  c)
referente ao abono pago aos trabalhadores em educação, quando fala em administrativo, o
valor é superior ao que foi  pago à educação infantil  e fundamental? Dado que não fecha.
Administrativo  é  quem  trabalha  na  administração,  então  recebeu  mais  do  que  os  outros
setores?; d) para a gestão, a partir de 2023, segundo a Conselheira, é necessário de ter uma



orientação do CACS-FUNDEB para pagamento de MGS, a PBH necessita deste recurso para
adimplir a folha de funcionários? Se ela precisa vai retirar mensalmente? Qual a orientação?
Qual a nossa participação nesse sentido?;  e) que está chegando agora ao CACS-FUNDEB
mas entende que não é somente prestação de contas;  f) reitera que tem dúvida, quanto ao
abono pago na discriminação “administrativo”, em relação ao abono pago ao final do ano de
2022. De posse da fala, Alex Sandro da Silva Gomes, voltou a exibir a apresentação para
esclarecer  que: a)  o  nível  de  gasto  com  a  folha  da  educação  infantil  e  fundamental,  é
indubitavelmente  superior  ao  gasto  com a  folha  do  pessoal  administrativo  da  carreira  da
educação  (DIRE’s  e  SMED),  em  proporções  que  não  possibilita  nem  estabelecer  um
parâmetro de comparação; b) o abono do FUNDEB foi criado para os beneficiários da carreira
da educação;  c)  o servidor lotado nas DIRE’s e SMED, não recebe seu salário anual pelo
FUNDEB. De volta à fala, a Conselheira Flávia Silvestre de Oliveira solicita que nas próximas
prestações de contas, apresente-se um detalhamento dos gastos destinados ao pagamento
da folha do pessoal  administrativo. Considera que esse ano,  o grupo de Conselheiros(as)
pode indicar à PBH um reajuste salarial à carreira da educação, considerando que a projeção
do FUNDEB permite o aumento maior, pois do contrário ele será gasto com pagamento da
MGS,  conta  de luz,  etc.  Assevera  ainda a  Conselheira,  que embora seja  uma reunião  de
prestação  de  contas,  devemos  observar  os  deveres  de  atuação  funcional  afeta  aos(às)
Conselheiros(as). Em novo aparte,  Alex Sandro da Silva Gomes informa que esse recurso
disponibilizado pelo FUNDEB foi atípico, atendeu uma situação episódica muito pontual e que
não acontecerá novamente em 2023, segundo ele, o caminho será de normalidade para todos
os municípios brasileiros. Eventualmente tivemos uma receita do FUNDEB extra, devido a um
problema ocorrido em 2018, uma fonte emergencial. Segundo ele, não é possível fazer um
planejamento pautado em verba emergencial, como a de 2022 que teve data para acabar. A
Conselheira Flávia Silvestre de Oliveira, vê que a reivindicação é válida, que o orçamento já
está traçado para 2023, e que esta discussão pode ocorrer em outro momento, em pautas
futuras do Conselho do FUNDEB. De volta à fala, o Presidente do CACS-FUNDEB explica
que  embora  estejam  em  apresentação  das  contas,  seguindo  metodologia  requerida  pela
gestão  anterior,  os  atuais  Conselheiros(as)  devem  se  ater  nos  números  adimplidos  pelo
FUNDEB, objeto precípuo deste conselho. Feitas as considerações, o Presidente consulta o
pleno se há mais alguma dúvida a ser esclarecida.  Em novo aparte,  a Conselheira Flávia
Silvestre  de  Oliveira,  solicita  que  essa  votação  fique  para  outro  momento,  uma vez  que,
precisa de mais detalhamentos. Entende que fica prejudicada a votação com os dados, que
neste  momento,  foram  apresentados.  Faz,  portanto,  este  encaminhamento  ao  pleno.
Outros(as) Conselheiros(as) também manifestaram preocupação em aprovar as contas sem
dados  mais  detalhados  e  que  focalize  apenas  o  6º  bimestre  de  2022,  entendem  que  a
aprovação,  se  houver,  deve  ficar  para  momento  posterior.  A  pedido,  houve  uma  breve
apresentação dos(as) Conselheiros(as), que disseram seu nome e informaram o segmento
que representam no CACS-FUNDEB. A Conselheira Lilian da Silva Gomes, no uso da palavra,
apresentou proposta para encaminhamento, que seja remarcada uma reunião extraordinária,
para  análise  dos  dados  referentes  ao  último bimestre  de  2022,  e  que  possam as  contas
analisadas, se aprovadas, constar ressalvas. O Conselheiro Kelson pediu fala, por considerar,
no seu entendimento, que os esclarecimentos desta prestação de contas devem se pautar
apenas no último bimestre de 2022. Ato contínuo, teceu breves considerações, utilizando-se
da apresentação das planilhas de prestação de contas. Em novo aparte, a Conselheira Flávia
Silvestre  de  Oliveira,  diz  reiterar  a  proposta  de  um tempo maior  para  análise  das  contas
apresentadas, com a possibilidade de envio prévio das dúvidas para a equipe financeira que
poderá apresentar respostas na próxima reunião extraordinária. Em nova participação, Alex
Sandro  da  Silva  Gomes,  reitera  que a  equipe  financeira  está  à  disposição para  sanar  as
dúvidas  que  os(as)  Conselheiros(as)  possam  manifestar  quanto  aos  valores que  foram
utilizados e apresentados nesta reunião. De volta à fala, o Presidente apresentou as duas
propostas,  a  saber:  a) detalhamento  da  apresentação  de  contas  relativas  a  novembro  e
dezembro/2022, para análise e se for o caso, numa próxima extraordinária aprovação com
ressalva;  b) votação e aprovação com base na apresentação que foi  feita  hoje.  Em nova
manifestação,  a  Conselheira  Flávia  Silvestre  de  Oliveira,  entende que  a  votação deve  se
pautar em: - Se aprovamos as contas hoje ou não. O pleno considerou ser importante um
prazo  para  analisar  a  documentação,  enviar  as  dúvidas  ao  financeiro  da  SMED  e  em



momento  posterior,  votar  as  contas.  Optaram os(as)  Conselheiros  que  a  próxima  reunião
extraordinária  ocorrerá  no  dia  06/02/2023  às  18h  e  que  o  prazo  máximo  para  envio  das
dúvidas  será  até  as  12h  do  dia  03/02/2023.  Por  fim,  o  Presidente  do  CACS-FUNDEB,
Conselheiro  Wandson  Antônio  Silva  Mourão,  agradeceu  a  todos  e  todas  os(as)
Conselheiros(as)  e  às  dezessete  horas  e  dez  minutos  (17h10min)  deu  por  encerrada  a
reunião. Para constar, eu, Alexander Corradi, apoio do CACS-FUNDEB redigi a presente ata.


