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INQUÉRITO CIVIL Nº 1.14.000.003023/2013-58

RECOMENDAÇÃO Nº 022/2017 – LBN

RECOMENDA ao  Prefeito  do  Município  de
Cachoeira/BA,  que  aplique  as  verbas  do  FUNDEB,
regularmente  recebidas  ou  oriundas  de  precatório
judicial, no desenvolvimento da educação básica e de
valorização  dos  profissionais  da  educação,
preservando-se  a  sua  natureza,  obrigando-se  a
diligenciar  e  fiscalizar  a  elaboração  do  Parecer  do
Conselho  de  Acompanhamento  e  Controle  Social  do
FUNDEB.

O  Ministério  Público  Federal,  por  meio  do  Procurador  da

República infrafirmado, no exercício de suas atribuições institucionais e legais, em

especial aquelas previstas no artigo 6º, VII, “a”, “b” e “d” da Lei Complementar nº.

75/93; 

Considerando  ser função do Ministério Público, prevista no artigo

129 da Constituição Federal, “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos

serviços  de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  nesta  Constituição,

promovendo as medidas necessárias a sua garantia”; 

Considerando competir  ao  Ministério  Público  Federal  “expedir

recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública,

bem  como  ao  respeito,  aos  interesses,  direitos  e  bens  cuja  defesa  lhe  cabe

promover,  fixando  prazo  para  a  adoção  das  providências  cabíveis” consoante  o

disposto no artigo 6º inciso XX da Lei Complementar nº 75/93;

Considerando  que a  educação  é  Direito  Social  de  todo  cidadão

brasileiro, conforme prescreve a Carta Magna nacional, em seu artigo 6º; .

Considerando  que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo

205 defende que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família e será
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promovida  e  incentivada  com  a  colaboração  da  sociedade,  visando  ao  pleno

desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  sua

qualificação para o trabalho.; 

Considerando  que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo

212, caput, estabelece que “A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito,

e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo,

da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na

manutenção e desenvolvimento do ensino.”; 

Considerando que  o  Artigo  60  do  Ato  das  Disposições

Constitucionais Transitórias institui  a obrigatoriedade de destinação, por parte dos

Estados, Distrito Federal e Municípios, dos recursos a que se refere o art 212, caput,

da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à

remuneração condigna dos trabalhadores da educação;

Considerando que o inciso I do referido artigo 60 declara que a

distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados

e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do

Distrito  Federal,  de  um  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação

Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da  Educação—FUNDEB,  de  natureza

contábil;

Considerando  que a educação constitui Direito Universal de todo

ser humano, constando, inclusive, na Declaração Universal dos Direitos Humanos,

em seu 26º artigo ;

Considerando que a Constituição Estadual do Estado da Bahia, em

seu artigo 62,  parágrafo único, estabelece que “O orçamento anual dos Municípios

deverá  prever  a  aplicação  de,  pelo  menos,  vinte  e  cinco  por  cento  da  receita

tributária  municipal,  incluindo  a  proveniente  de  transferências,  na  manutenção  e

desenvolvimento do ensino público pré-escolar e fundamental.”
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Considerando que  o  artigo  1º  da  Resolução  nº  1346/2016  do

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia disciplina que, in verbis: “os

recursos  recebidos  em decorrência  de  ação  ajuizada  contra  a  União,  objeto  de

precatórios, em virtude de insuficiência dos depósitos do FUNDEF, atual FUNDEB,

referentes a exercícios anteriores, somente poderão ser aplicados na manutenção e

desenvolvimento do ensino básico”;

Considerando que a  não aplicação de, pelo menos, 25% (vinte e

cinco  por  cento)  da  receita  tributária  municipal,  compreendida  a  proveniente  de

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino público pré-escolar e

fundamental é considerada irregularidade pelo Tribunal de Contas dos Municípios do

Estado da Bahia, conforme consta no artigo 1º, inciso II de sua Resolução nº 222 de

1992;

Considerando que a Lei Municipal de Cachoeira/BA nº 747 de 2007

dispõe sobre a criação do conselho de acompanhamento e controle social do Fundo

de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  valorização  dos

profissionais da educação, qual seja, o conselho municipal do FUNDEB que deverá,

dentre outras atribuições, emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos

do  Fundo,  que  deverão  ser  disponibilizadas  mensalmente  pelo  Poder  Executivo

Municipal;

Considerando que a Resolução nº 1276/08 do Tribunal de Contas

dos Municípios do Estado da Bahia determina que o parecer do Conselho Municipal

do FUNDEB quanto à distribuição, transferência e aplicação dos recursos do FUNDEB

integrará a prestação de contas anual do prefeito;

Considerando que,  no  bojo  do  Inquérito  Civil  nº

1.14.000.003023/2013-58,  constatou-se  irregularidades  quanto  à  aplicação  das

verbas do FUNDEB por parte do Município de Cachoeira/BA, bem como verificou-se a

ausência do Parecer do Conselho do FUNDEB, em descumprimento ao que disciplina

as normas do ordenamento jurídico pátrio;
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RESOLVE:

RECOMENDAR ao  Prefeito  do  Município  de  Cachoeira/BA  que

aplique as verbas do FUNDEB, regularmente recebidas ou oriundas de precatório

judicial,  no  desenvolvimento  da  educação  básica  e  de  valorização  dos

profissionais  da  educação,  preservando-se  a  sua  natureza,  obrigando-se  a

diligenciar  e  fiscalizar  a  elaboração  do  Parecer  do  Conselho  de

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB. 

Estabeleço  o  prazo  de  30  (trinta)  dias,  para  o  envio  de

manifestação sobre o acatamento do quanto recomendado ou de razões em sentido

contrário.

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: 

 A  presente  recomendação  dá  ciência  e  constitui  em  mora  o

destinatário quanto às providências solicitadas. Após o decurso do lapso temporal

acima consignado, o descumprimento da recomendação ensejará adoção de todas as

medidas  cabíveis  a  este  parquet  para salvaguardar  os interesses  que motivam e

justificam sua  intervenção.  Esta  providência  não  esgota  a  atuação  do  Ministério

Público  Federal  sobre  o  tema,  não  excluindo  futuras  Recomendações  ou  outras

iniciativas cuja atuação seja pertinente ao seu objeto.

Dê-se  publicação  oficial,  com  encaminhamento  à  Procuradoria

Federal dos Direitos do Cidadão para os fins de mister.1

Salvador, 07 de agosto de 2017.

Leandro Bastos Nunes
Procurador da República

1 LBTP  e outros

4


	RECOMENDAÇÃO Nº 022/2017 – LBN

