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FORMAS DE CONTROLEFORMAS DE CONTROLE
 Controle Interno – previsto na Lei Controle Interno – previsto na Lei 

4.320/64, de pouca ou nenhuma 4.320/64, de pouca ou nenhuma 
efetividadeefetividade

 Controle Social – Conselhos Estaduais e Controle Social – Conselhos Estaduais e 
Municipais do FundebMunicipais do Fundeb

 Controle Externo – Tribunais de Contas; Controle Externo – Tribunais de Contas; 
Poder Legislativo e Ministério PúblicoPoder Legislativo e Ministério Público



    

Controle SocialControle Social
Os Conselhos Municipais do Os Conselhos Municipais do 

FundebFundeb



    

1. INTRODUÇÃO 1. INTRODUÇÃO 

O Conselho Municipal do Fundeb deve ser um espaço O Conselho Municipal do Fundeb deve ser um espaço 
de exercício da democracia participativa.de exercício da democracia participativa.

“O poder dos grupos sociais é uma energia capaz de “O poder dos grupos sociais é uma energia capaz de 
coordenar e impor decisões visando a realização de coordenar e impor decisões visando a realização de 
determinados fins”.determinados fins”.

DA SILVA, José Afonso. DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23. 23. 
ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2004.ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2004.



    

2. INSTITUIÇÃO2. INSTITUIÇÃO  

a) O conselho deve ser instituído por lei específica;a) O conselho deve ser instituído por lei específica;

b) Prazo: 1º de março de 2007;b) Prazo: 1º de março de 2007;

c) Indicação pelos representados;c) Indicação pelos representados;

d) Comunicação ao Prefeito Municipal;d) Comunicação ao Prefeito Municipal;

e) Designação dos indicados pelo Prefeito Municipal;e) Designação dos indicados pelo Prefeito Municipal;

f) Convocação da reunião inaugural.f) Convocação da reunião inaugural.



    

3. RENOVAÇÃO3. RENOVAÇÃO

a) O mandato dos conselheiros é de dois anos, permitida a) O mandato dos conselheiros é de dois anos, permitida 
uma renovação por igual período;uma renovação por igual período;

b) O Regimento Interno do Conselho deve prever as b) O Regimento Interno do Conselho deve prever as 
hipóteses e os mecanismos de renovação no caso de hipóteses e os mecanismos de renovação no caso de 
afastamento de conselheiros antes do término do afastamento de conselheiros antes do término do 
mandato;mandato;

c) Até vinte dias antes do término do mandato dos c) Até vinte dias antes do término do mandato dos 
conselheiros anteriores, o processo de indicação dos conselheiros anteriores, o processo de indicação dos 
conselheiros sucessores deve estar concluído;conselheiros sucessores deve estar concluído;

d) Deve ser feito o cadastro da nova composição no site do d) Deve ser feito o cadastro da nova composição no site do 
MEC.MEC.



    

4. COMPOSIÇÃO4. COMPOSIÇÃO

a) 2 representantes do Poder Executivo Municipal; a) 2 representantes do Poder Executivo Municipal; 

b) 1 representante dos professores;b) 1 representante dos professores;

c) 1 representante dos diretores;c) 1 representante dos diretores;

d) 1 representante dos profissionais da educação ;d) 1 representante dos profissionais da educação ;

e) 2 representantes dos pais de alunos da educação básica;e) 2 representantes dos pais de alunos da educação básica;

f) 2 representantes dos estudantes da educação básica f) 2 representantes dos estudantes da educação básica 
pública;pública;

g) 1 representante do Conselho Tutelar e outro do Conselho g) 1 representante do Conselho Tutelar e outro do Conselho 
Municipal de Educação.Municipal de Educação.



    

5. IMPEDIMENTOS5. IMPEDIMENTOS

a) Cônjuge e parentes consangüíneos ou afins até terceiro a) Cônjuge e parentes consangüíneos ou afins até terceiro 
grau (pai, filho, avô, neto, irmão, cunhado, tio, sobrinho, grau (pai, filho, avô, neto, irmão, cunhado, tio, sobrinho, 
irmão do cunhado) do Prefeito, Vice-Prefeito e dos irmão do cunhado) do Prefeito, Vice-Prefeito e dos 
Secretários Municipais;Secretários Municipais;

b) Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de b) Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de 
assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados 
ao Fundeb, bem como os cônjuges e parentes desses ao Fundeb, bem como os cônjuges e parentes desses 
profissionais;profissionais;

c) Estudantes não emancipados;c) Estudantes não emancipados;

d) Pais de alunos que exerçam cargos em comissão ou d) Pais de alunos que exerçam cargos em comissão ou 
serviços terceirizados. serviços terceirizados. 



    

6. AUTONOMIA6. AUTONOMIA

a) O Conselho não é unidade administrativa da Secretaria a) O Conselho não é unidade administrativa da Secretaria 
Municipal de Educação;Municipal de Educação;

b) A Administração Pública deve fornecer a infra-estrutura b) A Administração Pública deve fornecer a infra-estrutura 
necessária à atuação do Conselho;necessária à atuação do Conselho;

c) Foram previstas salvaguardas aos membros do Conselho.c) Foram previstas salvaguardas aos membros do Conselho.

  



    

7. ATRIBUIÇÕES7. ATRIBUIÇÕES

a) Acompanhar a distribuição, transferência e aplicação dos a) Acompanhar a distribuição, transferência e aplicação dos 
recursos do Fundeb;recursos do Fundeb;

b) Elaborar a proposta orçamentária anual;b) Elaborar a proposta orçamentária anual;

c) Elaborar o parecer sobre a prestação de contas c) Elaborar o parecer sobre a prestação de contas 
municipais ao Tribunal de Contas;municipais ao Tribunal de Contas;

d) Acompanhar a execução dos recursos federais que se d) Acompanhar a execução dos recursos federais que se 
destinam ao Programa de Transporte Escolar – PNATE e à destinam ao Programa de Transporte Escolar – PNATE e à 
Educação de Jovens e Adultos;Educação de Jovens e Adultos;

e) Fiscalizar o cumprimento dos prazos para fornecimento e) Fiscalizar o cumprimento dos prazos para fornecimento 
de informações do Censo Escolar.de informações do Censo Escolar.



    

Controle ExternoControle Externo
Atribuições do Ministério Público Atribuições do Ministério Público 

Federal, dos Estados e do Distrito Federal, dos Estados e do Distrito 
FederalFederal



    

ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICOATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

 A omissão na Lei do FUNDEFA omissão na Lei do FUNDEF

 Análise de um precedente do STF – Análise de um precedente do STF – 
dezembro/06dezembro/06

 A previsão expressa na Lei do FUNDEB – A previsão expressa na Lei do FUNDEB – 
art. 29 da Lei 11.494/07art. 29 da Lei 11.494/07



    

Art. 29 da Lei do FUNDEBArt. 29 da Lei do FUNDEB
 Art. 29. A defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos Art. 29. A defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, relacionada ao pleno interesses sociais e individuais indisponíveis, relacionada ao pleno 
cumprimento desta Lei, compete ao Ministério Público dos Estados cumprimento desta Lei, compete ao Ministério Público dos Estados 
e do Distrito Federal e Territórios e ao Ministério Público Federal, e do Distrito Federal e Territórios e ao Ministério Público Federal, 
especialmente quanto às transferências de recursos federais.especialmente quanto às transferências de recursos federais.

 § 1º A legitimidade do Ministério Público prevista no caput deste § 1º A legitimidade do Ministério Público prevista no caput deste 
artigo não exclui a de terceiros para a propositura de ações a que artigo não exclui a de terceiros para a propositura de ações a que 
se referem o inciso LXXIII do caput do art. 5º e o § 1º do art. 129 da se referem o inciso LXXIII do caput do art. 5º e o § 1º do art. 129 da 
Constituição Federal, sendo-lhes assegurado o acesso gratuito aos Constituição Federal, sendo-lhes assegurado o acesso gratuito aos 
documentos mencionados nos arts. 25 a 27 desta Lei.documentos mencionados nos arts. 25 a 27 desta Lei.

 § 2º Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios § 2º Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios 
Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados para a Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados para a 
fiscalização da aplicação dos recursos dos Fundos que receberem fiscalização da aplicação dos recursos dos Fundos que receberem 
complementação da União.complementação da União.



    

ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICOATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
MPE e MPDFTMPE e MPDFT

 FUNDEBFUNDEB

MPFMPF

 COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEBCOMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEB
 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DO FNDE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DO FNDE 

(PNAE; PNATE; PROEJA; BRASIL (PNAE; PNATE; PROEJA; BRASIL 
ALFABETIZADO; PDDE ETC.)ALFABETIZADO; PDDE ETC.)



    

““Aprender é única coisa de que a mente Aprender é única coisa de que a mente 
nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se 

arrepende.” arrepende.” 

Leonardo da VinciLeonardo da Vinci

Fonte: www.profissãomestre.com.brFonte: www.profissãomestre.com.br
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