
Aspectos fundamentais da atuação dos 
Conselhos Municipais do Fundeb1

1. INTRODUÇÃO

Um dos aspectos mais inovadores da legislação de regulamentou o Fundef foi a 

implantação de um Conselho formado por integrantes da comunidade escolar, com a 

atribuição de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos destinados à educação.

Isso porque a história política do Brasil, desde a fase colonial, passando pela 

Monarquia  e  mesmo  na  República,  sempre  foi  marcada  por  um  sistema 

representativo, em que o povo elege os governantes, e, via de regra, fica afastado do 

exercício do poder. Por mais que não esteja satisfeito com esse ou aquele governo, na 

maioria das vezes só poderá manifestar seu descontentamento nas próximas eleições.

José  Afonso da  Silva  define  o  poder  dos  grupos  sociais  como uma energia 

capaz  de  coordenar  e  impor  decisões  visando  à  realização  de  determinados  fins. 

Adaptando  esse  conceito  ao  trabalho  desenvolvido  pelo  Conselho  do  Fundeb, 

podemos  afirmar  que  ser  um  Conselheiro  é  ter  o  poder  de  exigir  o  acesso  à 

informação, quando não disponibilizada espontaneamente, é ter o poder de analisar 

documentos,  e  quando julgar  necessário,  pedir  esclarecimentos,  é  ter  o  poder  de, 

conhecedor  de  práticas  irregulares,  denunciar.  Enfim,  é  uma  forma  de  exercício 

direto da democracia que está colocada a disposição dos cidadãos comuns. 

Então é neste ponto que reside a inovação: por meio do Conselho, qualquer 

pessoa da população que demonstre o vínculo exigido com a comunidade escolar, e 

que  seja  indicado  pelos  seus  pares  para  compor  esse  colegiado,  terá  acesso  às 

informações  necessárias  para  avaliar  se  a  gestão  dos  recursos  que se  destinam  à 

educação está sendo feita de maneira adequada para o alcance dos fins buscados, e 

fazer  eventuais  denúncias  de  maneira  fundamentada,  o  que  garantirá  maior 

efetividade  nas  providências  que  vierem  a  ser  adotadas  pelos  demais  órgãos  de 

fiscalização, como o Tribunal de Contas e o Ministério Público.

1 Texto  elaborado  pela  assessora  jurídica  Helena  Gualberto  Barroso,  do  Centro  de  Apoio  Operacional  às 
Promotorias de Justiça de Proteção à Educação do Ministério Público do Estado do Paraná, sob a supervisão do 
Promotor de Justiça Clayton Maranhão, coordenador do CAOPEDuc.



Feita esta breve introdução, podemos avançar para a análise pontual e objetiva 

dos  aspectos  fundamentais  referentes  à  instituição  e  renovação,  à  composição, 

impedimentos,  autonomia  e  as  atribuições  do  Conselho  Municipal  de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundeb.

2. INSTITUIÇÃO

Os  conselhos  serão  criados  por  lei  específica  encaminhada  pelo  Prefeito  e 

editada pela Câmara de Vereadores do Município. Conforme previsto no art. 34 da 

Lei 11.494/2007 foi de 60 dias contados da vigência do Fundo, ou seja, expirou em 1º 

de  março  deste  ano.  Entretanto,  uma  pesquisa  no  site  do  MEC  mostrou  que  no 

Estado do Paraná, dos 399 municípios, apenas 180 haviam instituído o Conselho do 

Fundeb.

Aprovada a lei de criação do Conselho, os membros do conselho deverão então 

ser indicados  pelos seguimentos que representam (o processo vai  ser  explicado  a 

seguir), sendo a indicação comunicada ao Prefeito que, por ato oficial, os designará 

para o exercício de suas funções.

Designados  os  membros,  deve  ser  convocada  uma  reunião  inaugural,  para 

leitura  da  lei  que  regulamenta  o  Fundeb,  deliberação  acerca  das  providências 

preliminares,  como a eleição  do membro que ocupará a presidência do Conselho, 

aprovação  do  Regimento  Interno  do  colegiado,  definição  de  um  calendário  de 

reuniões ordinárias e fixação das estratégias de atuação.

3. RENOVAÇÃO 

O mandato será de dois anos, permitida uma recondução por igual período. 

O Regimento Interno do Conselho deve prever as hipóteses e os mecanismos 

de renovação dos conselheiros que se afastarem no curso do mandato.

Até vinte dias antes  do término do mandato  dos conselheiros anteriores,  o 

processo de indicação dos conselheiros sucessores deve estar concluída.



           4. COMPOSIÇÃO

Em âmbito  municipal,  o  Conselho deverá ser  composto por,  no mínimo, 9 

(nove) conselheiros:

a) 2 representantes do Poder Executivo Municipal; 

b) 1 representante dos professores;

c) 1 representante dos diretores;

d) 1 representante dos profissionais da educação ;

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

f) 2 representantes dos estudantes da educação básica pública;

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

Educação;

Os representantes de pais, alunos e diretores devem ser escolhidos mediante 

eleição,  com  ampla  divulgação  prévia,  inicialmente  com  o  chamamento  de 

interessados em candidatar-se, depois,  com os candidatos já definidos, deve haver 

um edital a antecedência necessária de forma a estimular as pessoas a comparecer, 

tudo deve ser organizado de forma a garantir  o princípio constitucional  da gestão 

democrática do ensino.

Os  professores  e  servidores  serão  indicados  pelas  entidades  sindicais  da 

respectiva categoria. Os representantes do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal 

de Educação devem ser definidos pelos seus pares.



5. IMPEDIMENTOS

São impedidos de integrar os conselhos do Fundeb:

a) cônjuge e parentes consangüíneos ou afins até terceiro grau (pai, filho, avô, 

neto, irmão, cunhado, tio, sobrinho, irmão do cunhado) do Prefeito, Vice-Prefeito e 

dos Secretários Municipais;

b) tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria 

que  prestem  serviços  relacionados  ao  Fundeb,  bem como os  cônjuges  e  parentes 

desses profissionais;

c) estudantes não emancipados;

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

A preocupação que permeia esses impedimentos é  a atuação independente, 

isenta e destemida dos conselheiros, porque se assim não for, o conselho não passará 

de mera formalidade.



6. AUTONOMIA

O Conselho do Fundeb é um colegiado autônomo, ou seja, não é uma unidade 

administrativa  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  cuja  atuação  deve  ser 

independente. É por esta razão que a Lei 11.494/2007, que regulamenta do Fundeb, 

prevê no seu art. 24, §6º, que o representante do gestor não pode presidi-lo, como era 

possível, porém já não recomendável, na época do Fundef.

A Administração Municipal apenas deve fornecer o local para reuniões, meio 

de transporte,  materiais  de expediente,  equipamentos (como um computador,  por 

exemplo) para o funcionamento do Conselho, isso porque está para tanto obrigado 

por lei (§10 do art. 24), mas não pode haver ingerência na atuação do colegiado.

Algumas salvaguardas à atuação do Conselho foram previstas na lei nova: 

a) é vedada a exoneração ou demissão do cargo ou do emprego sem justa causa 

de  professores  e  diretores,  ou  ainda,  sua  transferência  involuntária  do 

estabelecimento de ensino em que atuam;

b)  não  pode  ser  atribuída  falta  injustificada  ao  conselheiro  em função  das 

atividades  do  conselho,  tampouco  afastamento  involuntário  e  injustificado  da 

condição  de  conselheiro  antes  do  término  do  mandato  para  o  qual  tenha  sido 

designado;

c) enquanto a maioria das pessoas tem obrigação de prestar testemunho em 

juízo,  os  membros  do  conselho  estão  isentos  da  obrigação  de  testemunhar  sobre 

informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades e sobre 

as pessoas que lhes derem informações (§8º do art. 24). 

O controle a ser exercido pelo Conselho do Fundeb, que se volta, sobretudo, à 

aplicação dos recursos do Fundo, é o controle direto da sociedade, pelo qual se abre a 

possibilidade  de  apontar  às  demais  instâncias,  as  falhas  ou  irregularidades 

eventualmente cometidas, para que as autoridades da própria Prefeitura, do Tribunal 

de Contas e do Ministério Público adotem as providências que cada caso venha a 

exigir.



7. ATRIBUIÇÕES

Além  da  atribuição  principal  do  conselho,  que  é  o  acompanhamento  da 

distribuição,  transferência  e  aplicação  dos  recursos  do  Fundeb,  outras  funções 

competem ao Conselho:

a)  elaborar  a  proposta  orçamentária  anual  (sugiro  que  os  conselheiros 

solicitem por escrito à Câmara de Vereadores uma cópia do plano plurianual e da lei 

de diretrizes orçamentárias daquele período e da lei orçamentária do ano anterior, 

para que sobre este modelo sejam feitas as modificações necessárias);

b) elaborar o parecer sobre a prestação de contas que serão apresentadas pelo 

executivo,  até  30  dias  antes  do  vencimento  do  prazo  para  sua  apresentação  ao 

Tribunal de Contas. Para tanto, os conselheiros devem informar-se sobre todas as 

transações de natureza financeira que são realizadas envolvendo recursos do Fundeb, 

como o que entrou de dinheiro naquele mês, qual a lotação efetiva dos profissionais 

que  foram  incluídos  na  parcela  mínima  de  60%  destinada  à  remuneração  do 

magistério, se os equipamentos de informática chegaram até as escolas, se o valor 

cobrado por prestadores de serviço corresponde ao grau de dificuldade do serviço 

prestado,  a  regularidade  dos  processos  licitatórios  efetuados;  Para  isso,  além dos 

extratos bancários que podem ser solicitados ao Banco do Brasil,  a documentação 

contábil do município deve estar à disposição do Conselho, podem ser feitas vistorias 

nas  escolas,  pode  o  Conselho,  inclusive,  por  decisão  da  maioria  dos  membros 

convocar o Secretário Municipal de Educação para prestar esclarecimentos. Tudo isso 

é novidade da lei do Fundeb, são poderes que não eram previstos expressamente e 

que hoje podem conferir base jurídica segura para a atuação do Conselho;

c) por fim, cabe ao colegiado acompanhar a execução dos recursos federais que 

financiam o transporte escolar rural e a educação de jovens e adultos;

d)  fiscalizar  o  cumprimento dos prazos  para  fornecimento das  informações 

solicitadas por ocasião do censo escolar;


