
RELATORIO RECEITAS E DESPESAS FUNDEB MAGISTERIO 

MUNICIPIO DE APARECIDA  

PERIODO 2016/2017 

 

APRESENTAÇÃO  

 

Em atendimento aos questionamentos feitos pelos professores do Município de Aparecida 
acerca dos constantes atrasos nos pagamentos de folha em especial do Magistério e da 
redução injustificada dos vencimentos de professores fizemos o acompanhamento das receitas 
e despesas do FUNDEB nos períodos compreendidos entre Janeiro a Setembro de 2016 e 
Janeiro a Setembro de 2017, para esclarecer pontos sobre a questão dos repasses ao 
FUNDEB e o destino dos recursos, também foram analisadas despesas com indícios de 
irregularidades nos exercícios de 2015, 2016 e 2017. 

 

Receitas FUNDEB 

                R$ 

Receitas FUNDEB recebidas Jan/16 a Set/16  
 

2.813.318,30 

Receitas FUNDEB recebidas Jan/17 a Set/17     2.922.598,31  
Aumento 109.280,01 

Em percentual 3,87% 

 

Observa-se que dos repasses recebidos em 2016 para os repasses recebidos em 2017 houve 
um incremento da ordem de R$ 109.280,01 (Cento e Nove mil duzentos e oitenta reais e um 
centavo) apenas no período compreendido, em percentual de 3,87%.  

 

Despesas FUNDEB. 

         R$ 

Despesas Magistério Jan/16 a Set/16       2.391.896,68  
Despesas Magistério Jan/17 a Set/17       2.247.094,02 

Diminuição 144.802,66 

Em percentual 6,05% 

 

Observa-se que houve uma diminuição das despesas com folha de pessoal da ordem de R$ 
144.802,66 (Cento e quarenta e quatro mil oitocentos e dois reais e sessenta e seis centavos) 
representando 6,05% no período em analise. 

 



Em síntese o repasse a maior no valor de R$ 109.280,01 (Cento e nove mil duzentos e oitenta 
reais e um centavo) com a diminuição dos valores das despesas com Magistério de R$ 
144.802,66 (Cento e quarenta e quatro mil oitocentos e dois reais e sessenta e seis centavos) 
deixou um saldo de R$ 254.082,67 (Duzentos e cinquenta e quatro mil oitenta e dois reais e 
sessenta e seis centavos). 

 

(...) Segundo analise do Tribunal de Contas do Estado no Relatório 
de Acompanhamento 00025/17, que tem como Relator o Conselheiro 
Arnobio Alves Viana o Município de Aparecida aplicou 75,41% das 
Receitas do Fundeb no Magistério. 

 

Os recursos do Fundeb devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento da educação 
básica publica, conforme estabelecido nos § § 2º e 3º do Art. 211 da Constituição. È oportuno 
destacar que, se a parcela de recursos para a manutenção é de no mínimo 60% do valor anual, 
não há impedimento para que se utilize até 100% dos recursos do Fundeb na remuneração dos 
profissionais do magistério. 

Ainda no relatório de acompanhamento do Tribunal de Contas o relator fez a seguinte 
observação: 

 

“Observou-se a transferência de recursos financeiros da conta 
bancaria especifica do Fundeb para outras contas bancarias e sua 
utilização para finalidade diversa das que são previstas para o fundo. 
Tal fato constitui, segundo RN TC nº 08/2010, (irregularidade 
insanável. Alerta para não continuar).” 

 

Segundo a auditoria do Tribunal de Contas foram constatadas saídas na conta do Fundeb 
(conta nº 24.367-1), no mês de março, saídas no valor de R$ 333.498,55 (Trezentos e trinta e 
três mil quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), no entanto foi 
contabilizado o pagamento de despesas orçamentarias no referido mês o valor de R$ 
202.433,05. 

Segundo a auditoria do Tribunal de contas no mês de março houve um TED cujo credor é 
Rejane Casimi no valor de R$ 7.359,64. No entanto não há nenhum credor com este nome no 
período de janeiro a abril do exercício de 2017. 

Data Conta de destino Descrição da conta Valor (R$) 
02/03/2017 135 Município de (conta não cadastrada) 58.944,71 
10/03/2017 11.329-8 ICMS 23.313,24 
10/03/2017 21.555-4 PM Aparecida conta 1.163,91 
10/03/2017 135 Município de (conta não cadastrada) 25.723,23 
10/03/2017 120 Rejane Casimi 7.359,64 
31/03/2017 135 Município de (conta não cadastrada) 3.285,24 
31/03/2017 135 Município de (conta não cadastrada) 213.708,58 
Total das saídas da conta do Fundeb no mês de março (conta nº 24.367-1) 333.498,55 
Despesas orçamentaria paga (liquido) no mês de março na conta 46-2 202.433,05 
 (Transcrito do relatório processo 00025/17 Tribunal de contas do Estado) 

  



 

No mês de Abril houve saídas da referida conta no valor de R$ 114.32,71, no entanto não 
houve a contabilização do pagamento de nenhuma despesa orçamentaria. 

Data Conta de destino Descrição da conta Valor (R$) 
10/04/2017 135 Município de (conta não cadastrada) 26.344,15 
10/04/2017 135 Município de (conta não cadastrada) 57.039,22 
18/04/2017  INSS arrecadação 31.149,34 
Total das saídas da conta do Fundeb (conta nº 24.367-1) 114.532,71 
Despesas orçamentaria paga (liquido) no mês de Abril na conta 46-2 0,00 
 (Transcrito do relatório processo 00025/17 Tribunal de contas do Estado) 

  

DESPESAS COM INDICIOS DE IRREGULARIDADES 

Item 1. 

Nos exercícios de 2015, 2016 e 2017, até Outubro de 2017, o Município de Aparecida efetuou 
despesas com a substituição de Pneus em veículos com indícios de superfaturamento que 
ficaram assim distribuídas: 

Exercício Descrição Fornecedor Valor R$ 
2015 Pneus F. Sarmento Pneus Ltda 178.135,00 
2016 Pneus F. Sarmento Pneus Ltda 115.505,00 

2017 até Outubro Pneus F. Sarmento Pneus Ltda 119.780,00 
Total Fornecimento Pneus 413.420,00 
 

 

 



 

 

 

 

Dentre os valores apontados com aquisição de pneus foram utilizados os recursos do Fundeb 
conta corrente 24.367-1 os seguintes valores: 

Exercício Descrição Fornecedor Vlr pago conta 24.367-1-Fundeb 
2015 Pneus F. Sarmento Pneus Ltda 52.330,00 
2016 Pneus F. Sarmento Pneus Ltda 77.500,00 

2017 até Outubro Pneus F. Sarmento Pneus Ltda 0,00 
Total de pneus pagos da conta do Fundeb 129.830,00 
 

Notadamente os valores gastos com aquisição de Pneus nos últimos três anos no Município de 
Aparecida, é extremamente alto já que em media um pneu para um veiculo de pequeno porte 
custa entre R$ 240,00 e 295,00 reais e para ônibus escolar entre R$ 1.500,00 a 1.600,00 reais, 
trator entre 2.000,00 a 3.000,00. 



Se considerarmos que em 2015 foram gastos R$ 178.135,00 com aquisição de pneus 
poderíamos supor três possibilidades com relação a esses gastos: 

 

EXERCICIO VLR GASTO VLR UNIT. QUANTIDADE Obs 
2015 178.135,00 295,00 603 Considerando pneus para veiculo de passeio. 
2015 178.135,00 1.600,00 111 Considerando pneus para ônibus escolar 
2015 178.135,00 3.000,00 59 Considerando pneus para trator 

 

Se considerarmos que em 2016 foram gastos R$ 115.505,00 com aquisição de pneus 
poderíamos, supor três possibilidades com relação a esses gastos: 

EXERCICIO VLR GASTO VLR UNIT. QUANTIDADE Obs 
2016 115.505,00 295,00 391 Considerando pneus para veiculo de passeio. 
2016 115.505,00 1.600,00 72 Considerando pneus para ônibus escolar 
2016 115.505,00 3.000,00 38 Considerando pneus para trator 

 

Se considerarmos que em 2017 até outubro foram gastos R$ 119.780,00 com aquisição de 
pneus poderíamos, supor três possibilidades com relação a esses gastos: 

EXERCICIO VLR GASTO VLR UNIT. QUANTIDADE Obs 
2017 ate 
outubro 

119.780,00 295,00 406 Considerando pneus para veiculo de passeio. 

2017 ate 
outubro 

119.780,00 1.600,00 74 Considerando pneus para ônibus escolar 

2017 ate 
outubro 

119.780,00 3.000,00 39 Considerando pneus para trator 

 

Em resumo em três anos teríamos um consumo de 1.400 Pneus para veículos de passeio ou 
257 Pneus para ônibus escolar ou 136 Pneus para Tratores, totalizando um gasto de R$ 
413.420,00 (Quatrocentos e treze mil quatrocentos e vinte reais), só com pneus. 

 

Uma volta completa na Terra tem pouco mais de 40 mil quilômetros. 

Se for considerada a circunferência equatorial, a volta à Terra é de 40.075,16 
quilômetros. 

Caso seja seguida a circunferência polar, essa volta é pouco menor: 40.009 
quilômetros. 

Essa distância corresponde a quase cinco idas e volta entre o Oiapoque e o 
Chuí, os limites extremos brasileiros, cidades distantes uma da outra por 
4.180,41 quilômetros em linha reta. 

Assim considerando a quantidade de pneus adquiridos pela prefeitura de 
Aparecida daria: 

1.400pneus*25.000= 35.000.000km/40.000=875 voltas na terra de carro 

257pneus*25.000=6.425.000km/40.000=160 voltas na terra de ônibus. 

136pneus*25.000=3.400.000km/40.000=85 voltas na terra de trator. 

 
25.000-Vida útil do pneu em km;  
40.000-Distancia de uma volta na terra. 
* Multiplicador 



/ Divisor. 
 

Obs: A câmara municipal de Aparecida deve solicitar o controle de gastos com pneus, peças e 
combustíveis do Município nos exercícios de 2015, 2016 e 2017 conforme determina a 
Resolução Normativa do TCE 05/2005, afim de averiguar quais veículos tiveram seus pneus 
substituídos e constatar o registro da quilometragem. 

 

Item 2 

Nos exercícios de 2015, 2016 e 2017, até Outubro de 2017, o Município de Aparecida efetuou 
despesas com aquisição de peças e acessórios para veículos com indícios de 
superfaturamento que ficaram assim distribuídas: 

Exercício Descrição Fornecedor Valor R$ 
2015 Peças e Acessórios Vicente auto peças Ltda-epp 132.824,18 
2016 Peças e Acessórios Vicente auto peças Ltda-epp 85.697,00 

2017 até Outubro Peças e Acessórios Vicente auto peças Ltda-epp 146.787,71 
Total  365.308,89 
 

Dentre as despesas com aquisição de peças e acessórios foram gastos com recursos do 
FUNDEB conta corrente 24.367-1 o valor de: 

EXERCICIO DESCRIÇÃO VALOR 
2015 Aquisição de peças e acessórios 57.715,08 
2016 Aquisição de peças e acessórios 54.259,00 

2017 até outubro Aquisição de peças e acessórios 41.667,00 
Total 153.641,08 
 

Dos gastos com manutenção de veículos da educação destaca-se os valores gastos em 2016 
que apontam no texto do empenho os veículos os quais passaram pela revisão e substituição 
de peças vejamos: Ônibus placas: bmp-7345, placa knp-5322, placa mom-6519, placa npz-
9264, placa nqf-9865, placa ofb-3559, placa ofa-0654, placa off-0284, conforme abaixo extraído 
do sagres o empenho 00066 de 04/01/2016. 



 

 

Mas em consulta no site do Detran-PB encontramos resultados diferentes do que constam nos 
empenhos a exemplo: 

a) A placa do veiculo BMP7345, não foi localizada; 
b) O veiculo de placa KNP-5322, conforme demonstrado no Detran-PB, esta com 

licenciamento atrasado desde 2015, e sua situação junto ao órgão é que consta uma 
penhora pra o veiculo; 

c) O veiculo de placa MOM-6519, trata-se de uma motocicleta honda XR200R também 
em atraso com o seu licenciamento que consta o ultimo em 2008, totalmente deferente 
do que que informa a prefeitura que o veiculo trata-se de um ônibus escolar; 

d) O veiculo de placa NPZ9264 consta como ônibus pertencente a prefeitura; 
e) O veiculo de placa NQF9865 consta como ônibus pertencente a prefeitura; 
f) O veiculo de placa OFB3559 consta como ônibus pertencente aoEstado; 
g) O veiculo de placa OFA0654 consta como ônibus pertencente a prefeitura; 
h) O Veiculo de placa OFF0284 consta como ônibus pertencente a prefeitura.  

 



 

 



 

 

 

 

Apesar das dificuldades enfrentadas em todos os municípios brasileiros, com pagamentos de 
suas obrigações, o relatório acima apresenta condições do Município de Aparecida arcar com o 
pagamento da folha do pessoal do Magistério sem que se possa efetuar nenhuma tipo de 
redução ou corte ilegal dos vencimentos de seus funcionários, ainda mais quando os recursos 
do Fundeb apresentam fortes indícios de terem sido utilizados em despesas diversas das 
legalmente permitidas. 

Recomenda-se que o Legislativo Municipal aprofunde a fiscalização desses recursos no 
sentido que possa averiguar com maior clareza os exageros nas despesas com a manutenção 
de veículos em especial. 

São estas as considerações que desejamos relatar aos Munícipes e aos eminentes membros 
do legislativo Aparecidense. 

É o relatório. 

Cordialmente, 

 

 


