
 
 
 

 

 

 

 
Parecer Anual das contas dos recursos do Precatório do FUNDEF 

referente ao ano de 2020 

 
Em consonância com as orientações do FNDE e com o Acordão 2866/2018-TCU-

Plenário, o presente Parecer tem o objetivo de proceder a análise dos demonstrativos da 

prestação de contas dos recursos do Precatório judicial do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, 

recebido pelo município em dezembro de 2019. 

O Acordão 2866/2018-TCU-Plenário, indica em seu item 9.4.2 que “ aos 

Conselhos do Fundeb, previstos no artigo 24 da Lei 11.494/2007, que acompanhem a 

elaboração e a execução dos planos de aplicação dos respectivos estados e municípios”. 

Cumpre destacar que este Conselho não acompanhou a elaboração do Plano de Aplicação 

dos Precatórios, fomos informados de sua existência a partir da publicação de decreto no 

Diário Oficial do Município e  após provocação recebemos uma cópia da primeira versão. 

Vale ressaltar que o Plano de Aplicação dos recursos oriundos do Precatório do 

FUNDEF vem sofrendo alterações e este Conselho após cada reformulação alerta, por 

meio de ofício, ao executivo sobre a necessidade de acompanharmos a elaboração do 

mesmo. 

O Plano de Aplicação dos Recursos do Precatório do FUNDEF foi publicado em 

20 de dezembro de 2019, antes da pandemia do Coronavírus. Após a alteração completa 

do contexto em que a educação está inserida e após os novos desafios impostos pela 

pandemia é extremamente necessário a elaboração de um novo Plano de Aplicação, com 

participação dos atores que constroem a educação municipal, inclusive deste conselho, 

para que o uso desses recursos extraordinários traga resultados concretos em direção a 

melhoria da qualidade da educação no município.  

 

1 - Do fluxo dos recursos 

 

Em janeiro de 2020, somando-se ao rendimento da aplicação, o saldo na conta do 

Precatório era de R$ 118.642.166,72, em dezembro de 2020 as despesas somam R$ 



 
 
 

 

 

43.110.484,70, como resultado das aplicações soma-se R$ 1.201.757,11 e o saldo na 

conta em 31 de dezembro de 2020 era igual a R$76.588.624,07. A tabela abaixo expressa 

a evolução das despesas e dos rendimentos mês a mês conforme extratos bancários 

apresentados pelo executivo municipal a este conselho. 

Tabela 1 - Fluxo das despesas do Precatório do FUNDEF em Lauro de Freitas 

 

 

2 - Da Execução dos Recursos 

A partir da análise dos demonstrativos e processos de pagamento enviados ao 

CACS FUNDEB, observamos que parte dos recursos estão sendo gastos com despesas 

ordinárias alheias ao Plano de Aplicação como por exemplo, compra de peças para 

veículos, pagamento de aluguéis de espaços onde funcionam escolas públicas, pagamento 

de contas de água entre outros. Entre os já mencionados pagamentos de aluguéis, 

verificamos o pagamento de aluguéis de espaços destinados a atividades de caráter 

assistencial, desvinculados do sistema de ensino. Aluguel de imóvel situado no 

loteamento Jardim Tarumã, quadra 4, lote 91, Itinga - Lauro de Freitas para 

funcionamento do projeto Informatizando Ideias e aluguel de imóvel para funcionamento 



 
 
 

 

 

do Projeto Crescer, localizado na Rua Marília Tereza dos Santos, 328, Ipitanga - Lauro 

de Freitas. É importante mencionar que após perceber a irregularidade o CACS 

comunicou ao executivo e este devolveu os recursos à conta do FUNDEF o extrato da 

devolução encontra-se em anexo. 

 

1.1 O contrato IBRADESC 

A prefeitura Municipal de Lauro de Freitas contratou a empresa IBRADESC -

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES, na 

modalidade dispensa de licitação,  para prestação de serviços de elaboração e execução 

de programa de formação continuada e aperfeiçoamento de 1020 (mil e vinte) servidores 

da Secretaria Municipal de Educação. Conforme contrato de número 037/2020, assinado 

em 6 de fevereiro de 2020, com valor global estipulado em R$5.040.840,00 (Cinco 

milhões quarenta mil oitocentos e quarenta reais, com recursos do precatório do 

FUNDEF. 

Ainda em fevereiro, dia 11, este Conselho, solicitou, através de ofício, à Exma Senhora 

prefeita Moema Gramacho informações a respeito da contratação da referida empresa, 

que foram: 

1 - Como se deu a escolha da IBRADESC 

2 - Os critérios técnicos que balizaram a escolha 

3 - O porquê da dispensa de licitação 

4 - Os detalhes do contrato (cursos, carga horária,modalidade, local etc) 

No dia 28 de fevereiro reiteramos a solicitação à prefeita com cópia para a Secretaria de 

Educação (encontra-se em anexo). 

No dia 24 de abril, este Conselho informou ao presidente da Comissão de Educação da 

Câmara de Vereadores e à Secretaria de Educação através de ofício que tratava deste e de 

outras questões (encontra-se em anexo) sobre a necessidade deste Conselho ter acesso aos 

detalhes do Contrato com a IBRADESC, assim como, acompanhar a elaboração e 

execução do Plano de Aplicação dos recursos do FUNDEF, o que não ocorreu mesmo 



 
 
 

 

 

após as recomendações do TCU e a insistência deste Conselho. Até a finalização deste 

parecer não recebemos resposta alguma da câmara de Vereadores ao ofício mencionado. 

Em fevereiro do ano corrente, tivemos acesso a detalhes do contrato através dos 

processos de pagamento e em 15 março voltamos a pedir explicações ao executivo que 

foram enviadas no presente mês. Após as respostas observamos que o projeto que baliza 

o contrato especificou o valor de R$4.942,00 por aluno e havia uma expectativa de alcançar 

1020 alunos, no entanto o curso iniciou com cerca de 850 alunos e finalizou com cerca de 

550 alunos, logo não justifica o pagamento do valor total do contrato.  

Nos termos do projeto que baliza o contrato consta que “cada turma deverá ter no 

mínimo 40 e no máximo 60 cursistas”, no entanto, conforme listas de presença (de setembro 

a novembro), todos os cursos foram oferecidos com maior quantidade de cursistas em cada 

turma, 250 alunos por turma em média. Dessa forma a empresa não entregou a qualidade de 

curso contratado. 

Em resposta a estas questões o Executivo enviou a este Conselho o Currículo Vitae 

dos profissionais que ministraram o curso comprovando a qualidade destes profissionais e 

informou que sua equipe aprovou a proposta do curso a partir de critérios técnicos, conforme 

citação do ofício abaixo: 

a equipe técnico-pedagógica da Secretaria Municipal da Educação, 
após criteriosa avaliação em relação a qualidade do material ofertado 
e ao programa de formação, capacitação e aperfeiçoamento de 
servidores pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento das Cidades 
- IBRADESC, inscrito no CNPJ sob n° 06.166.147/0001-32, 
concluiu que, além de ter uma consonância inquestionável com as 
propostas pedagógicas do Município, também apresentam soluções 
para as necessidades educativas.  

 

1.2 - Os contratos para aquisição de livros 

O executivo celebrou contrato com a empresa EDITORA CAX LTDA, na 

modalidade inexigibilidade de licitação para aquisição de 50.025 livros paradidáticos 

nas áreas de meio ambiente, dicionário escolares de educação ambiental, coleção 

bullying, manual de DST e métodos contraceptivos, conforme contrato de número 



 
 
 

 

 

049/2020, assinado em 18 de fevereiro de 2020, no valor de R$2.490.254,00 (Dois 

milhões, quatrocentos e noventa mil, duzentos e cinquenta e quatro reais).  

Em 3 de abril de 2020 assinou contrato com a EDITORA DIDATICA 

NACIONAL LTDA, na modalidade inexigibilidade de licitação, para aquisição de 

31.087(trinta e um mil e oitenta e sete) livros paradidáticos, coleção História e cultura 

afro-brasileira e indígena e vivenciando a educação no trânsito, conforme contrato de 

número 084/2020, no valor de R$2.499.879,56 (Dois milhões, quatrocentos e noventa 

e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). 

Uma parte deles, não informada, se perdeu no incêndio. Segundo informações 

trazidas em reunião deste Conselho, a maior parte dos livros não estavam no galpão em 

que ocorreu o incêndio. Logo, este Conselho não teve acesso à quantidade de livros 

entregues tampouco à quantidade de possíveis perdas no incêndio. A Secretaria não 

forneceu o número de livros entregues às escolas nem a quantidade de livros que constam 

em depósito.  

Em consequência, este Conselho indica aprovação com ressalvas às Contas 

referentes aos Recursos do Precatório do FUNDEF. Tomaremos todas as providências 

indicadas pela legislação para que os fatos mencionados sejam esclarecidos e sanadas as 

supostas irregularidades caso comprovadas. 

 

 

 

 

Marcos Fellipe Costa Marques 
Presidente do CACS-FUNDEB 

 

  


