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PARECER DO FUNDEB Nº 03/2022 

 

 
Parecerista: Michel Maria Sabino - Presidente do CACS-FUNDEB 

 
Parecer trimestral referente ao: 2º Trimestre/2022 abril, maio, junho ). 

 

 
1. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 
O presente parecer tem por objetivo proceder à análise dos demonstrativos da prestação 

de contas desenvolvida pela Prefeitura Municipal de Assis e acompanhar a aplicação dos 

recursos do FUNDEB, consoante o que dispõe a Lei Federal 14.113/2020. Este documento foi 

desenvolvido a partir da análise dos demonstrativos encaminhados pela prefeitura municipal e 

setor de contabilidade: as folhas de pagamentos, os relatórios contábeis e gerenciais os quais 

foram analisados conforme a compreensão do (a)s conselheiro (a)s do CONSELHO 

MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, para tornar a 

análise ainda mais criteriosa, respeitando o que dispõe a Lei Municipal 5.290/2009, 

relacionando-a a Lei Federal 14.113/2020 e ao Manual de Orientação do FUNDEB TC-SP. 

 

2. ANÁLISE 

 
As receitas estão discriminadas abaixo de acordo com a Contabilidade da Prefeitura 

Municipal: 

  

Ao observar o percentual investido neste primeiro trimestre entre despesas empenhadas, 

liquidadas e pagas destaca-se a aplicação inferior aos 70% obrigatórios, tabela a seguir 

demonstra a afirmação do Conselho: 

DESPESAS EMPENHADA LIQUIDADA PAGA 

Despesas Aplicadas com 
Pessoal 

20.131.957,21 
 

20.131.957,21 19.789.034,34 

Percentual Aplicado 60,09% 60,09% 58,49% 

 

Em relação à aplicação do percentual em Manutenção do Ensino, aplicação em outras 

despesas – 30% destaca-se que foram aplicados, considerando as despesas pagas 21,25%. 

Ressalta-se que a legislação indica a aplicação de até 30%. 
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3. RECOMENDAÇÕES DO CACS-FUNDEB REFERENTE À REMUNERAÇÃO 

DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO 

EXERCÍCIO NA REDE PÚBLICA DE ASSIS – 70% 

Ao analisar a RREO, síntese apresentada na tabela acima, verifica-se que os 

investimentos em remuneração dos profissionais da Educação evidencia margem considerável 

para o atendimento ao Piso Nacional, constatada por não atingir aos 70% obrigatórios. 

Finalizando o 2º Trimestre os investimentos em folha foram de R$ 20.131.957,21 (vinte milhões 

cento e trinta e um mil e novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos), ou seja, 

58,049 %, ficando em 11.51% abaixo do percentual obrigatório. 

O Conselho compreende que o percentual de 70% deve ser atingido durante o ano, no 

entanto em observação às recomendações da cartilha de orientação aos conselheiros indica 

que o percentual seja atendido em cada trimestre, otimizando dessa forma os investimentos 

na valorização do magistério. Ressalta-se que ao analisar a Folha do FUNDEB constata-se 

que estão incluídos na folha todos os profissionais da Educação – Quadro do Magistério e 

Quadro de Apoio, mesmo assim não atinge os percentuais obrigatórios. Ainda nessa tese, o 

Conselho chama a atenção que a rede municipal de ensino não tem previsão de crescimento 

para este ano, assim o número de servidores permanecerá o mesmo, dificultando ao Poder 

Público atingir esse percentual. 

Ademais, destaca-se que o Poder Executivo não cumpre o que determina a lei em 

consonância com a Portaria nº 67, de 04 de fevereiro de 2022, a qual que estabeleceu 

aumento do valor aluno ano em 33,24% resultando no reajuste do Piso Nacional os 

docentes no valor de R$ 3.845,63 (três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e 

sessenta e três centavos) por 40 h de trabalhos semanais.  

O CACS FUNDEB juntamente com o Conselho Municipal da Educação realizaram 

estudos para subsidiar a PMA na concessão do Piso Nacional para as categorias que se 

encontram abaixo dele, entretanto não obteve resposta oficial do Poder Executivo, ação essa 

que pode gerar reclamação por parte deste Conselho ao MP por ausência de respostas aos 

ofícios encaminhados ao ordenador das despesas acerca dos recursos do FUNDEB. 
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Ressalta-se, ainda, que os estudos encaminhados foram realizados a luz da legislação 

vigente e em observação ao crescimento da rede e o impacto para os próximos anos. 

Reafirma-se a necessidade de atender ao Piso Nacional para as categorias a seguir 

relacionadas: 

A partir dessas análises e considerando os recursos destinados à Educação, bem como 

observando a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, inciso III, letra b do artigo 20 

referentes ao percentual destinado à folha de pagamento dos servidores municipais. Em 

relação a classe de suporte pedagógico, mais detidamente em relação ao diretor de escola e 

supervisor de ensino, este conselho indica a necessidade de reestruturação financeira para 

que possamos aplicar o princípio de isonomia constitucional e hierarquia dos cargos; a demais 

ao longo dos últimos anos esses profissionais tem recebido apenas a reposição infracionária 

frente as indicações do Piso Nacional do Magistério, promovendo um “achatamento” salarial. 

Para tal é imperioso a incorporação imediata da gratificação gestão ao salário base destes 

profissionais, uma vez que tal medida geraria pouco impacto frente ao montante de recursos 

já que tais valores constam nos contracheques destes servidores. Em tempo é preciso que 

tais carreiras sejam valorizadas para que consigamos ter profissionais de excelência na 

gestão das escolas municipais e supervisão de ensino da rede municipal de Assis. 

 

 

OBS 

CARGOS - CLASSE DE 
DOCENTES  Ref. 

BASE 
REFERENCIAL 

Diferenç
a Piso de 
2021 –R$ 
2.886,24 

Salário 
Base 
Atual 

PISO NACIONAL 
DEFINIDO EM LEI 
P/2022 POR CARGO 

Cargos 
Abaixo 
do 
Piso 

PDI – Professor de 
Desenvolvimento Infantil - 
40h 

40 A 2.527,22 
 

359,02 
 

2886,24 3.845,63 

PEBI – Educação Infantil – Pré 
Escola – 25h 

30 F 1.928,57 
0,00 

1.928,57 2.403,52 

PEBI – Ensino Fundamental – 
30h 

30 J 2.307,81 
0,00 

2.307,81 2.884,22 

Cargos 
Abaixo 
do 
Piso 

Coordenador Pedagógico 40 I 3.799,49 40h 
Classe de Suporte Pedagógico – 
contemplada pelo Piso segundo 
a Lei 11.738/2008 §2º (em vigor) 

Coordenador de Unidade 40 D 3.014,98 40h 

Vice-direção 40 I 3.799,49 40h 
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Em tempo reiteramos a urgência em:  

1. Criação de quadro de referência do Quadro do Magistério separado do quadro 

do servidor geral. Corrigindo dessa maneira os percentuais proporcionais definidos pelo Piso 

Nacional do Magistério, tanto referentes à gratificação da Classe do Suporte Pedagógico, 

quanto aos adicionais que são necessários à Classe de Docentes.  

2. A mudança de referência proposta no Projeto Lei nº 27/2022 para os cargos que 

estão abaixo do Piso Nacional complementando com a diferença do Piso e posteriormente 

elaborando o quadro de referência especifico para o Magistério;  

3. Inclusão dos Cargos de Suporte Pedagógico que estão abaixo do Piso;  

4. Reestruturação da mudança de referência e letra conforme a evolução do 

servidor, alterando o valor do salário base, o que não ocorre atualmente e proporcionaria para 

a PMA equilíbrio financeiro de forma a representar a valorização a partir do salário base. 

Indicamos contemplar após a elaboração do Quadro de Referência Salarial específico para o 

Magistério conforme determina a legislação. 

 

Nesse sentido, este colegiado delibera: 

 
 
CONCLUSÃO 

 

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB do município 

de Assis, em atendimento as exigências legais e a regulamentação municipal própria, para 

fins de Prestação de Contas do 1º trimestre, do exercício de 2022 do CACS-FUNDEB - 

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB é de Parecer pela 

APROVAÇÃO COM RESSALVAS das Contas da Gestão referente ao 1º Trimestre de 2022, 

encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo. 

1. A opinião supra está consubstanciada no resultado do acompanhamento dos 

demonstrativos orçamentários, financeiros, contábeis e na documentação que fundamenta os 

registros e as informações, relativamente ao 1º Trimestre do corrente ano, examinados à luz 

dos preceitos e normas de administração pública e nos critérios estabelecidos especialmente 
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na Lei nº 14.113/2020 e Lei nº 9.394/1996, observando as competências legais do Conselho, 

destacando-se a abordagem dos seguintes aspectos: 

I. Organização e o funcionamento regular do CACS-FUNDEB; 

II. A relevância atribuída pelo gestor às deliberações e recomendações do CACS-

FUNDEB no planejamento e na tomada de decisões relacionadas às aplicações dos recursos 

do FUNDEB; 

III. Reuniões ordinárias de controle, acompanhamento e deliberação acerca da 

execução orçamentária dos recursos do FUNDEB, compreendendo a verificação da 

conformidade com as normas em relação à: 

a) a arrecadação realizada no exercício; 

b) a execução da despesa orçamentária realizada; 

c) a efetiva materialização dos gastos e sua pertinência quanto ao enquadramento 

no contexto da manutenção e desenvolvimento da educação básica; 

d) as movimentações financeiras e bancárias e a aplicação financeira 

das disponibilidades; 

 
 A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos 

trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que 

ensejarem. 

É o Parecer. 

 
Assis, 22 de agosto de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

 

MICHEL MARIA SABINO 
Presidente do CACS-FUNDEB 


