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1 - RELATORIO DE AUDITORIA
I INTRODUÇÃO
Em atendimento à Ordem de Serviço nº 034/2018, da lavra do Secretário-Controlador
Geral do Estado, e às determinações da Lei Complementar nº. 550/2014, realizamos
auditoria mediante análise do Processo nº 33542/2018 atendido solicitação constante do
Ofício nº 0151/GSF-SEFAZ/2018, em que se questiona se os repasses de recursos
arrecadados pelo Estado ao FUNDEB obedeceram as normas vigentes?
Esse trabalho foi dividido em 04 (quatro) etapas:
- Na primeira etapa realizamos uma análise da Lei Federal 11.494 de 20 de junho de
2007 que cria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, para descrever a composição e
distribuição, prestação de contas dos recursos, e responsabilidade do Conselho;
- Na segunda etapa emitidos relatórios disponíveis no Sistema Integrado de
Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso FIPLAN, com
objetivo de realizarmos uma análise financeira quanto a arrecadação do Estado
pertinente as receitas bases de contribuição para formação do FUNDEB descritos no
artigo 3º da Lei Federal 11.494/2007, bem como se os valores devidos foram
efetivamente transferidos ao fundo para posterior redistribuição conforme determinado
pelos artigos 8º e 9º da referida Lei;
- Na terceira etapa buscamos comparar os resultados obtidos quanto a arrecadação do
Estado, valores devidos e transferidos para composição do FUNDEB tendo por base as
informações contábeis disponíveis no FIPLAN;
- e por último, demonstramos a aplicação pelo Estado dos recursos recebidos do
FUNDEB no ano de 2017 com objetivo de verificar se o Estado tem cumprido com as
determinações da Lei.
Para melhor entendimento dos termos a serem utilizados neste relatório, esclareceremos
os conceitos dos termos que serão mais recorrentes:
a. Recursos transferidos para formação do FUNDEB se refere a contribuição
obrigatória de 20% das receitas de ITCMD, ICMS, IPVA, FPE/FPM, ITR, ICMS
Desoneração, IPI Exportação, Dívida Ativa e receitas acessórias dos tributos de
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a.

competência dos entes federativos conforme determina o artigo 3º da Lei Federal
11.494/2006, para formar o fundo e, posteriormente serem redistribuídos com base
no nos critérios do censo escolar;
b. Formação do FUNDEB, e Recursos deduzidos Mesmo conceito anterior;
c. Distribuição dos recursos do FUNDEB se refere ao rateio dos recursos
transferidos por todos os entes federativos para formação do FUNDEB, que é
realizado com base o censo escolar definido pelos artigo 8º e 9º da Lei Federal
11.494/2007;
d. Recursos recebidos do FUNDEB, e Receita do FUNDEB Mesmo conceito anterior.
II Análise legal quando a composição (formação), distribuição, e prestação de
contas dos recursos do fundo, e Conselho do FUNDEB
O objetivo desta auditoria é esclarecer fatos referentes aos repasses para formação do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação FUNDEB. Assim sendo, não detalharemos as especificações
legais do FUNDEB, por ser assunto pacificado no meio jurídico, administrativo e contábil.
Realizaremos a abordagem conceitual necessária à responder o objetivo desta auditoria.
Da formação do FUNDEB
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação FUNDEB, será formado por 20% dos recursos arrecadados
pelas receitas de: ITCMD, ICMS, IPVA, FPE/FPM, ITR, ICMS Desoneração, IPI
Exportação, Dívida Ativa e receitas acessórias dos tributos de competência dos entes
federativos conforme determina o artigo 3º da Lei Federal 11.494/2006:
Art. 3 o Os Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, são compostos por 20% (vinte por cento) das
seguintes fontes de receita:

I - imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos previsto no inciso I do caput
do art. 155 da Constituição Federal;

II - imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes
interestadual e intermunicipal e de comunicação previsto no inciso II do caput do art. 155 combinado com o inciso
IV do caput do art. 158 da Constituição Federal;

III - imposto sobre a propriedade de veículos automotores previsto no inciso III do caput do art. 155 combinado
com o inciso III do caput do art. 158 da Constituição Federal;
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IV - parcela do produto da arrecadação do imposto que a União eventualmente instituir no exercício da
competência que lhe é atribuída pelo inciso I do caput do art. 154 da Constituição Federal prevista no inciso II do
caput do art. 157 da Constituição Federal;

V - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial rural, relativamente a imóveis
situados nos Municípios, prevista no inciso II do caput do art. 158 da Constituição Federal;

VI - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza e do imposto
sobre produtos industrializados devida ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal FPE e
prevista na alínea a do inciso I do caput do art. 159 da Constituição Federal e no Sistema Tributário Nacional de
que trata a Lei n o 5.172, de 25 de outubro de 1966;

VII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza e do imposto
sobre produtos industrializados devida ao Fundo de Participação dos Municípios FPM e prevista na alínea b do
inciso I do caput do art. 159 da Constituição Federal e no Sistema Tributário Nacional de que trata a Lei nº 5.172,
de 25 de outubro de 1966;

VIII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados devida aos Estados e ao
Distrito Federal e prevista no inciso II do caput do art. 159 da Constituição Federal e na Lei Complementar n o 61,
de 26 de dezembro de 1989 ; e

IX - receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos previstos neste artigo, bem como juros e multas
eventualmente incidentes.
§ 1 o Inclui-se na base de cálculo dos recursos referidos nos incisos do caput deste artigo o montante de
recursos financeiros transferidos pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, conforme disposto
na Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.
§ 2 o Além dos recursos mencionados nos incisos do caput e no § 1 o deste artigo, os Fundos contarão com a
complementação da União, nos termos da Seção II deste Capítulo.

Em resumo, o FUNDEB é formado pelos seguintes recursos:
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Todos os valores acima descritos devem ser transferidos, no caso do Estado de Mato
Grosso, à conta do Banco do Brasil, para que posteriormente sejam redistribuídos
conforme determina o artigo 16 da Lei Federal 11.494/2007.
Art. 16. Os recursos dos Fundos serão disponibilizados pelas unidades transferidoras ao Banco do Brasil S.A. ou
Caixa Econômica Federal, que realizará a distribuição dos valores devidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios.

Parágrafo único. São unidades transferidoras a União, os Estados e o Distrito Federal em relação às respectivas
parcelas do Fundo cuja arrecadação e disponibilização para distribuição sejam de sua responsabilidade.

Da distribuição dos recursos arrecadados pelo FUNDEB
A distribuição desses recursos se dá na proporção do número de alunos matriculados
nas respectivas redes de educação básica pública presencial, tendo como referência o
censo escolar mais atualizado, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP, conforme determinado pelos artigos 8º
e 9º da Lei Federal 11.494/2007:
Art. 8 o A distribuição de recursos que compõem os Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal,
dar-se-á, entre o governo estadual e os de seus Municípios, na proporção do número de alunos matriculados nas
respectivas redes de educação básica pública presencial, na forma do Anexo desta Lei.
Art. 9 o Para os fins da distribuição dos recursos de que trata esta Lei, serão consideradas exclusivamente as
matrículas presenciais efetivas, conforme os dados apurados no censo escolar mais atualizado, realizado

5 de 26

anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, considerando as
ponderações aplicáveis.

Da prestação de contas
Temos que FUNDEB é um fundo de natureza contábil, conforme destaca a redação do
artigo 1º da Lei Federal 11.494/2007, o que não prejudica a transparência na prestação
de contas de seus recursos, pois a prática contábil do Estado tem identificado a
aplicação desses recursos por meio da fonte de recursos 122 Recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da
Educação-FUNDEB, concentrado na Unidade Orçamentária UO 14101 Secretaria de
Estado de Educação, Esporte e Lazer, onde se concentram os recursos orçamentários
destinados ao custeio das finalidades do fundo.
Art. 1 o

É instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, um Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza
contábil , nos termos do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

Dessa forma, a caracterização do fundo contábil não prejudica a prestação de contas,
pois como todo fundo deve ter seus recursos identificados por fontes específicas que
destacam a origem e a aplicação dos recursos vinculados na forma da Lei.
Destacamos que a maior premissa do FUNDEB é que seus recursos sejam aplicados na
manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos
trabalhadores em educação, incluindo sua condigna remuneração , Conforme
determinado pelo artigo 2º da Lei Federal 11.494/2007.
Assim, a prestação de contas deve atender as determinações do caput do artigo 25 da
Lei conforme abaixo transcrito:
Art. 25. Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados, relativos aos recursos
repassados e recebidos à conta dos Fundos assim como os referentes às despesas realizadas ficarão
permanentemente à disposição dos conselhos responsáveis, bem como dos órgãos federais, estaduais e
municipais de controle interno e externo, e ser-lhes-á dada ampla publicidade, inclusive por meio eletrônico.

Do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB
A Lei Federal 11.494/2007 em seu artigo 24 determina que sejam nomeados Conselhos
de Acompanhamento e Controle Social do Fundo que possuem a prerrogativa de
fiscalizar a aplicação dos recursos, e devem obrigatoriamente emitir parecer conclusivo
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para conhecimento do Tribunal de Contas conforme determinado pelo artigo 27 da Lei.
O conselho deve ser nomeado atendendo a seguinte composição, e atribuições mais
importantes que destacamos no texto da Lei:
Art. 24. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos
dos Fundos serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse fim.
§ 1 o

Os conselhos serão criados por legislação específica, editada no pertinente âmbito governamental,

observados os seguintes critérios de composição:

(...)

II - em âmbito estadual, por no mínimo 12 (doze) membros, sendo:

a) 3 (três) representantes do Poder Executivo estadual, dos quais pelo menos 1 (um) do órgão estadual
responsável pela educação básica;

b) 2 (dois) representantes dos Poderes Executivos Municipais;

c) 1 (um) representante do Conselho Estadual de Educação;

d) 1 (um) representante da seccional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME;

e) 1 (um) representante da seccional da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE;

f) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;

g) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, 1 (um) dos quais indicado pela entidade
estadual de estudantes secundaristas;

III - no Distrito Federal, por no mínimo 9 (nove) membros, sendo a composição determinada pelo disposto no
inciso II deste parágrafo, excluídos os membros mencionados nas suas alíneas b e d;

(...)
§ 2 o Integrarão ainda os conselhos municipais dos Fundos, quando houver, 1 (um) representante do respectivo
Conselho Municipal de Educação e 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei n o 8.069, de
13 de julho de 1990 , indicados por seus pares.
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§ 3 o Os membros dos conselhos previstos no caput deste artigo serão indicados até 20 (vinte) dias antes do
término do mandato dos conselheiros anteriores:

I - pelos dirigentes dos órgãos federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal e das entidades de classes
organizadas, nos casos das representações dessas instâncias;

II - nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos
ou entidades de âmbito nacional, estadual ou municipal, conforme o caso, em processo eletivo organizado para
esse fim, pelos respectivos pares;

III - nos casos de representantes de professores e servidores, pelas entidades sindicais da respectiva categoria.
§ 4 o Indicados os conselheiros, na forma dos incisos I e II do § 3 o deste artigo, o Ministério da Educação
designará os integrantes do conselho previsto no inciso I do § 1 o deste artigo, e o Poder
Executivo competente designará os integrantes dos conselhos previstos nos incisos II, III e IV do § 1 o deste
artigo.

(...)
§ 6 o O presidente dos conselhos previstos no caput deste artigo será eleito por seus pares em reunião do
colegiado, sendo impedido de ocupar a função o representante do governo gestor dos recursos do Fundo no
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 7 o Os conselhos dos Fundos atuarão com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder
Executivo local e serão renovados periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros.
§ 8 o A atuação dos membros dos conselhos dos Fundos:

I - não será remunerada;

II - é considerada atividade de relevante interesse social;

III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do
exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem
informações;

IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas
públicas, no curso do mandato:

a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do
estabelecimento de ensino em que atuam;
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b) atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do conselho;

c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual
tenha sido designado;

V - veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do conselho, no curso do
mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares.
§ 9 o

Aos conselhos incumbe, ainda, supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta

orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação, com o objetivo de
concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que
alicerçam a operacionalização dos Fundos.

§ 10. Os conselhos dos Fundos não contarão com estrutura administrativa própria, incumbindo à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios garantir infra-estrutura e condições materiais adequadas à
execução plena das competências dos conselhos e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais
relativos à criação e composição dos respectivos conselhos.

§ 11. Os membros dos conselhos de acompanhamento e controle terão mandato de, no máximo, 2 (dois) anos,
permitida 1 (uma) recondução por igual período.

(...)

§ 13. Aos conselhos incumbe, também, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino
para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos e, ainda, receber e analisar as prestações de contas
referentes a esses Programas, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e
encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

Aos conselheiros cabe ainda, nos termos do artigo 25, § único da Lei 11.494/2007 as
seguintes competências:
I - apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca
dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo;

II - por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário de Educação competente ou servidor
equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do Fundo,
devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta) dias;

III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos referentes a:
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a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com recursos do Fundo;

b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício
na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam
vinculados;
c) documentos referentes aos convênios com as instituições a que se refere o art. 8 o desta Lei;

d) outros documentos necessários ao desempenho de suas funções;

IV - realizar visitas e inspetorias in loco para verificar:

a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do Fundo;

b) a adequação do serviço de transporte escolar;

c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundo.

Consultamos a SEDUC/MT por meio de e-mail enviado à sua Unidade de Controle
Interno sobre a composição atual dos membros do Conselho de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB e fomos informados que os mesmos foram reconduzidos
conforme Ato nº 20.373/2017 publicado no DOE nº 27101 de 12/09/2017, página 4, e
retificação constante do Ato nº 21168/2017 publicado no DOE nº 27131 de 25/10/2017,
página 6.
Todavia, consultamos o sitio eletrônico do FNDE e obtivemos a informação que o Estado
de Mato Grosso está irregular quanto a essa informação:
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Destacamos que o Estado quando prestar contas ao Tribunal de Contas dos recursos
aplicados no FUNDEB, este deve estar acompanhado do parecer conclusivo emitido
pelo Conselho de Acompanhamento Social do FUNDEB conforme determina o artigo 27
da Lei Federal 11.494/2007:
Art. 27. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios prestarão contas dos recursos dos Fundos conforme os
procedimentos adotados pelos Tribunais de Contas competentes, observada a regulamentação aplicável.

Parágrafo único. As prestações de contas serão instruídas com parecer do conselho responsável, que deverá ser
apresentado ao Poder Executivo respectivo em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para a
apresentação da prestação de contas prevista no caput deste artigo.

Em resumo temos que ao Estado existe a obrigatoriedade de apresentar a comprovação
da utilização dos recursos do Fundo em três momentos distintos:
a) Mensalmente - Ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB,
mediante apresentação de relatórios gerenciais sobre o recebimento e emprego dos
recursos do Fundo, conforme estabelece o art. 25 da Lei nº. 11.494/2007.
b) Bimestralmente - Por meio de relatórios emitidos pelo Poder Executivo, resumindo a
execução orçamentária conforme determinado pelo artigo 52 da LC 101/2000,
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evidenciando as despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, em favor da
educação básica;
c) Anualmente - Ao Tribunal de Contas, com parecer conclusivo emitido pelo Conselho
de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, conforme estabelece o art. 27 da
Lei nº. 11.494/2007.
III Análise financeira dos recursos do FUNDEB, contribuídos e recebidos pelo
Estado em relação ao planejamento inicial da LOA/2017
Da previsão
Como já dito, o Estado deve contribuir com 20% (vinte por cento) dos valores
arrecadados pelas receitas de ITCMD, ICMS, IPVA, FPE, ICMS Desoneração, IPI
Exportação, Dívida Ativa e receitas acessórias de multas e juros dos tributos de
competência do Estado conforme determina o artigo 3º da Lei Federal 11.494/2007.
A previsão de contribuição para formação do FUNDEB pelo Estado no ano de 2017
somou R$1.886.510.761,41 (um bilhão, oitocentos e oitenta e seis milhões, quinhentos e
dez mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos), valor evidenciado
pelo FIP 729 Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada, emitido em
30/01/2018.
Já a expectativa de arrecadação, ou seja, os valores a serem recebidos pelo Estado
tendo por base o censo escolar determinado pelo artigo 8º e 9º da Lei Federal
11.494/2007, foi previsto em R$1.609.985.562,00 (um bilhão, seiscentos e nove milhões,
novecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais) conforme quadro
descritivo do artigo 3º da Lei Estadual nº 10.515 de 26 de janeiro de 2017, que estima a
receita e fixa a despesa do Estado de Mato Grosso para o ano de 2017. As despesas
foram fixadas tendo por fonte de recursos o FUNDEB (fonte 122) no valor de
R$1.617.146.449,40 (um bilhão, seiscentos e dezessete milhões, cento e quarenta e
seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos) conforme quadro
constante do Programa de trabalho Volume I Área Social descritivo da UO 14101
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, página 145.
Se compararmos as previsões de contribuição para formação do FUNDEB com as
expectativas de retorno com base no censo escolar temos uma diferença negativa de
14,66% (quatorze virgula sessenta e seis por cento).
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Da realização
Os recursos recebidos pelo FUNDEB foram classificados pela rubrica de receita
1.7.2.4.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB até o exercício de 2017, e a
partir de 2018 deve ocorrer pela rubrica 1758.01.1.1 Transferências de Recursos do
FUNDEB, conforme orientado pelo MCASP Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público 7ª edição.
Ao consultarmos o FIP 729 Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada, mês
de referência: Dezembro/2017 (que demonstra de forma consolidada todas as receitas
arrecadadas até aquele mês), emitido em 30/01/2018, verificamos os seguintes
resultados referentes as contribuições e recebimento dos recursos do FUNDEB:

Realizamos uma verificação analítica das receitas acumuladas que compõe a base de
contribuição ao FUNDEB demonstrados no FIP 729 Demonstrativo da Receita Orçada
com a Arrecadada, emitido em 30/01/2018, e constatamos os seguintes resultados:
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Verificamos diferença entre o valor consolidado no FIP729 referente as deduções para
formação do FUNDEB com os valores acumulados em cada rubrica de receita que
totaliza R$ 15.605,77 (quinze mil, seiscentos e cinco reais e setenta e sete centavos),
devidamente justificada pela SEFAZ/MT por meio da USGT- Unidade de Suporte a
Gestão do Tesouro Estadual e mantemos em nossos papeis de trabalho por não serem
relevantes nesta análise.
Resta que o FIP716A já demonstra as informações reais da arrecadação, devidamente
ajustadas, o que não ocorre com o FIP729, que certamente precisa de nova regra no
FIPLAN para adequar as informações à mesma tempestividade do FIP716A.
Considerando essas informações manteremos o valor analisado analiticamente nas
rubricas de receita analisadas no FIP729 de R$ 1.891.425.496,77 como sendo as
contribuições realizadas pelo Estado. Assim, comparando os valores contribuídos ao
FUNDEB pelo Estado com os valores recebidos com base no censo escolar, fica
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evidenciada a situação deficitária do Estado, pois os valores recebidos representam
apenas 78,46% (setenta e oito virgula quarenta e seis por cento) dos valores
efetivamente contribuídos conforme abaixo demonstrado:

IV Valores devidos e repassados pelo Estado para formação do FUNDEB
Os Estados e o Distrito Federal devem transferir para o Banco do Brasil os valores
retidos referente aos tributos de ITCMD, ICMS e IPVA, dívidas ativas e receitas
acessórias incidentes para formação do FUNDEB conforme determina os artigos 16 e 17
da Lei Federal 11.494/2007:
Art. 16. Os recursos dos Fundos serão disponibilizados pelas unidades transferidoras ao Banco do Brasil S.A. ou
Caixa Econômica Federal, que realizará a distribuição dos valores devidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios.

Parágrafo único. São unidades transferidoras a União, os Estados e o Distrito Federal em relação às respectivas
parcelas do Fundo cuja arrecadação e disponibilização para distribuição sejam de sua responsabilidade.

Art. 17. Os recursos dos Fundos, provenientes da União, dos Estados e do Distrito Federal, serão repassados
automaticamente para contas únicas e específicas dos Governos Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios,
vinculadas ao respectivo Fundo, instituídas para esse fim e mantidas na instituição financeira de que trata o art.
16 desta Lei.

(...)
§2o

Os repasses aos Fundos provenientes dos impostos previstos nos incisos I, II e III do caput do art. 155

combinados com os incisos III e IV do caput do art. 158 da Constituição Federal constarão dos orçamentos dos
Governos Estaduais e do Distrito Federal e serão depositados pelo estabelecimento oficial de crédito previsto no
art. 4 o da Lei Complementar n o 63, de 11 de janeiro de 1990 , no momento em que a arrecadação estiver sendo
realizada nas contas do Fundo abertas na instituição financeira de que trata o caput deste artigo.

Conferimos o repasse realizado pelo Estado mensalmente a fim de verificar a ocorrência
de diferenças entre os valores devidos pelo Estado e os valores efetivamente
transferidos ao Banco do Brasil para serem posteriormente rateados conforme o censo
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escolar.
Demonstraremos os resultados de nossa análise considerando os decênios de
arrecadação e efetiva transferência para formação do FUNDEB conforme determinado
pelo §7º do artigo 17 da Lei 11.494/2007:
§ 7 o Os recursos depositados na conta específica a que se refere o caput deste artigo serão depositados pela
União, Distrito Federal, Estados e Municípios na forma prevista no § 5 o do art. 69 da Lei n o 9.394, de 20 de
dezembro de 1996.

Assim, os repasses devem ocorrer conforme a periodicidade determinada pelo §5º do
artigo 69 da Lei Federal 9.394/1996, sendo destacado que se ocorrer atraso os valores
devem ser corrigidos monetariamente conforme transcrição abaixo:
§ 5º O repasse dos valores referidos neste artigo do caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos:

I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês, até o vigésimo dia;

II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês, até o trigésimo dia;

III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês, até o décimo dia do mês subsequente.

§ 6º O atraso da liberação sujeitará os recursos a correção monetária e à responsabilização civil e criminal das
autoridades competentes.

Ressaltamos que os recursos que compõe o fundo devem ser repassados
automaticamente para as contas únicas dos governos estaduais e municipais conforme
determina o artigo 17, §§2 e 3§ da Lei Federal 11.494/2007:
Art. 17. Os recursos dos Fundos, provenientes da União, dos Estados e do Distrito Federal, serão repassados
automaticamente para contas únicas e específicas dos Governos Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios,
vinculadas ao respectivo Fundo, instituídas para esse fim e mantidas na instituição financeira de que trata o art.
16 desta Lei.
§2o

Os repasses aos Fundos provenientes dos impostos previstos nos incisos I, II e III do caput do art. 155

combinados com os incisos III e IV do caput do art. 158 da Constituição Federal constarão dos orçamentos dos
Governos Estaduais e do Distrito Federal e serão depositados pelo estabelecimento oficial de crédito previsto no
art. 4 o da Lei Complementar n o 63, de 11 de janeiro de 1990 , no momento em que a arrecadação estiver sendo
realizada nas contas do Fundo abertas na instituição financeira de que trata o caput deste artigo.
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§3o

A instituição financeira de que trata o caput deste artigo, no que se refere aos recursos dos impostos e

participações mencionados no § 2 o deste artigo, creditará imediatamente as parcelas devidas ao Governo
Estadual, ao Distrito Federal e aos Municípios nas contas específicas referidas neste artigo, observados os
critérios e as finalidades estabelecidas nesta Lei, procedendo à divulgação dos valores creditados de forma
similar e com a mesma periodicidade utilizada pelos Estados em relação ao restante da transferência do referido
imposto.

Utilizamos o sistema FIPLAN como meio de consulta para atender a questão essencial
dessa auditoria que é se os repasses de recursos arrecadados pelo Estado ao FUNDEB
obedeceram as normas vigentes?
Tomamos como referência as Notas de Ordem Bancárias Extra orçamentárias - NEX
emitidas no ano de 2017, filtradas pela fonte de recursos 122 Recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da
Educação-FUNDEB, e fato orçamentário 14 Devolução do FUNDEB. Comparamos os
resultados com os valores devidos extraídos do FIP716A Demonstrativo de Receita
Arrecadada pela Integração por Data de Arrecadação, emitido em 05/02/2018, cujo
análise está demonstrada na tabela abaixo:
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Pelo demonstrativo acima, fica evidenciado que houveram diferenças entre o valor
devido e o repassado em cada decêndio, sendo compensado em decêndios seguintes
dentro do próprio mês ou em meses seguintes. No encerramento do exercício restou o
saldo de R$5.172.068,46 (cinco milhões, cento e setenta e dois mil, sessenta e oito reais
e quarenta e seis centavos) que se refere a arrecadação do terceiro decênio de 2017,
cuja obrigação de repasse para formação do FUNDEB se limita ao dia 10 de
janeiro/2018 (artigo 17 da Lei Federal 11.494/2007).
Verificamos diferença entre o valor consolidado no FIP729 com os valores arrecadados
demonstrados pelo FIP716A Demonstrativo de Receita Arrecadada pela Integração por
Data de Arrecadação, emitido em 05/02/2018, que somam R$ 48.798,81 (quarenta e oito
mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos), devidamente justificada
pela SEFAZ/MT por meio da USGT- Unidade de Suporte a Gestão do Tesouro Estadual
e mantemos em nossos papeis de trabalho por não serem relevantes nesta análise.
Resta que o FIP716A já demonstra as informações reais da arrecadação, devidamente
ajustadas, o que não ocorre com o FIP729, que certamente precisa de nova regra no
FIPLAN para adequar as informações à mesma tempestividade do FIP716A.
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V Aplicação pelo Estado dos recursos não repassados tempestivamente para
formação do FUNDEB
Como anteriormente demonstrado houveram diferenças entre o valor devido e o
repassado em cada decêndio, dessa forma passamos a analisar qual foi a destinação
dada pelo Estado a este recurso, enquanto permaneceram em posse do Estado para
serem depois compensados.
Consultamos o FIPLAN com objetivo de verificar a aplicação desses recursos
financeiros, se dentro da finalidade do FUNDEB conforme determinado pelos artigos 21
a 22 da Lei Federal 11.494/2007, ou em finalidade distinta.
Art. 21. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações
consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme
disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
(...)
Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao
pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede
pública.

Primeiramente consultamos mês a mês os recursos arrecadados pelo Estado do
FUNDEB registrados e acumulados pela rubrica de receita: 1724.01.00.00
Transferências de recursos do FUNDEB, tendo por base a consulta dos documentos
FIPLAN: RDR Registro da Receita Orçamentária, filtrados pela natureza da receita:
1724.01.00.00, fonte de recursos 122 e conta corrente 5395-3, onde elaboramos o
quadro que segue:
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Em segundo momento verificamos a aplicação mensal realizado pelo Estado tendo por
base a fonte de recursos 122 FUNDEB, e por meio da emissão mensal do FIP617
Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária, verificamos a aplicação
total de R$ 1.487.364.345,22 (um bilhão, quatrocentos e oitenta e sete milhões,
trezentos e sessenta e quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois
centavos), considerando as despesas efetivamente liquidadas por serem obrigações
liquidas e certas do Estado perante os credores conforme determinado pelo artigo 63 da
Lei Federal 4.320/64.

Também consultamos os pagamentos de restos a pagar realizados no ano de 2017 por
meio do FIP226 Demonstrativo de Restos a Pagar, emitido mês a mês, onde
verificamos o que segue:

Em terceiro momento realizamos a conciliação financeira da execução orçamentária,
sendo considerado o saldo contábil inicial da conta corrente 5395-3 do BB consultado
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pelo FIP215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente, somado à
arrecadação mensal já demonstrada e subtraído das despesas realizadas mensalmente,
onde obtemos o seguinte resultado:

Como observado, a partir da competência de abril/2017 os recursos distribuídos pelo
FUNDEB ao Estado, tendo por base o censo escolar conforme definido pela Lei
11.494/2007, tornaram-se insuficientes para cumprir com as despesas realizadas se
comparadas com os saldos não repassados para formação do fundo demonstrados no
Quadro 7 Valores devidos pelo Estado conforme arrecadação x valores repassados
para formação do FUNDEB.
Dessa forma é perceptível que os valores não repassados para formação do fundo
referentes ao primeiro e segundos decênios de maio/2017 (Quadro 7), que se referem
aos ingressos de receitas ocorridos os dias 21 e 30 de abril/2017 (devem ser repassados
no 1º decênio do mês maio), e ingressos ocorridos entre os dias 1º a 10 de maio/2017
(devem ser repassados no 2º decênio do mês de maio), que totalizaram
R$88.267.515,21 (oitenta e oito milhões, duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e
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quinze reais e vinte e um centavos), deram cobertura à insuficiência de caixa da fonte
122 FUNDEB no mês de abril/2017 (quadro 7) no valor de R$ 75.334.389,64 (setenta e
cinco milhões, trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta
e quatro centavos), e assim sucessivamente.
No mês de novembro/2017 o Quadro 11 demonstra insuficiência de R$ 375.600.949,21
(trezentos e setenta e cinco milhões, seiscentos mil, novecentos e quarenta e nove reais
e vinte e um centavos), e no quadro 7 demonstra a ausência de repasse para formação
do fundo acumulada em R$319.129.430,86 (trezentos e dezenove milhões, cento e vinte
e nove mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e seis centavos).
O Quadro 11 demonstra ainda que no mês de dezembro/2017 o Estado teve que aportar
com recursos próprios, pelo menos R$ 77.965.453,54 (setenta e sete milhões,
novecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e
quatro centavos) para que fosse possível cumprir com todos os pagamentos, sejam de
origem orçamentária ou restos a pagar pela fonte de recursos 122 FUNDEB.
A análise evidencia que os recursos não repassados pelo Estado para a formação do
FUNDEB foram utilizados para custear despesas vinculadas ao próprio FUNDEB nos
termos dos artigos 21 e 22 da Lei Federal 11.494/2007.
VI - Aplicação pelo Estado dos recursos recebidos do FUNDEB
Ao consultarmos a aplicação realizada pelo Estado, tendo por base a fonte de recursos
122 FUNDEB e UO 14101 Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, por
meio do FIP617 Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária, ficou
evidenciado a aplicação de R$ 1.487.364.345,22 (um bilhão, quatrocentos e oitenta e
sete milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e
vinte e dois centavos), considerando as despesas efetivamente liquidadas por serem
obrigações liquidas e certas do Estado perante os credores conforme determinado pelo
artigo 63 da Lei Federal 4.320/64. Demonstramos:
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Consultamos também os pagamentos realizados de restos a pagar por meio do FIP226
Demonstrativo de Restos a Pagar, emitido em 06/02/2018, filtrados pela fonte 122
FUNDEB, e verificamos que foram pagos R$ 102.001.568,51 (cento e dois milhões, um
mil, quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos) considerando as
despesa processadas conforme resumo abaixo:

A soma dos recursos aplicados perfaz o montante de R$ 1.589.366.395,16 (um bilhão,
quinhentos e oitenta e nove milhões, trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e noventa
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e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Considerando os recursos recebidos pelo Estado do FUNDEB registrados pela rubrica
de receita 1724.01.00.00 FUNDEB, com os valores aplicados conforme fonte de
recursos 122 FUNDEB, fica evidenciada a aplicação de 100,00% (cem por cento) dos
recursos recebidos do fundo, complementados em mais 7,09 (sete vírgula zero nove por
cento) para cumprir com todas as despesas vinculadas no ano de 2017 conforme quadro
abaixo:

Não faremos a verificação da efetiva aplicação legal determinada pelo artigo 22 da Lei
Federal 11.494/2007 que determina que pelo menos 60% (sessenta por cento) dos
recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos
profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. .
VII Conclusão
Considerando as constatações relatadas e dispostas nos cinco capítulos de análise
sendo: II Análise legal quando a composição, distribuição, e prestação de contas dos
recursos do fundo, e Conselho do FUNDEB, III Análise financeira dos recursos do
FUNDEB, contribuídos e recebidos pelo Estado em relação ao planejamento inicial da
LOA/2017, IV Valores devidos e repassados pelo Estado para formação do FUNDEB, V
Aplicação pelo Estado dos recursos não repassados tempestivamente para formação do
FUNDEB, VI - Aplicação pelo Estado dos recursos recebidos do FUNDEB, a
Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso CONCLUI que:
1. Houveram diferenças entre o valor devido e o repassado em cada decêndio,
sendo compensado em decêndios seguintes dentro do próprio mês ou em meses
seguintes, entretanto, não constatamos desvio de finalidade, uma vez que os
recursos não transferidos para formação do FUNDEB, enquanto permaneceram
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sobre o poder do Estado foram repassados a Secretaria de Estado de Educação e
foram aplicados no custeio das despesas vinculadas ao fundo nos termos dos
artigos 21 e 22 da Lei Federal 11.494/2007;
2. É possível concluir também, que houve ausência de atuação dos membros do
Conselho de Acompanhamento Social do FUNDEB, o que certamente, poderia ter
minimizado o risco das falhas relatadas no capítulo IV deste relatório.
A Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso tem a RECOMENDAR ainda que:
1. Os membros do Conselho de Acompanhamento Social do FUNDEB passem a
atuar tempestivamente e cumpram com as atribuições que lhe são determinadas
pela Lei Federal 11.494/2007;
2. O Estado, por meio da SEFAZ/MT, firme convênio com o Banco do Brasil para
que ocorra a retenção e transferência automática de 20% das receitas originárias
de: ITCMD, ICMS, IPVA, Dívida Ativa e receitas acessórias de multas e juros
desses tributos para formação do FUNDEB conforme determina o artigo 17 da Lei
Federal 11.494/2007;
3. No cumprimento das medidas de transparência e pleno conhecimento e
acompanhamento da sociedade quanto à receita: o lançamento e o recebimento de
toda a receita conforme determina o artigo 48-A, II da L.C. 101/2000, o Estado, por
meio da SEFAZ/MT, firme convênio com o Banco do Brasil para:
a. que seja informada à Contabilidade Geral do Estado, através de arquivo eletrônico
a ser integrado ao FIPLAN, todos os valores retidos das receitas do Estado e dos
munícipios repassados para formação do FUNDEB conforme determina o artigo 17
da Lei Federal 11.494/2007;
b. que seja informada à Contabilidade Geral do Estado, através de arquivo eletrônico
a ser integrado ao FIPLAN, a distribuição (rateio) dos recursos do FUNDEB
transferidos para o Estado e municípios com base no censo escolar definido pelo
artigo 18 da Lei Federal 11.494/2007.
4. A Contabilidade Geral do Estado crie contas contábeis no grupo contas de
controle, com a finalidade de espelhar a movimentação da conta corrente mantida
no Banco do Brasil para formação do FUNDEB conforme determina o artigo 16 da
Lei Federal 11.494/2007, a fim de evidenciar todos os recursos recebidos e
distribuídos a partir das informações recebidas de forma eletrônica descritas no
item 3 desta recomendação;
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5. Seja disponibilizada no portal transparência do Estado e no MIRA Cidadão, a
partir das informações registradas no item 3 desta recomendação, os valores
repassados pelo Estado e por cada Município para a formação do FUNDEB, bem
como os valores recebidos por cada ente.
É o relatório.
À apreciação superior.
Cuiabá, 6 de Fevereiro de 2018

_______________________________
Emerson Alves Soares
Auditor do Estado

_______________________________
Fabiano Ferreira Leite
Superintendente de Controle em Gestão Fiscal e Patrimonial
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