
DENÚNCIA
Prefeitura Municipal  de  MARAGOJIPE
Processo TCM nº 09977-17
Denunciante: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Denunciados: Srª VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS - Prefeita
Exercício Financeiro: 2015 e 2016
Relator: Cons. RAIMUNDO MOREIRA                                                            
                                                                                                                

DELIBERAÇÃO
                                                         

Tratam os autos de Denúncia, decorrente de Representação formulada pelo  Ministério
Público de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, por meio
da procuradora Sra. Aline Paim Monteiro do Rego Rio Branco, contra a PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARAGOJIPE, representada pela sua Titular Srª VERA LÚCIA MARIA
DOS  SANTOS,  protocolada  neste  Órgão  sob  o  nº.  TCM  09977-17,  em  data  de
14/12/2017,  baseada  em  denúncia  encaminhada  diretamente  ao  Órgão  acerca  de
irregularidades no âmbito da Prefeitura na gestão de recursos do FUNDEB-40% em face
da remuneração de Guardas Municipais com tais recursos, no exercício de funções em
locais sem relação com a seara educacional, tendo requisitando, para tanto, a escala dos
Guardas  Municipais,  com  indicação  de  sua  lotação  no  exercício  de  2015  e  nos  03
primeiros meses de 2016, e a relação dos que desempenham suas funções em escolas,
atendido após reiteração formulada. 

A seguir, passa a esclarecer o Órgão que o FUNDEB, disciplinado pela Lei Federal nº
11.494/07, tem por escopo promover a gestão e aplicação dos recursos vinculados ao
desenvolvimento  da  educação,  dispondo  em  seu  art.  21  que  a  sua  utilização  dos
respectivos  recursos  deverão  ser  aplicados  em  ações  destinadas  à  manutenção  e
desenvolvimento do ensino para educação básica pública,  vedada,  em seu art.  23,  a
utilização em financiamento das despesas não consideradas como tal,  constatando-se
que guardas municipais, nos três primeiros meses de 2015 e 2016, foram remunerados
por funções desempenhadas em ambientes que não possuem relação com a finalidade
indicada,  como nos casos das guardas escolares Adeise Caldas dos Santos e Olívia
Costa Santos Cruz que, em janeiro de 2015, exerceram suas funções na Secretaria de
Administração e o Sr.  Greidson Magno Dias Santos, guarda municipal que teve como
posto  de  serviço  uma ponte  municipal,  enquanto,  em fevereiro  de  2016,  22  guardas
municipais,  do  total  de  64,  exerceram  suas  funções  no  Gabinete  da  Prefeitura,
Secretarias Municipais de Saúde e Finanças e no forum municipal.

De outra parte,  continua a Procuradoria de Contas, o art.  71 da Lei nº 9.394/96, que
estabelece diretrizes e bases da educação nacional, ao relacionar as despesas que não
constituem  manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino,  inclui,  por  último,  os  demais
trabalhadores da educação quando em desvio de função ou em atividade alheia àquela
finalidade, requerendo que a Prefeita promova a devolução à conta do FUNDEB, com
recursos  municipais,  dos  valores  utilizados  irregularmente  para  remunerar  guardas
municipais que não desempenharam suas funções em ambiente educacional, requerendo
a apuração da prática nos demais meses para quantificação do valor a ser ressarcido ao



                    

referido  Fundo,  e  mais,  notificação  da  Prefeita  para  apresentar  defesa,  querendo,  a
procedência da Representação para devolução ao FUNDO do valor gasto em desvio de
finalidade e imputação de multa à Gestora, com base no art. 71, II, da Lei Orgânica desta
Corte, juntando ao feito farta documentação pertinente.

Encaminhando o processo à Presidência desta Casa, foi determinado pelo digno Titular o
sorteio do Relator, que se efetivou em Sessão Plenária de 20/12/2017, cabendo-nos a
escolha, em razão do que, em submissão aos princípios do contraditório e ampla defesa
inscritos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, foi promovida a notificação da Gestora,
para apresentação de defesa e comprovações pertinentes, no prazo de 20 (vinte) dias,
querendo, quanto às acusações e irregularidades apontadas, conforme Edital nº 462/17,
datado de 21/12/17, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCM do dia subsequente,
da Presidência desta Casa, comunicado ao interessado mediante Ofício nº 70 do dia 08
de janeiro, seguinte, da referida Chefia de Gabinete referida Presidência.

Após solicitação e obtenção de cópia integral do processo, apresentou a Gestora petição
de defesa protocolada sob nº TCM 01418-18, em data de 15/12/2018, através da qual
argui a falta de embasamento da denúncia, tendo em vista que a Guada Municipal foi
unificada a partir de 2015, mediante a Lei nº 19/2015, quando se extinguiram os cargos
de Guarda Escolar passando à denominação única de Guarda Municipal, em face do
escasso número dos primeiros, o que ocasionava a necessidade de substituição pelos
segundos relativamente aos serviços educacionais, não implicando, em consequência,
desvio de finalidade sua remuneração pelo fonte FUNDEB – 40%, porquanto exercentes
de sua função em locais relacionados aos serviços educacionais.

Quando  da edição da lei  e  extinção da Guarda  Escolar,  foi  criado o grupamento  de
Ronda  e  Proteção  Escolar,  cujos  integrantes  poderão  se  remunerados  sob  a  fonte
Fundeb 40%, na forma do inciso V do art. 70, da Lei nº 9.394/96, com a previsão, ainda,
de  que  aqueles  servidores  serão  integrados  a  qualquer  grupamento  criado  por  Lei,
informando, mais, que se houve prestação de serviços por Guarda Municipal remunerado
pelo Fundeb 40%, em local diverso daqueles relacionados ao sistema de ensino, foi de
forma eventual,  não configurando dano ou prejuízo ao erário ou desvio de finalidade,
tanto que o Ministério Público formou seu convencimento por amostragem, a indicar o
desarrazoamento da denúncia e falta  de fundamentação idônea capaz de demonstrar
desvio de finalidade na utilização de recursos do Fundeb.

Submetido  o  feito  à  Assessoria  Jurídica  deste  Tribunal,  manifestou-se  a  Unidade  na
esteira de procedimento adotado por vários Tribunais de Contas do país, esclarecendo
que as alegações de defesa confirmam o desvio de finalidade no emprego dos recursos
dos  40%  do  FUNDEB   para  pagamento  de  guardas  municipais  porquanto  “para
adequação  das  escolas  e  cobertura  de  folgas  dos  Guardas  Municipais  que
momentaneamente  tenham  prestado  serviços  nas  unidades  escolares  ou  prédios
relacionados  aos  serviços  educacionais”  e  que  ”apenas  os  guardas  municipais  que
exercem  funções ligadas ao sistema de ensino são remunerados pela fonte Fundeb 40%
no  Município  de  Maragojipe,  sendo  que  quando  ocorre  o  deslocamento  de  qualquer
destes servidores para outros grupamentos que não o de Ronda e Proteção Escolar, o
Comando da Guarda Civil  Municipal  informa ao departamento  de Recursos Humanos
para  alocação  e  outra  fonte  de  pagamento”,  sem qualquer  comprovação  nos  autos,
opinando, afinal, pelo conhecimento e procedência da Representação.
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Em  seguida,  foi  o  processo  encaminhada  à  1ª  Diretoria  de  Controle  Externo  “para
promover a liquidação do valor correspondente às irregularidades praticadas, devendo,
inclusive ser analisada a ocorrência destas falhas nos demais meses dos exercícios de
2015 e 2016”,  que apurou um total  de pagamentos a guardas municipais no valor de
R$2.096.278,52 (dois milhões e noventa e sei mil e duzentos e setenta e oito reais e
cinquenta e dois centavos), dos quais “destaca-se o valor de R$1.084.530,00 (um milhão
e  oitante  e  quatro  mil  e  quinhentos  e  trinta  reais),  conforme  quadro  resumo  dos
Pagamentos  a  Guardas  Municipais  -  FUNDEB  40%,  constante  do  item  1.2  deste
pronunciamento técnico, referentes a pagamentos irregulares a guardas municipais que
atuaram em diversas Secretarias do Município de Maragojipe, sem vínculo com a área
educacional, ou não constam nas Escalas da Guarda Civil Municipal”.

Em  verdade  a  Lei  federal  nº  11.494,  de  20/06/2007,  que  regulamenta  o  Fundo  de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
de  Educação  FUNDEB estabeleceu  nos  seus  artigos  21  e  23  as  regras  básicas  de
utilização do referido Fundo, in verbis:       

“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 9.391, de 20 de dezembro de 1996.  
……………

Art. 23. É vedada a utilização dos recursos dos Fundos:

I – no financiamento das despesas não consideradas cono de manutenção e
desenvolvimento da educação básica, conforme o art. 71 da Leio nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996;

II  –  como  garantia  ou  contrapartida  de  operações  de  rédito,  internas  ou
externas, contraídas pelos Estados, pelo distrito Federal ou pelos Municípios
que  não  se  destinem  ao  financiamento  de  projetos,  ações  ou  programas
considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a
educação básica;
………….”

De seu turno, a Lei federal nº 9.394, de 20/de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, elencou, nos seus arts. 70 e 71, as despesas
consideradas  e  não  consideradas,  respectivamente,  como  de  manutenção  e
desenvolvimento do ensino pública, na forma abaixo:

“Art. 70 – Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino
as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das
instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que destinam
a: 
I – remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais
da educação;
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II  –  aquisição,  manutenção,  construção  e  conservação  de  instalações  e
equipamentos necessários ao ensino;
III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;
IV – levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente
ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;
V – realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas
de ensino;
VI – concessão de bolsas de estudo alunos de escolas públicas e privadas; 
VII – amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao
disposto nos incisos deste artigo;
VIII – aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de
transporte escolar. 

Art.  71-  Não  constituirão  despesas  de  manutenção  e  desenvolvimento  do
ensino aquelas realizadas com:

i  –  pesquisa,  quando  não  vinculada  às  instituições  de  ensino,  ou,  quando
efetivada  fora  dos  sistemas  de  ensino,  que  não  vise,  precipuamente,  ao
aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão;
II  –  subvenção  a  instituições  públicas  ou  privadas  de  caráter  assistencial,
desportivo ou cultural;
III  –  formação  de  quadros  especiais  para  a  administração  pública,  sejam
militares ou civis, inclusive diplomáticos;
IV  -  programas  suplementares  de  alimentação,  assistência  médico-
odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social;
V  –  obras  de infraestrutura,  ainda que  realizadas  para  beneficiar  direta  ou
indiretamente a rede escolar;
VI – pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio
de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino”.

Este Tribunal de Contas, também através de sua Resolução nº 1251/07, relacionou no
seu art. 9º, as ações reputadas como compatíveis à manutenção e desenvolvimento do
ensino, entre as quais, a de vigilância, como segue:

“Art.  9º  –  São  consideradas,  dentre  outras  assemelhadas,  como ações  de
manutenção e desenvolvimento da educação básica pública:
……………

V – realização de atividades-meio necessárias ao funcionameneto do ensino,
compreendendo: 
a) as despesas inerentes ao custeio das diversas atividades relacionadas ao
adequado funcionamento da educação básica  como, por exemplo, serviço de
vigilância,  de limpeza e de conservação, aquisição do material  de consumo
utilizado  nas  escolas  e  demais  órgãos  do  sistema,  tais  quais  papel,  lápis,
canetas, fitas adesivas, gizes, cartolinas, água, produtos de higiene e limpeza,
tintas e outros assemelhados”.

Ademais,  o  art.  10,  VII,  da  mesma  Resolução  1251/07  desta  Corte,  arrematando  a
questão  a  que  se  referem  os  presentes  autos,  dispõe  no  sentido  de  que  não  são
consideradas despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, dentre outras:  
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“VII – a remuneração de pessoal docente e demais trabalhadores da educação
quando  em  desvio  de  função  ou  em  exercício  de  atividades  alheias  à
manutenção e ao desenvolvimento do ensino;”

Nessas condições e tendo em vista as normas legais que regulam a matéria, erige-se a
impossibilidade de pagamento de guardas civis municipais que prestam serviços e áreas
não vinculadas a atividade de ensino, ou seja, em outras secretarias municipais fora do
âmbito  da Secretaria  da Educação,  considerando-se o procedimento  como desvio de
finalidade da aplicação de recursos do FUNDEB, criando para o Gestor a obrigação de
sua reposição ao Fundo específico, porquanto tal pagamento  não encontra guarida em
dispositivo da LDB, constituindo violação à vinculação constitucional  de tais recursos,
improcedendo assim as considerações consignadas na defesa interposta.

Posto isso, com fundamento no art.  1º,  XX, da Lei  Complementar nº 006/91,  com as
modificações introduzidas pela de nº 014/98, de igual hierarquia, combinado com os arts.
22  e  23  da  Resolução  nº  TCM  nº  1225/06,  votamos  pelo  conhecimento como
Representação/Denúncia do presente expediente, formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DE CONTAS, POR SUA Procuradora Srª Aline Paim Monteiro do Rego Branco, contra a
Prefeitura Municipal de MARAGOJIPE, representada pela sua Titular Srª VERA LÚCIA
MARIA DOS SANTOS, vinculada à 1ª Inspetoria Regional de Controle Externo – 1ª IRCE,
sediada em SALVADOR, e, no mérito, pela sua procedência parcial, para determinar à
Gestora a reposição à conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB,  com recursos do erário
municipal,  da  importância  de  R$1.084.530,00  (um  milhão  e  oitenta  e  quatro  mil  e
quinhentos e trinta reais) relativa aos pagamentos irregulares efetuados a guardas civis
municipais que atuaram, nas diversas Secretarias Municipais, sem vínculo com a área
educacional, ou não constam nas Escalas da Guarda Civil Municipal, com recursos do
mesmo Fundo, deixando-se de aplicar qualquer multa à Gestora em face da inexistência
de má-fé e de prejuízo ao erário, traduzida a irregularidade apontada em imprecisão de
natureza  técnico-formal,  ficando  advertido,  todavia,  no  sentido  de  evitar,  de  futuro,  a
prática constante desta Representação.

Cópia  desta  decisão  caberá  ser  encaminhada  à  Coordenadoria  de  Controle  Externo
competente para conhecimento.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO
DA BAHIA, em 10 de setembro de 2019.

Cons. PLÍNIO CARNEIRO FILHO
Presidente

Cons. RAIMUNDO MOREIRA
Relator
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Este documento foi assinado digitalmente conforme orienta a resolução TCM nº01300-11. Para verificar a autenticidade deste, vá na página do

TCM em www.tcm.ba.gov.br e acesse o formato digital assinado eletronicamente.
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