
 
 
 

 

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará 

Assessoria Jurídica 

 

1 

___________________________________________________________________________ 
 

PARECER JURÍDICO Nº 152/2022 

De Lavra: Assessoria Jurídica  

 

Assunto: Direito Administrativo. Processo licitatório. Tomada de preço 011/2022. 

Utilização de recursos do FUNDEB. 

 

1. DO RELATÓRIO 

Conforme solicitado a esta Assessoria Jurídica no tocante a possibilidade de utilização 

de recursos do FUNDEB para a contratação de empresa de engenharia para executar a conclusão da 

construção da escola do bairro do triangulo, objeto da tomada de preço 011/2022, é que passamos a analisar 

e tecer recomendações do ponto de vista eminentemente jurídico. 

É o Relatório. 

 

2. DA ANÁLISE JURÍDICA  

Primeiramente, cumpre destacar que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) foi criado, inicialmente, pela 

Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, e regulamentado pela Lei nº 11.494, de 20 de junho 

de 2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (Fundef), que vigorou de 1998 a 2006. Com vigência estabelecida para o período 

2007-2020, sua implantação começou em 1º de janeiro de 2007, sendo plenamente concluída em 2009 (onde 

os percentuais de receitas que o compõem alcançaram o patamar de 20% de contribuição nesse ano). 

Diante do término de vigência do Fundeb, em 31 de dezembro de 2020, foi promulgada 

a Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020, de modo a conferir, a partir de agora, caráter 

permanente ao Fundo, bem como aprimorar aspectos relevantes à sua operacionalização. Na sequência, foi 

publicada a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 regulamentando o Fundeb. Desse modo, na atual e 

vigente configuração, são esses os normativos que fundamentam o funcionamento dos Fundos no âmbito de 

cada ente governamental. 

Conceitualmente, trata-se de um fundo especial, de natureza contábil, de âmbito 

estadual. O Fundeb é formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e transferências 
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dos Estados, Distrito Federal e Municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da 

Constituição Federal (CF), bem como parcelas de recursos federais à título de complementação. 

Cabe ressaltar que os recursos do Fundeb devem ser aplicados na manutenção e 

desenvolvimento da educação básica pública, observando-se os respectivos âmbitos de atuação prioritária dos 

Estados e Municípios, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal (os Municípios 

devem utilizar recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental).  

O mínimo de 70% (setenta por cento) desses recursos (excluídos aqueles relativos à 

complementação da União – VAAR), devem ser destinados à remuneração dos profissionais da educação 

básica em efetivo exercício. A fração restante (de no máximo 30%), deve ser aplicada nas demais ações de 

manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, assim consideradas aquelas dispostas no art. 70 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

A referida legislação considera como ações de manutenção e desenvolvimento da 

educação básica pública aquelas voltadas à consecução dos objetivos das instituições educacionais de todos 

os níveis. Inserem-se no rol destas ações, despesas relacionadas à aquisição, manutenção e funcionamento 

das instalações e equipamentos necessários ao ensino, uso e manutenção de bens e serviços, remuneração e 

aperfeiçoamento dos profissionais da educação, aquisição de material didático, transporte escolar, entre outros.  

Ao estabelecer quais despesas podem ser consideradas como de manutenção e 

desenvolvimento do ensino, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), pressupõe que o sistema 

coloque o foco da educação na escola e no aluno. Por isso, a necessidade de vinculação necessária dos 

recursos aos objetivos básicos da instituição educacional.  

Em relação aos recursos do Fundeb, todas estas despesas devem estar vinculadas à 

educação básica, sendo que o art. 70 da LDB enumera as ações consideradas como de manutenção e 

desenvolvimento do ensino (MDE): 

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 se destinam a: 

I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação; 

II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos 

necessários ao ensino; 

III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 



 
 
 

 

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará 

Assessoria Jurídica 

 

3 

___________________________________________________________________________ 
 

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 a 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. 

(grifei) 

 

Segundo a cartilha de uso de recursos do FUNDEB elaborado pelo Ministério da 

Educação, em anexo (p. 17-18), o inciso II, do art. 70 da LDB, compreende:  

 aquisição de imóveis já construídos ou de terrenos para construção de prédios, 

destinados a escolas ou órgãos do sistema de ensino;  

 ampliação, conclusão e construção de prédios, poços, muros e quadras 

de esportes nas escolas e outras instalações físicas de uso exclusivo do 

sistema de ensino; 

  aquisição de mobiliário e equipamentos voltados para o atendimento exclusivo 

das necessidades do sistema da educação básica pública (carteiras e cadeiras, 

mesas, armários, mimeógrafos, retroprojetores, computadores, televisores, 

antenas, etc.);  

 manutenção dos equipamentos existentes (máquinas, móveis, equipamentos 

eletro-eletrônicos, etc.), seja mediante aquisição de produtos/serviços 

necessários ao funcionamento desses equipamentos (tintas, graxas, óleos, 

energia elétrica, etc.), seja mediante a realização de consertos diversos 

(reparos, recuperações, reformas, reposição de peças, revisões, etc.);  

 reforma, total ou parcial, de instalações físicas (rede elétrica, hidráulica, 

estrutura interna, pintura, cobertura, pisos, muros, grades, etc.) do sistema 

da educação básica. 
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Já o art. 71 da Lei 9.394/96 da LDB elenca as hipóteses que não constituem despesas 

de manutenção e desenvolvimento do ensino, e por conseguinte não poderão ser usados os recursos do 

FUNDEB para a realização de tais ações, vejamos:  

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 infra-estrutura, 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. 

(grifei) 

 

Segundo a cartilha de “uso de recursos do FUNDEB” elaborado pela Coordenação de 

Operacionalização do FUNDEB do Ministério da Educação, em anexo (p. 17-18), o inciso V, do art. 71 da LDB, 

acima citado, compreende as obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou 

indiretamente a rede escolar:  

 pavimentação, pontes, viadutos ou melhoria de vias, para acesso à escola;  

 implantação ou pagamento da iluminação dos logradouros públicos no trajeto 

até a escola;  

 implantação da rede de água e esgoto do bairro onde se localiza a escola. 

 

Logo, como a realização de construção, ampliação ou reforma das instalações físicas 

destinadas à educação básica pública são consideradas como ações de manutenção e desenvolvimento do 

ensino, e como visto por não estarem elencadas nas vedações do art. 71, V, é possível a aplicação da parcela 

de 30% dos recursos do Fundeb para a realização das mesmas.  
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Ademais, é admissível a utilização dos recursos do FUNDEB (30%) para a conclusão 

das obras tipificadas no art. 70, II, da LDB que tenham se iniciado em exercícios anteriores e estejam 

inacabadas, conforme orientação do Fundo Nacional do Desenvolvimento - FNDE1, vejamos: 

Da mesma forma como o art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB) considera despesa 

de manutenção e desenvolvimento do ensino a realização de construção, ampliação ou reforma das 

instalações físicas destinadas à educação básica pública, é possível a aplicação da parcela de 30% 

dos recursos do Fundeb para a conclusão dessas mesmas obras que tenham se iniciado em 

exercícios anteriores e estejam inacabadas. Para fins de respeito ao princípio da anualidade, deve-

se observar o exercício financeiro do empenho das despesas. 

(grifei) 

 

No mesmo sentido, destaca-se a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região, vejamos: 

PROCESSO Nº: 0000296-88.2017.4.05.8103 - APELAÇÃO CRIMINAL APELANTE: MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL APELADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA e outro RELATOR (A): 

Desembargador (a) Federal Manoel de Oliveira Erhardt - 4ª Turma EMENTA PENAL E PROCESSO 

PENAL. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPF. CRIME DE 

RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ART. 1º, INCISOS IV E V, DO DECRETO-LEI 201-67). 

APLICAÇÃO IRREGULAR DE VERBAS DO FUNDEB. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS 

REALIZADAS EM INSTALAÇÕES FÍSICAS VINCULADAS AO ENSINO. ART. 70, II, DA LEI 9.394/96. 

NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. Apelação Criminal interposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de sentença prolatada no Juízo da 18a. Vara Federal da 

SJ/CE, que julgou improcedente a pretensão deduzida na denúncia e absolveu MARCOS ANTÔNIO 

DA SILVA LIMA e ALBERTO SABINO GOMES da imputação dos crimes previstos no art. 1o., incisos 

IV e V, do Decreto-Lei 201/67. A decisão ora atacada entendeu que, na hipótese em apreciação, a 

resolução da questão pelo Tribunal de Contas Municipal do Ceará impede o prosseguimento da ação 

penal, por ausência de justa causa, já que não restou definida a materialidade delitiva dos crimes em 

questão. 2. A acusação foi de que MARCOS ANTÔNIO DA SILVA LIMA, na qualidade de Prefeito do 

Município de Ibiapina/CE, e ALBERTO SABINO GOMES, na qualidade de Gestor do FUNDEB do 

referido município, promoveram a aplicação de recursos do FUNDEB, no valor de R$ 333.163,99, para 

custear a reforma de um prédio, para funcionamento de garagem dos transportes escolares do 

                                                 
1 Disponível em: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-

programas/financiamento/fundeb/FundebPerguntaseRespostasOUTUBRO2021parapublicao.pdf. pg. 64 

https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/financiamento/fundeb/FundebPerguntaseRespostasOUTUBRO2021parapublicao.pdf
https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/financiamento/fundeb/FundebPerguntaseRespostasOUTUBRO2021parapublicao.pdf
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Município de Ibipiana/CE. 3. De acordo com o art. 1o., incisos IV e V, do Decreto-Lei 201/67, é crime 

de responsabilidade dos Prefeitos Municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, 

independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: (...) IV - empregar subvenções, 

auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza, em desacordo com os planos ou programas 

a que se destinam; e V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-Ias em 

desacordo com as normas financeiras pertinentes. 4. A análise da documentação posta nos autos 

permite observar que, em julgamento ocorrido no Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará - 

TCM/CE, restou definido o entendimento pela regularidade na aplicação dos recursos do FUNDEB em 

questão pelo Município de Ibipiana/CE, já que a reforma de garagem não representaria obra de 

infraestrutura vedada pela lei. 5. Conforme o Manual de Orientação do FUNDEB2, as obras de 

infraestrutura a que faz referência o art. 71, V, da Lei 9.394/96 são aquelas referentes a calçamento 

de ruas, a rede de água e esgoto, iluminação pública, ou obras de pontes, viadutos e melhorias de 

vias que dão acesso às escolas. A obra de adaptação de prédio para funcionamento da garagem, 

necessária à conservação dos veículos responsáveis pelo transporte escolar público, seria 

despesa realizada em instalações físicas vinculadas ao ensino, o que ocorreria com a aplicação 

dos 40% do FUNDEB, em conformidade com o disposto no art. 70, II, da Lei 9.394/96 e no Manual 

de Orientação do FUNDEB2, no que diz: Art. 70 da Lei 9.394/96 - 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 

se destinam a: () II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e 

equipamentos necessários ao ensino; (...). Manual de Orientação do FUNDEB: O conjunto de 

despesas com MDE nas quais essa parcela de 40% do Fundeb deve ser aplicada, compreende: 

(...) b) Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e de equipamentos 

necessários ao ensino (...) ampliação, conclusão e construção de prédios, poços, muros e 

quadras de esportes nas escolas e outras instalações físicas de uso exclusivo da educação 

básica; (...). 6. Não houve o emprego das citadas verbas em desacordo com os planos ou 

programas a que se destinam ou a realização de despesas em desconformidades com as 

normas financeiras vigentes. Conclui-se, pois, que a materialidade delitiva das condutas em 

comento não foi demonstrada pelo Ministério Público Federal, restando ausente a justa causa 

necessária para o prosseguimento do feito. 7. A reforma da garagem, utilizada exclusivamente 

para abrigar transporte escolar público, pode ser considerada como construção de instalação 

física de uso exclusivo da educação básica. 8. Apelo do MPF a que se nega provimento. 

Manutenção da decisão absolutória ora atacada em todos os seus termos. 

(TRF-5 - Ap: 00002968820174058103, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE 

OLIVEIRA ERHARDT, Data de Julgamento: 06/10/2020, 4ª TURMA) 
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(Grifei) 

 

Dessa forma, respeitadas as especificações dos arts. 70 e 71 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (LDB) e demais disposições da Lei nº 14.113, de 2020, é possível a aplicação da parcela 

de 30% dos recursos do Fundeb para as despesas consideradas como de “manutenção e desenvolvimento de 

ensino” (art. 70, II), bem como a conclusão das mesmas que tenham iniciado em gestões anteriores e ficaram 

inacabadas. 

 

3. DA CONCLUSÃO 

 Assim sendo, esta assessoria jurídica conclui que deduzida a remuneração do 

magistério, o restante dos recursos (correspondente ao máximo de 30% do FUNDEB) poderá ser utilizado para 

cobrir as despesas de ampliação, conclusão e construção das escolas fundamentais de ensino infantil e 

fundamental do Município, conforme art. 70, inciso II, da Lei Federal nº 9.394/1996, bem como para a conclusão 

de tais obras que porventura tenham ficado inacabadas em gestões anteriores.  

É o parecer, S.M.J. 

 

Santa Izabel do Pará, 10 de maio de 2022. 

 

 

 

PAULA JANAÍNA AZEVEDO DE OLIVEIRA MONTEIRO 

ASSESSORA JURÍDICA MUNICIPAL  
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