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NOTA TÉCNICA Nº 003/2019 

05/11/2019 

 

Tema: Recomposição dos Recursos do FUNDEB. 

Assunto: Ajuste Financeiro do FUNDEB referente ao exercício 2010 a 2018- 

Devolução e Recomposição – Municípios e Estado de Rondônia 

Referência: Lei nº 11.494/2007, Decreto nº 6.253/2017, Lei nº 11.494/2017 e 

Portaria/MEC nº 385/2018 

 

 

 

 

 

A ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS – AROM -, 

vem apresentar Nota Técnica com sugestão de uniformização do 

entendimento da comunidade municipalista, em especial aos técnicos 

da área de educação, a respeito da necessidade de devolução de 

recursos para recomposição do FUNDEB de forma administrativa.   

  

 

DO REPASSE A MAIOR AOS MUNICÍPIOS DE RONDÔNIA 

 

Em maio de 2018, chegou ao conhecimento desta entidade, 

AROM, informações quanto ao processo administrativo do MEC nº 

23034.046299/2016-22, a qual já solicitava a imediata recomposição do 

Fundo Nacional de Educação Básica, a constar que fora apurado 

valores inferiores. 
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Verificou-se, após diversas reuniões, que os valores 

repassados aos municípios oriundos da parcela IPVA/FUNDEB foram de 

forma errônea na monta super. 

 

Verificou-se neste momento que, de fato, a distribuição dos 

recursos aos entes municipais de Rondônia fora feita com uma regra 

distinta, aplicando a fórmula do ICMS e não do IPVA. Tal erro nos 

repasses remontam ao interregno de 2010 a 2018. 

 

Diversas foram as reuniões conjuntas, a fim de buscar sanear 

as dúvidas que residiam, em especial a certeza dos repasses maiores, 

formas de recomposição, índices a serem aplicados e condições 

razoáveis para não causar impactos de grande monta aos municípios, 

tendo, todos os órgãos envolvidos, a convicção da necessidade de 

devolução, a constar “MP, MPC, TCE, PGE, CGE, CACS-FUNDEB, SEDUC-

PVH E AROM”. 

 

 

DA AUTOCOMPOSIÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO 

 

Superadas todas as dúvidas e celeumas de ordem técnica, 

as quais possuem vastas atas de reuniões, através de uma atuação 

proeminente e pacificadora do Ministério Público de Rondônia, chegou-

se a uma proposta de autocomposição, a qual a apuração do Banco 

do Brasil, do período 2010 até 2018, foi a ordem de R$ 78.476.169,58 
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(setenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, cento e 

sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), que atualizado pela 

índice de correção do IPCA-E até agosto de 2019, perfaz R$ 

96.973.936,79 (noventa e seis milhões, novecentos e setenta e três mil, 

novecentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos). 

 

A instrumentalização desta recomposição dos recursos se 

dará de forma administrativa, evitando medidas judiciais, ocorrendo 

pela adesão do ente municipal ao Termo de compromisso, que estará 

composto pelo “Estado de Rondônia, Banco do Brasil e o ente 

Municipal”, figurando como intervenientes no presente instrumento o 

MP, TCE, MPC, AROM, CACS FUNDEB, CGE e PGE. 

 

 

DAS NUANCES DA DEVOLUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO 

 

Como se pode perceber, pacificado o entendimento de que 

os municípios receberam recursos superiores, o que causou desequilíbrio, 

não tendo outra medida se não sua recomposição, logo, a pactuação 

firmada através do termo de adesão, estabelece: 

a) Devolução em 48 (quarenta e oito) meses de iguais 

valores, retidos diretamente na conta do FPM dos municípios, antes 

mesmo do repasse; 

b) A atualização ocorrerá com base no índice econômico 

IPCA, tendo sido pactuado tal ônus ao Banco do Brasil. Logo os 

municípios não terão qualquer desembolso referente a correção. 
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c) O início do processo de restituição e recomposição será 

pela primeira parcela a ser recomposta em 10 de dezembro de 2019, 

mediante autorização individual de cada ente; 

d) Os valores retidos dos municípios serão 

automaticamente transferidos para uma conta do Estado denominada 

“Ajuste FUNDEB”, que posteriormente será realizada a transferência 

adequada a cada ente utilizando o índice do FUNDEB correspondente 

ao exercício de 2019. 

e) Estabeleceu-se a responsabilidade da AROM em 

recepcionar todos os termos de autorização dos entes municipais.  

f) Os recursos advindos desse Ajuste FUNDEB, 

estabeleceram-se a obrigatoriedade de ser destinado especificamente 

para investimento na educação, em conformidade com o estabelecido 

no acórdão do TCU nº 2866/2018- TCU. 

g) O plano de aplicação do recurso creditado na conta 

investimento FUNDEB ficará a cargo da municipalidade em planejar 

através da Secretaria Municipal de Educação; 

h) Será expedida a instrução normativa pelo Tribunal de 

Contas do Estado de Rondônia para orientar aos Municípios nos 

procedimentos contábeis adequados a serem realizados para essa 

operacionalidade; 

i) O Ministério Público do Estado de Rondônia expediu 

Recomendação nº 013/2019-18ªPJ, a fim de que seja encaminhado aos 

Municípios, para tomarem conhecimento do termo de acordo, para 

adoção de providências necessárias para acolhida da proposição. 
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D0S PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS 

 

Para efeito do “débito”, ou seja, o valor que será retido de 

cada município, a considerar que os recursos não irão adentrar as 

contas públicas municipais, não trará impactos, a primeiro momento, na 

contabilidade pública dos entes, tendo por oportuno, tão somente, o 

impacto financeiro. 

 

Diferente se dá o procedimento de “crédito” pela qual o 

município terá conta específica a recepcionar tais recursos e um plano 

de utilização específico a investimento. Por consequência, este recurso 

não entrará como receita corrente líquida; logo alerta-se que o recurso 

não poderá ser aplicado ou contabilizado como receita corrente 

líquida, tendo a OBRIGATORIEDADE de ser aplicado em INVESTIMENTO. 

 

 

COMO OCORRE A ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO FUNDEB 

 

Importante aclarar que o Fundeb é composto por 

arrecadação de recursos realizadas pela União e, no caso de Rondônia, 

pelo Governo Estadual, que aufere periodicamente nos tesouros 

(nacional e estadual); ao Banco do Brasil, que procede a distribuição 

dos recursos mediante crédito em favor dos Estados e Municípios 

beneficiários, em conta única e específica instituída para essa 

finalidade, no próprio Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal 

(art. 1º da Portaria 317 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 
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16/06/2008).  

  

Sua distribuição ocorre de forma automática (sem 

necessidade de autorização ou convênios para esse fim) e periódica, 

mediante crédito na conta específica de cada governo estadual e 

municipal, no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal.   

 

A distribuição é realizada com base no número de alunos da 

educação básica pública, de acordo com dados do último Censo 

Escolar, sendo computados os alunos matriculados nos respectivos 

âmbitos de atuação prioritária, conforme art. 211 da Constituição 

Federal. Ou seja, os Municípios recebem os recursos do Fundeb com 

base no número de alunos da educação infantil e do ensino 

fundamental (inclusive EJA) e os Estados com base no número de alunos 

do ensino fundamental e médio (inclusive EJA). 

 

Sua transferência tem caráter constitucional, logo a 

transferência do crédito ocorre de forma automática, o que não possui 

condições de atraso ou inadimplência dos órgãos no repasse aos entes 

federados. 

 

 

DOS VALORES QUE ESTÃO INCLUSOS NA RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO 

 

Da apuração dos valores a serem objeto de recomposição 

do FUNDO: 
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DOS VALORES A SEREM RESTITUIDOS POR MUNICÍPIO 

 

Após a recomposição, abaixo os valores que serão 

retornados aos municípios, obviamente estes serão gradativos conforme 

ocorreram as parcelas de devolução. 
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Abaixo colecionamos a tabela contendo os valores nominais 

a serem debitados, ou seja, descontados para composição do fundo 

por cada um dos entes municipais, conforme segue: 
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DA CERTIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS 

 

Para que não pairem quaisquer dúvidas dos entes municipais 

e de suas respectivas equipes técnicas e assessorias, esta entidade 

coleciona abaixo certidão nº 430/2019/18ºPJ do procedimento 

instaurado pelo Ministério Público nº 2017001010023899, que segue: 
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RECOMENDAÇÃO 

 

Importante alertar aos entes municipais de que a atuação 

da AROM fora enérgica e coerente a defender os entes municipais que 

não deram causa a tal celeuma. Entretanto, neste momento, após 

superados todos os entreves de ordem técnica, a devolução se faz 

OBRIGATORIA, URGENTE E NECESSÁRIA, por imposição de normas 

infraconstitucionais, o que, caso não ocorra, certamente a 

municipalidade irá sofrer medidas judiciais severas e que podem imputar 

inclusive ações ao gestor público. 

 

A forma administrativa possibilita que o ente municipal não 

absorva os custos de juros, multa e correção, o que certamente a via 

judicial não terá tal condicionante, e ainda será integral de forma não 

parcelada, podendo ocorrer por decisão em valor total, resultando em 

um impacto significativo, colapsando as suas políticas públicas. 

 

Logo, faz-se necessário recomendar aos gestores municipais, 

a convalidação do termo de adesão até o dia 20 de novembro de 

2019. 

A planilha e demais documentos seguem anexos e estão no 

site 1www.arom.org.br, a qual damos total transparência e publicidade 

para que não pairem quaisquer dúvidas aos gestores e a equipe 

técnica municipal. 

 

 
1 NOTA TÉCNICA Nº 002/2019 de 14 de fevereiro de 2019  
http://arom.org.br/wp-content/uploads/2019/02/NOTA-T%C3%89CNICA-002-2019-FUNDEB-1.pdf  

http://www.arom.org.br/
http://arom.org.br/wp-content/uploads/2019/02/NOTA-T%C3%89CNICA-002-2019-FUNDEB-1.pdf
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Sendo estas as informações pertinentes e essenciais a aclarar 

a comunidade municipalista, esta entidade reafirma seu compromisso 

em estar vigilante na defesa do ente mais frágil da federação e na 

melhoria contínua de suas ações em prol deste. 

 

Porto Velho, 05 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

Ivonete Caja – Coordenadora Jurídica OAB/1871 

Coordenadoria Jurídica – AROM 

 

 

 

 

 

 

Roger André Fernandes - Diretor Executivo 

Diretoria Executiva – AROM 
 


