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EDUCAÇÃO

Conceitos gerais:

A educação é direito de todos e dever do Estado e da família;

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de:

Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17
(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita
para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

Progressiva universalização do ensino médio gratuito;

Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco)
anos de idade;

Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação
artística, segundo a capacidade de cada um;

EDUCAÇÃO

Atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por
meio de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde.

Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino;

(...continuação)

O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo!

Fonte: CF/1988, arts. 205 a 208.

O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competen-
te.





EDUCAÇÃO: COMPETÊNCIAS

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em
regime de colaboração seus sistemas de ensino.

A União [...] exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e
supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e
padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e
financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino
fundamental e médio.

Fonte: CF/1988, art. 211.

Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na
educação infantil.

EDUCAÇÃO: COMPETÊNCIAS

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre educação e ensino.

Compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e
manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do
Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental.

No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-
se-á a estabelecer normas gerais.

Fonte: CF/1988, arts. 24, IX, e §§ 1º e 2º, e 30, I e VI.

A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.



EDUCAÇÃO: COMPETÊNCIAS

Leis gerais da União, aplicáveis a Estados e Municípios:

Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação
escolar pública: Lei nº 11.738/2008.

Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional (LDB): Lei nº 9.394/1996;

Lei do FUNDEB: Lei nº 11.494/2007;

Lei da Alimentação (Merenda) Escolar e do Programa Dinheiro Direto na
Escola: Lei nº 11.947/2011;

E quanto ao funcionamento de outros programas da educação, como
Censo Escolar, PNLD, PNATE, qual a previsão legal?

A atuação dos municípios decorre da CF/1988 e da legislação acima. Por
exemplo, a LDB contém dispositivos relacionados a esse programas.

EDUCAÇÃO: OPERACIONALIZAÇÃO

Os órgãos federais responsáveis pelos programas
conservarão a autoridade normativa e exercerão
controle e fiscalização indispensáveis sobre a execução
local, condicionando-se a liberação dos recursos ao fiel
cumprimento dos programas e convênios.

(Decreto-Lei nº 200/1967, art. 10, §6º)

EDUCAÇÃO INFANTIL E

ENSINO FUNDAMENTAL



ENSINO FUNDAMENTAL

CENSO ESCOLAR

Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes
a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola.
(CF/1988, art. 208, §3º)

O poder público deverá recensear os educandos no ensino fundamental, com especial
atenção para o grupo de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade e de 15 (quinze) a 16
(dezesseis) anos de idade. (Lei nº 9.394/1996, art. 87, §2º)

Compete aos Estados e aos Municípios, em regime de colaboração, e com a assistência
da União, recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental, e os
jovens e adultos que a ele não tiveram acesso. (Lei nº 9.394/1996, art. 5º, §1, I)

Toda instituição de educação, de direito público ou privado, com ou sem fins
lucrativos, é obrigada a prestar as informações solicitadas pelo INEP - Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, por ocasião da
realização do censo da educação ou para fins de elaboração de indicadores
educacionais. (Decreto nº 6.425/2008, art. 5º)

CENSO ESCOLAR

Não envolve diretamente a execução de despesa, mas tem reflexos
sobre o repasse de recursos de outros programas do MEC, como,
por exemplo:

- Cálculo do coeficiente de distribuição dos recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB);

- Repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) por meio dos seguintes programas:

 Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),
 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE),
 Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), e
 Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).



Para efeitos do Censo Escolar, serão considerados os alunos matriculados e com
freqüência regular à escola na última quarta-feira do mês de maio, de cada ano: Dia
Nacional do Censo Escolar da Educação Básica. (Portaria MEC nº 316/2007, arts.
2º e 6º)

Todos os estabelecimentos de ensino do país deverão responder ao Censo Escolar,
por meio do sistema "Educacenso", com base nessa data de referência. (Portaria
MEC nº 264/2007, art. 3º)

Aos diretores e dirigentes dos estabelecimentos de ensino público e privado,
cabe responder ao Censo Escolar no sistema "Educacenso", responsabilizando-se pela
veracidade das informações declaradas. (Portaria MEC nº 316/2007, art. 4º, I)

Aos gestores municipais de ensino, cabe (Portaria MEC nº 316/2007, art. 4º, II):

- treinar os agentes que coordenarão o processo censitário das escolas vinculadas
aos respectivos sistemas de ensino;

- acompanhar e controlar toda a execução do processo censitário;

- zelar pelo cumprimento dos prazos e das normas estabelecidos pelo Inep;

- responsabilizar-se solidariamente pela veracidade dos dados declarados pelas
escolas de seus respectivos sistemas de ensino.

CENSO ESCOLAR

Os estabelecimentos de ensino público [...] e as Secretarias de Educação Municipais,
ao procederem à confirmação da matrícula correta, diretamente no sistema
Educacenso, deverão manter arquivada toda a documentação comprobatória das
matrículas, para possibilitar, a qualquer momento, verificações pelo MEC, Inep, órgãos
de controle, órgãos de acompanhamento, controle social e fiscalização dos recursos do
Fundeb e Ministério Público, respondendo administrativa, civil e penalmente, pela
inclusão de informação inadequada, se comprovada a omissão ou comissão, dolo ou
culpa, nos termos da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992. (Portaria INEP nº
235/2011, art. 4º, §2ºe art. 1º, §2º)

Para confirmação da matrícula correta no sistema Educacenso, deve-se ter como
referência documentos que contenham dados de identificação dos alunos , tais como:

- ficha de matrícula do aluno devidamente preenchida e assinada pelo seu
responsável OU

- histórico escolar e documentos que contenham dados de frequência dos
alunos, tais como diário de classe ou livro de frequência ou documento
emitido por sistema próprio que informe a frequência escolar na data de
referência do Censo Escolar. (Portaria INEP nº 235/2011, art. 4º, §1º)

CENSO ESCOLAR: COMO
OCORREU EM 2012

a) 30/05/2012: INEP abriu o Educacenso na Internet para entrada de dados.

b) 30/05/2012 a 31/07/2012: Diretor ou Responsável pela escola ou pelo Sistema
Educacional Informatizado procede à coleta, digitação e exportação dos dados pela
Internet, tendo como data de referência para as informações prestadas o dia
30/05/2012.

Os questionários do Censo Escolar (Escola, Escola Nova, Turma, Aluno e Docente)
são utilizados para facilitar a coleta das informações pelas escolas que não
possuem Internet. Essas escolas devem solicitar os formulários à Secretaria de
Educação, preenchê-los e se dirigir a um local "pólo" com acesso à Internet para
enviar os dados.

As escolas novas deverão procurar a Secretaria Estadual de Educação - no MA,
fones (98) 3218-2359 e 3218-2324 - e realizar o cadastro da escola e do
responsável pelo preenchimento do Censo Escolar. Depois do cadastro a
Secretaria Estadual informará o código da escola fornecido pelo Inep, e o
responsável receberá um e-mail com a senha de acesso ao Sistema Educacenso,
necessária para responder ao Censo Escolar.







CENSO ESCOLAR: COMO
OCORREU EM 2012

c) 15/08/2012: INEP enviou os dados preliminares ao MEC para publicação no DOU.

d) 06/09/2012: MEC publicou dos dados preliminares no DOU. A partir desse dia, o
INEP disponibilizou os relatórios por escola no Educacenso para conferência dos
gestores municipais, e até dia 11/09/2012, enviou ofício aos gestores informando a
respeito ;

e) 06/09/2012 a 05/10/2012: INEP reabriu o "Educacenso" na Internet somente
para conferência e correção, se for o caso, de erros de informações prestadas no
período de coleta, a ser feita pelo Diretor ou Responsável pela escola ou pelo Sistema
Educacional Informatizado.

f) 06/10/2012 a 16/10/2012: Coordenações Estaduais do Censo Escolar
verificaram dos dados processados após a conferência e correção de inconsistências
no sistema Educacenso durante o período de retificação.

g) 17/10/2012 a 26/10/2012: Diretor, Responsável pela escola ou pelo Sistema
Educacional Informatizado confirma ou desconsiderou as matrículas duplicadas
diretamente no módulo de confirmação de matrícula no sistema Educacenso, via
Internet.

h) 27/10/2012 a 28/11/2012: INEP fez a verificação final dos dados processados
após análise e correção de inconsistências no sistema Educacenso.

i) 30/11/2012: INEP enviou dos dados finais resultantes das correções e verificações
do Censo Escolar da Educação Básica/2012 ao Ministério da Educação para publicação
final no Diário Oficial da União.

CENSO ESCOLAR: COMO
OCORREU EM 2012

A partir de fevereiro de 2013, o INEP procede à abertura do módulo "Situação do
Aluno" no Sistema Educacenso na Internet para alimentação e atualizar os dados de
rendimento e movimento escolar dos alunos declarados ao Censo Escolar 2012, que
deve ocorrer até 15/03/2013.

Para verificar o último Censo registrado, por escola, acessar:

http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/dataEscolaBrasil/home.seam

CENSO ESCOLAR:
COMO CONSULTAR

Para verificar o Censo dos anos anteriores, acessar

https://www.fnde.gov.br/pnaeweb/publico/relatorioDelegacaoEstadual.do

Atentar para o fato de que esta consulta se refere à clientela do PNAE em determinado
ano, a qual leva em consideração o Censo do ano anterior. Assim, ao preeencher o
campo Exercício com “2012”, obtem-se o censo de 2011, e assim, sucessivamente.





PROGRAMA NACIONAL
DO LIVRO DIDÁTICO (PNLD)

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) abrange a distribuição de livros
didáticos aos alunos da educação básica.

Para participar do PNLD, as redes de ensino municipais devem firmar um TERMO DE
ADESÃO específico, disponibilizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE).

O termo de adesão deve ser ASSINADO PELO PREFEITO, acompanhado da cópia de
documento de identificação com assinatura semelhante (ou assinatura registrada em
cartório), permanecendo sob a guarda do FNDE.

O termo de adesão deve ser encaminhado uma ÚNICA VEZ, ficando a partir de então
os beneficiários que não desejarem mais participar do PNLD obrigados a solicitar a
suspensão das remessas de material ou a sua exclusão do Programa, mediante ofício
ao FNDE. (Resolução FNDE nº 42/2012, art. 2º)



PNLD: CONSULTA ADESÃO

Acessar:

https://www.fnde.gov.br/simad/consultaTermosEntregues.do

e selecionar “Todas as entidades” e clicar em “Pesquisar”. Na tela
seguinte selecionar o Estado e entidade desejada.



Os livros didáticos serão escolhidos pelas escolas, pela internet, via SIMAD -
Sistema de Controle de Material Didático (http://www.fnde.gov.br/simad/),
enquanto os dicionários e materiais de apoio à prática educativa serão
selecionados pelo Ministério da Educação. (Decreto nº 7.084/2010, art. 6º)

O programa é executado em ciclos trienais alternados. A cada ano o MEC adquire
e distribui livros para todos os alunos de um segmento, que pode ser:
- anos iniciais do ensino fundamental,
- anos finais do ensino fundamental ou
- ensino médio.

Exemplo:

2014 – Anos Finais do Ensino Fundamental (2014 a 2016)
2013 – Anos Iniciais do Ensino Fundamental (2013 a 2015)
2012 – Ensino Médio (2012 a 2014)
2011 – Anos Finais do Ensino Fundamental (2011 a 2013)
2010 – Anos Iniciais do Ensino Fundamental (2010 a 2012)
2009 – Ensino Médio (2009 a 2011)
2008 – Anos Finais do Ensino Fundamental (2008 a 2010)

Serão consideradas como beneficiárias do PNLD as escolas participantes
registradas no censo escolar realizado pelo INEP iniciado no ano anterior.
(Resolução FNDE nº 42/2012, art. 3º)



Se a escola não proceder à escolha, serão encaminhados, compulsoriamente, os
títulos mais escolhidos no respectivo município, ou ainda na correspondente unidade
da federação, quando nenhuma escola no município tiver efetuado escolha, desde que
o gestor local tenha aderido ao PNLD. (Resolução FNDE nº 42/2012, art. 6º, §3º)

O FNDE distribui os livros didáticos de acordo com projeções feitas no censo escolar
referente ao ano anterior ao da escolha dos livros, ou seja, a dois anos anteriores ao
ano de início de cada execução trienal do programa, porque esse é o censo disponível
no momento do processamento da escolha feita pelas escolas. A projeção buscar
atualizar os dados colhidos do censo, evitando que faltem livros nas escolas.

Dessa maneira, poderá haver pequenas oscilações entre o número de livros e o de
alunos.

Para realizar o ajuste, garantindo o acesso de todos os alunos aos materiais, é
necessário fazer o seu remanejamento, daquelas escolas onde estejam excedendo
para aquelas onde ocorra falta de livros.

As escolas podem recorrer ainda à reserva técnica, percentual de livros
disponibilizado às Secretarias Estaduais de Educação (3% do total de livros),
que têm exemplares dos 2 volumes mais adotados no Estado, para atender a
novas turmas e matrículas.

Os livros didáticos reutilizáveis para utilização no primeiro ano do triênio deverão
ser conservados por três anos.

Os livros reutilizáveis enviados pelo FNDE a título de reposição (de livros
danificados ou não devolvidos) ou complementação no segundo e terceiro
anos deverão ser conservados, respectivamente, por dois e um ano. A
reposição anual de livros reutilizáveis tem taxa variável de 10 a 20%
conforme a região. (Resolução FNDE nº 42/2012)

Os livros didáticos consumíveis terão reposição anual de 100%.

As secretarias de educação e as escolas participantes deverão instruir os
alunos, pais ou responsáveis sobre a guarda, conservação e devolução dos
livros ao final do período letivo, inclusive por meio de campanhas de
conscientização.

PNLD: DESTINAÇÃO E REPOSIÇÃO

As obras adquiridas no âmbito do PNLD serão destinadas às secretarias de
educação e às escolas participantes, mediante doação com encargo, qual seja,
o de manter e conservar em bom estado de uso o material sob sua guarda, até o
término do respectivo ciclo trienal de atendimento.



Durante o triênio, os livros didáticos serão repassados aos alunos e professores
para uso no decorrer de cada período letivo:

- a título de cessão definitiva, no caso de material consumível, ou

- cessão temporária, no caso de material reutilizável, situação em que será
obrigatória sua conservação e devolução à escola ao final de cada ano.

Fica a cargo das escolas atribuir ao responsável pelo aluno a obrigação de
cumprir as normas de utilização, conservação e devolução dos livros didáticos
reutilizáveis, mediante firma de instrumento próprio, cujo modelo, a título de
sugestão, está disponível no portal www.fnde.gov.br.

Portanto, à exceção dos livros consumíveis, os livros distribuídos deverão ser
conservados e devolvidos à escola para utilização por outros alunos nos anos
subsequentes.

Fonte: Decreto nº 7.084/2010, art. 7º; Resolução FNDE nº 42/2012, art. 9º;
Lei nº 10.406/2002, arts. 121 a 125, 135, 136 e 538 a 564.

PNLD:
USO, CONSERVAÇÃO E DEVOLUÇÃO

Triênio 2013/2014/2015 - Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Fonte: Resolução FNDE nº 42/2012; Guia do Livro Didático 2013.

PNLD: EXEMPLO DO TRIÊNIO 2013-2015

Serão atendidos pelo PNLD 2013 os anos iniciais do ensino fundamental das
escolas de áreas urbanas, e também das escolas de áreas rurais com mais de
100 alunos, constantes no censo escolar.

(Os anos iniciais do ensino fundamental das escolas de áreas rurais com
menos de 100 alunos passarão a ser atendidos com livros didáticos
específicos no âmbito do PNLD Campo, conforme Resolução 40/2011 do
FNDE. Para tais escolas haverá outro processo específico de escolha)

As escolas das prefeituras que tenham aderido ao PNLD receberam, em
2012, pelos correios, o Guia de Livros Didáticos (disponível no site do
FNDE) a Carta Amarela (Carta Registrada, enviada pelo FNDE no mês de
maio) com senha do SIMAD - Sistema de Controle de Material Didático
(http://www.fnde.gov.br/simad/) .





O registro da escolha do livro didático realizado somente pela Internet, de 15 de
junho a 01 de julho de 2012, no portal www.fnde.gov.br >> Destaques >>
Escolha PNLD 2013. A partir do Guia de Livros Didáticos, que contém as
resenhas das coleções consideradas aprovadas pelo FNDE, as escolas escolhem,
entre os títulos disponíveis, aqueles que melhor atendem ao seu projeto político
pedagógico.

Os alunos receberão, também, livros regionais para os últimos anos do primeiro
segmento do ensino fundamental, conforme explicitado abaixo:



Para cada componente curricular, deverão ser escolhidas duas opções, 1ª e 2ª,
de editoras diferentes.

Isso porque, caso não seja possível ao FNDE a contratação da editora da 1ª
opção, serão distribuídos os livros da 2ª opção. A escolha da 2ª opção precisa
ser tão cuidadosa quanto a da 1ª!!!

Se a escola não acessou o SIMAD, serão encaminhados, compulsoriamente, os
títulos mais escolhidos no respectivo município, ou ainda na correspondente
unidade da federação, quando nenhuma escola no município tiver efetuado
escolha, desde que o gestor local tenha aderido ao PNLD.

Os livros devem chegar até 15/02/2013. Se os livros não chegarem até
essa data, deve-se entrar em contato com o FNDE e com os Correios.

O FNDE enviará a Carta Azul com informações dos quantitativos de livros
adquiridos para cada escola. Essa carta deve ser utilizada para
conferência das encomendas entregues pelos Correios.



Acessar: http://www.fnde.gov.br/distribuicaosimadnet/iniciarSistema.action

PNLD: CONSULTA A LIVROS ENVIADOS



CORREIOS: COORDENAÇÕES REGIONAIS



PDDE: DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Consiste na destinação anual, pelo FNDE, de recursos financeiros, em caráter
suplementar, a escolas públicas, e privadas de educação especial, que
possuam alunos matriculados na educação básica, com o propósito de
contribuir para o provimento das necessidades prioritárias, melhorias em sua
infra-estrutura física e pedagógica, bem como incentivar a autogestão escolar
e o exercício da cidadania com a participação da comunidade no controle
social.

Beneficia escolas públicas das redes municipais, dentre outras, que possuam
alunos matriculados na educação básica, de acordo com dados extraídos do
censo escolar, realizado pelo Ministério da Educação (MEC), no ano anterior
ao do repasse.

PDDE: DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Unidade Executora Própria (UEx) – entidade privada sem fins lucrativos,
representativa das escolas públicas, integrada por membros da comunidade
escolar, comumente denominada de “caixa escolar”, “associação de pais e
mestres”, “conselho escolar”, “círculo de pais e mestres”, etc.,
constituídas para receber, executar e prestar contas dos recursos destinados
às referidas escolas;

Entidade Executora (EEx) – prefeituras municipais, responsáveis pela
formalização dos procedimentos de adesão ao programa e pelo recebimento,
execução e prestação de contas dos recursos destinados às escolas de suas
redes de ensino que não possuem UEx;

Fonte: Resolução FNDE nº 07/2012, art. 5º.



PDDE: DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

As escolas públicas com mais de 50 (cinquenta) alunos matriculados na
educação básica, para serem beneficiadas com recursos do PDDE, deverão,
obrigatoriamente, constituir suas respectivas Unidades Executoras Próprias
(UEx).

Às escolas públicas, com até 50 (cinquenta) alunos matriculados, é facultada e
recomendada a constituição de UEx. Se a UEx não for constituída, cabe à
prefeitura (EEx) o recebimento, a execução e a prestação de contas dos
recursos destinados à escola.

Fonte: Resolução FNDE nº 07/2012, art. 6º.

Às escolas públicas que possuírem, cada uma individualmente consideradas,
até 99 (noventa e nove) alunos, é facultada a formação de consórcio, desde
que esse congregue, no máximo, 5 (cinco) unidades escolares,
necessariamente integrantes da mesma rede de ensino, com vistas à
constituição de uma única UEx.

PDDE: DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Os repasses do PDDE ocorrerão mediante adesão anual, sem a necessidade
de celebração de convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento
congênere, mediante crédito do valor devido em conta bancária específica da
unidade/entidade beneficiária.

Fonte: Resolução FNDE nº 07/2012, art. 12.

A adesão das EEx e o cadastro das UEx representativas das escolas públicas
deverão ser formalizados, eletronicamente, pelo sistema PDDEweb,
(http://www.fnde.gov.br/pdde/), até o último dia útil do mês de outubro
de cada exercício, mediante o cadastramento ou atualização do:

I – Termo de Adesão; e

II – Cadastro de Unidade Executora Própria.

PDDE: DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

A situação da adesão da EEx e de Cadastro
da UEx pode ser consultada no fale conosco
do FNDE através dos telefones 0800616161
ou 61 20224142.



PDDE: DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

O montante devido, anualmente, a cada escola pública beneficiária do PDDE,
será calculado de acordo com:

– o número de alunos matriculados na educação básica, considerados,
isoladamente, os totais de cada nível de ensino (creche, pré-escolar,
fundamental e médio, incluindo EJA), obtidos do censo escolar do ano anterior
ao do repasse;

– a Tabela Referencial de Cálculo dos Valores a Serem Destinados às Escolas
Públicas Situadas nas Regiões “Norte, Nordeste e Centro-Oeste, exceto o
Distrito Federal” e “Sul, Sudeste e no Distrito Federal”.

As transferências de recursos serão acrescidas de parcela extra de 50%, a
título de incentivo, destinada a todas as escolas públicas rurais da
educação básica, e às escolas públicas urbanas do ensino fundamental
que atingiram as metas intermediárias do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB), segundo a última “Prova Brasil” realizada pelo INEP.

PDDE: TABELA REFERENCIAL



Os recursos do programa destinam-se à cobertura de despesas de custeio, manutenção
e pequenos investimentos que concorram para a garantia do funcionamento e melhoria
da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários,
devendo ser empregados:

Os recursos do PDDE, liberados na categoria de custeio, poderão ser utilizados, também,
para cobrir despesas cartorárias decorrentes de alterações nos estatutos das Unidades
Executoras Próprias (UEx), bem como as relativas a recomposições de seus membros,
devendo tais desembolsos ser registrados nas correspondentes prestações de contas.

Fonte: Resolução FNDE nº 07/2012, art. 4º.

PDDE: DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

PDDE: DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Do valor devido, anualmente, às UEx serão destinados:

Fonte: Resolução FNDE nº 07/2012, art. 10.

- 80% (oitenta por cento) em recursos de custeio; e

No entanto, as UEx representativas das escolas com mais de 20 (vinte)
alunos matriculados na educação básica será facultado informar ao FNDE,
no momento da adesão ao PDDE, os percentuais de recursos que
desejarão aplicar no exercício subsequente, em custeio ou capital, ou em
ambas as classificações.

- 20% (vinte por cento) em investimentos, incluindo pequenas reformas e
aquisição de material permanente.

As escolas públicas com até 50 (cinquenta) alunos matriculados na educação
básica e que não possuírem UEx, somente serão beneficiadas com recursos de
custeio.

PDDE: CONSULTA NA INTERNET

Acessar:
https://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.pdderex_2_pc





PDDE: OUTRA CONSULTA

Acessar:
https://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.liberacoes_01_pc



PDDE: DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Os recursos podem ser transferidos a qualquer momento, durante o ano
(geralmente de julho a outubro).

Fonte: Lei nº 9.452/1997, art. 2º; Resolução FNDE nº 07/2012.

Devem ser mantidos na conta específica, ou seja, vedada a transferência para
outras contas. Se a conta ainda não tiver sido criada, no cadastramento, as
UEx informarão ao FNDE o banco e a agência onde desejam ter a conta
corrente aberta. Após esse procedimento, a abertura das contas fica a cargo
do FNDE.

Quando a prefeitura for beneficiária dos repasses, deve notificar os partidos
políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com
sede no Município, a cada liberação de recursos feita pela União, no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento dos recursos.

PDDE: MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Para as UEx, exclusivamente, mediante cheque
nominativo ao credor ou ordem bancária,
Transferência Eletrônica de Disponibilidade
(TED) ou outra modalidade de movimentação
autorizada pelo Banco Central do Brasil em que
fique evidenciada a sua destinação e, no caso
de pagamento, identificado o credor.

Fonte: Resolução FNDE nº 44/2011, Resolução FNDE nº 07/2012, art. 13.



PDDE: MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A movimentação de recursos da EEx (Prefeitura) deve ocorrer exclusivamente por meio
eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e
prestadores de serviços devidamente identificados.

Excepcionalmente, mediante justificativa circunstanciada, poderão ser realizados saques
para pagamento em dinheiro a pessoas físicas que não possuam conta bancária ou
saques para atender a despesas de pequeno vulto, adotando-se, em ambas hipóteses,
mecanismos que permitam a identificação do beneficiário final, devendo as informações
sobre tais pagamentos constar em item específico da prestação de contas.

Os saques em dinheiro para pagamento de despesas de pequeno vulto ficam limitados a
R$ 8.000,00.

O valor unitário de cada pagamento feito com o montante total sacado não poderá
ultrapassar até R$ 800,00 por beneficiário de pagamento, vedado o fracionamento de
despesa ou do documento comprobatório.

Fonte: Decreto Federal nº 7.507/2011.

PDDE: GASTOS VEDADOS
É vedada a aplicação dos recursos do PDDE em:

– implementação de outras ações que estejam sendo objeto de financiamento pelo FNDE, à
exceção das agregadas ao programa;

– gastos com pessoal;

– pagamento, a qualquer título, a agente público da ativa por serviços prestados, inclusive
consultoria, assistência técnica ou assemelhados, salvo se o agente se encontrar em licença
sem remuneração para tratar de interesse particular;

– cobertura de despesas com tarifas bancárias; e

– dispêndios com tributos federais, distritais, estaduais e municipais quando não incidentes
sobre os bens adquiridos ou produzidos ou sobre os serviços contratados para a consecução
dos objetivos do programa.

As EEx, UEx e EM serão isentas de pagamento de taxas e tarifas bancárias em
conformidade com os termos dos Acordos de Cooperação Mútua, disponíveis no sítio
www.fnde.gov.br, celebrados entre o FNDE e as instituições financeiras em cujas
agências foram abertas as contas depositárias dos recursos do programa.

Fonte: Resolução FNDE nº 07/2012, arts. 4º e 13, §4º; Acordo de Cooperação
Mútua nºs 40/2010, e 41/2011, feitos com a CAIXA e com o BB, respectivamente.

PDDE: EXECUÇÃO DA DESPESA

As aquisições e contratações ocorrerão da seguinte forma:

- para as UEx, mediante procedimento simplificado de pesquisa de preços;

- para a EEx, observando-se as Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002.

Fonte: Resolução FNDE nº 09/2011; Resolução FNDE nº 07/2012.

As despesas realizadas serão comprovadas mediante documentos fiscais originais ou
equivalentes, devendo os recibos, faturas, notas fiscais e quaisquer outros documentos
comprobatórios ser emitidos em nome da EEx ou UEx, identificados com os nomes FNDE
e do programa, e ser arquivados, juntamente com os comprovantes de pagamentos
efetuados (cópia de cheques e de transferências eletrônicas de disponibilidade, ordens
bancárias, etc.), em sua sede, ainda que utilize serviços de contabilidade de terceiros,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do julgamento da prestação de contas
anual do FNDE pelo Tribunal de Contas da União (TCU), para disponibilização, quando
solicitados, a esse Fundo, aos órgãos de controle interno e externo e ao Ministério
Público.



PNATE: PROGRAMA DO
TRANSPORTE ESCOLAR

Entes Executores (EEx): responsáveis pelo recebimento, execução e
prestação de contas dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta
do PNATE, sendo os municípios responsáveis pelo atendimento aos alunos das
escolas da educação básica pública das respectivas redes municipais.
(Resolução FNDE nº 12/2011, art. 3º)

CACS/FUNDEB: responsável pelo acompanhamento e controle social, bem
como pelo recebimento, análise e encaminhamento, ao FNDE, da prestação de
contas do PNATE, dentre outros. (Lei nº 11.494/2007, art. 24, §13)

Tem o objetivo de oferecer transporte escolar aos alunos da educação básica
pública, residentes em área RURAL, por meio de assistência financeira, em
caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. (Lei
nº 10.880/2004)

O cálculo do montante de recursos a serem transferidos aos municípios terá
como base o número de alunos da educação básica pública da zona rural e
que utilizam o transporte escolar, constantes do Censo Escolar do ano
imediatamente anterior, e varia de acordo com os seguintes fatores:

– percentual da população rural do município (IBGE),

– área do município (IBGE),

– percentual da população abaixo da linha de pobreza (IPEADATA);

– Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB.

O valor per capita por aluno será disponibilizado, em cada exercício, no site
www.fnde.gov.br (Transporte do Escolar/legislação) e poderá ser alterado por
decisão do Conselho Deliberativo do FNDE.

A transferência de recursos será realizada de forma automática, sem
necessidade de convênio, ajuste, acordo, contrato ou instrumento congênere,
mediante depósito em conta corrente especifica.

Fonte: Lei nº 10.880/2004, art. 4º; Resolução FNDE nº 12/2011, arts. 4º e 5º.



PNATE: CONSULTA NA INTERNET

Acessar:

https://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.liberacoes_01_pc



PNATE: NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

A prefeitura deve notificar os partidos políticos, os sindicatos de
trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no Município, a cada
liberação de recursos, no prazo de dois dias úteis, contado da data de
recebimento dos recursos.
(Lei nº 9.452/1997, art. 2º)

Os recursos serão creditados, mantidos e geridos em conta corrente
específica. Os valores serão transferidos diretamente municípios, em 09
(nove) parcelas (março a novembro). (Resolução FNDE nº 12/2011,
arts. 6º e 7º)

PNATE: MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A movimentação de recursos da EEx (Prefeitura) deve ocorrer exclusivamente por meio
eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e
prestadores de serviços devidamente identificados.

Excepcionalmente, mediante justificativa circunstanciada, poderão ser realizados saques
para pagamento em dinheiro a pessoas físicas que não possuam conta bancária ou
saques para atender a despesas de pequeno vulto, adotando-se, em ambas hipóteses,
mecanismos que permitam a identificação do beneficiário final, devendo as informações
sobre tais pagamentos constar em item específico da prestação de contas.

Os saques em dinheiro para pagamento de despesas de pequeno vulto ficam limitados a
R$ 8.000,00.

O valor unitário de cada pagamento feito com o montante total sacado não poderá
ultrapassar até R$ 800,00 por beneficiário de pagamento, vedado o fracionamento de
despesa ou do documento comprobatório.

Fonte: Decreto Federal nº 7.507/2011.



Fonte: Resolução FNDE nº 12/2011, art. 15.

Fonte: Lei nº 9.503/1997, art. 105, 136 e 138 e 230; Resolução CONTRAN 285/2008.



PNAE: PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR

Tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento
biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de
hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação
alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas
necessidades nutricionais durante o período letivo. (Lei nº 11.947/2011,
art. 4º).

Prevê a transferência de recursos financeiros, em caráter complementar,
aos Municípios, para a aquisição exclusiva de gêneros alimentícios.
(Resolução FNDE nº 38/2009, art. 1º)

PNAE: PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR

Entidade Executora (EEx): prefeitura, por meio de sua Secretaria de
Educação, responsável pela execução do PNAE, inclusive a utilização e
complementação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE e a
prestação de contas do Programa, bem como pela oferta de alimentação
escolar por, no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos, e pelas ações de
educação alimentar e nutricional, a todos os alunos matriculados. (Resolução
FNDE nº 38/2009, arts. 6º e 9º)

A transferência dos recursos será efetivada automaticamente pelo FNDE, sem
necessidade de convênio, ajuste, acordo ou contrato, mediante depósito em
conta corrente específica. (Lei nº 11.947/2011, art. 5º, §1º)

O montante de recursos a serem repassados será calculado com base no
número de alunos devidamente matriculados na educação básica, conforme os
dados oficiais de matrícula do Censo Escolar do ano anterior ao do
atendimento. (Lei nº 11.947/2011, art. 5º, §4º; Resolução FNDE nº
38/2009, art. 5º)

O montante de recursos a serem repassados será o resultado da soma dos valores
a serem repassados para cada aluno atendido (creche, pré-escola, ensino funda-
mental, ensino médio, educação de jovens e adultos, indígenas e quilombolas), as
quais serão calculadas utilizando-se a seguinte fórmula:

VT = A x D x C
Sendo:

VT = Valor a ser transferido;

A = Número de alunos
(Censo Escolar do ano anterior);

D = Número de dias de atendimento
(200 dias letivos);

C = Valor per capita por aluno:

- R$ 1,00 para os alunos das creches;

- R$ 0,50 para os alunos da pré-escola.

- R$ 0,30 para os alunos matriculados no ensino
fundamental, médio e EJA;

- R$ 0,60 para os alunos de escolas indígenas e
quilombolas;

- R$ 0,90 para os alunos em Educação Integral.



PNAE: PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR

Recursos creditados, mantidos e geridos em contas específicas, em até dez
parcelas por ano (geralmente, 09 parcelas, de março a novembro), não
podendo cada parcela ter cobertura inferior a 20 (vinte) dias letivos.
(Decreto nº 7.507/2011, Resolução FNDE nº 38/2009, art. 30)

Serão abertas contas específicas para as modalidades de atendimento
assistidas pelo Programa, na forma especificada abaixo:

a) alunos matriculados em escolas de áreas rurais e urbanas;

b) alunos matriculados em escolas de áreas indígenas;

c) alunos matriculados em escolas de áreas quilombolas
(Resolução FNDE nº 38/2009, art. 30, VII)

PNAE: CONSULTAS NA INTERNET

Acessar:

https://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.liberacoes_01_pc

(...)



PNAE: MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A movimentação de recursos da EEx (Prefeitura) deve ocorrer exclusivamente por meio
eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e
prestadores de serviços devidamente identificados.

Excepcionalmente, mediante justificativa circunstanciada, poderão ser realizados saques
para pagamento em dinheiro a pessoas físicas que não possuam conta bancária ou
saques para atender a despesas de pequeno vulto, adotando-se, em ambas hipóteses,
mecanismos que permitam a identificação do beneficiário final, devendo as informações
sobre tais pagamentos constar em item específico da prestação de contas.

Os saques em dinheiro para pagamento de despesas de pequeno vulto ficam limitados a
R$ 8.000,00.

O valor unitário de cada pagamento feito com o montante total sacado não poderá
ultrapassar até R$ 800,00 por beneficiário de pagamento, vedado o fracionamento de
despesa ou do documento comprobatório.

Fonte: Decreto Federal nº 7.507/2011.

PNAE: NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

A prefeitura deve notificar os partidos políticos, os
sindicatos de trabalhadores e as entidades
empresariais, com sede no Município, a cada
liberação de recursos, no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento dos recursos.

(Lei nº 9.452/1997, art. 2º)

NUTRICIONISTA NA MERENDA ESCOLAR

A coordenação das ações de alimentação escolar, sob a responsabilidade dos
Municípios, será realizada por nutricionista habilitado, que deverá assumir a
responsabilidade técnica do Programa.

Compete ao nutricionista responsável-técnico pelo Programa, e aos demais
nutricionistas lotados no setor de alimentação escolar:

- coordenar o diagnóstico e o monitoramento do estado nutricional dos
estudantes,

- planejar o cardápio da alimentação escolar de acordo com a cultura
alimentar, o perfil epidemiológico da população atendida e a vocação
agrícola da região, acompanhando desde a aquisição dos gêneros
alimentícios até a produção e distribuição da alimentação,

- propor e realizar ações de educação alimentar e nutricional nas escolas.

Fonte: Lei nº 11.947/2011, arts. 11 a 13; Resolução FNDE nº 38/2009,
art. 14; Resolução CFN nº 358/2005.



NUTRICIONISTA NA MERENDA ESCOLAR

O nutricionista que atua no Programa deverá ser obrigatoriamente vinculado
ao setor de alimentação escolar da Entidade Executora, e deverá ser
cadastrado no FNDE/SINUTRI. (Resolução FNDE nº 38/2009, art. 14)

Acessar:

http://www.fnde.gov.br/sinutrinet/inicio.action

AQUISIÇÕES NA MERENDA ESCOLAR

Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE,
no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de
gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor
familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da
reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades
quilombolas, dispensando-se o procedimento licitatório, desde que os preços
sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se os
princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal, e os alimentos atendam
às exigências do controle de qualidade. (Lei nº 11.947/2011, art. 14)

Os fornecedores serão Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares
Rurais, detentores de Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar - DAP Física e/ou Jurídica, conforme a
Lei da Agricultura Familiar nº 11.326/2006, e enquadrados no Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, organizados em
grupos formais e/ou informais. (Resolução FNDE nº 38/2009, art. 22)



AQUISIÇÕES NA MERENDA ESCOLAR

O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural para a alimentação escolar
deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), por DAP/ano. (Resolução FNDE nº 38/2009, art. 24
atualizada pela Resolução FNDE nº 25/2012, art. 2º)

Para as demais aquisições, deve-se observar a Lei nº 8.666/93
e Lei n°10.520/2002, ainda que os valores sejam repassados à
UEx. (Resolução FNDE nº 38/2009, arts. 9º, §2º e 18,
§6º)

CAE

Conselho de Alimentação Escolar - CAE, órgão colegiado, de caráter
fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, formalizado por
meio de decreto ou portaria, composto, no mínimo, e na proporção, da
seguinte forma (no mínimo, 7 membros):

- 1 (um) representante indicado pelo Poder Executivo do respectivo ente
federado;

- 2 (dois) representantes das entidades de trabalhadores da educação,
docentes, ou de discentes, indicados pelo respectivo órgão de
representação, a serem escolhidos por meio de assembleia específica;

- 2 (dois) representantes de pais de alunos, indicados pelos Conselhos
Escolares, Associações de Pais e Mestres ou entidades similares,
escolhidos por meio de assembleia específica;

- 2 (dois) representantes indicados por entidades civis organizadas,
escolhidos em assembleia específica.

CAE

Cada membro titular acima deverá ter um suplente;

O representante indicado pelo Poder Executivo não poderá ser
Presidente nem Vice-Presidente do CAE, nem o Ordenador de
Despesas das EEx.

Os membros terão mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser
reconduzidos.

O mandato dos conselheiros do CAE não pode ser remunerado.

Fonte: Lei nº 11.947/2011, art. 18; Resolução FNDE nº 38/2009, art. 26.



CAE

Fonte: Resolução FNDE nº 38/2009, art. 26, § 9º.

Os dados referentes ao CAE deverão ser informados pela EEx por meio do
cadastro disponível no sítio do FNDE www.fnde.gov.br e, no prazo máximo de
10 (dez) dias úteis, a contar da data do ato de nomeação, deverão ser
encaminhados ao FNDE o ofício de indicação do representante do Poder
Executivo, as atas demais segmentos e o decreto ou portaria de nomeação do
CAE, bem como a ata de eleição do Presidente e do Vice-Presidente.

Acessar: https://www.fnde.gov.br/pnaeweb/publico/consultaEspelhoCae.do

Os Municípios devem:

- garantir ao CAE, como órgão deliberativo, de fiscalização e de assessoramento, a infra-
estrutura necessária à plena execução das atividades de sua competência, tais como:

a) local apropriado com condições adequadas para as reuniões do Conselho;

b) disponibilidade de equipamento de informática;

c) transporte para deslocamento dos membros aos locais relativos ao exercício
de sua competência, inclusive, para as reuniões ordinárias e extraordinárias do
CAE; e

d) disponibilidade de recursos humanos necessários às atividades de apoio,
com vistas a desenvolver as atividades com competência e efetividade;

- fornecer ao CAE, sempre que solicitado, todos os documentos e informações referentes
à execução do PNAE em todas as etapas, tais como: editais de licitação, extratos
bancários, cardápios, notas fiscais de compras e demais documentos necessários ao
desempenho das atividades de sua competência.

Fonte: Resolução FNDE nº 38/2009, art. 28.



CAE

São atribuições do CAE:

- sugerir os ajustes que julgar necessários no cardápio elaborado pelo
nutricionista habilitado, que deve ser disponibilizado antes do início do
exercício financeiro;

- acompanhar e fiscalizar o cumprimento e fiscalizar a aplicação dos
recursos destinados à alimentação escolar;

- zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições
higiênicas, bem como à aceitabilidade dos cardápios oferecidos; e

- receber o Relatório Anual de Gestão do PNAE e emitir parecer
conclusivo acerca da aprovação ou não da execução do Programa.

Fonte: Resolução FNDE nº 38/2009, arts. 15, §5º, e 27.

Apontamentos:
Alimentos armazenados em ambientes
inapropriados, sem organização ou
controle

Lixo

Objetos
descartados

Livros e
papéis

TRANSFERÊNCIAS LEGAIS
AUTOMÁTICAS: PNAE

???
?

Apontamentos:
Alimentos armazenados em ambientes
inapropriados, sem organização ou
controle

TRANSFERÊNCIAS LEGAIS
AUTOMÁTICAS: PNAE



GASTO MÍNIMO COM EDUCAÇÃO

Os Municípios aplicarão, anualmente, 25%, no mínimo, da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino (CF/1988, art. 212):

(+) IPTU;
(+) ITBI;
(+) ISS;
(+) FPM recebido da União, incluindo 1% do primeiro decêndio do mês de dezembro;
(+) IOF recebido da União;
(+) IRRF na folha de pagamento da prefeitura, incluindo autarquias e fundações;
(+) ITR recebido da União;
(+) IPI recebido do Estado, que recebeu da União;
(+) ICMS recebido do Estado;
(+) IPVA recebido do Estado;
(+) receitas de qualquer compensação financeira, da dívida ativa, de multas e dos juros
de mora, ou por meio de p. administrativo ou judicial, decorrentes dos recursos acima.
---------------------------------------------------------------------------------------------
= RECEITA TOTAL (RT)

Gastos mínimos com educação = RT x 0,25

GASTO MÍNIMO COM EDUCAÇÃO

Recursos dos 25% podem ser gastos com (Lei nº 9.394/1996, art. 70):

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

- aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos
necessários ao ensino;

- uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;

- realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;

- aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte
escolar;

- amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos
incisos deste artigo;

- concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas;

- levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao
aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;

GASTO MÍNIMO COM EDUCAÇÃO

Recursos dos 25% não podem ser gastos com (Lei nº 9.394/1996, art. 71):

- 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;

- subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou
cultural;

- formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis,
inclusive diplomáticos, exceto no caso de aperfeiçoamento do pessoal docente e demais
profissionais da educação;

- programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica,
farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social;

- obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a
rede escolar;

- pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou
em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino



FUNDEB

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. (CF/1988,
ADCT, art. 60,I)

O FUNDEB substituiu o FUNDEF.

O FUNDEB repete a sistemática do FUNDEF, constituindo-se num
fundo de natureza contábil, instituído no âmbito de cada estado.

Busca garantir a aplicação de recursos na área da educação básica,
com ênfase na valorização dos profissionais da educação,
especialmente aqueles que atuam no magistério, por meio de uma
remuneração digna.



Quadro comparativo – FUNDEF/FUNDEB

FUNDEB: FINANCIAMENTOO FUNDEB é constituído por 20% (vinte por cento) dos seguintes recursos (CF/1988, art.
212, e ADCT, art. 60, II e V):

* Os Municípios devem direcionar mais 5% dessas receitas para a educação como um
todo, buscando obedecer ao limite mínimo de 25% para a área.

FUNDEB: FINANCIAMENTO

Os fundos contábeis são constituídos em âmbito estadual. Assim, são 26
fundos estaduais, mais 1 fundo do DF.

Os recursos dos Fundos serão disponibilizados pelos entes em relação às
respectivas parcelas do Fundo cuja arrecadação e disponibilização para
distribuição sejam de sua responsabilidade.

No momento dos repasses aos municípios do FPM, ICMS (Desoneração das
Exportações/Lei Kandir) e ITR a União retem o percentual de 20% e destina-o
ao Fundo Estadual.

No momento em que repassarem aos municípios a parcelado IPVA, do ICMS e
do IPI recebido da União, os Estados devem reter o percentual de 20% e
destiná-lo ao Fundo Estadual.

Fonte: Lei nº 11.494/2007, arts. 3º, 16, 17.



FUNDEB: FINANCIAMENTO

Consulta:

Extrato de repasses feitos:
https://www17.bb.com.br/portalbb/djo/daf/Demonstrativo,802,4647,4652,12,1.bbx

Estudo de caso: Pirapemas (MA)
População: 17.555 (IBGE 2011)
FPM 2011 e 2012: valores brutos, sem deduções do FUNDEB, FUS etc.

Parâmetros pesquisados:

- FPM, ITR, LEI KANDIR (Desoneração) e ICMS.

R$ 370.475,45 (Bruto)

R$ 60.772,37 (Bruto)

R$ 278.484,79 (Bruto)

R$ 709.732,61 (Bruto)

(20%)

(20%)

(20%)

(20%)
O mesmo se aplica Gonçalves Dias, SR

Mangabeiras, Barão de Grajaú e Passagem
Franca, dentre outros, que estão na mesma
faixa populacional, e são do mesmo Estado.

(20%)

(20%)

(20%)

(20%)



(20%)

(20%)

(20%)

(20%)

(20%)

(20%)

(20%)

FUNDEB: DISTRIBUIÇÃO ENTRE O
ESTADO E OS MUNICÍPIOS

A distribuição de recursos do FUNDEB 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, conforme o Censo Escolar mais atualizado (geralmente,
ano anterior).

Nos municípios, atentar para a atuação no ensino fundamental
e na educação infantil.

Fonte: Lei nº 11.494/2007, arts. 8º, 9º, 16 e 17.

FUNDEB: DISTRIBUIÇÃO ENTRE O
ESTADO E OS MUNICÍPIOS

O valor anual mínimo por aluno é definido nacionalmente, a partir de uma
Portaria Interministerial (MEC/MF), publicada no final do ano anterior, e
constitui-se em valor de referência relativo aos anos iniciais do ensino
fundamental urbano.

Fonte: Lei nº 11.494/2007, arts. 4º e 10.

Há ponderação entre demais etapas, modalidades e tipos de estabelecimento,
resultado da multiplicação do valor de referência por um fator específico, que
varia entre 0,70 e 1,30.

Por exemplo, em 2012, o valor base inicialmente fixado por aluno foi de R$
2.096,68 - redefinido para R$ 1.867,15 em dezembro.



Ainda em 2012, as poderações inicialmente fixadas foram as seguintes:

Fonte: Portaria Interministerial MEC/MF nº 1.809/2011

- creche em tempo integral:

a) pública: 1,30;

b) conveniada: 1,10;

- pré-escola em tempo integral: 1,30;

- creche em tempo parcial:

a) pública: 0,80;

b) conveniada: 0,80;

- pré-escola em tempo parcial: 1,00;

- anos iniciais do ensino fundamental urbano: 1,00;

- anos iniciais do ensino fundamental no campo: 1,15;

- anos finais do ensino fundamental urbano: 1,10;

- anos finais do ensino fundamental no campo: 1,20;

- ensino fundamental em tempo integral: 1,30;

- educação especial: 1,20;

- educação indígena e quilombola: 1,20;

- EJA com avaliação no processo: 0,80;

COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO

A União complementará os recursos do FUNDEB sempre que, em cada fundo, o
valor arrecadado pelo Estado e pelos Municípios não alcançar o mínimo por aluno,
definido nacionalmente.

Para 2013, o valor-base inicialmente fixado por aluno é de R$ 2.243,71.

Em 2012, a União complementou recursos dos seguintes fundos: AL, AM, BA, CE,
MA, PA, PB, PE e PI.

O valor da complementação da União, por Fundo, é definido no final do exercício,
com base em uma estimativa (projeção de arrecadação), para valer no ano
seguinte, e é divulgado juntamente com o valor-base por aluno. O valor é ajustado
no primeiro quadrimestre do ano (geralmente, em abril), debitando-se ou
creditando-se a conta específica do Fundo.

FUNDEB: DISTRIBUIÇÃO ENTRE O
ESTADO E OS MUNICÍPIOS

Cabe ao Banco do Brasil S.A. ou Caixa Econômica Federal realizar a
distribuição dos valores devidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios.

Os recursos serão repassados automaticamente para contas dos
Governos Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios, específicas e
vinculadas ao respectivo Fundo, instituídas e mantidas em um desses
Bancos.

Fonte: Lei nº 11.494/2007, art. 16



Consulta dos repasses recebidos do FUNDEB:

http://www3.tesouro.gov.br/estados_municipios/transferencias_constitucionais_novosite.asp

FUNDEB: NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

A prefeitura deve notificar os partidos políticos, os
sindicatos de trabalhadores e as entidades
empresariais, com sede no Município, a cada
liberação de recursos, no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento dos recursos.

(Lei nº 9.452/1997, art. 2º)

FUNDEB: MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A movimentação de recursos deve ocorrer exclusivamente por meio eletrônico, mediante
crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços
devidamente identificados.

Excepcionalmente, mediante justificativa circunstanciada, poderão ser realizados saques
para pagamento em dinheiro a pessoas físicas que não possuam conta bancária ou
saques para atender a despesas de pequeno vulto, adotando-se, em ambas hipóteses,
mecanismos que permitam a identificação do beneficiário final, devendo as informações
sobre tais pagamentos constar em item específico da prestação de contas.

Os saques em dinheiro para pagamento de despesas de pequeno vulto ficam limitados a
R$ 8.000,00.

O valor unitário de cada pagamento feito com o montante total sacado não poderá
ultrapassar até R$ 800,00 por beneficiário de pagamento, vedado o fracionamento de
despesa ou do documento comprobatório.

Fonte: Decreto Federal nº 7.507/2011.



DESPESAS DO FUNDEB: 60%

Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais do FUNDEB serão
destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da
educação infantil e do ensino fundamental em efetivo exercício na rede pública.

- profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte
pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento,
inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;

- remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação,
em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura,
quadro ou tabela de servidores do Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais
incidentes;

- efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas
acima, associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente
governamental que o remunera, não sendo descaracterizado  por  eventuais afastamentos
temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da
relação jurídica existente.

Considera-se:

A QUESTÃO DA

VINCULAÇÃO CONTRATUAL

Admissão dos profissionais da educação escolar da rede pública:
ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos.
(CF/1988, art. 206)

É proibida a contratação temporária excepcional (CF, art. 37, IX) para
a admissão de pessoal para cargos típicos de carreira, como os da
educação (professores, por exemplo) (STF. ADIn’s 2.125, 2.987,
3.430 e ADI 3.700).

REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO

Os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração
do Magistério tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional
para os profissionais do magistério público da educação básica.

Os Planos de Carreira e Remuneração do Magistério devem assegurar:

- a remuneração condigna dos profissionais na educação básica da rede
pública;

- integração entre o trabalho individual e a proposta pedagógica da escola;

- a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem.

Os Planos de Carreira deverão contemplar capacitação profissional especialmente

voltada à formação continuada com vistas na melhoria da qualidade do ensino.

Fonte: CF/1988, art. 206; Lei nº 11.494/2007, art. 40; e Lei nº 11.738/2008, art. 6º.



PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO

O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da
educação básica é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério
público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas
semanais.

No máximo de 2/3 da carga horária voltada para o desempenho das atividades de
interação com os educandos (ou seja para uma jornada de 40 horas
semanais, o professor deve atuar no máximo 26h 40min 12s em sala de
aula).

Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no
mínimo, proporcionais ao valor do piso.

Fonte: Lei nº 11.738/2008, art. 2º.

PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO

O piso deve ser atualizado anualmente, no mês de janeiro.

A atualização será calculada utilizando-se o percentual de crescimento do
valor anual mínimo por aluno, definido nacionalmente, para o FUNDEB –
comparando-se os valores dos 2 anos anteriores, conforme os cálculos do
MEC e da AGU. (Lei nº 11.738/2008, art. 5º)

Para 2012: R$ 1.451,00 mensais.

Para 2013: de R$ 1.567,00 mensais.

Constitucionalidade do Piso: ADIn STF nºs 4.167 nº 4.848.

A União deverá complementar a integralização do valor do piso, nos
casos em que o município, a partir da consideração dos recursos
constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade
orçamentária para cumprir o valor fixado.

O município deverá justificar sua necessidade e incapacidade,
enviando ao Ministério da Educação (FNDE) solicitação fundamentada,
acompanhada de planilha de custos comprovando a necessidade da
complementação.

PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO

Fonte: Lei nº 11.738/2008, art. 4º; e Portaria MEC nº 213/2011.



Critérios que serão exigidos de estados e municípios para pedido de
recursos federais destinados ao cumprimento da lei do piso salarial
do magistério:

- Aplicar 25% das receitas na manutenção e no desenvolvimento do
ensino;

- Preencher o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos
em Educação (SIOPE);

- Dispor de plano de carreira para o magistério, com lei específica;

- Demonstrar cabalmente o impacto da lei do piso nos recursos do
estado ou município.

PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO

Fonte: Portaria MEC nº 213/2011.

DESPESAS DO FUNDEB: 40%

Para os 40% restantes (pecentual máximo), desde que se refiram a
atividades do ensino fundamental e educação infantil, poderão ser
realizadas despesas para:

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

- aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários
ao ensino;

- uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;

- levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da
qualidade e à expansão do ensino;

- realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;

- concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas;

- amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos
deste artigo;

- aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte escolar.

FUNDEB: DESPESAS

Os recursos poderão ser aplicados pelos
Municípios indistintamente entre etapas,
modalidades e tipos de estabelecimento de
ensino da educação básica no ensino
fundamental e na educação infantil.

Fonte: Lei nº 11.494/2007, art. 21, §1º c/c CF/1988, art. 211, §§ 2º e 3º



FUNDEB: DESPESAS VEDADAS

Em despesas que não se refiram ao ensino fundamental e na educação infantil
(nos municípios);

No financiamento das despesas não consideradas como de manutenção e
desenvolvimento da educação básica:

- 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;

- subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial,
desportivo ou cultural;

- formação de quadros especiais para a administração pública, sejam
militares ou civis, inclusive diplomáticos;

FUNDEB: DESPESAS VEDADAS

- programas suplementares de alimentação, assistência médico-
odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência
social;

- obras “de infra-estrutura” (pavimentação, iluminação pública, esgotamento
sanitário), ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a
rede escolar;

- pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de
função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino
fundamental e da educação infantil.

Como garantia ou contrapartida de operações de crédito, 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.

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E

CONTROLE SOCIAL (CACS/FUNDEB)

O Conselho do FUNDEB será criado por lei municipal, e designado por ato do
chefe do Poder Executivo. (Lei nº 11.494/2007, art. 24)

Cabe 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. (Lei nº 11.494/2007, art. 24, § 10)

O presidente do conselho será eleito por seus pares em reunião do colegiado,
sendo impedido de ocupar a função o representante do governo. (Lei nº
11.494/2007, art. 24, § 6º)



O Conselho do FUNDEB será composto por no mínimo 9 (nove) membros, e
observados os seguintes critérios de composição:

- 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da
Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;

- 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, eleitos pelos pares,
sendo um dos quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas;

- 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública, eleitos pelos
pares;

- 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;

- 1 (um) representante dos professores da educação básica pública, eleito pelas
entidades sindicais da categoria;

- 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas
públicas, eleito pelas entidades sindicais da categoria.

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 nº 8.069/1990, indicados por seus pares.

O mandato será de, no máximo, 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução
por igual período.

CONSULTA COMPOSIÇÃO DO CACS/FUNDEB

https://www.fnde.gov.br/cacs/index.php/lista_conselheiros

Fonte: Portaria FNDE nº 430/2008, art. 10.



São impedidos de integrar o CACS/FUNDEB:

- cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do Prefeito e
do Vice-Prefeito, e dos Secretários Municipais;

- tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que
prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do
Fundo, bem como cônjuges, parentes consangüíneos ou afins, até 3º (terceiro)
grau, desses profissionais;

- estudantes que não sejam emancipados;

- pais de alunos que:

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no
âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo gestor dos recursos; ou

b) prestem serviços terceirizados, no âmbito dos Poderes Executivos em que
atuam os respectivos conselhos.

Fonte: Lei nº 11.494/2007, art. 24, § 5º.

Fonte: Lei nº 11.494/2007,  art. 24, §§ 9º e 13, 25 e 27

Cabe ao Conselho do FUNDEB:

a) Emitir parecer sobre as contas do fundo, apresentando-o ao Poder Executivo respectivo
em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação
de contas.

b) Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do PNATE e do EJA
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;

c) 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;

Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados, relativos aos
recursos repassados e recebidos à conta do FUNDEB, assim como os referentes às
despesas realizadas ficarão permanentemente à disposição dos conselhos.

Fonte: Lei nº 11.494/2007, art. 25.

O conselho poderá, sempre que julgar conveniente:

a) 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;

b) Convocar, por decisão da maioria de seus membros, o Secretário de
Educação competente ou servidor equivalente para prestar, em prazo não
superior a 30 (trinta) dias, esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a
execução das despesas do Fundo;

c) Requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos diversos;

d) Realizar visitas e inspetorias “in loco” para verificar aquisições, obras e
serviços além do transporte escolar.



A atuação dos membros dos conselhos dos Fundos:

- não será remunerada;

- é considerada atividade de relevante interesse social;

- 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;

- 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;

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;

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



OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO:

CAMINHO DA ESCOLA

ADESÃO A ATAS DE

REGISTRO DE PREÇOS DO MEC/FNDE



SAÚDE

Conceitos gerais:

A saúde é direito de todos e dever do Estado;

Princípios básicos do SUS – Sistema Único de Saúde:

- Integralidade;

- Descentralização;

- Universalidade;

- Participação Social.

- Equidade;
O SUS tem financiamento

TRIPARTITE!!!



SAÚDE: COMPETÊNCIAS

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da
saúde.

Compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e
prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do
Estado, serviços de atendimento à saúde da população.

No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-
se-á a estabelecer normas gerais.

Fonte: CF/1988, arts. 24, XII, e §§ 1º e 2º, e 30, VII.

A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.

SAÚDE: COMPETÊNCIAS

Leis gerais da União, aplicáveis a Estados e Municípios:

Lei nº 8.080/1990;

Lei nº 8.142/1990;

Leis Orgânicas do

Sistema Único de Saúde

BLOCOS DE
FINANCIAMENTO DO SUS

- Bloco de Atenção Básica

- Bloco de Assistência Farmacêutica

- Bloco de Vigilância em Saúde

- Bloco de Média e Alta Complexidade

- Bloco de Gestão do SUS

- Bloco de Investimentos



BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

Primeiro nível de atenção à saúde, o primeiro contato com o Sistema de
Saúde (porta de entrada). Ações por meio do funcionamento das UBS e
das ESF.

Compreende um conjunto de ações e serviços de clínica médica, pediátrica,
ginecologia, obstetrícia, encaminhamentos para os demais níveis etc. Tem
capacidade para responder a 85% das necessidades em saúde, e dedica-se aos
problemas mais freqüentes (simples ou complexos).

Emprega procedimentos mais simples e baratos, capazes de atender à maior parte
dos problemas comuns de saúde da comunidade, embora sua organização, seu
desenvolvimento e sua aplicação possam demandar estudos de alta complexidade
teórica e profundo conhecimento empírico da realidade.

A responsabilidade da oferta de serviços é da gestão municipal. O
financiamento é responsabilidade dos três níveis de governo.









BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

Existência de conta corrente específica do Bloco.

Recursos mantidos na conta específica do bloco, ou seja, vedada a
transferência para outras contas.

Recursos devem ser aplicados nas ações e serviços de saúde relacionados ao
bloco.

Os recursos do PAB-Fixo podem ser utilizados para complementar alguma
estratégia do PAB-Variável, mas os recursos do PAB-Variável somente podem
ser utilizados para implementação das ações a que se destinam (Saúde da
Família, Agentes Comunitários de Saúde, NASF etc.) e desde que constantes
no respectivo Plano de Saúde.

Principais componentes: PAB Fixo e PAB Variável (PSF, PSB, ACS, CER, NASF).

De forma geral, os recursos da Atenção Básica podem ser gastos com:

- custeio das UBS em geral;

- pessoal ativo (incluindo a gratificação de cargos comissionados) contratado
exclusivamente para desempenhar funções relacionadas aos serviços relativos à
Atenção Básica, previstos no respectivo Plano de Saúde;

- reformas e adequações de UBS já existentes;

- para financiamento das ações de Atenção Básica no componente variável.

Não podem ser realizadas as seguintes despesas:

- servidores inativos;

- servidores ativos (incluindo a gratificação de cargos comissionados) que
desempenham atividades administrativas na Secretaria de Saúde ou em outro
Bloco (Vigilância à Saúde, por exemplo), ou servidores de outras Secretarias que
desempenham quaisquer atividades;

- pagamento de assessorias/consultorias prestadas por servidores públicos
pertencentes ao quadro do próprio ente; e

- obras de construções novas.

COMPONENTE PAB FIXO
O recurso é transferido mensalmente, de forma regular e automática, do Fundo
Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde e do Distrito Federal com base
num valor per capita multiplicado pela população do Município (segundo o IBGE). A
portaria traz o valor anual e mensal total por município, além dos valores per
capita e do quantitativo populacional que serviram de base para o cálculo.

- Portaria MS nº 953/2012 (Anexo):

De R$ 20,00 a 25,00 habitante/ano. Competência: desde março/2012.

Em suma, os critérios consideram a população do município, PIB per capita,
Percentual da População com Plano de Saúde, Percentual da População com Bolsa
Família, Percentual da População em Extrema Pobreza e Densidade Demográfica.



PAB FIXO: QUANTAS UBS/CNES?
Acessar http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?cnes/cnv/estabma.def

(dados para municípios do Maranhão; para outros estados, alterar o final do
endereço com a sigla do Estado desejado: por exemplo, para Mato Grosso, o final
ficaria estabmt.def).

Parâmetros da consulta:

Linha: Tipo de Estabelecimento;

Coluna: Ano/mês compet.;

Conteúdo: Quantidade;

Períodos Disponíveis: para mais de um período, usar Ctrl;

Município: selecionar conforme o interesse;

Esfera Administrativa: Municipal;

Tipo de Estabelecimento: Centro de Saude/Unidade Básica de Saúde;

Selecione “Tabela com bordas”;

Para os demais campos, selecione “Todas as categorias”.



PAB FIXO: QUAIS UBS/CNES?
Acessar

http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipes.asp

Selecionar o Estado, o Município, a Competência (só é possível escolher uma!) e
"ESF” no campo Equipes; na tela seguinte, clicar sobre o nome do município.



UBS: ESTRUTURA MÍNIMA

- As UBS devem ser definidas por territórios
(áreas de atuação)!!!

COMPONENTE PAB VARIÁVEL - PSF
Os valores dos incentivos financeiros serão transferidos a cada mês, tendo como
base a modalidade da equipe e o número de equipes registradas no CNES no mês
anterior ao da respectiva competência financeira.

- Portaria MS nº 978/2012 (Competência: desde  março/2012)

ESF Modalidade 1: R$ 10.695,00 reais/mês por equipe;
- estiverem implantadas em municípios com população de até 50 mil
habitantes nos Estados da Amazônia Legal e até 30 mil habitantes nos
demais Estados do País; ou
- estiverem implantadas em que atendam a população remanescente de
quilombos ou residente em assentamentos de no mínimo 70 (setenta)
pessoas, respeitado o número máximo de equipes por município,
publicado em portaria específica.

ESF Modalidade 2: R$   7.130,00 reais/mês por equipe:
As que não se enquadram nos critérios da Modalidade 1.

AMAZÔNIA LEGAL



EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Equipe multiprofissional, que atua numa determinada área, composta por:

- 01 Médico, no mínimo;

- 01 Enfermeiro, no mínimo;

- 01 Auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem, no mínimo;

- 04 a 12 Agentes Comunitários de Saúde.

ESF responsável por, no máximo, 4.000 habitantes, e no mínimo, 2.400
habitantes. (Recomenda-se 3.000/1 ESF)

Quanto maior o grau de vulnerabilidade menor deverá ser a quantidade de
pessoas por equipe.

Número de ACS suficiente para cobrir 100% da população cadastrada. Para
municípios dos estados da Região Norte, Maranhão e Mato Grosso, a
quantidade mínima de pessoas por ACS será: na área urbana, 400; e na área
rural, 280. Quantidade máxima: 750 pessoas.

COBERTURA ESF NO MUNICÍPIO
Acessar: http://189.28.128.178/sage/index.php?tp=1&pr=2&ufibge=21

Clicar em Atenção à Saúde; Saúde da Família; Equipes de Saúde da Família.

COMPONENTE PAB VARIÁVEL: PSB
O incentivo financeiro será transferido a cada mês, tendo como base a modalidade
específica da equipe de Saúde Bucal que compõe equipe de Saúde da Família e a
quantidade de equipes registradas no CNES no mês anterior ao da respectiva
competência financeira.

- Portaria MS nº 978/2012 (Competência: desde  março/2012)

ESF Modalidade 1: R$ 2.230,00 reais/mês por equipe;
- cirurgião-dentista
- auxiliar de consultório dentário/saúde bucal

ESF Modalidade 2: R$ 2.980,00 reais/mês por equipe:
- cirurgião-dentista
- auxiliar de consultório dentário/saúde bucal
- técnico de higiene dental/saúde bucal

Dependendo da Portaria publicada, os municípios fazem jus a 50% a mais
sobre os valores transferidos referentes às ESB implementadas.



COMPONENTE PAB VARIÁVEL: ACS

O incentivo financeiro será transferido a cada mês, considerando o valor por ACS
definido em Portaria do MS, multiplicado pelo quantitativo de ACS registrados no
cadastro de equipes e profissionais.

- Portaria MS nº 459/2012: (Competência: desde janeiro/2012)

R$ 871,00 reais/mês por ACS

Cumprimento dos seguintes requisitos:

- residir na área da comunidade em que atuar;

- haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação
inicial e continuada; e

- possuir ensino fundamental completo.

Oferecimento de Curso Introdutório para os ACS.



COMPONENTE PAB VARIÁVEL:
INCENTIVO ADICIONAL ACS

No último trimestre de cada ano será repassada uma parcela extra, calculada com

base no número de Agentes Comunitários de Saúde registrados no cadastro de

equipes e profissionais do Sistema de Informação definido para este fim, no mês

de agosto do ano vigente, multiplicado pelo valor do incentivo fixado.

CONTRATAÇÃO DOS

PROFISSIONAIS DA ESF

Formas vedadas de contratação dos profissionais da Saúde como um todo,
especialmente dos membros da Equipe de Saúde da Família:

- Contratação Temporária, CF, art. 37, IX
(Adin’s STF 890, 2.125, 2.987, 3.430 e ADI 3.700);

- Cooperativas
(TCU. Ac. n°s 2.578/2004 e 4.218/2010, Primeira Câmara; STF. RE nº 445167)

- Terceirização: contratação de profissionais, com ou sem licitação.
(Decisões TCU nºs 128/1993, 334/1995, 885/1997, Plenário. Acórdãos TCU nºs
71/2003, 76/2003, 307/2003 e 712/2007, Plenário)

CONTRATAÇÃO DOS

PROFISSIONAIS DA ESF

Formas permitidas de contratação dos profissionais da Saúde como um
todo, especialmente dos membros da Equipe de Saúde da Família:

- Concurso Público
(CF, art. 37, II);

- Termo de Parceria firmado com OSCIP
(Lei nº 9.790/1999);

- Contrato de Gestão celebrado com OS
(Lei nº 9.637/1998);

Julgados do TCU: Acórdãos TCU n°s 1.146/2003 – Plenário
1.566/2012 - Plenário, 2.578/2004 – 1 Câm.



CONTRATAÇÃO DOS

PROFISSIONAIS DA ESF

Formas permitidas de contratação dos Agentes Comunitários de
Saúde:

- Após a EC nº 51 (14/02/2006), é permitida a contratação de Agentes
Comunitários de Saúde por meio de processo seletivo público, dispensada
a realização de concurso.

- Os profissionais que, na data de promulgação da EC nº 51 (14/02/2006)
desempenhavam as atividades de agente comunitário de saúde ficam
dispensados do processo seletivo, desde que tenham sido contratados a
partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado pela administração
ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da
administração direta.

CONTRATAÇÃO DOS

PROFISSIONAIS DA ESF

Existência do Plano de Carreira, Cargos e Salários para todos

os profissionais da saúde: condição para recebimento de

recursos da Saúde como um todo. (Lei nº 8.142/1990, art.

4º, VI)

(Oferecimento de Curso Introdutório para os ACS, e processo

institucionalizado de educação permanente para todos os

profissionais da Atenção Básica).

JORNADA DE TRABALHO DOS

PROFISSIONAIS DA ESF

Horário integral – jornada de 40 horas semanais – de todos os
profissionais nas equipes (incluindo os membros da Saúde Bucal, se for o
caso), com exceção do médico, que atualmente pode ter carga-horária
menor.

Dedicação mínima de 32 (trinta e duas) horas para atividades na equipe de
saúde da família podendo, conforme decisão e prévia autorização do
gestor, dedicar até 08 (oito) horas do total da carga horária para:

- prestação de serviços na rede de urgência do município ou

- atividades de especialização em saúde da família, residência
multiprofissional e/ou de medicina de família e de comunidade, bem como
atividades de educação permanente e apoio matricial.

Portaria MS nº 2.488/2011, Anexo. Efeitos a partir de 24/10/2011



Portaria MS nº 2.488/2011, Anexo. Efeitos a partir de 24/10/2011

Para os médicos (que compõem as ESF), admite-se:

- 2 (dois) médicos numa única equipe em uma mesma UBS, cumprindo
individualmente carga horária semanal de 30 horas, com repasse integral
do valor relativo a uma ESF (R$ 10.695,00) ;

- 3 (três) médicos numa equipe em uma mesma UBS, cumprindo
individualmente carga horária semanal de 30 horas, com repasse integral
do valor relativo a duas ESF (R$ 21.390,00);

- 4 (quatro) médicos numa equipe em uma mesma UBS, com carga
horária semanal de 30 horas, com repasse integral do valor relativo a três
ESF (R$ 32.085,00);

- 2 (dois) médicos numa equipe, cumprindo individualmente jornada de 20
horas semanais, com repasse mensal equivalente a 85% do valor relativo
a uma ESF (R$ 9.090,85);

- 1 (um) médico cumprindo jornada de 20 horas semanais com repasse
mensal equivalente a 60% do valor relativo a uma equipe de saúde da
família (R$ 6.417,00) ;

CONSULTANDO AS EQUIPES
Acessar: http://cnes.datasus.gov.br/

Selecionar Consultas; Estabelecimentos; Por Localização Geográfica; selecionar o
Estado; selecionar o Município; dentre os estabelecimentos listados, selecionar
cada uma das UBS. Na tela de cada uma das UBS, clicar em Profissionais.

INCOMPATIBILIDADE
DE HORÁRIOS

Acessar: http://cnes.datasus.gov.br/

Consultas; Profissionais; Geral; preencher o CNS do profissional escolhido
(especialmente médicos, dentistas e enfermeiros).



BLOCO DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA

Existência de conta corrente específica do Bloco.

Recursos mantidos na conta específica do bloco, ou seja, vedada a
transferência para outras contas.

Recursos devem ser aplicados nas ações e serviços de saúde
relacionados ao bloco.

Os recursos do bloco de financiamento da Assistência Farmacêutica
devem ser aplicados, exclusivamente, nas ações definidas para cada
componente do bloco.

BLOCO DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA

COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA:

Destina-se à aquisição de medicamentos e insumos da assistência farmacêutica no
âmbito da Atenção Básica em saúde e àqueles relacionados a agravos e programas
de saúde específicos, no âmbito da Atenção Básica.

Parte Fixa (União): valor per capita, destinado à aquisição de medicamentos e
insumos da assistência farmacêutica em Atenção Básica, transferido aos Municípios
conforme pactuação nas Comissões Intergestores Bipartite – CIB.

Parte Fixa (Contrapartidas Muncipal e Estadual): os gestores municipais e
estaduais devem compor o financiamento da Parte Fixa do Componente Básico,
como contrapartida, em recursos financeiros, medicamentos ou insumos, conforme
pactuação na CIB e normatização da Política de Assistência Farmacêutica vigente.

BLOCO DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA

Deverão ser aplicados os seguintes valores mínimos:

- União: R$ 5,10 por habitante/ano;

- Estados e DF: R$ 1,86 por habitante/ano; e

- Municípios: R$ 1,86 por habitante/ano.

Os valores das contrapartidas estaduais e municipais definidos na Portaria MS nº
4.217/2010 podem ser majorados pelas pactuações nas Comissões Intergestores
Bipartite (CIB) de cada unidade federativa.

As Secretarias Estaduais de Saúde que pactuarem pela transferência fundo a fundo
com as Secretarias Municipais de Saúde deverão definir na CIB:

- a periodicidade e

- os valores das parcelas do recurso estadual.







RENAME - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais:

Não poderão ser custeados com recursos previstos acima

medicamentos não-constantes da RENAME vigente.

Não é obrigatória a aquisição de todos os medicamentos

relacionados no RENAME pelos Municípios e pelo Distrito Federal.



BLOCO DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA

O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica (com
exceção do Programa de Farmácia Popular) pressupõe, cumulati-
vamente:

- estar o usuário assistido por ações e serviços do SUS;

- ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no
exercício regular de suas funções no SUS;

- estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica
complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos; e

- ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.

BLOCO DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA

É responsabilidade dos Municípios, onde couber, a organização dos
serviços e a execução das atividades farmacêuticas, entre as quais:

- seleção,

- programação,

- aquisição,

- armazenamento (incluindo controle de estoque e dos prazos de
validade dos medicamentos),

- distribuição e

- dispensação dos medicamentos e insumos de sua responsabilidade.

CONDIÇÕES BÁSICAS DE ARMAZENAGEM:



BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Os recursos devem ser aplicados nas ações e serviços de saúde
relacionados ao bloco.

Os recursos de um componente do bloco podem ser utilizados em
ações do outro componente, mas é vedada a utilização em ações de
outro bloco.

Componentes: COMPONENTE DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA
SAÚDE, e COMPONENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA





GASTO MÍNIMO COM SAÚDE

Cálculo do mínimo a ser gasto em ações e serviços públicos de saúde pelo município:
(Lei Complementar nº 141/2012, art. 7º e 9º):

(+) IPTU;
(+) ITBI;
(+) ISS;
(+) IRRF na folha de pagamento da prefeitura, incluindo autarquias e fundações;

(+) FPM recebido da União, (apenas as transferências ordinárias, dos dias 10/20/30 de
cada mês, não inclusa a parcela extra recebida no primeiro
decêndio do mês de dezembro);

(+) ITR recebido da União;
(+) IPI recebido do Estado, que recebeu da União;
(+) ICMS recebido do Estado;
(+) IPVA recebido do Estado;
(+) receitas de qualquer compensação financeira, da dívida ativa, de multas e dos juros
de mora, ou por meio de p. administrativo ou judicial, decorrentes dos recursos acima.
---------------------------------------------------------------------------------------------
= RECEITA TOTAL (RT)

Gastos mínimos com saúde = RT x 0,15

É vedado excluir da base de cálculo das receitas de que trata a LC nº 141/2012
quaisquer parcelas de impostos ou transferências constitucionais vinculadas a
fundos ou despesas (FUNDEB, por exemplo).

O município pode optar pela retenção do percentual mínimo de 15% no repasse do
FPM e do ITR, que, neste caso, será destinado automaticamente para uma conta
específica aberta para a apuração do gasto mínimo em Saúde (conta FUS EC29).

Os Municípios poderão estabelecer, em suas Leis Orgânicas, percentual superior a
15% para aplicação em ações e serviços públicos de saúde.

Ex.: São José dos Basílios (MA): 20%.

GASTO MÍNIMO COM SAÚDE



R$ 370.475,45 (Bruto)

R$ 60.772,37 (Bruto)

R$ 278.484,79 (Bruto)

R$ 709.732,61 (Bruto)

Gasto mínimo com saúde: 15%  do FPM

R$ 370.475,45 x 0,15 = R$ 55.571,31

Gasto mínimo de 15% com saúde: 15%

R$ 709.732,61 x 0,15 = R$ 106.459,86

Gasto mínimo com saúde: 15%  do FPM

R$ 60.772,37 x 0,15 = R$ 9.115,84

Gasto mínimo com saúde: 15%  do FPM

R$ 278.484,79 x 0,15 = R$ 41.772,71

(15%)

(15%)

(15%)

(15%)

GASTO MÍNIMO COM SAÚDE
Não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas
decorrentes de:

- pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde;

- pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área (em outras
secretarias);

- assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal;

- merenda escolar e outros programas de alimentação, ainda que executados em unidades do
SUS, ressalvando-se a assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais;

- saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos
provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade;

- limpeza urbana e remoção de resíduos;

- preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos
entes da Federação ou por entidades não governamentais;

- ações de assistência social;

- obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede
de saúde (por exemplo, construção de ponte que facilita o acesso à UBS, ou asfaltamento da
rua da UBS);



A prefeitura deve notificar os partidos políticos, os sindicatos de
trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no Município, a cada
liberação de recursos, no prazo de dois dias úteis, contado da data de
recebimento dos recursos. (Lei nº 9.452/1997, art. 2º)

A movimentação de recursos da EEx (Prefeitura) deve ocorrer exclusivamente por meio
eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e
prestadores de serviços devidamente identificados.

Excepcionalmente, mediante justificativa circunstanciada, poderão ser realizados saques
para pagamento em dinheiro a pessoas físicas que não possuam conta bancária ou
saques para atender a despesas de pequeno vulto, adotando-se, em ambas hipóteses,
mecanismos que permitam a identificação do beneficiário final, devendo as informações
sobre tais pagamentos constar em item específico da prestação de contas.

Os saques em dinheiro para pagamento de despesas de pequeno vulto ficam limitados a
R$ 8.000,00.

O valor unitário de cada pagamento feito com o montante total sacado não poderá
ultrapassar até R$ 800,00 por beneficiário de pagamento, vedado o fracionamento de
despesa ou do documento comprobatório.

PLANEJAMENTO DO SUS

Plano Diretor de Regionalização (PDR):

deve expressar o desenho final do processo de identificação e reconhecimento das
regiões de saúde, em suas diferentes formas, em cada estado e no Distrito Federal.

Plano Diretor de Investimento (PDI):

deve expressar os recursos de investimentos para atender as necessidades
pactuadas no processo de planejamento regional e estadual. Deve também
contemplar as necessidades da área da vigilância em saúde e ser desenvolvido de
forma articulada com o processo da PPI e do PDR.

Programação Pactuada e Integrada (PPI):

deve expressar os recursos de investimentos para atender as necessidades
pactuadas no processo de planejamento regional e estadual. Deve ser desenvolvido
de forma articulada com o processo da PPI e do PDR.

PLANEJAMENTO DO SUS
NO MUNICÍPIO

Plano Municipal de Saúde (PMS):

Intenções e os resultados a serem buscados no período de quatro anos,
expressos em objetivos, diretrizes e metas.

Programação Anual de Saúde (PAS):

Instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde,
contendo metas, indicadores e previsão orçamentária anual.

Relatório de Gestão:

Documento elaborado anualmente que relata a atuação do município na saúde.



PMS: CONTEÚDO MÍNIMO
Previsão de existência de Fundo Municipal de Saúde:

- o FMS, apesar do que possa parecer, não é constituído por apenas uma conta
corrente, mas por várias contas, abertas para a movimentação de recursos
relativos a cada blodo de financiamento;

- o FMS é unidade orçamentária e gestora dos recursos destinados a ações e
serviços públicos de saúde;

- a gestão do FMS e suas contas deve ser feita pelo Secretário de Saúde do
Município.

Previsão da contrapartida municipal.

Previsão de aplicação de percentual mínimo da receita de impostos e transferências
constitucionais com ações e serviços públicos de saúde (M = 15%).

Previsão de existência do Plano de Carreira, Cargos e Salários para todos os profissionais
da saúde.

Quadro de  metas para a saúde.

Programação das ações da Atenção Básica a partir de sua base territorial.

Previsão da infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde.

Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços, visando à organização sistêmica
da atenção à saúde.

Definição de fluxo de usuários, visando a garantia das referências a serviços e ações de
saúde fora do âmbito da Atenção Básica.

Previsão de aplicação de recursos na Assistência Farmacêutica.

Previsão de aplicação de recursos na Vigilância em Saúde.

O Plano Municipal de Saúde deve ser submetido à apreciação do CMS:

a) 50% de entidades de usuários;

b) 25% de entidades dos trabalhadores de Saúde;

c) 25% de representação de governo, de prestadores de serviços privados conveniados,
ou sem fins lucrativos.

ASSISTÊNCIA SOCIAL:
BOLSA FAMÍLIA

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda direta aos cidadãos que
se encontrem em situação de pobreza e extrema pobreza. Unificou os seguintes
programas do governo federal:  Bolsa Escola,  Bolsa Alimentação, Cartão
Alimentação e  Auxílio-Gás.

Os objetivos básicos do Programa Bolsa Família, em relação aos seus beneficiários,
são:

- promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, de saúde,
educação e assistência social;

- combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional;

- estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem em situação de
pobreza e extrema pobreza;

- combater a pobreza; e

- promover a intersetorialidade, a complementaridade e a sinergia das ações
sociais do Poder Público.



BOLSA FAMÍLIA

Conceitos-chave:

Família: unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com
ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um grupo doméstico,
vivendo sob o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus membros;

Renda familiar mensal: a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente
pela totalidade dos membros da família, excluindo-se os rendimentos concedidos
por programas oficiais de transferência de renda, nos termos do regulamento.

Família em situação de extrema pobreza: aquela cuja renda familiar mensal
per capita seja de até R$ 70,00.

Família em situação de pobreza: aquela cuja renda familiar mensal per capita
seja superior a R$ 70,00, e de até R$ 140,00.

BOLSA FAMÍLIA: BENEFÍCIOS
I - benefício básico, no valor mensal de R$ 70,00, destinado a unidades familiares que se
encontrem em situação de extrema pobreza;

II - benefício variável, no valor mensal de R$ 32,00 por beneficiário, até o limite de R$ 160,00
por família, destinado àquelas que se encontrem em situação de pobreza ou extrema pobreza e que
tenham em sua composição gestantes, nutrizes ou filhos entre 0 e 15 anos.

III - benefício variável no valor mensal de R$ 38,00 por beneficiário, até o limite de R$ 76,00
por família, destinado àquelas que se encontrem em situação de pobreza ou extrema pobreza e que
tenham em sua composição adolescentes com idade de 16 a 17 anos matriculados em
estabelecimentos de ensino.

IV - benefício para superação da extrema pobreza na primeira infância (Brasil Carinhoso), no limite
de um por família, destinado às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que,
cumulativamente:

a) tenham em sua composição crianças de 0 a 6 anos de idade; e

b) apresentem soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros previstos nos
itens I a III igual ou inferior a R$ 70,00 per capita.

O valor da parcela do Brasil Carinhoso será o resultado da diferença entre R$ 70,01 e a renda familiar
mensal per capita de cada família, multiplicado pela quantidade de membros da família, arredondado
ao múltiplo de R$ 2,00 (dois reais) imediatamente superior.

BOLSA FAMÍLIA
A concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família tem caráter temporário e
não gera direito adquirido.

O titular do benefício do Programa Bolsa Família será preferencialmente a mulher,
devendo, quando possível, ser ela previamente indicada como responsável pela
unidade familiar.

Cabe aos municípios fazer o cadastramento das famílias, e fiscalizar o cumprimento
sas condicionalidades do programa:

- ao acompanhamento de saúde, exame pré-natal, e acompanhamento nutricional,

- e à freqüência escolar de 85% em estabelecimento de ensino regular, sem prejuízo de
outras previstas em regulamento.

Para o benefício variável vinculado ao adolescente, destinado às famílias que se
encontrem em situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua
composição adolescentes com idade de 16 a 17 anos matriculados em estabelecimentos
de ensino, o acompanhamento da freqüência escolar considerará 75% de freqüência.







Apontamentos:

Inobservância de critérios para seleção
dos beneficiários.

Famílias beneficiárias do Programa.

BOLSA FAMÍLIA:
CONTROLE SOCIAL

O controle e participação social do PBF deverão ser realizados, em âmbito local,
por instância de controle social formalmente constituída pelo Município, respeitada
a paridade entre governo e sociedade, sem prejuízo de outras competências que
lhes sejam atribuídas pela legislação.

Por decisão do Poder Público municipal, o controle social do PBF poderá ser
realizado por conselho ou instância anteriormente existente (por exemplo, o
Conselho Municipal de Assistência Social).

Neste caso, recomenda-se a criação de uma Comissão de
Acompanhamento de Benefícios e Transferência de Renda, a exemplo da
criada pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), conforme a
Resolução CNAS nº 15, de 24 de maio de 2011.

IGD-BOLSA FAMÍLIA

O Índice de Gestão Descentralizada (IGD) é um indicador que mostra a qualidade
da gestão descentralizada do Programa Bolsa Família (PBF), além de refletir os
compromissos assumidos pelos municípios na sua adesão ao Programa, como a
gestão do Cadastro Único e das condicionalidades. O índice varia entre 0 e 1.
Quanto mais próximo de 1, melhor a avaliação da gestão desses processos.

Com base nesse indicador, o MDS repassa recursos a municípios para a realização
da gestão do Bolsa Família. Quanto maior o valor do IGD-M, maior será também o
valor dos recursos a serem repassados.

Em outras palavras, o IGD-M serve tanto para “medir” a qualidade das ações
empreendidas, refletindo o desempenho de cada  Gestão Municipal, como para
incentivá-las à obtenção de resultados qualitativos e também para  compor a base
de cálculo do montante de  recursos que cada uma devereceber a título de apoio
financeiro.



IGD-BOLSA FAMÍLIA

Os municípios recebem recursos pela realização de quatro ações principais:

(1) cadastramento de famílias que estejam no público-alvo do Cadastro Único
no município;

(2) manutenção da atualização desses cadastros;

(3) acompanhamento do cumprimento, pelas famílias, das condicionalidades
de saúde; e

(4) acompanhamento do cumprimento, pelas famílias, das condicionalidades
de educação.

A utilização dos do IGD deverá estar vinculada à execução das seguintes atividades:

- gestão de condicionalidades, realizada de forma intersetorial, compreendendo as atividades
necessárias para o registro, sistematização e análise das informações relacionadas à frequência
escolar, à agenda de saúde e a outras ações que venham a ser fixadas como condicionalidades do
Programa Bolsa Família;

- gestão de benefícios;

- acompanhamento das famílias beneficiárias, em especial daquelas em situação de maior
vulnerabilidade social, realizada de forma articulada entre as áreas de assistência social, saúde e
educação;

- identificação e cadastramento de novas famílias, atualização e revisão dos dados do Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal referentes aos cidadãos residentes no território do ente
federado;

- atividades relacionadas ao acompanhamento e à fiscalização do Programa Bolsa Família, requisitadas
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;

- outras atividades a serem estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, dentre outras.

IGD-BOLSA FAMÍLIA



Pelo menos 3% dos recursos transferidos à
conta do IGD serão destinados a atividades de
apoio técnico e operacional à instância de
controle social, na forma fixada pelo Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

IGD-BOLSA FAMÍLIA

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

Muito obrigado!

Nilo Cruz Neto
E-mail: nnilo@hotmail.com


