
 
 

           
 
 
 

 

 

NOTA TÉCNICA 03/2021-FAMEM 

 

 

 

A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO-

FAMEM, vem, por conduto de seu Departamento Jurídico, em face dos inúmeros 

questionamentos concernentes à transferência de recursos da conta bancária 

vinculada ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, para as contas de 

instituições bancárias não-oficiais, em virtude de imperativo legal, expedir a 

presente Nota Técnica com esteio na legislação de regência do FUNDEB, 

normativo do FNDE, e resposta oficial da Equipe Técnica de Operacionalização 

do FUNDEB. 

 

CONSIDERANDO ser atribuição da Federação dos Municípios do Estado do 

Maranhão – FAMEM representar e defender os direitos institucionais dos 

municípios, pleiteando e adotando medidas necessárias para garantir o 

cumprimento dos dispositivos que tratam das transferências constitucionais de 

recursos financeiros aos municípios pela UNIÃO FEDERAL e ESTADOS (art. 2º, 

caput, e inciso VII, do ESTATUTO CONSOLIDADO DA FAMEM); 

 

CONSIDERANDO as regras definidas em dispositivos constitucionais da EC n.º 

108/2020, bem como as estabelecidas pelo Decreto nº 7507/2011 e na Lei n.º 

14.113/2020, as quais disciplinam que a implementação e movimentação dos 

recursos vinculados ao novo FUNDEB serão distribuídos de forma automática 

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

mediante crédito na conta específica de cada governo municipal, no Banco do 

Brasil ou na Caixa Econômica Federal; 

 

CONSIDERANDO que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB é o 

principal mecanismo de financiamento da educação pública no país, e o impacto 

da imposição legal no pagamento dos profissionais da educação em todo o estado 

do Maranhão; 

 



 
 

           
 
 
 

CONSIDERANDO que existem Municípios filiados que possuem contrato 

vigente para gerenciamento da folha de pagamento e movimentam os recursos 

do FUNDEB em outras instituições bancárias; 

 

CONSIDERANDO que 56% dos Municípios brasileiros não possuem agência do 

BB ou CAIXA, além do processo de fechamento de agências do BB em várias 

regiões do país; 

 

CONSIDERANDO a proposição de uma série de representações pelo Ministério 

Público de Contas do Estado do Maranhão (MPC) e as recentes decisões 

proferidas em sessões plenárias do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão 

(TCE/MA), destacando-se a proferida em sede de Representação do MPC, nos 

autos do Processo nº 1298/2021-TCE/MA, cujo voto transcrevemos, in expressis 

verbis: 

“(...) 

 

Face ao disposto nos arts. 1º, XXXI e 75 da Lei nº 8.258/2005 (LOTCE/MA), 

compete ao Tribunal de Contas expedir medidas cautelares a fim de prevenir 

a ocorrência de lesão ao erário ou a direito alheio, objetivando a efetividade das 

decisões do Tribunal. 

2. Segundo suas competências constitucionais, o Tribunal de Contas detém 

legitimidade para determinar que um órgão que esteja sob a sua jurisdição 

adote medidas necessárias e suficientes para afastar uma eventual situação de 

risco que possa ocasionar lesão ao erário ou aos direitos dos cidadãos, mediante 

a concessão de medida cautelar. 

3. Não obstante, deve haver o preenchimento dos requisitos necessários para 

caracterizar a situação de risco de lesão ao erário ou aos direitos dos cidadãos: 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. 

4. No caso em apreço, a legislação que disciplina a movimentação dos 

recursos vinculados ao FUNDEB (Decreto nº 7507/11 c/c a Lei nº 

14.113/20) contém vedação expressa acerca da possibilidade de 

transferência dos valores vinculados ao FUNDEB, destacando sua 

única exceção para a movimentação dos recursos exclusivamente por 

meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade 

dos fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados. 

5. Assim, ainda que a transferência dos valores pelo gestor do 

Município de Pindaré-Mirim/MA, tenha sido para uma conta aberta 

para a realização de pagamentos referentes a folha de pagamento dos 

funcionários que atuam na pasta da educação do Município, tal 



 
 

           
 
 
 

transação é ilegal e fere o princípio da transparência, uma vez que 

frustra a disponibilização de informações essenciais acerca do uso 

correto desse recurso vinculado à educação, prejudica o gerenciamento 

pela Administração dos valores correspondentes às diversas fontes e 

impede um controle eficaz por parte dos órgãos de fiscalização. 

6. Desse modo, em consonância com os fundamentos expostos no Parecer nº 

412/2021 do Ministério Público de Contas, VOTO para que este Egrégio 

Tribunal decida: 

I. pelo deferimento do pedido de medida cautelar por restar caracterizado os 

requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. 

II. em determinar ao Município de Pindaré-Mirim que: 

a) utilize a conta bancária específica do FUNDEB, como único 

mecanismo apto a atender aos ditames constitucionais e legais da 

publicidade, transparência e clareza orçamentária, princípios que 

regem o manuseio dos recursos públicos, nos termos ao art. 21 da Lei 

nº 14.113/2020; 

b) comunique no prazo de 05 (cinco) dias úteis a este Tribunal, quais 

providências foram tomadas com relação ao item II.a), sob pena de incorrer em 

multa prevista nos incisos V e VIII do art. 274 do Regimento Interno desta 

Corte de Contas. 

III. em determinar ao Núcleo de Fiscalização II o monitoramento do efetivo 

cumprimento das decisões da Relatoria. 

IV. em determinar a juntada de cópia do relatório final e da decisão plenária 

às contas do ente fiscalizado, nos termos do § 2º do art. 43 da Resolução 

TCE/MA n° 324/2020. 

7. É como voto.  

 

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

MARANHÃO, EM SÃO LUÍS,28/07/2021. 

 

Conselheiro José de Ribamar Caldas Furtado 

Relator ;” 

 

CONSIDERANDO que o Ofício-Circular 135/2021/Diapo/ChefiaGabin/Gabin-

FNDE, pontuou os seguintes esclarecimentos acerca do tema:  

 

“(...) 
 



 
 

           
 
 
 

16.  Desta feita, especificamente no que se refere à utilização das 
verbas dos Fundos para pagamento das folhas de pagamento dos profissionais 
da educação básica, a exceção foi prevista, ainda na vigência do extinto 
Fundeb, regido pela Lei nº 11.494/2007, nos seguintes termos: 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - Das obrigações assumidas pelo 
COMPROMISSÁRIO [...] b.2) nos casos de contas específicas do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB (art. 1º, inciso 
IV, do Decreto n. 7.507/2011), considerando o disposto no art. 22 da 
Lei n. 11.494/2007, que trata do uso dos recursos do Fundo para o 
pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação 
básica, o COMPROMISSÁRIO condicionará a liberação das 
transferências para outras contas do próprio ente público à indicação da 
finalidade “folha de pagamento”, em seus sistemas.  

 
17.  Nesse contexto e tendo em vista os inúmeros questionamentos 
recebidos no FNDE acerca da possibilidade de movimentação financeira dos 
recursos vinculados ao Fundeb, por instituições financeiras diversas da Caixa 
Econômica Federal e do Banco do Brasil S.A, para fins de pagamento da folha 
de salários de trabalhadores da educação dos entes federados beneficiários dos 
recursos do Fundo, foi realizada consulta jurídica à Procuradoria Federal 
junto ao FNDE sobre a temática, apresentando os elementos de 
contextualização, fundamentos normativos e técnico-jurídicos necessários. 
18.  Sobre o assunto, a Procuradoria Federal junto ao FNDE 
(PF/FNDE), em seu Parecer 
nº 00052/2021/DICAD/PFFNDE/PGF/AGU (anexo), aduz (...) que a Lei nº 
14.113/2020 estabeleceu que os recursos têm que ser executados na 
própria conta única e específica aberta para receber os recursos do 
Fundeb, bem como vedou a transferência para outras contas (...) e que 
não cabe ao FNDE transpor a recente deliberação legislativa, 
amplamente discutida, sob pena de ferir o Princípio da 
Legalidade. Ademais, concluiu pela derrogação de partes do TAC, 
especificamente no que toca à vedação expressa do art. 21 sobre a 
transferência para outras contas, de modo que o mesmo precisa se 
adequar à nova legislação e pode ser renegociado nos termos da sua 
cláusula sétima. 
19.  Nesse sentido, o FNDE sugeriu que a Secretaria Executiva do 
Ministério da Educação avaliasse a realização de consulta formal junto ao 
Ministério Público Federal acerca da atualização do atual Termo de 
Ajustamento de Conduta estabelecido entre o Ministério Público 
Federal e o Banco do Brasil, como também ao Tribunal de Contas da União 
sobre os procedimentos a adotar, a respeito dos contratos vigentes 
envolvendo o processamento da folha de pagamento pelos bancos 
privados, considerando ser o órgão de controle externo com amplo 
conhecimento da realidade dos entes federados. 

 



 
 

           
 
 
 

CONSIDERANDO a resposta enviada pela Equipe Técnica de 

Operacionalização do FUNDEB (protocolo n.º 23546.056925/2021-86), a qual 

corrobora o Ofício Circular 135/2021 do FNDE e enfatiza que “não há, no 

momento, permissão legal que autorize o processamento de folha de pagamento 

por bancos distintos daqueles previstos no art. 21 da Lei nº 14.113/2020”; 

 

CONSIDERANDO o Ofício n.º 90/2021 – G. P. enviado pelo Banco Bradesco cujo 

parecer é no sentido de que a regra estabelecida na Lei n.º 14.113/2020 “deve ser 

interpretada em consonância com a exigência de controle previsto no art. 212-A, inciso X 

item d, e a autonomia da gestão financeira e orçamentária garantida pelo art. 18, ambos 

da Constituição Federal”, razão pela qual “não há qualquer impedimento para 

manutenção dos procedimentos em cumprimento aos contratos firmados”;  

 

   

CONSIDERANDO a existência de uma única decisão em sede de cognição 

sumária concedida pela Justiça Federal em sede do Mandado de Segurança n.º 

5004356-82.2021.4.04.7011/PR, a qual determina que o FNDE “se abstenha de 

promover qualquer ato sancionador ou que impeça os repasses dos recursos do FUNDEB 

ao ente municipal Impetrante, independentemente da instituição financeira contratada” 

pelo Município de Paranavaí/PR “para fins de pagamentos de seus servidores da 

educação”. 

 

  Elaboramos a presente NOTA TÉCNICA, visando orientar os Municípios 

filiados, quanto ao tema, nos seguintes termos:  

 

1. A novel Lei do FUNDEB (art. 20, caput c/c art. 21, caput) veda 

expressamente a transferência dos recursos dos Fundos das contas no 

Banco do Brasil (BB) ou CAIXA onde são disponibilizados para 

quaisquer outras contas bancárias; 

 

2. Caso o Município filiado mantenha a folha de pagamento em outras 

instituições financeiras, é imperioso que seja diligenciado via 

Procuradoria Geral do Município, um aditivo contratual específico 

para a retirada as contas que recebem recursos vinculados ao novo 

FUNDEB, eis que se trata de imposição legal e de observância 

compulsória, e não de mera vontade do ente municipal;  

 



 
 

           
 
 
 

3. Desta forma, os gestores devem providenciar a abertura de contas-

salários no Banco do Brasil e/ou na Caixa Econômica Federal, para que 

os recursos dos fundos do FUNDEB sejam movimentados na forma da 

lei. O mesmo deve acontecer nos sistemas contábeis usados nestas 

Prefeituras, que devem acomodar as novas contas bancárias; 

 

4. É de bom alvitre lembrar, no afã de auxiliar os gestores nesse processo 

de regularização, que é possível e facultado a qualquer servidor 

público solicitar a seu ente empregador, a portabilidade gratuita dos 

valores para outra instituição financeira de sua preferência, mediante 

autorização expressa. Sendo assim, sua remuneração seria depositada 

em sua conta salário aberta pelo município do BB ou CEF, e 

imediatamente seria transferido para a sua conta que atualmente ele 

recebe (Bradesco, Santander, Itaú ou congêneres), não causando 

nenhum transtorno adicional ao servidor, e nem necessidade do 

mesmo se deslocar a uma agência física, vez que tais contas-salários 

serão abertas pelo município; 

 

5. A medida visa a preservação e conceder a necessária publicidade e 

transparência da movimentação dos recursos do FUNDEB, a qual deve 

ser disponibilizada ao público para fins de fiscalização juntos aos 

Conselhos de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do Fundeb, 

Tribunais de Contas, Poder Legislativo e Ministério Público, por força 

do artigo 21, § 6º da Lei n.º 14.113/2020. 

 

  O Departamento Jurídico da FAMEM coloca-se à disposição dos 

Municípios, por seus gestores ou representantes, para quaisquer esclarecimentos 

que se fizerem necessários, por meio dos telefones (98) 2109-5416 / 5417 ou e-

mail institucional juridico@famem.org.br. 

 

São Luís (MA), 16 de setembro de 2021. 

 

Coordenação Jurídica da FAMEM 


