
O SEPE Itatiaia compreende o Fórum Municipal de Educação (FME) como a 

expressão de um relevante compromisso coletivo e público que tem como princi-

pal objetivo dar continuidade às estratégias e ações estabelecidas, visando o alcan-

ce das metas aprovadas no Plano Municipal de Educação (PME). 

O FME representa a oportunidade de garantir que os recursos públicos 

destinados à educação sejam adequadamente monitorados e devidamente aplica-

dos; para que sirvam, efetivamente, à superação das desigualdades sociais, à me-

lhoria do ensino e aprendizagem, à valorização dos profissionais da educação, à 

erradicação de todas as formas de exclusão e discriminação, enfim, à promoção de 

uma cidadania plena e de uma educação democrática. 

O SEPE tem participado ativamente do FME, em particular das atividades 

das Câmaras Técnicas de Gestão Democrática e Financiamento da Educação 

(metas 19 e 20 do PME). Com base nos relatórios municipais publicados pelo 

FNDE, apurou os dados apresentados abrangendo o período de 2012 a 2018. O 

relatório completo pode ser acessado em nosso endereço eletrônico.. 

No que diz respeito à meta 19 (Gestão Democrática) podemos afirmar que 

a Administração foi negligente em relação aos compromissos assumidos. Foi bai-

xíssimo o empenho na promoção da participação dos representantes de pais, res-

ponsáveis, estudantes e na capacitação dos conselheiros municipais, dificultando 

assim sua atuação autônoma e distorcendo a paridade que deveria existir entre as 

representações do governo e da sociedade civil. 

Desde abril do ano passado o SEPE aguarda que a Administração forneça  

informações imprescindíveis ao acompanhamento e controle social dos recursos 

públicos destinados à educação. Inclusive essa reiterada recusa motivou o ajuiza-

mento de ação cautelar que, lamentavelmente, não foi acolhida pelo Judiciário.  

Ainda nesse quesito, cabe ressaltar que não houve nenhuma ação da  Ad-

ministração no sentido de regulamentar os critérios para participação democrática 

da comunidade na escolha dos gestores escolares, direito assegurado pelo Plano 

de Carreira em vigor. 

 Igualmente, repudiamos a perseguição política promovida com o objetivo 

de difamar nossa ação fiscalizatória e constranger os integrantes do SEPE que não 

se omitiram diante das irregularidades apuradas e encaminharam diversas de-

núncias ao MP, ao TCE e à Câmara dos Vereadores.  Em particular, protestamos 

contra a injusta e arbitrária exoneração do coordenador geral do SEPE, ainda obje-

to de ação judicial que requer sua  reintegração. 

Fórum Municipal de Educação: outra educação é possível? 
Despesas com Pessoal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Varia (%) 

RECURSOS FUNDEB 11,43 13,43 14,84 15,43 16,73 17,17 50,3 

RECURSOS PRÓPRIOS 2,63 3,10 4,70 4,29 7,40 10,92 315,0 

TOTAL 14,06 16,53 19,54 19,72 24,13 28,09 99,8 

FUNDEB RECURSOS PRÓPRIOS 

Nesse ponto devemos questionar, quais são as reais prioridades do governo?  

Em 2017, quase um milhão e meio de reais foram destinados ao Ensino Superior! 

Etapa do ensino que sequer integra a Educação Básica; despesa de retorno altamente duvi-

doso, senão nulo, no que diz respeito à melhoria das condições ensino. Valor suficiente 

para garantir a diminuição da jornada de trabalho semanal dos quatrocentos funcioná-

rios que atuam nas unidades de ensino do município para 30 horas, sem redução salarial. 

No primeiro semestre desse ano a prefeitura sequer alcançou o mínimo constitucio-

nal (25%) com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, irregularidade que já havia moti-

vado o Termo de Ajuste de Conduta recentemente  firmado com o Ministério Público, no 

qual a prefeitura se comprometeu a investir R$ 10 milhões ao longo dos próximos dois anos 

na reforma e melhoria de unidades escolares e de saúde. 

Portanto, podemos afirmar que a Administração não garantiu a necessária amplia-

ção dos investimentos em educação, mesmo havendo arrecadação suficiente para expansão 

da rede escolar e do tempo de atendimento aos estudantes. Ações que representariam um 

avanço significativo nas condições de ensino e aprendizagem. Ao que tudo indica, esse evi-

dente descontrole detectado nas despesas com pessoal custeadas com recursos próprios 

tem sido um dos principais obstáculos à melhoria da educação e à conquista da dignidade 

profissional dos servidores da Educação.  
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 Pagamento de Gratificação Especial de Regência a profissionais do magis-
tério que não são regentes; 

 Inclusão de profissionais da educação na listagem da parcela majoritária 
do FUNDEB (mínimo de 60%), que deveria remunerar, exclusivamente, pro-
fissionais do magistério em efetivo exercício da função; 

 Utilização dos recursos do FUNDEB no pagamento dos vencimentos de 
servidores desviados de função ou cedidos a outros Órgãos/Secretarias; 

  Sonegação de informações, impedindo a tempestiva fiscalização por parte 
dos Conselhos de Educação. 

 Pagamento de despesas com etapas do ensino que não são de responsabili-
dade do município. 

Em resumo, nossos representantes, tanto no CACS-FUNDEB como no 

CME, haviam indicado nos relatórios enviados à Administração e aos demais 

órgãos que devem zelar pela correta aplicação dos recursos públicos destinados 

à Educação (MP, TCE, Câmara dos Vereadores) as seguintes irregularidades: 

 

 

 

 

 

 

Denúncias que foram reconhecidas como válidas tanto pela Promotoria 

de Tutela Coletiva como pelo Juízo da Comarca de Itatiaia. A juíza Carolina Du-

bois Fava de Almeida concedeu liminar requerida em ação civil pública ajuizada 

pelo MP em face da Prefeitura, no processo que apura o descumprimento por 

parte do governo das normas orçamentárias previstas na Lei 9.394/96 (LDB) e 

na Constituição de 1988, estabelecendo inclusive multa diária caso a prefeitura 

não cumpra com a abertura de conta específica para movimentar os recursos 

constitucionais destinados à educação, sob a gerência exclusiva da SME.  

Seria essa a forma da Administração colocar em prática seu compro-

misso com a gestão democrática? 

Com relação à meta 20 (Financiamento da Educação), constatamos que a 

Administração também não cumpriu a maioria das estratégias pactuadas para 

atingir o principal objetivo, que seria garantir um investimento compatível com 

a trajetória da arrecadação tributária.  

Entre 2012 e 2018, a receita do município registrou um crescimento de 

133%, valor muito superior à variação do IPCA no mesmo período. Esse signifi-

cativo aumento da arrecadação deveria ter sido acompanhado de um crescimen-

to correspondente no percentual dos investimentos em educação, o que de fato 

não ocorreu; pelo contrário, os investimentos foram insignificantes nos últimos 

anos e sequer alcançaram o patamar de  3% do total das despesas. 

Ainda de acordo com os dados do FNDE, em 2012 o total das despesas 

de manutenção e desenvolvimento do ensino era  25 milhões, alcançando 43 

milhões em 2018, variação de 74%.  

Observando a trajetória das receitas e despesas, podemos concluir que o não cum-

primento dessa meta não pode ser atribuído a uma suposta crise fiscal ou ao aumento das 

despesas que, conforme demonstrado, tiveram uma variação inferior à arrecadação.  

Tampouco à correção salarial dos vencimentos pagos aos profissionais da educa-

ção, tendo em vista que os valores apurados apontam que o reajuste ao longo do mesmo 

período foi equivalente à inflação acumulada. Muito menos à ampliação da rede de ensino 

ou ao aumento do número de matrículas.  

Em 2012, foram registradas 3.226 matrículas no Ensino Fundamental; em 2018, 

3.184 matrículas, ou seja, houve evasão de estudantes. O mesmo ocorreu na Educação de 

Jovens e Adultos que em 2012 registrou 427 estudantes; sete anos depois, apenas 295, uma 

redução superior a 30%. Na Pré-Escola o aumento de vagas foi da ordem de 10%. Nas cre-

ches houve um significativo acréscimo de matrículas (115%).  

Contraditoriamente, apesar do reajuste das tabelas salariais não ter registrado ne-

nhum ganho real, verificamos que as despesas com pessoal e encargos sociais tiveram 

uma variação positiva de 99,8%, ou seja, praticamente dobraram no período apurado. Po-

rém, o exame detalhado dessas despesas revelou que as custeadas com recursos do FUN-

DEB tiveram uma variação positiva de 50,3%, enquanto que as custeadas com Recursos 

Próprios pelo menos triplicaram (315%), conforme o quadro seguinte. 

Matrículas  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Varia (%) 

CRECHE 249 284 350 462 478 538 537 115,66 

PRÉ-ESCOLA 718 699 713 731 719 786 789 9,89 

ENS. FUND. 3226 3277 3253 3186 3221 3177 3184 -1,3 

EJA 427 384 311 341 407 358 295 -30,9 

Total> 4851 4884 4901 5015 5148 5286 5296 9,17 

71
89

101 108 110
127

167

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Receita

25 27
33

29
35

38
44

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Despesa


