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Introdução
A importância da Participação dos Conselhos e do Controle Interno na
Gestão dos Recursos Públicos.

Qual a realidade do meu município?

Por que os demonstrativos do MDF são importantes para os Conselhos
e Controladores Internos?

Quem efetivamente fiscaliza os gastos com pessoal, saúde e educação
do Município?

Como o Controle Interno pode aumentar a qualidade da Fiscalização
realizada pelos Conselhos?

Os demonstrativos fiscais refletem a realidade?

A certidão do controle interno reflete a realidade? (IN 8/15, Art. 2º, XII)



Classificação da Receita e Despesa e seus 
impactos nos demonstrativos.

Tabela de Codificação de Receitas

Classificação por Fontes de Recursos

Compatibilização de Fontes de Recursos

Tabela da Codificação de Despesas

Classificação por Função e Subfunção

Por que é importante conhecer a classificação das receitas e despesas?

Como essa classificação impacta nos demonstrativos fiscais?



Receita Corrente Líquida

Esse demonstrativo integra o RREO e deverá ser publicado até trinta dias após o encerramento de

cada bimestre.

Conforme a LRF, a RCL é o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais,

agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes do ente

da Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo

interpretações que extrapolem os dispositivos legais.

O principal objetivo da RCL é servir de parâmetro para o montante da reserva de contingência e para

os limites da despesa total com pessoal, da dívida consolidada líquida, das operações de crédito, do

serviço da dívida, das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e das garantias

do ente da Federação.

Quanto é a RCL do meu município?



Receita Corrente Líquida

Ex. RCL SICOM MDF Ex. RCL Analítico



Despesas com Pessoal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal é parte integrante do Relatório de Gestão

Fiscal – RGF e deverá ser publicado até trinta dias após o encerramento de cada

quadrimestre (ou semestre, conforme art. 63).

A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente da

Federação com ativos, inativos e pensionistas (despesa bruta com pessoal),

deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF (despesas

deduzidas), não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.

O Demonstrativo visa à transparência da despesa com pessoal de cada um dos

Poderes e órgãos com autonomia administrativa, orçamentária e financeira

conferida na forma da Constituição, notadamente quanto à adequação aos limites

de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF



Gastos Pessoal x RCL: 6% PL,  54% PE e 60% no Município 

Das medidas adotadas para o retorno da despesa total com 
pessoal ao respectivo limite.



Despesas com Pessoal
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização

As despesas relativas à mão de obra, constantes dos contratos de terceirização,
empregada em atividade-fim da instituição ou inerentes a categorias
funcionais abrangidas pelo respectivo plano de cargos e salários do quadro de
pessoal, serão classificadas no grupo de despesa 3 – Outras Despesas
Correntes, elemento de despesa 34 – Outras Despesas de Pessoal decorrentes
de Contratos de Terceirização. Essas despesas devem ser incluídas no cálculo da
despesa com pessoal por força do §1º do art. 18 da LRF (MDF).

IN 7/16 . Art. 11. As despesas decorrentes dos contratos de credenciamento

referidos no art. 3°, 9 3°, desta Instrução serão consideradas despesa com
pessoal na forma do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal Parágrafo único.

As despesas referidas no caput devem ser classificadas utilizando-se o
elemento de despesa "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de
Contratos de Terceirização" e o sub-elemento "03 Credenciamentos“



Despesas com Pessoal
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização

A IN 1/17 dispôs sobre o tema, mas não alterou o art. 11 da DN 7/16.
Todavia, o Plenário do TCM decidiu durante sessão técnico administrativa
realizada em fevereiro de 2017 que os credenciamentos não serão
considerados como gastos com pessoal, excepcionalmente, no exercício
de 2017.

Credenciamentos: Contabilizar de acordo com o art. 11 da DN 7/16
(X.3.XX.34.XX), de forma que a Secretaria de Atos de Pessoal, em
cumprimento à decisão Plenária do TCM, exclua essa despesa por ocasião
da certificação dos gastos com pessoal.

Dessa forma, o município terá o conhecimento do gasto com pessoal com os
credenciamentos e também após a sua exclusão de forma que o município
já busque se adequar aos limites de gastos com pessoal gradativamente,
mesmo porque esse entendimento pode ser alterado futuramente pelo TCM
ou pelo Poder Judiciário.



Despesas com Pessoal
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização

Entra no Demonstrativo como Despesa com Pessoal:
X.1.XX.XX.XX Pessoal e Encargos Sociais
X.3.XX.34.XX Outras Despesas Correntes/Outras Despesas de Pessoal
decorrentes de Contratos de Terceirização
34.01 - Assessoria Jurídica, 34.02 - Contábil; 34.03 – Credenciamentos;
34.99 Outros

Não entra no Demonstrativo como Despesa com Pessoal :
X.3.XX.36.XX - Outras Despesas Correntes/Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Física
X.3.XX.39.XX -Outras Despesas Correntes/Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica
36.99 Outros e 39.99 Outros -> desde que Categoria Econômica 3.



Despesas com Pessoal

Qual é o índice de gastos com pessoal do município?

Ex. Despesa Pessoal SICOM



Gastos com Saúde

Esse demonstrativo integra o RREO em cumprimento ao art. 35 da

Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e deverá ser

publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre.

O Demonstrativo tem por finalidade dar transparência e comprovar

o cumprimento da aplicação dos recursos mínimos nas ações e

serviços públicos de saúde conforme estabelece os artigos 5º a 11

da lei Complementar nº 141/2012, bem como apresentar

informações para fins de controle pelo governo e pela sociedade.



Base de Cálculo da Saúde

Gastos com Saúde

Receitas do SUS e de Convênios fazem parte da BC da Saúde?



Não compões a Base de Cálculo de Receitas com Saúde

Proibição de manipulação das fontes de recursos (regra no sistema)

Gastos com Saúde



Despesas com Saúde (Total)

Gastos com Saúde



Gastos com Saúde

Art. 3o Observadas as disposições do art. 200 da Constituição Federal, do art. 6º da Lei

nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e do art. 2o desta Lei Complementar, para efeito

da apuração da aplicação dos recursos mínimos aqui estabelecidos, serão consideradas

despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes a:

I - vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária;

II - atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo

assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais;

III - capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS);

IV - desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por

instituições do SUS;

V - produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do

SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e

equipamentos médico-odontológicos;



Gastos com Saúde
VI - saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo

Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da ação e esteja de acordo com as diretrizes

das demais determinações previstas nesta Lei Complementar;

VII - saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades

remanescentes de quilombos;

VIII - manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças;

IX - investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma,

ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde;

X - remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de que trata este artigo,

incluindo os encargos sociais;

XI - ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à

execução das ações e serviços públicos de saúde; e

XII - gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de

saúde.



Gastos com Saúde
Despesas com saúde não computadas.



Gastos com Saúde – LC 141/12

Art. 4o Não constituirão despesas com ações e serviços públicos de

saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta Lei

Complementar, aquelas decorrentes de:

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

II - pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área;

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

IV - merenda escolar e outros programas de alimentação, ainda que

executados em unidades do SUS, ressalvando-se o disposto no inciso II do art.

3o;

V - saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com

recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa

finalidade;



Gastos com Saúde – LC 141/12

[...]

VI - limpeza urbana e remoção de resíduos;

VII - preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos

de meio ambiente dos entes da Federação ou por entidades não

governamentais;

VIII - ações de assistência social;

IX - obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta

ou indiretamente a rede de saúde; e

X - ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos

distintos dos especificados na base de cálculo definida nesta Lei

Complementar ou vinculados a fundos específicos distintos daqueles da

saúde.



Gastos com Saúde – LC 141/12
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

Assessoria jurídica/contábil – terceirização – IN 03/14 do TCM

Transporte intermunicipal de pacientes – IN 03/14 do TCM

(Entendimento passível de mudança Processo 07384/15)

Casa de apoio, empresa suporte, alojamento - art. 4º, VIII, LC 141/12

Gêneros alimentícios – art. 4º, IV, LC 141/12

Ex. Relatório Gasto com Saúde SICOM.



Gastos com Educação

Esse demonstrativo integra o RREO e deverá ser publicado até trinta

dias após o encerramento de cada bimestre.

O Demonstrativo tem por objetivo demonstrar e avaliar o

cumprimento dos limites mínimos de aplicação em MDE, do

percentual da receita de impostos destinada ao FUNDEB, do limite

mínimo de aplicação dos recursos do FUNDEB na remuneração do

magistério da educação básica, bem como apresentar informações

para fins de controle pelo governo e pela sociedade (MDF).



Base de Cálculo da Educação
Gastos com Educação



Receitas de FPM, FUNDEB, contabilização

20% das Receitas de Transferências são destinadas à formação do FUNDEB.

Da legalidade dos atos de que resultem a 
arrecadação da receita



Receitas de FPM, FUNDEB, contabilização

Da legalidade dos atos de que resultem a 
arrecadação da receita



Receitas de FPM, FUNDEB, contabilização

20% da Receita de FPM -> Dedução FUNDEB

1% de Julho e Dezembro: não deduz FUNDEB (extrato BB), entra na BC
índice da Educação, mas não entra na BC índice da Saúde.

Transferências Constitucionais – STN; Transferências Constitucionais – BB

Da legalidade dos atos de que resultem a 
arrecadação da receita



Receitas de FPM, FUNDEB, contabilização

Da legalidade dos atos de que resultem a 
arrecadação da receita



Não compõe a Base de Cálculo de Receitas da Educação

Gastos com Educação



Despesas com Educação no Municípios = Linhas 23 + 24

Linhas 25 a 28 não são consideradas para o índice (Outras Subfunções e

Despesas Custeadas com Recursos de Convênios ou FDNE)

Gastos com Educação



Despesas com Educação - LEI 9394/96 LDB

Art. 70. CONSIDERAR-SE-ÃO COMO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO

ENSINO as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das

instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a:

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

educação;

II - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO de INSTALAÇÕES E

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO;

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

Gastos com Educação



Despesas com Educação - LEI 9394/96 LDB

IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao

aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;

V - realização de ATIVIDADES-MEIO NECESSÁRIAS ao funcionamento dos sistemas

de ensino;

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

VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao

disposto nos incisos deste artigo;

VIII - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLAR e MANUTENÇÃO de

PROGRAMAS DE TRANSPORTE ESCOLAR.

Gastos com Educação



Despesas Não Computadas

Se o Resultado líquido da transferência do FUNDEB for positivo essa
diferença será considerada despesa não computada.

Despesas custeadas com recursos do exercício anterior não são
computadas

Todas despesas não pagas sem disponibilidade financeira são glosadas.

Ex. Gasto Educação SICOM

Gastos com Educação



Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB

Gastos com Educação



RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 

11.1- Transferências de Recursos (Recebidos) do FUNDEB (1724.01.XX)

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (91721.01.02, 91722.01.01,

91721.36.XX, 91722.01.04, 91721.01.05, 91722.01.02)

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 –
10)

Recebeu mais que enviou (11.1 > 10) = acréscimo = resultado positivo ->
diferença será considerada como despesa não computada.

Recebeu menos que enviou (10 > 11.1 ) = decréscimo = resultado negativo ->
diferença será considerada como despesa (espécie de conta retificadora no
demonstrativo).

Gastos com Educação



Deduções para fins do Cumprimento do art. 70 e 71 da LDB
Art. 71. NÃO constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas

realizadas com:

I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando efetivada fora dos

sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua

expansão;

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

III - formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis,

inclusive diplomáticos;

IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica

e psicológica, e outras formas de assistência social;

V - obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede

escolar;

VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de

função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Gastos com Educação



Exemplos de Despesas Não Computadas com MDE.

Obras de infraestrutura (SANEAMENTO, ESGOTO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ainda que

realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar;

Despesas com aquisição de INSTRUMENTOS MUSICAIS para fanfarras ou bandas

escolares;

Despesas com estagiários. De acordo com o art. 1º da Lei nº 11.788/08, estágio é ATO

EDUCATIVO ESCOLAR SUPERVISIONADO. Dessa forma, o estagiário não é trabalhador da

educação que realiza atividade vinculada com a manutenção e desenvolvimento do

ensino, pois ele está aprendendo e não ensinando conteúdo aos alunos.

Despesas com aquisição e distribuição de UNIFORMES ESCOLARES e GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS;

Gastos com Educação



Exemplos de Despesas Não Computadas com MDE.

Despesas com Assessoria jurídica/contábil, pois não são consideradas

ATIVIDADES-MEIO NECESSÁRIAS ao funcionamento dos sistemas de ensino;

Despesas com FESTAS JUNINAS OU FESTEJOS SIMILARES, pois caracterizam-se

como manifestações culturais, não consideradas típicas ou necessárias à

consecução dos objetivos das instituições educacionais que oferecem a

educação básica;

Despesas com EDIFICAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ACERVO E MANUTENÇÃO de

BIBLIOTECAS PÚBLICAS, pois são de natureza tipicamente cultural. Esse caso é

DIFERENTE DA BIBLIOTECA ESCOLAR (nas dependências de escola pública da

educação básica), que é destinada ao atendimento.

Gastos com Educação



Gastos com Educação - FUNDEB

Gastos com FUNDEB

Classificação correta por fonte de recursos, função e subfunção



Gastos com Educação - FUNDEB
De acordo com a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007 – Regulamento do FUNDEB:

Art. 21. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União,

serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício

financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e

desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70

da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

§ 1o Os recursos poderão ser aplicados pelos Estados e Municípios indistintamente entre

etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica nos seus

respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos § 2º e 3º do art. 211

da Constituição Federal.

§ 2o Até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive

relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6o desta Lei,

poderão ser utilizados no 1o (primeiro) trimestre do exercício imediatamente

subsequente, mediante abertura de crédito adicional.



Gastos com Educação - FUNDEB
Exemplificando:

Supondo que o FUNDEB recebeu de transferências R$100 em 2016 (Fonte 118 e 119)
Obrigação de empenhar e pagar em 2016 no mínimo R$95 (Fonte 118 e 119)
Poderá sobrar no banco no máximo R$ 5 até 31/12/16 (118/119).
Supondo que em 2016 foi empenhado 97 e pago 95. (Restos a pagar de 2)
Em 2017, o numerário que sobrou (5) deve ser utilizado no primeiro trimestre.
Em 2017, o recurso disponível no banco (5) deve ser informado com a fonte 218/219 e é
fonte de recurso para abertura de créditos adicionais, nos termos do art. 43, §1º da Lei
4.320/64, desde que não comprometido.
Caso comprometido (2), deve ser utilizado para o pagamento de Restos a Pagar de 2016
até o termino do primeiro trimestre de 2017. Nesse caso, NE 118/119 e OP 218/219.
A parcela residual não comprometida (3) deve ser empenhada com a fonte 218/219 e
paga com a fonte 219/219 até o termino do primeiro trimestre de 2017, após a abertura
do crédito adicional mediante decreto.
Dessa forma, a lei é cumprida com transparência e tudo fica devidamente evidenciado
no índice da Educação e do FUNDEB no demonstrativo.



Gastos com Educação - FUNDEB
Aplicação dos Recursos do FUNDEB:

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão

destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica

em efetivo exercício na rede pública.

A parcela residual de até 40% deve ser gasta somente com MDE dentro do FUNDEB.
De modo geral, os itens que COMPÕEM A REMUNERAÇÃO, para fins da aplicação do mínimo de
60% do FUNDEB, incluem:
- salário ou vencimento;
- 13º salário, inclusive 13º salário proporcional;
- 1/3 de adicional de férias;
- férias vencidas, proporcionais ou antecipadas;
- gratificações inerentes ao exercício de atividades ou funções de magistério, inclusive
gratificações ou retribuições pelo exercício de cargos ou funções de direção ou chefia;
- horas extras, aviso prévio, abono;
- salário família, quando as despesas correspondentes recaírem sobre o empregador;
- encargos sociais (Previdência e FGTS) devidos pelo empregador

Maiores informações: Orientações do FNDE e Cartilha CGU.



Aplicação dos Recursos do FUNDEB:

Para se identificar o que pode ser gasto com os 40%, a forma mais simples é adotar o padrão

de eliminação, ou seja, tudo que não se enquadrar como 60 % mas for considerado como

gasto com educação pode ser gasto com o saldo residual dos 40%

Nas situações em que os governos estaduais e municipais mantiverem CONVÊNIOS COM

INSTITUIÇÕES COMUNITÁRIAS, CONFESSIONAIS OU FILANTRÓPICAS, na forma prevista no art. 8º,

§§ 1º, 3º e 4º, da Lei nº 11.494/2007, os repasses de recursos do FUNDEB a essas instituições, à

conta desses convênios, deverão originar-se dessa parcela de 40%.

Pode ser custeado com os 40% DO FUNDEB : AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS escolares para o

TRANSPORTE DE ALUNOS da educação BÁSICA DA ZONA RURAL E remuneração do motorista,

além de manutenção desses veículos, com combustíveis, óleos lubrificantes, consertos, revisões,

reposição de peças, serviços mecânicos etc.

As despesas estão sendo contabilizadas corretamente?

Gastos com Educação - FUNDEB



Gastos com Educação - FUNDEB
Movimentação dos Recursos do FUNDEB:

LDB - Art. 17. Os recursos dos Fundos, provenientes da União, dos Estados e do Distrito Federal, serão
repassados automaticamente para contas únicas e específicas dos Governos Estaduais, do Distrito
Federal e dos Municípios, vinculadas ao respectivo Fundo, instituídas para esse fim e mantidas na
instituição financeira de que trata o art. 16 desta Lei.

A conta única do FUNDEB é respeitada?
Os recursos do FUNDEB estão sendo transferidos indevidamente para o Executivo?

Decreto 7.507/11 -Art. 2º [...] § 1º A movimentação dos recursos será realizada exclusivamente por meio
eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de
serviços devidamente identificados.

§ 2º 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.

Existe pagamento em cheque com recursos do FUNDEB?



Gastos com Educação - FUNDEB

Deduções no FUNDEB

LDB - Art. 23. É vedada a utilização dos recursos dos Fundos:
I - no financiamento das despesas NÃO CONSIDERADAS COMO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME O ART. 71 DA LEI Nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996;
II - 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.



Gastos com Educação - FUNDEB

Indicadores do FUNDEB

Os indicadores do FUNDEB apresentados no Demonstrativo refletem a realidade?



Exercícios Avaliação de Aprendizado.

Responda Certo ou Errado:

1. ( ) Despesa realizada com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -
pode ser computada no demonstrativo de Despesas com Pessoal.

2. ( ) Despesas com capacitação de pessoal da saúde do SUS custeadas com
recursos do SUS não são computados como Gastos com Saúde.

3. ( ) Despesas com aquisição de material escolar para os alunos custeados com
recursos do FNDE são computados com gastos com MDE.

4. ( ) Despesas com saúde, nos termos da lei, inscritas como Restos a Pagar
Processados sem disponibilidade financeira são computados como Gastos com
Saúde.

5. ( ) Despesas com educação, nos termos da lei, inscritas como Restos a Pagar
Processados sem disponibilidade financeira não são computados como Gastos
com Educação.



Exercícios Avaliação de Aprendizado.

6. ( ) Despesas com saúde, nos termos da lei, inscritas como Restos a Pagar Não
Processados sem disponibilidade financeira não são computados como Gastos
com Saúde.

7. ( ) Se o resultado líquido das transferências do FUNDEB for decréscimo, o total
de despesas não computadas diminui e consequentemente ao índice de gastos
com MDE aumenta.

8. ( ) A receita de transferência constitucional de FPM recebida em julho (1%)
não entra da Base de Cálculo do índice da saúde.

9. ( ) Não é permitido alterar a natureza origem das fontes de recursos
arrecadados vinculados sob pena de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal.

10. ( ) Se o Gestor do FUNDEB receber elevado volume de recursos no final do
mês de dezembro e não empenhar essas despesas, tendo em vista esse saldo se
enquadrar no limite de 5% permitido, o índice da educação do município poderá
ser prejudicado devido ao impacto dessa receita no resultado líquido das
transferências do FUNDEB.



Considerações Finais

“O juiz não é nomeado para fazer favores com a 
justiça, mas para julgar segundo as leis.”

(Platão)

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Luís Eduardo Píres de O. Vieira
luis.eduardo@tcm.go.gov.br

(62) 3216-6258


