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COMUNICADO 002/2022 – APRECE/UNDIME 

 
 
ASSUNTO: RATEIO FUNDEB EXERCÍCIO 2021 
 
 

Na tarde do dia 12 de janeiro de 2022, a Aprece, representada por seu Presidente, 

em exercício, Prefeito de Várzea Alegre José Helder Máximo de Carvalho, o Prefeito de 

Senador Pompeu Antônio Maurício Pinheiro Jucá, seus Assessores Jurídicos Helder Diniz 

e Lincoln Diniz e seu Consultor Econômico, André Carvalho, acompanhado de José Irineu 

Carvalho e da Advogada Ecaterine Falcão (ambos representando a UNDIME), reuniu-se 

com o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Conselheiro José Valdomiro 

Távora de Castro Júnior, e o Corpo técnico de assessoria do TCE, composto pelo 

Secretário de Controle Externo Carlos Nascimento, pelos Analistas de Controle Externo 

Daniel Façanha e Iago Lima, pela Chefe de Gabinete da Presidência Juliana Pinheiro e 

pela Assessora Administrativa Karyne Rodrigues, com o objetivo de dar ciência ao Tribunal 

sobre questões relativas ao pagamento de abono/rateio aos profissionais da educação  a 

fim de garantir a aplicação mínima de 70% dos recursos do FUNDEB com o pagamento de 

profissionais da educação. 

Foi exposta a situação de insegurança jurídica que envolve a questão e vem 

inquietando as gestões municipais, principalmente com o advento da Lei Nº 14.276/21, 

que, dentre outras modificações, ampliou o rol de profissionais da educação disposto na 

Lei Nº 14.113/20 (Nova "Lei do FUNDEB"). 

Restou apresentada à Presidência da Corte de Contas a multiplicidade de 

interpretações possibilitadas pelas normas e até mesmo o conflito entre as Leis que 

regulam a matéria, o que tem levado os municípios a adotar entendimentos diversos sobre 

o pagamento do abono, os beneficiários do abono, a época desse pagamento e até 

mesmo a partir de quando incidiriam as modificações da Lei Nº 14.113/20, se desde janeiro 

de 2021 ou somente a partir de 28 de dezembro de 2021, data da publicação da referida 

Lei. 

Sob tal cenário, solicitou-se à Presidência que fosse reaberto o SIM para possibilitar 

aos municípios, que entendam necessário, ajustar as informações relativas às folhas de 

pagamento dos profissionais da educação remunerados pelos recursos do FUNDEB de 
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janeiro a novembro. Tendo, após informações prestadas pelo Corpo técnico do Tribunal, 

no sentido de que o sistema ordinariamente permanece aberto até 31 de janeiro de 2022, o 

que, em tese, possibilita as modificações, ficado acertada para os próximos dias nova 

reunião de uma comissão indicada pela APRECE, composta por representantes do jurídico 

e profissionais de contabilidade com Corpo técnico para avaliar a efetiva necessidade de 

reabertura, bem como as possibilidades frente aos normativos existentes no Tribunal em 

relação ao SIM. 

Quanto ao pleito levado pela APRECE e pela UNDIME em relação à uma 

manifestação do Tribunal sobre a questão, ficou posto que a matéria ainda não foi objeto 

de análise por parte do Plenário. Em assim sendo, o TCE não tem posicionamento firmado 

sobre as questões que envolvem o pagamento de abono/rateio aos profissionais da 

educação a fim de garantir a aplicação mínima de 70% dos recursos do FUNDEB com a 

remuneração de profissionais da educação no exercício de 2021.  

Ulterior manifestação poderá ocorrer em processo de consulta, sempre em tese e 

efeitos erga omnes, de competência do plenário, ou, caso a caso, no âmbito de análise das 

prestações de contas, por um dos órgãos colegiados.  

No entanto, de modo geral, os técnicos do tribunal reconhecem que a questão é 

muito recente e complexa, a se ver pelas muitas interpretações e posicionamentos pelos 

gestores, de maneira que recomendável que toda decisão a ser tomada pelo gestor, esteja 

amparada e documentada por argumentos e fundamentos jurídicos razoáveis e coerentes.  

Agindo desse modo, quando a matéria for enfrentada em definitivo pelo Tribunal, 

tais justificativas poderão ocasionar o afastamento de eventuais apontamentos de sanções 

ou punições aos gestores, que tiverem, em momento anterior, adotado o entendimento 

divergente da corte de contas. 

Durante a reunião, o presidente Valdomiro Távora, reforçou que o Tribunal está 

aberto ao diálogo, pela relevância do assunto, não podendo a presidência, todavia, 

adentrar antecipadamente nas competências dos órgãos colegiados de julgamento. 

Diante da posição supracitada do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, bem 

como da recente mudança de posicionamento do FNDE, expressa no Parecer Nº. 

00133/2021/DICAD/PFFNDE/PGF/AGU, da Procuradoria Federal Junto ao Fundo de 

Desenvolvimento da Educação, o qual vem sendo encaminhado às Secretarias de 

Educação dos Estados e Municípios por Ofício Circular (Ofício-Circular Nº 5/2022  
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Diapo/ChefiaGabin/Gabin-FNDE) assinado pelo Ilmo. Sr. Marcelo Lopes da Ponte, 

Presidente do FNDE, determinando a observância da interpretação expressa no referido 

Parecer, resumida no trecho a seguir: “Diante desses fatos, notificamos essa Secretaria de 

Educação, nos seguintes termos: entende-se que os preceitos normativos modificados 

pela Lei Nº  14.276, de 2021, têm eficácia prospectiva, não retroagindo”, vem a APRECE 

e a UNDIME recomendar:  

1) aos municípios que possam ajustar a sua contabilidade, respeitando as 

limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal, para seguir a determinação do 

FNDE que assim procedam;  

2) sustentando, ainda, em relação aos municípios que, porventura, não tenham 

condições de se adaptar à orientação do FNDE, reforçando a possibilidade de 

interpretações diversas, aquiescida, inclusive pela Presidência do TCE, à 

época da tomada de decisões que inviabilizam a observância agora da 

determinação do FNDE, ficando a Associação, mormente através de seu 

departamento jurídico, à disposição dos municípios, que desejarem,  junto às 

suas procuradorias, para auxiliá-los na orientação e apoio nas justificativas 

das tomadas de decisão. 

 
 

Fortaleza/CE, 13 de janeiro de 2022. 

 

 

 

José Helder Máximo de Carvalho 
Prefeito de Várzea Alegre 

Presidente da Aprece em Exercício 
 

Luiza Aurélia Costa dos Santos Teixeira 
DME de Crateús/CE 

Presidente UNDIME – CEARÁ 
 

 

 

 


