
Itapetinga, BA, 25 de julho de 2012

Excelentíssima Senhora
Dra. Genisia Oliveira
Promotora de Justiça / 1ª Promotoria
Itapetinga – Bahia

A  legislação  em  vigor  impõe  severas  linhas  de  conduta  a  serem 

seguidas pelos gestores municipais que devem primar pela utilização dos recursos 

públicos com retidão, eficiência e probidade.

A partir da entrada em vigor da Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011, 

Lei de Acesso à Informação, a sociedade civil organizada passou a contar com 

um importante passo para a consolidação do tão sonhado regime de plenitude 

democrática,  ampliando  as  possibilidades  de  participação  dos  cidadãos  nas 

atividades de interesse coletivo, além de fortalecer os instrumentos de controle da 

gestão pública.

No  primeiro  dia  de  vigência  da  Lei  protocolamos  oficio  junto  à 

Prefeitura Municipal de Itapetinga, solicitando uma série de documentos e acesso 

a informações sobre as receitas e despesas da Prefeitura Municipal desde o ano 

de  2009.  A  análise  superficial  da  referida  documentação  já  permite  identificar 

ilicitudes promovidas pela atual administração na aplicação dos recursos públicos, 

neste momento apresentamos representação contra o prefeito municipal, relativa 

a uma dessas injuridicidades.

O PREFEITO MUNICIPAL E O SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO AUTORIZARAM O DESVIO DE FINALIDADE NA APLICAÇÃO DE 
PELO MENOS R$ 1.673.556,48 (um milhão seiscentos e setenta e três mil 
quinhentos  e  cinquenta  e  seis  reais  e  quarenta  e  oito  centavos),  DOS 
RECURSOS  CONSTITUCIONALMENTE  DESTINADOS  À  EDUCAÇÃO 
MUNICIPAL, no período compreendido entre janeiro de 2009 e junho de 2012.

Ao assumir a Prefeitura, no ano de 2009, o atual prefeito extinguiu a 

Secretaria Municipal de Cultura, transformando-a, em Departamento de Cultura 

vinculada a Secretaria  Municipal  de Educação, que passou a ser denominada 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A atitude já demonstrava a falta 
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de zelo do gestor pela cultura municipal, sendo por si só repudiável. Entretanto, o 

que se sucedeu foi  muito mais grave, pois o prefeito  passou a autorizar que 
pagamentos específicos da pasta da cultura fossem ilegalmente pagos com 
recursos  constitucionalmente  destinados  à  educação,  provocando  sérios 

danos  à  educação  municipal,  principalmente  aos  professores  que 
foram pilhados em mais de um milhão de reais que deveriam ter 
sido rateados entre eles sob a forma de abono.

Dentre  os  pagamentos  ilegais,  destacam-se:  folha  de  pagamento 

mensal  dos servidores da cultura (anexo 1);  diárias e passagens aéreas para 

dirigentes  do  Departamento  de  Cultura;  serviços  museológicos;  montagem do 

stand  da  prefeitura  em  exposição  agropecuária;  reforma  do  estádio  para 

instalação do museu; manutenção da concha acústica municipal; restauração de 

peças  do  museu;  pessoal  para  cadastramento  de  beneficiários  do  Programa 

Minha Casa Minha Vida, dentre outras (anexo 2).  Vale salientar que nenhuma 

culpa  pode  ser  imputada  aos  profissionais  do  Departamento  de  Cultura  cujos 

proventos foram pagos de forma ilegal com os recursos da educação, pois os 

mesmos laboraram e tinham direito de receber seus salários. A fonte é que não 

deveria ter sido recurso da educação e sim recursos do tesouro municipal.

A  Constituição  Federal  no  seu  art.  212  determina  os  recursos  que 

obrigatoriamente serão aplicados pelos municípios na educação.
Art. 212  - A União aplicará, anualmente, nunca menos de 
dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante 
de  impostos,  compreendida  a  proveniente  de 
transferências,  na  manutenção  e  desenvolvimento  do 
ensino. (grifo nosso)

Por sua vez, o art. 70 da Lei 9.394-96 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação), a seguir transcrito, especifica com rigor de detalhes tudo o que 
pode  ser  pago  com  os  recursos  constitucionais 
destinados à educação. 

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

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

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. (grifamos)

Resta explícito e comprovado pela documentação apensada (passível 

de ampliação) que o gestor municipal e o seu secretário municipal de educação, 

desviaram pelo menos 1.673.556,48 (um milhão seiscentos e setenta e três mil 
quinhentos  e  cinquenta  e  seis  reais  e  quarenta  e  oito  centavos),  dos 
recursos constitucionalmente  destinados à  educação municipal,  montante 

que  deverá  ser  imediatamente  restituído  à  rubrica  orçamentária  da  educação 

municipal. 

A  Lei  Complementar  nº  101,  de  4  de  maio  de  2000  (Lei  de 

Responsabilidade  Fiscal-LRF)  trouxe  luz  às  boas  práticas  administrativas  e 

também os fundamentos legais para punição dos gestores incompetentes e/ou 

mal intencionados. Após a LRF, a rolagem de dívidas, por exemplo, fica vedada 

no último ano de mandato. O art. 42 da LRF foi concebido com o espírito de, por  

um  lado,  evitar  que,  em  último  ano  de  mandato,  sejam  irresponsavelmente 

contraídas novas despesas que não possam ser pagas no mesmo exercício, sob 

pressão do próprio pleito. Por outro lado, o fim do mandato serviria também como 

ponto  de  corte  para  equacionamento  de  todos  os  estoques  e  pendências 

financeiras. Em outras palavras, eventuais dívidas podem ser roladas ao longo de 

um mesmo mandato, mas jamais transferidas para o sucessor. 
A regra obriga o governante a “deixar a casa arrumada 
para o sucessor”. Sendo assim, todo o recurso desviado 
pelo prefeito e o seu secretário de educação deverá ser 
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restituído à conta da educação municipal até dezembro 
de 2012.

Atenção especialíssima deve ser dada ao fato de que pelo menos 60% 

dos  recursos  destinados  à  educação  obrigatoriamente  são  destinados  ao 
pagamento dos salários dos profissionais do magistério, conforme o art. 22 

da  Lei  11.494/2007.   Em sendo  assim,  R$  1.004.133,00  (um 
milhão  quatro  mil  cento  e  trinta  três  reais)  devem ser 
rateados sob a forma de abono entre os professores da 
rede municipal até o final do mandato do atual prefeito.

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. (grifamos)

Isto  posto,  requeremos  uma  profunda  auditoria  nas  prestações  de 

contas dos recursos próprios da educação municipal de janeiro de 2009 até a 

presente data para quantificação exata do montante desviado, haja vista a nossa 

fiscalização ter sido superficial.

Requeremos  a  instauração  do  competente  inquérito  e 

determinação da devolução do total desviado e o rateio 
imediato de 60% do montante, sob a forma de abono para 
os  professores  municipais,  sendo  que  a  celeridade  nos  trâmites 

legais, além de permitir o rápido rateio entre os professores, também impedirá 

que mais essa “herança” seja transferida para o próximo gestor que assumirá em 

janeiro de 2013.

Sem  mais  para  o  instante,  esperamos  a  acolhida  da  presente 

representação, enquanto testemunhamos V. Exa. o nosso apreço.

Geraldo Trindade Júnior
Presidente da Executiva Municipal - DEM de Itapetinga
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