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PORTARIA N.º 41/2009-IC



Assunto: proteção da educação – apuração da regularidade da aplicação de recursos do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico) pelo Município de Sarandi.



1. Considerando:

1.1) que, na data de 05 de outubro de 2009, esta Promotoria de Justiça, após constatar que o balancete financeiro do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico) do mês de agosto (o último publicado pela municipalidade) trazia informações que necessitavam de esclarecimentos, enviou o ofício n.º 819/2009 ao Prefeito Municipal, questionando alguns tópicos constantes do referido balanço resumido;
1.2) que, em reposta (ofício n.º 643/2009), a Secretária Municipal de Educação de Sarandi esclareceu alguns dos pontos abordados, mas, ao informar em que consistiriam os repasses financeiros para entidades diversas a título de “subvenções sociais”, noticiou que duas associações (ASSOCIAÇÃO BETEL e AMAS – Associação Maternal de Sarandi) receberam determinados valores como transferência de recursos para a manutenção de “Centros de Educação Infantil”, conforme previsão de lei específica (Lei Municipal n.º 911/2001), que fixou os devidos convênios entre o Município e essas pessoas jurídicas; 
1.3) que o repasse de recursos do FUNDEB a título de “subvenções sociais” é legalmente vedado, como regra (art. 23, I, da Lei n.º 11.494/07, c.c. art. 71, II, da Lei n.º 9.394/96), mas há norma jurídica específica que permite o repasse de valores do Fundo para entidades assistenciais, sem fins lucrativos, quando esse repasse se destina à manutenção de atividades de educação infantil desempenhadas em creches (Lei n.º 11.494/07, arts. 8.º e 9.º), desde que tais entidades atendam, obrigatória e cumulativamente, aos requisitos fixados na mesma Lei (Lei n.º 11.494/07, art. 8.º, § 2.º, incisos I a V) e desde que tais repasses se refiram exclusivamente às “matrículas presenciais efetivas” (art. 9.º, caput, da Lei n.º 11.494/07);
 1.4) que não se esclareceu, em qualquer momento, se as entidades em questão atendem a esses requisitos e se os repasses estão sendo feitos em função das sobreditas “matrículas presenciais efetivas”, sendo imperioso que se averigúe o correto atendimento da lei, neste caso;
1.5) que, diante de tais repasses de valores ainda mal esclarecidos, impõe-se uma aferição da regularidade geral dos gastos realizados neste ano de 2009 com os recursos do FUNDEB, pelo Município de Sarandi; 
1.6) que este órgão detém plena legitimidade para efetivar tal aferição, nos termos do que dispõem os arts. 127 e 129 da Constituição Federal e, dentre outras regras legais, o art. 29 da Lei n.º 11.494/07, especificamente; 
2. INSTAURO, neste ato e de ofício, o presente INQUÉRITO CIVIL, o qual se regerá pelas normas constantes da Lei n.º 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), da Lei n.º 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério Público), da Lei Complementar Estadual n.º 85/99 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Paraná) e das Resoluções ns. 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e 1928, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná, e receberá a numeração 41/2009.

3. Juntem-se aos autos o ofício n.º 819/2009, desta Promotoria de Justiça, o ofício n.º 643/2009, da Secretaria Municipal de Educação de Sarandi, e vias impressas da Lei n.º 9.394/96, da Lei n.º 11.494/07 e do Decreto n.º 6253/07 (norma regulamentadora da Lei n.º 11.494/07). 

4. Oficie-se ao Prefeito Municipal, requisitando-se informações e documentos e recomendando-se providências relativas ao caso. 

5. Com o envio dos documentos e das informações pretendidas, será efetivada nova análise do material constante dos autos, a fim de aferir as medidas a adotar na seqüência. 

6. Por fim, oficie-se ao Centro de Apoio Operacional respectivo para a devida ciência, na forma do art. 68 da Lei Complementar Estadual n.º 85/99.


                              Sarandi, 21 de outubro de 2.009.



                Alexandre Misael Souza
                PROMOTOR DE JUSTIÇA


