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Introdução
O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Distrito Federal (CACS/Fundeb/DF), no
período de janeiro a dezembro de 2020.
Em função da pandemia da Covid-19, o plano de ação 2020 não foi realizado de acordo com
o planejado, em especial as visitas às escolas onde os alunos residentes em áreas rurais estudam e
que são atendidas pelo Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE). Por outro
lado, o Conselho deu continuidade a iniciativas importantes, tais como: a formação dos conselheiros
em cada reunião ordinária; a busca por dados desagregados sobre os professores (efetivos e
contratos) da rede pública de ensino do Distrito Federal; a participação nas reuniões de gestores da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), do Ministério da Educação (MEC)
e de outros convidados. Além disso, foi possível avançar no que se refere à compreensão coletiva do
Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC) e de outros sistemas, o
que gerou questionamentos à SEEDF e ao MEC mais objetivos acerca da execução dos recursos
transferidos ao GDF via Plano de Ações Articuladas (PAR). Outro aspecto sobre esse ano atípico
que vale destacar é o “olhar” mais aprofundado sobre a execução dos recursos do FUNDEB,
inclusive por meio de discussão acerca das informações e dos documentos colocados à disposição
do Conselho para análise e emissão de parecer conclusivo.
O fato é que o CACS, tal como a sociedade em geral, precisou se reinventar e no âmbito de
condições já bastante precárias. Ou seja, pode-se afirmar que o CACS cumpriu bem o seu papel, em
que pese as suas limitadas condições para funcionamento em termos da infraestrutura e de pessoal
disponibilizados pelo governo local. Esse processo de reinvenção foi iniciado no CACS também no
que se refere à reflexão acerca da sua função mais importante, que é a de realizar o
acompanhamento e controle social, e não de fiscalização como fazem os órgãos de controle. Tal
clareza é fundamental, pois, do contrário, a tendência é que aconteça esvaziamento do CACS como
Conselho Social.
Outro aspecto bastante enfatizado em 2020 foi a discussão das atribuições do Conselho,
muitas das quais não constavam na Lei 11.494/2007, mas sim em legislação ou atos normativos dos
governos local e federal. Tal iniciativa foi importante porque deixou claro que o CACS não tem
como atribuição “apenas” o acompanhamento e controle social dos recursos do FUNDEB, aliás,
como muitas pessoas pensam, mas também de outros programas e ações. A seguir, as atribuições do
CACS:
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I – analisar a prestação de contas e emitir parecer acerca da aplicação dos recursos
financeiros do Fundeb;
II – analisar a prestação de contas e emitir parecer acerca dos seguintes programas
educacionais:
a) Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -PNATE;
b) Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de
Jovens e Adultos – PEJA;
c) Plano de Ações Articuladas - PAR;
III – analisar a prestação de contas e emitir parecer de outros programas determinados pelo
Ministério da Educação, via resoluções do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE)
IV – Supervisionar os dados referentes ao censo nacional e o censo local;
V – acompanhar a elaboração do orçamento da educação.
Os itens IV e V não foram acompanhados pelo CACS de maneira sistemática, sendo,
portanto, um dos desafios postos para os próximos anos. De qualquer forma, o importante é que em
2020 pode-se afirmar que as atribuições desse Conselho ficaram mais claras para os conselheiros, o
que é um fundamental para avanços futuros em termos de melhoria no âmbito do fortalecimento do
acompanhamento e controle social.
Esse relatório está organizado em 5 partes:
1. Estrutura Organizacional, na qual são destacados os representantes do CACS e as suas
entidades, além de informações acerca das comissões do conselho.
2. Reuniões do Conselho. Nessa parte, optou-se por indicar o link onde estão as atas das 12
(doze) reuniões ordinárias do CACS em 2020 e tecer breves comentários sobre a
participação de cada uma das representações no Conselho.
3. Formação dos conselheiros a respeito do Fundeb, do PNATE, do PAR e de outros programas
designados pelo Ministério da Educação (MEC) ou pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
4. Acompanhamento das Políticas, com destaque para as três principais que o CACS
acompanha, no caso o Fundeb, o PNATE e o PAR. Procurou-se mostrar o desenho dessas
políticas, as ações de acompanhamento de cada uma e um pouco das dificuldades em torno
da análise da prestação de contas e emissão de parecer conclusivo.
5. Breve análise sobre a solicitação de dados desagregados e os “encontros e desencontros”
acerca da tramitação desse pedido na área central da SEEDF e nas regionais de ensino.
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A expectativa desse conselho é que as informações e reflexões que constam nesse
documento contribuam para o fortalecimento do controle social dos recursos financeiros da
educação, sobretudo do FUNDEB, no Distrito Federal.
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1. Estrutura Organizacional
Em 2020, o CACS/FUNDEB/DF continuou a ser composto por 09 (nove) membros titulares
e seus respectivos suplentes, que é o mínimo estabelecido pelo inciso III da Lei n.º 11.494 de 2020.
Segue a composição do Conselho nesse ano:
1 (um) representante da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF);
1 (um) representante da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC);
1 (um) representante da Secretaria Adjunta de Planejamento da Secretaria de Estado de
Economia;
1 (um) representante do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF);
1 (um) representante da seccional distrital da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação (CNTE);
2 (dois) representantes Associação de Pais e Alunos do Distrito Federal (ASPA-DF);
1(um) representante da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas (UMESB);
1(um) representante da seccional distrital da União Brasileira de Estudantes Secundaristas
(UBES).
Vale registrar que esses conselheiros tomaram posse em abril deste; quanto a isso, vale
esclarecer:
1. O CEDF indicou assessores técnicos, e não conselheiros. Motivo: a Assessoria Jurídica da
Casa Civil do Distrito Federal se manifestou pela impossibilidade de conselheiros do CEDF
fazerem parte do CACS-Fundeb, devido ao impeditivo na Lei Orgânica do Distrito Federa,l em seu
artigo 3651.
2. A Presidência do Conselho foi definida por unanimidade entre os membros presentes na
reunião de posse, pela permanência dos representantes do mandato anterior até que todos se
adaptassem e pudessem eleger novos membros. Na sexta reunião ordinária, no dia 29 de junho de
2020, ficou deliberado pela permanência da atual presidência, pelo menos, até a retomada das
atividades presenciais.
3. A representação dos estudantes conta com duas entidades, a UMESB e a UBES, com base
em decisão tomada em 2019. Ou seja, cada entidade estudantil tem direito a um membro. Tal
decisão do conselho contribuiu para que os estudantes participassem um pouco mais do CACS em
relação ao ano de 2019.

1

“É vedada a participação de qualquer pessoa, ressalvados os Secretários de Governo, ainda que na condição de
suplente, em mais de um conselho, comissão, comitê, órgão de deliberação coletiva ou assemelhado, no âmbito da
administração direta, indireta ou fundacional do Distrito Federal).
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4. Em setembro de 2020, o GDF alterou 2 as leis referentes à criação anterior do CACS (LC
n.º 793/2008 e LC n.º 893/2014), por meio da aprovação da Lei Complementar n.º 973/2020. A
alteração citada acrescentou 2 (dois) representantes do poder legislativo. Porém, não houve tempo
hábil para a efetivação do que estabeleceu a legislação citada.
5. Os representantes da ASPA foram substituídos, em dezembro por novos membros, após
renúncia dos primeiros indicados em 05/08/2020, pelo titular e em 06/08/2020 pela suplente.
O Plano de Ação do CACS para 2020 (apêndice 1):
a) Reforçou o funcionamento das Comissões internas, que são as comissões responsáveis
por acompanhar políticas específicas. Os conselheiros possuem autonomia para escolher
qual (ais) política(s) pública(s) irão acompanhar. Tal iniciativa tem por objetivo conferir
maior agilidade e eficiência ao acompanhamento realizado pelo Conselho, bem como
proporcionar e garantir maior envolvimento de todos os membros. As comissões são:
a.1. Comissão de acompanhamento do Fundeb – acompanha a execução e gestão do
FUNDEB. Composta pelos representantes da SEEC/DF e pelo representante titular
da CNTE.
a.2. Comissão de acompanhamento do PNATE – acompanha a execução e gestão do
PNATE. Composta pelos representantes do CEDF e representante suplente da
CNTE.
a.3. Comissão de acompanhamento do PAR – acompanha a execução e gestão do
PAR. Composta pelos representantes da SEEDF.
a.4. Comissão de acompanhamento do PEJA – acompanharia a execução e gestão do
PEJA. (em função da inexistência de recursos, não foi organizada comissão para essa
política em 2019).
b) incluiu as comissões de Censo Escolar e Orçamento.

2

Importante deixar claro que a alteração foi feita sem quaisquer diálogos com o Conselho.
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2. Reuniões do Conselho
Em 2020, foram realizadas 12 (doze) reuniões ordinárias, conforme estabelece o art. 8º da
Lei

Complementar

n.º

793/2008. As

atas

estão

disponíveis

no

site

do

Conselho

(http://www.se.df.gov.br/reunioes-cacs).
A seguir, breve resumo acerca da participação nas reuniões.
Quadro 1 – Participação nas Reuniões Ordinárias de 2020 por representação.

ÓRGÃO

1º
2º
3º
29/1 05/2 05/3

REUNIÕES ORDINÁRIAS
4º
5º
6º
7º
8º
20/4 27/5 29/6 31/7 26/8

9º
30/9

10º
11º
12º
29/10 18/11 02/12

SEEDF

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

SEEC
S.
ADJ.EC
CEDF
CNTE
ASPA 1
ASPA 2
UMESB
UBES

P

F

P

P

P

F

F

P

P

J

J

P

P

P

P

P

F

P

P

P

P

F

F

F

P
F
P
P
P
F
F
F
F
F
P - Presente

P
P
F
F
P
-

P
P
P
P
F
P

P
P
P
P
P
P
F
F
P
F
P
F
F
F
P
P
P
P
J – Justificado

P
P
P
F
P
F

P
P
F
F
F
P

P
P
P
P
P
P
F
F
P
F
F
J
F - Falta

P
P
F
F
F
J

O Quadro 1 desvela aspectos interessantes, a saber:
a) A SEEDF e a CNTE participaram de 100% das reuniões ordinárias;
b) a SEEC não esteve presente em 5 reuniões ordinárias, o que significa ausência em 41,67%. Ainda
que se considerem as justificativas (reuniões de outubro e novembro), ter-se-ia percentual de 25%
de ausência dessa área, tida como estratégica para o funcionamento do CACS;
c) os representantes da Secretaria Adjunta da SEEC não compareceram a 4 (33,33%) reuniões e
nem justificaram ausência. Como não participou das últimas três reuniões do ano, o último contato
“institucional” no CACS, em 2020, foi no dia 30 de setembro;
d) a participação do CEDF, que nos últimos anos foi aquém do esperado (em 2018 e metade de
2019 basicamente sem participação), em 2020 foi excelente, com apenas uma falta no mês de
fevereiro. Vale destacar que, após a substituição dos conselheiros por assessores técnicos, a
participação foi de 100%, inclusive com a presença da suplente;
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e) a participação da ASPA, que nos anos anteriores (2016, 2017, 2018 e 2019), foi excelente, pelo
menos no que se refere à presença de uma das conselheiras, infelizmente em 2020 ficou bem
abaixo, já que um representante esteve presente em 50% das reuniões ordinárias e o outro em
apenas 16,67%. Vale registrar que nenhuma das faltas foi justificada;
f) a participação da UMESB foi de apenas 33,33% das reuniões e sem que quaisquer ausências
tenham sido justificadas;
g) a participação da UBES, que pela primeira vez fez parte do CACS, foi de 55,56%, mas com
justificativa das duas últimas reuniões de 2020;
Com base nesses dados, infelizmente, pode-se afirmar que a participação das representações
do CACS precisa melhorar muito, em especial o segmento de pais e estudantes. Mas afirmar isso de
forma isolada, com certeza, não é suficiente! É preciso reflexão acerca da forma como tudo está
organizado em relação ao funcionamento do CACS. Apenas para citar dois aspectos: a) as reuniões
são realizadas em horário de trabalho, o que, do ponto de vista teórico, contempla a realidade dos
servidores públicos; b) a infraestrutura disponibilizada pelo GDF se restringe a basicamente aos
equipamentos e ao espaço físico para a dimensão administrativa, de maneira que os conselheiros
precisam participar das atividades do CACS com os seus próprios recursos. Ainda que em 2020 seja
um ano atípico e com as reuniões realizadas de forma remota, há que se questionar se todos os
conselheiros tinham à sua disposição pacote de internet e equipamentos para se fazerem presentes.
Não se pretende afirmar aqui que a participação depende apenas disso, até porque é preciso que, em
especial a Aspa e as entidades estudantis repensem a forma como tem atuado nesse Conselho. Por
outro lado, o GDF não pode se eximir desse problema. Por isso, é urgente que seja colocada na
pauta de reivindicação a infraestrutura necessária para que esse Conselho Social possa melhorar o
seu funcionamento e atuação, o que só poderá acontecer com a participação efetiva de todos os seus
membros, sem exceção!
Quanto à insuficiente (para dizer o mínimo) participação da SEEC e da sua Secretária
Adjunta, em princípio, as explicações não estão no campo da ausência de infraestrutura, e sim na
falta de compreensão do GDF acerca da importância do CACS. Mas tal participação pode conduzir
ao próprio questionamento se essas pastas devem mesmo fazer parte do CACS dessa forma. Sim,
pois nada impede que na lei de criação do CACS o executivo tenha outros representantes. Talvez a
SEEC e sua Secretaria Adjunta devam participar de forma pontual, quem sabe para esclarecimentos,
em especial sobre a execução dos recursos do FUNDEB. Essa maneira de participar poderia constar
na Lei Complementar de criação do CACS. Ou seja, a SEEC e a Secretaria Adjunta teriam
responsabilidades para com o CACS, mas sem necessariamente constarem como membros efetivos.
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Sabe-se que essa discussão não é fácil, mas diante da realidade em termos de presença nas reuniões
ordinárias em 2020, entende-se que é algo a ser considerado.

3. Formação: desafio complexo, mas necessário!
Foram realizadas formações em todas as reuniões ordinárias pelos membros de cada uma
das comissões ativas (Fundeb, PNATE e PAR). Assuntos abordados3:
a) Histórico do financiamento da educação no Brasil, com destaque para a relação entre a
vinculação constitucional e os períodos democráticos e para todos os artigos que vinculam recursos
financeiros para a educação, desde a Constituição de 1934 até a de 1988.
b) Modelo de financiamento da educação básica pública no Brasil e no DF. Procurou-se
mostrar para os conselheiros que o DF, em especial devido ao Fundo Constitucional do Distrito
Federal (FCDF), diferencia-se do restante do Brasil em termos de recursos disponíveis para a
educação.
c) Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB). Toda a base legal desse Fundo foi abordada (Proposta de
Emenda Constitucional 53/2006; Lei de Regulamentação do Fundeb [Lei 11.494/2007]; propostas
de emenda constitucional que tramitam no Congresso Nacional sobre o Novo Fundeb, em especial a
PEC 15/2015 e alguns de seus substitutivos).
d) Emenda Constitucional n. 108/2020 (criação do novo FUNDEB) e projetos de lei de
regulamentação do novo Fundo na Câmara dos Deputados (PL 4372/2020) e do Senado Federal (PL
4519/2020). Principais assuntos:
d.1. Ampliação da participação da União de 10% (Fundeb anterior) para 23%. Apesar de
não ser o percentual reivindicado pelos movimentos progressistas, no caso entre 30% e
40%, essa ampliação, sem dúvida, foi uma conquista importante.
d.2.Uso de 2,5% da participação da União de acordo com o desempenho de estados e
municípios. Isso poderá ampliar mais ainda a desigualdade entre redes e escolas e ter
efeito contrário a um dos propósitos fundamentais do Fundeb, que é de diminuir as
desigualdades no âmbito da educação básica pública.
3

A Lei 14.113/2020 (Lei de Regulamentação do novo FUNDEB) não foi abordada em 2020. Motivo: foi sancionada
pelo Presidente da República, no dia 25 de dezembro do corrente ano, após a última reunião ordinária desse ano.
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d.3. Continuidade do uso de verbas públicas em escolas privadas. O novo Fundeb segue
a mesma lógica do atual e permite que recursos públicos sejam canalizados para
instituições que estão previstas no artigo 213 da Constituição Federal, no caso as que
têm caráter comunitário, confessional ou filantrópico. Embora tal repasse seja bastante
complicado, infelizmente, tal ação ainda é necessária, uma vez que o estado, em especial
na etapa educação infantil, ainda não consegue oferecer vagas genuinamente públicas
em nível razoável, por exemplo, para o segmento creche da etapa educação infantil. De
qualquer forma, é preciso que esse fato seja tido como provisório, de maneira que a
médio prazo (e não a longo) 100% dos recursos públicos sejam aplicados em instituições
públicas, uma vez que o que consta no artigo citado é uma concessão, e não obrigação.
d.4. Não modificação dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social, que,
infelizmente, foram deixados de lado durante as discussões em torno da tramitação da
Proposta de Emenda Constitucional n. 15 de 2020 e também após a aprovação da
Emenda Constituição n. 108 de 2020 (criação do Fundeb). Ou seja, os CACS continuam
da mesma forma que antes, o que dificultará o fortalecimento do acompanhamento e
controle social.
a) Legislação e “desenho” do PNATE;
b) Legislação e “desenho” do PAR.
c) Aprofundamento sobre o PNATE e seus desafios. Para tanto, o CACS contou com a
participação de representantes do governo federal, o Coordenador Nacional do programa junto ao
FNDE no primeiro semestre e da Diretoria de transporte escolar da SEEDF no segundo semestre.
d) Histórico do PAR, com abordagem dos seus vários ciclos e as etapas do mesmo
(planejamento, monitoramento das ações, assinaturas dos termos de compromisso, sistematização
da prestação de contas, dentre outros). A Coordenadora Geral da Gerência de Gestão, Articulação e
Projetos Educacionais – FNDE esteve presente na 10ª reunião ordinária do Conselho para abordar o
PAR.
e) O PAR no DF pela conselheira que representa a SEEDF no Conselho. Foi realizada
interessante abordagem sobre o histórico do PAR no DF, com detalhamento sobre os termos de
compromissos firmados em cada ciclo.
f) Apresentação do Simec e Sigecon, com foco nas ferramentas dos sistemas e simulação de
prestação de contas, para melhor entendimento por parte do colegiado.
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Vale registrar a audiência pública em defesa do Fundeb permanente, realizada no dia 11 de
março na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e tida como mais um espaço/momento de
formação dos conselheiros. A seguir, breve resumo da apresentação do Presidente do Conselho:
a) o Fundeb no âmbito da política pública de fundos no Brasil;
b) os artigos 212 da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e 77 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (Lei 9.394/96) que vincula 25% impostos como para educação, no
âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios;
c)

o novo Fundeb e a redistribuição de recursos da complementação da União via modelo
híbrido (10% de acordo com a quantidade alunos, 10,5% de acordo com a arrecadação total
do estado e do município e do Distrito Federal e 2,5% de acordo com melhorias na gestão e
no desempenho dos estudantes);

d) gráficos com os números da arrecadação de impostos no Distrito Federal;
e) a canalização de verbas públicas para as instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas (ICCF) com base nos artigos 213 da Constituição Federal e 77 da LDB:
e.1. defendeu-se que, no futuro, 100% dos recursos públicos sejam aplicados na educação
pública;
e.2. foi apresentado cenário dessas instituições no DF com base no Censo Escolar - DF de 2019:
19.462 alunos da educação infantil, de 0 a 5 anos; 997 alunos da educação especial (total de
20.459, o que corresponde a 4,44% dos 483.250 alunos da rede pública de ensino)
e.3. perigo da privatização considerada legal e por dentro do sistema. Destacou que as ICCF,
embora prestem hoje um serviço que o estado é incapaz, contribuem para tornar a escola parte
do mercado, muitas vezes mesclado de influências religiosas e políticas, o que ameaça a escola
pública, gratuita, laica e democrática.
f) O Custo Aluno Qualidade (CAQ), já estava previsto na CF/88 no artigo 211, parágrafo
primeiro.
f.1. CAQ como inversão da lógica de financiamento, porque em vez de buscar o que tem de
recurso e dividi-lo pela quantidade de alunos, apresenta cálculo em forma de insumos
necessários para uma educação de qualidade (estrutura, materiais e equipamentos
adequados, valorização dos profissionais da educação, etc.).
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f.2. O CAQ não é sobre o que se tem disponível, e sim sobre o que é adequado para a
existência de uma educação básica pública de qualidade e que garanta as aprendizagens de
todos os estudantes.

4. Acompanhamento das Políticas Públicas
4.1 Fundeb
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – Fundeb foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e
regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef,
que vigorou de 1998 a 2006.
O Fundeb é de natureza contábil e formado quase na totalidade por recursos de impostos.
Alguns estados recebem complementação da União, no caso os que não alcançam o mínimo
definido nacionalmente. No Distrito Federal nunca houve complementação de recursos federais via
Fundeb.
Embora o CACS-Fundeb tenha outras atribuições, o acompanhamento e controle social dos
recursos do Fundeb é, sem dúvida, a mais importante, não só em função do montante de recursos
(mais de dois bilhões no DF em 2020), mas também devido à necessidade desse Fundo contribuir
de forma efetiva para a melhoria da qualidade da educação pública básica.
4.1.1. Análise e parecer conclusivo
Inicialmente, vale registrar que o CACS não tem competência para reprovar ou aprovar a
prestação de contas apresentada pela Entidade Executora, o que reforça o propósito do Conselho,
qual seja: o de “apenas” realizar o acompanhamento e controle social dos recursos, e não de
fiscalizar e/ou atuar como órgão de controle.
A Lei nº 11.494/2007 estabelece que:
Art. 27. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios prestarão contas dos
recursos dos Fundos conforme os procedimentos adotados pelos Tribunais de
Contas competentes, observada a regulamentação aplicável.
Parágrafo único. As prestações de contas serão instruídas com parecer do
conselho responsável, que deverá ser apresentado ao Poder Executivo respectivo
em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da
prestação de contas prevista no caput deste artigo.
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O fato é que para análise e emissão do parecer citado, o Conselho necessita,
obrigatoriamente, de informações prestadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF), em especial
pela Secretaria de Estado de Economia (SEEC) e pela Secretaria de Estado de Educação (SEEDF).
Historicamente os documentos e dados enviados ao CACS pelo governo não são
compatíveis com a realidade do Conselho, já que são extremamente técnicos e sem o mínimo de
tratamento. Na prática, isso tende a “forçar” o Conselho a emitir parecer quase que “às cegas” e sem
o mínimo de segurança. No entanto, em 2020, mesmos esses documentos (incompatíveis com a
realidade do CACS) não foram enviados ao Conselho. Por isso, o CACS encaminhou o ofício Nº
52/2020 (processo 00080-00140811/2020-14), no dia 30 de julho de 2020, e solicitou o relatório de
prestação de contas do FUNDEB/2019 para análise e emissão do parecer. E em 30/09/2020 o
processo retornou ao Conselho com a seguinte informação:
[...]
Instada a se manifestar, a Diretoria de Prestação de Contas DIPRESC através do Despacho - SEE/SUAG/DIPRESC (47818269),
informa que conforme artigos 24, 25 e 27 da Lei n° 11.494/2007, o
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACSFUNDEB) é responsável por acompanhar a distribuição, a
transferência e a aplicação dos recursos do Fundo, bem como pela
elaboração de parecer a respeito da prestação de contas.
Isto posto, restituo os autos e sugestiono o envio do mesmo à
Secretaria Executiva do Conselho de Acompanhamento e Controle
Social do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica SEC CACS-FUNDEB, para atendimento do Pleiteado

Fica claro no despacho que o pleito do Conselho não foi atendido. Tem-se aqui um
equívoco no encaminhamento da DIPRESC ao informar das competências do Conselho, uma vez
foi solicitado o relatório de prestação de contas para análise e emissão de parecer. Aliás, o CACS
enviou o ofício em pauta justamente porque tem total clareza das suas atribuições!
Em 01 de outubro de 2020, o CACS elaborou um questionamento mais criterioso através do
ofício Nº 86/2020 (processo: 00080-00178662/2020-58), por meio do qual são solicitadas as
seguintes informações e dados:
a) registros contábeis e os demonstrativos gerenciais, inclusive com detalhamento
das fontes de receita de acordo com o artigo 3º da Lei do Fundeb (listar cada uma
das fontes citadas nos incisos de I a IX e o que consta parágrafo 1º com os devidos
valores em reais [previsão, receitas e despesas]).
b) percentual dos recursos do Fundeb destinado ao pagamento da remuneração
dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede
pública com os devidos valores em reais, detalhados conforme segue:
b.1 profissionais do magistério da educação básica efetivos;
b.2.professores contratados temporariamente;
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c) percentual dos recursos do Fundeb destinado ao pagamento da remuneração
dos demais profissionais da educação em efetivo exercício na rede pública
(servidores da Carreira Assistência à Educação) com os devidos valores em
reais.
d) percentual dos recursos do Fundeb que, por ventura, não tenha sido
destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica
em efetivo exercício na rede pública com os devidos valores em reais
desagregados, tanto quanto possível, de acordo com as categorias de despesa.
e) percentual dos recursos do Fundeb destinado às instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas (letra c do inciso III, art. 25 da Lei do Fundeb)
com os devidos valores em reais desagregados, tanto quanto possível, de acordo
com as categorias de despesa. Caso não sejam repassados recursos do Fundeb
para essas instituições, emitirdeclaração com essa informação e qual a fonte
utilizada para o repasse às conveniadas (indicar separadamente os valores
destinados aos Cepis e às conveniadas "tradicionais").
f) declaração de que os recursos do Fundeb foram aplicados na manutenção e
desenvolvimento do ensino (MDE), conforme estabelece o artigo 70 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996). Caso a aplicação em
MDE tenha sido parcial, informar as categorias de despesas nas quais os
recursos foram aplicados com a devida justificativa.
g) declaração de que os recursos do Fundeb não foram aplicados no pagamento
de aposentados com a devida indicação da fonte utilizada para tal.
h) declaração de que os recursos do Fundeb não foram aplicados no pagamento
de servidores cedidos, à exceção dos contemplados no § 3º do artigo 9º da Lei do
Fundef (os profissionais do magistério da educação básica da rede pública de
ensino cedidos para as instituições a que se referem os §§ 1º, 3º e 4º do art. 8º
desta Lei [11.494/2007] serão considerados como em efetivo exercício na
educação básica pública). Anexar listagem nominal de todos os servidores cedidos
com o respectivo órgão de destino, data da cessão e fonte utilizada para o
pagamento desses profissionais.

As respostas aos questionamentos chegaram apenas no dia 16 de dezembro de 2020, e
mesmo assim de forma parcial.
Na verdade, a dificuldade em relação ao acesso é absurda, a ponto de até hoje (janeiro de
2021) o CACS ainda não ter emitido o seu parecer conclusivo sobre os recursos do Fundef de 2019.
Seguem no quadro abaixo algumas solicitações do CACS no que tange aos recursos do
FUNDEB ano de 2019.
Nº Processo SEI

Ação
Solicita informações quanto ao percentual dos recursos do
FUNDEB destinados ao pagamento da remuneração dos

00080-00047939/2020-00

profissionais da educação do distrito federal das carreiras abaixo
discriminadas e de forma separada, no período de 2015 a 2019:
-Magistério professores efetivos, professores com contratos
temporários e orientadores;
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-Carreira a assistência à educação.
Obs: mesmo após três reiterações para atendimento ao solicitado, o
processo não foi respondido em sua integralidade e continua sem
tramitando.

Solicitação de envio de prestação de contas do FUNDEB/2019
para análise e emissão de parecer do CACS.
00080-00140811/2020-14 Obs: processo concluído sem resposta à demanda, devido a falta de
interpretação correta do representante da prestação de contas da
SUAG.

Ratifica a solicitação de prestação de contas da execução dos
recursos do Fundeb referente ao ano de 2019.

00080-00178662/2020-58 Obs: processo enviado em 1º de outubro de 2020 e após tramitar pelos

setores responsáveis pelo execução dos recursos, retornou em 16 de
dezembro de 2020.

Solicita lista nominal e completa dos professores remunerados
com recursos do Fundeb referente ao mês de outubro de 2020.
Obs: após várias tramitações o Conselho foi surpreendido no último
despacho do processo, com informação de que a SEEDF não possui
informações pessoais dos profissionais que são remunerados
00080-00196566/2020-91 exclusivamente com recursos do FUNDEB, tendo em vista que os
pagamentos são executados mediante folhas de pagamentos com
recursos provenientes de programas de trabalho, fontes e naturezas de
despesas diversas, inclusive de mais de uma UG/Gestão, sendo
distribuídos, por meio de grupos conforme planilhas de distribuição de
despesas, não havendo assim, vinculação nominal à fonte de recurso.

Página 16 de 95
Relatório de Atividades - CACS/FUNDEB/DF (56456087)

SEI 00080-00028149/2021-06 / pg. 16

Após concluir que o GDF não enviaria informações adicionais sobre a execução dos
recursos do Fundeb de 2019, o presidente do CACS elaborou parecer conclusivo sobre o assunto e o
submeteu ao colegiado para análise, na reunião ordinária do dia 27 de janeiro de 2020. Após
interessante debate, o parecer foi aprovado por unanimidade e encaminhado ao Gabinete do
Secretário de Educação, no dia 02 de fevereiro de 2021 (Processo SEI n.º 00080-00020541/202107).
Segue o parecer citado na íntegra em anexo (apêndice 2), já que foi atividade realizada em
2020, embora sobre a execução dos recursos do Fundeb de 2019.
Infelizmente, até a conclusão desse relatório não chegaram no CACS dados referentes à
execução dos recursos do Fundeb de 2020, embora esse Colegiado tenha solicitado informações por
intermédio do Ofício Nº 12 (Processo SEI Nº 00080-00020559/2021-09)
A sugestão é que o GDF, o TCDF e o CACS dialoguem sobre o relatório acerca da execução
dos recursos do Fundeb. É imprescindível que nesse relatório contenha as informações solicitadas
pelo CACS, tais como as que foram pedidas por intermédio dos Ofícios n.º 86 de 2020 (processo
SEI-GDF nº 00080-00178662/2020-58) e nº 112/2020 (processo SEI-GDF nº 0008000227961/2020-23).
Sustenta-se nesse relatório que a execução dos recursos do Fundeb precisa ser reportada ao
CACS, inclusive tendo em vista o complexo desafio de melhoria da qualidade da educação pública
básica e da garantia das aprendizagens dos estudantes. O acompanhamento e controle social
realizado por esse Conselho é tão importante quanto à fiscalização realizada pelos órgãos de
controle.
Ainda a respeito da execução dos recursos do Fundeb, vale registrar que o CACS tem
clareza da sua importância para a manutenção da educação, mas também para o seu
desenvolvimento e valorização dos profissionais da educação. E esse termo desenvolvimento, nesse
momento histórico no Brasil e no DF, tem relação direta com a necessidade de ampliação de vagas,
em especial na educação infantil para crianças de 0 a 3 anos, no ensino médio técnico profissional e
na educação de jovens e adultos. Ou seja, esse Conselho entende que é preciso atentar também para
aqueles que estão fora da escola.
Já em relação à valorização dos profissionais da educação, que é contemplada no Fundeb,
vale enfatizar que a mesma, além da existência de salários à altura do desafio colocado, pressupõe
melhorias em relação à jornada, ao plano de carreira, à formação continuada de alto nível e às
condições de trabalho de forma geral.
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4.2 O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
4.2.1 Desenho do Programa
O PNATE, criado pela Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, garante o repasse automático,
em caráter suplementar, de recursos para custear despesas com manutenção de veículos ou de
serviços terceirizados destinados ao transporte escolar

de alunos residentes em área rural

matriculados nas redes de ensino público estadual, municipal e do Distrito Federal.
O programa objetiva assegurar o acesso dos estudantes ao ensino e à redução da evasão
escolar. Até 2008, os repasses eram destinados apenas para atender ao ensino fundamental. Em 16
de junho de 2009, com a aprovação da Lei nº 11.947, o atendimento foi estendido aos estudantes da
educação infantil (creches e pré-escolas) e do ensino médio, o que pode ser considerado um
verdadeiro resgate de dívida social com esses sujeitos.
As secretarias de educação de estados, dos municípios e do Distrito Federal têm até o dia 28
de fevereiro de cada ano para enviar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (CACS-Fundeb), por meio do Sistema de Prestação de Contas (SIGPC), a prestação de
contas dos recursos financeiros recebidos do PNATE no exercício anterior, acompanhada de toda a
documentação constante da Resolução/CD/FNDE/MEC nº 05, de 28 de maio de 2015, que
regulamenta o programa.
Portanto, o CACS-Fundeb/DF deve analisar os documentos e a prestação de contas,
podendo solicitar à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) outros
documentos que julgar conveniente para subsidiar a análise da prestação de contas do PNATE.
Depois da análise, O CACS-Fundeb deve emitir parecer sobre a prestação de contas e
remetê-la ao FNDE, por meio do Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON), até o dia 15 de abril
do mesmo ano.
Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) prorrogou o prazo de prestação de contas do PNATE, estipulando 60 dias após o
fim do estado de calamidade pública, estabelecido pelo decreto legislativo número 6, de 20 de
março de 2020, para enviar informações sobre a execução do PNATE. A alteração na prestação de
contas foi estabelecida pela Resolução do FNDE nº 10/2020, publicada dia 14 de outubro, no Diário
Oficial da União (DOU). O normativo do FNDE também prorrogou o prazo para que os Conselhos
façam a análise das prestações de contas dos respectivos programas, por meio do Sistema de Gestão
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de Conselhos (Sigecon). Após o fim do prazo de envio das prestações de contas, os conselheiros
terão 60 dias para verificarem as informações e apresentarem seus pareceres no Sigecon.
4.2.2 Acompanhamento do PNATE
Em 2020, foi repassado à SEEDF pelo FNDE a quantia de R$2.366.845,65 (Dois milhões,
trezentos e sessenta e seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinto centavos) para a
implementação do PNATE no DF.
Disponibilizamos no anexo 1, a planilha do Sistema Integrado de Gestão Financeira
(SIGEF) que contém as transferências realizadas ao longo do ano.
Em função da pandemia, infelizmente, o CACS não realizou visitas para verificação in loco
da qualidade dos serviços prestados, de maneira que o acompanhamento e controle social desse
programa foi realizado, quase que exclusivamente, por intermédio: a) do monitoramento da
tramitação dos ofícios enviados; b) da participação de gestores (locais e federais) do programa nas
reuniões do CACS.
4.2.2.1. Monitoramento da tramitação dos ofícios enviados
Vários ofícios foram encaminhados via SEI, nos quais o CACS solicitou informações
imprescindíveis para melhorar a qualidade da sua análise sobre os recursos do PNATE e
conseqüente emissão de parecer conclusivo mais seguro. Destacaremos os principais.
No primeiro ofício (processo SEI n.º 00080-00051796/2020-22):
O CACS/FUNDEB/DF, cumprindo o dever legal de acompanhar a execução do
Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE, solicitamos relatório
sintético dos valores transferidos pelo governo federal na fonte 146 e dos valores
executados pela mesma fonte para o programa, no período de 2004 a 2019.
*Caso existam recursos que não foram executados ao longo desse período,
informar, se possível de forma detalhada cada um dos anos:
*Qual o motivo dos recursos não terem sido executados na íntegra ou
parcialmente?
*Qual o destino das dotações autorizadas e não executadas?

Vale registrar que o ofício foi encaminhado em 10/03/2020 e, após tramitação longa e
confusa entre vários setores da SEEDF, a resposta foi disponibilizado para o Conselho em
22/10/2020.
No segundo ofício (processo SEI n.º 00080-00092808/2019-35), o CACS fez as seguintes
perguntas:
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a) Por que os valores referentes aos recursos do PNATE não são separados dos
demais investidos e executados nos serviços de transporte escolar?
b) Alunos da zona urbana são transportados com recursos do PNATE? Se a
resposta for sim, quantos e por quê?
c) É possível fazer contratos específicos para o transporte de alunos residentes
na zona rural? Isso oneraria muito a execução do serviço?
d) Qual o total de alunos residentes na zona rural e que são transportados?
(informar por Região Administrativa).

Após reiteração da solicitação, as respostas foram encaminhadas, porém, não foram
suficientes para estabelecer uma análise eficiente da aplicação dos recursos do PNATE. Tal
inconsistência gerou a necessidade de enviar um terceiro ofício (Processo SEI-GDF 0008000133526/2020-39) que não foi respondido até o fechamento deste relatório e cujo teor da
solicitação segue na íntegra:
Informamos
que
este
Colegiado
teve
acesso
ao Relatório
de
Avaliação (37729910), elaborado pela Controladoria-Geral da União (GCU) e
que tratou da aplicação de recursos federais pelo Governo do Distrito Federal
(GDF) na execução do PNATE, nos exercícios de 2017 a 2019. Nesse relatório a
CGU constata:
a)"(...) que a SEEDF cometeu falhas no dimensionamento do objeto das licitações
para transporte escolar;
b)"(…) falhas relevantes nas pesquisas de preços (...)permitindo que os contratos
fossem firmados com sobrepreço, o que acarretou relevante prejuízo aos cofres
públicos de ao menos R$ 8,35 milhões".
Diante disso, solicitamos:
1. pronunciamento e possíveis explicações acerca das inconformidades apontadas
pela CGU (itens "a" e "b");
2. as informações solicitadas através do processo id.: 00080-00092808/2019-35;
3. medidas que, por ventura, estejam sendo adotadas para sanar os problemas
apontados pela CGU.

No quarto ofício (processo SEI n.º 00080-00164211/2020-33), o CACS solicita
esclarecimentos acerca da gestão compartilhada do transporte escolar de estudantes entre a
Secretaria de Mobilidade (Semob), a Secretaria de Estado de Educação (SEEDF) e a Sociedade de
Transportes Coletivos de Brasília (TCB). A esse respeito, a Diretoria de Transporte da Secretaria
de Educação do Distrito Federal esclareceu que os recursos financeiros advindos do PNATE
continuarão a ser executados diretamente pela SEEDF, conforme determina a legislação.
Por fim, no mesmo processo anterior, o CACS destacou que a Resolução FNDE nº 5, de
8/5/2020, em seu art. 10, não é clara quanto ao uso exclusivo dos recursos do PNATE para o
transporte de alunos da educação básica residentes em área rural. Excerto da legislação citada:
§ 1º Desde que não haja prejuízo no transporte dos estudantes de que trata o
caput deste artigo, é permitido o transporte de alunos da educação básica
pública residentes em áreas urbanas.
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A intenção do CACS, ao enviar esse ofício no dia 10 de novembro de 2020, foi verificar se
houve prejuízo ou não para os alunos que residentes em área rural. A solicitação não foi
respondida até a conclusão desse relatório.

4.2.2.2 Participação de gestores locais e federais
O CACS contou com a presença dos seguintes gestores:
Sr Cristiano Pacheco Lustosa, Diretor da Diretoria de Transporte Escolar (DITRE) da
SEEDF, em duas ocasiões;
Sr. Gabriel Marques Andreozzi, Coordenador do PNATE no Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação;
O Sr. Cristiano, Diretor de Transporte da SEEDF dialogou com o Colegiado em dois
momentos, os quais ocorreram através de reunião ordinária do CACS, no dia 28 de agosto de 2020,
a convite da presidência do Conselho e posteriormente, em uma breve reunião a pedido do próprio
diretor, em 09 de novembro de 2020.
Na primeira reunião, o CACS, de forma a tornar a reunião mais produtiva, apresentou ao Sr.
Cristiano oito perguntas, as quais seguem com as respostas:
1. Quais medidas estão sendo adotadas para sanar os problemas apontados no
Relatório de Avaliação elaborado pela Controladoria Geral da União – CGU?
R. Informou que o relatório da CGU está tramitando dentro da SEEDF e que
assumiu a responsabilidade de resolver todas as pendências apontadas. Informou
ainda que está em fase final do parecer em resposta aos apontamentos e solicitou
a suspensão de R$ 10 milhões de pagamentos de repactuação com as empresas
prestadoras de serviços de transporte em virtude da indicação de prejuízo aos
cofres públicos de R$ 8,35 Milhões, apontados pela CGU.
2. O setor já implementou o banco de dados dos alunos residentes em zona rural
que são transportados?
R. E em relação à automatização dos ônibus, esclareceu ainda que no momento do
embarque do aluno no ônibus automatizado, os pais terão acesso em tempo real da
localização do veículo, facilitando inclusive a espera do filho no momento do
desembarque. Complementou que a partir de uma pesquisa junto às UNIAE’s e
escolas, quanto ao tipo de veículo ideal para aquela região, inclusive com
adaptação de elevador para deficientes, foram adquiridos mais 30 ônibus.
3. Existe um controle que distingue alunos que residem em zona rural e os alunos
são matriculados em zona rural?
R. informou que ainda não possui o banco de dados, mas que está em fase de
criação.
4. Existe diferença de valores por km rodado nas regiões? Em caso positivo, quais
são os valores por região?
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R. Informou que sim, pois é levado em conta o quilômetro rodado e o estado de
depreciação do ônibus. Que em determinadas localidades, o ônibus não transporta
só alunos da zona rural.
5. Como é feito o cálculo do km rodado?
R. No trajeto, esse mesmo ônibus pode transportar alunos que residem na zona
urbana e estão a caminho da mesma escola que o aluno da zona rural está sendo
conduzido, com a finalidade de otimizar o custo dentro da capacidade do veículo
6. Como é feita a fiscalização dos serviços prestados pelos responsáveis do
contrato da SEEDF?
R. informou que a diretoria de transporte possui um relatório de fiscalização e
uma equipe específica que vai in loco para averiguar condições gerais dos ônibus,
inclusive fazem testes com a circulação dos veículos para comprovação da
qualidade e as empresas normalmente são bem receptivas às equipes de
fiscalizações. Informou que a gestão do transporte escolar passou para a empresa
TCB e que a SEEDF fará um procedimento de acordo com a Portaria Conjunta nº
03, de 21 de fevereiro de 2020, que estabelece diretrizes e competências quanto à
coordenação e gestão do Programa de Benefício Educacional, sendo o papel da
SEEDF de auditoria de prestação de serviços.
7. Existe uma periodicidade de avaliação da necessidade do transporte? Em caso
positivo, quando e como é feita?
Não respondida
8. Existe demanda de transporte escolar em zona rural não atendida pela SEEDF?
Se sim, por qual motivo? Não respondida.

Já na segunda participação do diretor, apenas os conselheiros da Comissão de
acompanhamento do PNATE estiveram presentes. O Diretor afirmou que estão sendo criados
procedimentos e padronizações para melhoria da prestação do serviço de transporte escolar para os
alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal. E em relação à demanda da auditoria da CGU,
informou que todos os contratos com as empresas foram rescindidos e abertos processos
administrativos para apuração de responsabilidades de servidores e também das empresas que
deram causa às irregularidades. Destacou ainda que estão sendo mudados os procedimentos de
licitação dos ônibus “amarelinhos” da frota própria e que a empresa TCB tem interesse em assumir
a gestão desses ônibus, mas que a SEEDF permanecerá com essa gestão. Logo depois, informou
ainda que a SEEDF adquiriu 31 ônibus que serão entregues em breve e que a Diretoria de
Transporte gostaria da presença do CACS no momento da entrega. O diretor afirmou também que
foi firmada parceria com a Secretaria de Agricultura que irá asfaltar 250 quilômetros nas áreas com
o intuito de melhoria nas condições de serviços e facilitar o deslocamento dos alunos.
O Diretor de Transporte destacou ainda que:
a) SEEDF não fará contrato emergencial com as empresas e que, no momento,
estão tomando todas as providências para assinatura em janeiro ou fevereiro, haja
vista que os contratos têm vigência de 180 dias e que em função da suspensão das
aulas não podem ser assinados agora.
b) mudou a metodologia de licitar e que não será feito contrato por dia letivo e
quilômetro fechado. Esclareceu que foi realizado levantamento do quilômetro
efetivo para atender a demanda e projetar uma “demanda reprimida”,
exemplificando que, em vez de fazer uma licitação de 70.000 quilômetros por mês,
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será feita projeção de 200.000 quilômetros no mês e o pagamento será realizado
mediante quilômetro rodado.
c) está sendo montado banco de dados com todas essas informações e com isso o
Conselho terá mais clareza no momento de analisar a prestação de contas e emitir
o parecer.

No dia 04/12/2020, o Conselho foi surpreendido com a exoneração do senhor Cristiano
Pacheco Lustosa, em função da reestruturação da Subsecretaria de Infraestrutura Escolar (SIAE). As
diretorias de transporte, saúde e alimentação passaram a Subsecretaria de Administração Geral
(SUAG). Depois disso, infelizmente, o excelente diálogo entre o Conselho e a Ditre foi
interrompido. Obviamente, não cabe ao Conselho fazer a gestão referente à ocupação dos cargos de
confiança, mas é preciso deixar claro que, antes desse momento, a proximidade com a Ditre
aconteceu de forma bastante precária.
Já a presença do Sr. Gabriel Marques Andreozzi, Coordenador do PNATE no Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, aconteceu na reunião ordinária do dia 30/09/2020. Na
oportunidade, os seguintes assuntos foram abordados:
a) desenvolvimento do Programa no Distrito Federal;
b) o PNATE em uma perspectiva de futuro, com destaque para a nova resolução que
adequará melhor o Programa à realidade brasileira;
c) execução dos recursos do PNATE repassados à SEEDF, tendo em vista que a gestão do
transporte escolar será feita pela empresa TCB;
Os conselheiros ainda relataram para o convidado as dificuldades enfrentadas pelo CACS,
em virtude da prestação de contas dos recursos específicos do PNATE não ser feita separadamente.
O Conselho, vale lembrar, analisa e emite parecer dos recursos do PNATE, e não do montante total
que o GDF investe no transporte escolar como um todo.
Durante o diálogo, os conselheiros fizeram os seguintes questionamentos:
1. Como ficarão os recursos do PNATE que são executados com recursos de outras fontes do
GDF?
2. Como ficará a execução dos recursos repassados à conta do PNATE, tendo em vista que a
TCB é a responsável pelo transporte escolar?
O Coordenador Gabriel Marques informou que:
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a. De acordo com a legislação do PNATE, não é permitido que o recurso do
programa seja transferido a empresas privadas ou mesmo entidades públicas para
executar o recurso. Deixou claro que é a SEEDF que deve executar os repasses;
b. nas resoluções anteriores já está definido que a nota fiscal que foi paga, mesmo
que parcialmente com o recurso do PNATE, deve constar na prestação de contas
e ser devidamente carimbada;
c. cabe ao Conselho ficar atento ao que consta na alínea b e exigir que a Entidade
Executora faça essa diferenciação para que o conselho possa executar suas
atribuições com excelência.
Durante o diálogo, o colegiado questionou se existe algum ente federativo que repassou a
gestão do transporte escolar para outra empresa pública. Em resposta, o Coordenador informou que
esse procedimento não é inédito, que inclusive iniciou pela saúde e que posteriormente foi replicado
na educação. Ressaltou que, no âmbito das políticas públicas do transporte escolar, especificamente
no que se refere ao PNATE, isso não é permitido.
O convidado lembrou que a obrigação de custear o transporte escolar é do Distrito Federal e
que o PNATE é um recurso suplementar. Afirmou ainda que os responsáveis pela prestação de
contas da SEEDF têm que promover uma forma clara para isso.
4.2.3 Parecer Conclusivo do CACS em acompanhamento do PNATE/2019
Vale destacar algumas dificuldades enfrentadas na análise das prestações de contas do
PNATE: a) os recursos do GDF e federal são utilizados simultaneamente e sem distinção do que é
para o transporte escolar rural ou urbano; b) inexistência de banco de dados, pelo menos até o
fechamento do ano letivo de 2020, dos alunos residentes em áreas rurais que utilizam o transporte
escolar, o que dificulta mais ainda o acompanhamento por parte desse Colegiado; c) o formulário,
disponível no Sistema de Gestão de Conselhos – SIGECON para emissão do parecer conclusivo do
Conselho, não tem relação direta com os recursos, e sim se o Conselho tem equipamento para seu
funcionamento, se a SEEDF cumpre com as recomendações da legislação junto ao colegiado e
sobre as visitas in loco realizados pelo CACS; d) não existe no formulário citado no item c um
campo para o colegiado fazer ressalvas com redação própria.
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4.3 O Plano de Ações Articuladas
4.3.1 Desenho do Plano
O Plano de Ações Articuladas (PAR), instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de
2007, é uma estratégia de assistência técnica e financeira, iniciada pelo Plano de Metas
Compromisso Todos pela Educação. O PAR está fundamentado no Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE), que, por sua vez, consistia em oferecer aos entes federados um instrumento de
diagnóstico e planejamento de política educacional, concebido para estruturar e gerenciar metas
definidas de forma estratégica, contribuindo para a construção de um sistema nacional de ensino.
Trata-se de uma estratégia para o planejamento plurianual das políticas de educação, em que
os entes subnacionais elaboram plano de trabalho a fim de desenvolver ações que contribuam para a
ampliação da oferta, permanência e melhoria das condições escolares e, consequentemente, para o
aprimoramento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de suas redes públicas de
ensino.
A elaboração do plano é feita em três etapas: diagnóstico da situação educacional,
elaboração do plano de trabalho e análise técnica. Concluída a etapa do diagnóstico da situação
educacional, o ente, por meio do Sistema Integrado de Monitoramento e Controle do Ministério da
Educação (SIMEC), elabora o seu Plano de Ações Articuladas e o apresenta ao FNDE e ao MEC. O
último ciclo englobou o período de 2016 a 2020 e foi estruturado em consonância com o Plano
Nacional de Educação (PNE), principal ponto de convergência das políticas públicas educacionais
até 2024.
O PAR apresenta indicadores definidos a partir do diagnóstico e planejamento local,
consolidados anualmente, para quatro dimensões:
a) Gestão educacional;
b) Formação de professores, dos profissionais de serviço e apoio escolar;
c) Práticas pedagógicas e de avaliação;
d) Infraestrutura física e recursos pedagógicos.

4.3.2. Acompanhamento do PAR
Em função da pandemia, infelizmente, o CACS não realizou visitas para verificação in loco
dos bens adquiridos e serviços prestados com recursos do PAR, de maneira que o acompanhamento
e controle social dos 56 termos de compromisso vigentes foi realizado, quase que exclusivamente,
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por intermédio: a) do monitoramento da tramitação dos ofícios enviados; b) da participação dede
uma gestora do FNDE.
4.3.2.1. Monitoramento da Tramitação dos Ofícios enviados
Através de ofício (processo SEI n. 00080-00130207/2020-71), o CACS solicita relatório
com informações quanto às dimensões, objetos e valores programados por ciclos desde o início e,
em caso de valores não executados, os motivos. Em resposta, a SEEDF informou que o PAR
apresenta indicadores definidos a partir do diagnóstico e planejamento local, consolidados
anualmente em quatro dimensões. Informou ainda que, após concluída a etapa do diagnóstico da
situação educacional, o ente, por meio do SIMEC, elabora o seu Plano de Ações Articuladas e o
apresenta ao MEC/FNDE, e este apoia técnica e financeiramente os Estados e o Distrito Federal na
formulação de seus respectivos planos, avaliando as necessidades educacionais de suas redes de
ensino, abrangendo de forma sistêmica as etapas e modalidades da educação básica, respeitadas
suas características, que são: Nível, etapa, modalidades, ações pedagógicas e ações de
infraestrutura. Por fim, o setor destacou que:
Desta forma e em atendimento ao solicitado apresentamos o Planejamento do PAR
2011-2014, SEI nº 45132676; a Planilha de Termos de Compromisso firmados no
PAR 2011-2014, SEI nº 45134170; o Planejamento do PAR 2016-2020, SEI
nº 45134329 e a Planilha de Termos de Compromisso firmados no PAR 2016-2020,
SEI nº 45134498, como elementos subsidiadores da demanda.

Ou seja, a solicitação do CACS não foi atendida e nem trouxe quaisquer novidades em
termos de informações para o Conselho.
No ofício de nº 47 (processo SEI 00080-00132812/2020-87), o Conselho solicitou
informações de todos os recursos financeiros recebidos via PAR, com detalhes sobre: a)
reprogramações; b) nome do programa; b) data de adesão da SEEDF; c) data da assinatura do termo
de compromisso ou documento similar; d) objeto que consta no termo de compromisso ou em
documento similar; e) valor total da transferência. Em resposta a SEEDF encaminhou planilha
detalhada de Acompanhamento dos Termos de Compromisso PAR, PAC 2 e Programas firmados
entre a SEEDF e o FNDE, que constam no SIMEC e que o Conselho já tem acesso. Repete-se aqui
a lógica da “não resposta”.
Depois que o Conselho analisou os termos de compromisso, decidiu solicitar
esclarecimentos acerca de alguns que tinham recebido “notificação por omissão e inadimplência.
Em todos os ofícios, constavam as seguintes solicitações: esclarecimentos acerca da notificação
em pauta; informações referentes às providências em curso para que esse problema seja
resolvido.
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Seguem os ofícios enviados para esse propósito (85, 88, 89 e 90) pelo CACS com os
respectivos números dos termos de compromisso e as “respostas” da SEEDF.
a) Ofício nº 85 (processo SEI n. 00080-00178350/2020-44) referente ao Termo de
Compromisso nº 6415/12 e enviado dia 1º de outubro de 2020.
a.1. Despachos:
a.1.1.dia 1º de outubro de 2020, do Gabinete do Secretário à Subsecretaria de Infraestrutura
e Apoio Educacional (Siae) “...para conhecimento, manifestação e demais providências
necessárias”.
a.1.2 . dia 13 de outubro de 2020, da Suplav à Subsecretaria de Administração Geral
(SUAG) “... conhecimento e providências, com posterior envio ao Gabinete, conforme solicitado
no Despacho – SEE/GA”
a.1.3. dia 27 de outubro de 2020, da SUAG à Suplav com o seguinte texto: inicialmente
convém esclarecer quais os elementos necessários para o preenchimento de cada Aba de Execução e
Acompanhamento do SIMEC:
 ABA 1 - FORMA DE CONTRATAÇÃO: é necessário anexar os documentos que







comprovem o tipo de aquisição - Adesão a Ata de Registro de Preços do FNDE
ou Licitação própria ou Adesão a Ata de outro Órgão, Edital de
Licitação, Documentos
específicos
da
Licitação
(Termo
de
Aprovação/Homologação, Termo de Aceite/Adjudicação, Certidões negativas ou
outros e Contrato);
ABA 2 - MONITORAMENTO: informar o local da distribuição dos itens
adquiridos (Relatório de Bens Ativos - SisGepat);
ABA 3 - DETALHAMENTO DO SERVIÇO/ITEM (APENAS PARA AQUISIÇÃO
DE ÔNIBUS): anexar foto do ônibus adquirido e informar número do Renavam, do
Chassi e da Placa;
ABA 4 - NOTAS FISCAIS: anexar foto e informar o número e data da nota fiscal,
bem como o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do
Fornecedor;
ABA 5 - PAGAMENTOS EFETUADOS: anexar documento que comprove a data e
o número da Transação Bancária, indicando o tipo de pagamento (cheque, ordem
bancária, transferência ou outros), valor da transação e o nome do favorecido;
ABA 6 - PENDÊNCIAS/FINALIZAR: preencher os documentos indicados
- Prestação de Contas Informações Financeiras assinalando o Total do Rendimento
Líquido da Aplicação, Total Contrapartida e de outras receitas, Valor devolvido
(caso haja), bem como anexar o comprovante do valor devolvido; anexar Assinatura
da Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis, o Relatório
de Cumprimento do Objeto informando: ações programadas, ações executadas,
benefícios alcançados e conclusão. Todos os documentos desta aba devem ser
assinados eletronicamente pelo Secretário de Educação.
Desta forma, após consulta ao SIMEC, apresentamos planilha constando a situação
atualizada, indicando os documentos que foram inseridos na Aba de
Acompanhamento do Sistema, bem como aqueles ainda não preenchidos:
[a SUAG informa o objeto do termo, a vigência, a área demandante, as abas
preenchidas no Simec{1 a 5} e a que precisa ser preenchida {6}] e registra ainda:
Ante o exposto, encaminhamos os autos para providências complementares
necessárias visando o atendimento ao Despacho SEE/GAB...”

a.1.4. dia 04 de novembro da Siae à Ditre com a utilização do mesmo texto da Suag do
despacho anterior.

a.1.5. . dia 05 de novembro da Ditre à Siae com o seguinte texto:
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Trata-se do Ofício Ofício 85/2020 - SEE/FUNDEB (SEI Nº. 48157176) por
meio do qual o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos
Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB, colegiado responsável pelo
acompanhamento das ações do Plano de Ações Articuladas-PAR, informa
que em consulta ao Termo de Compromisso nº 6415/12, por intermédio do
Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da EducaçãoSIMEC, Execução e Acompanhamento, constatou a existência de
notificação por omissão na coluna de prestação de contas.
Considerando que a Diretoria de Transporte não possui acesso/senha ao
SIMEC, não será possível preencher as informações faltantes na ABA 6 PENDÊNCIAS/FINALIZAR.
Ante o exposto, encaminhamos os autos para providências complementares
necessárias visando o atendimento ao Despacho SEE/GAB (SEI
Nº. 48229472).
a.1.6. dia 05 de novembro da Siae à Suplav com o seguinte texto:
Trata-se do Ofício Ofício 85/2020 - SEE/FUNDEB (SEI Nº. 48157176) por
meio do qual o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos
Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB, colegiado responsável pelo
acompanhamento das ações do Plano de Ações Articuladas-PAR, informa
que em consulta ao Termo de Compromisso nº 6415/12, por intermédio do
Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da EducaçãoSIMEC, Execução e Acompanhamento, constatou a existência de
notificação por omissão na coluna de prestação de contas.
Considerando que a Diretoria de Transporte não possui acesso/senha ao
SIMEC, não será possível preencher as informações faltantes na ABA 6 PENDÊNCIAS/FINALIZAR.
Ante o exposto, encaminhamos os autos para providências complementares
necessárias visando o atendimento ao Despacho SEE/GAB (SEI
Nº. 48229472).
b) Ofício nº 88 (processo SEI nº 00080-00178823/2020-11) referente ao Termo de
Compromisso nº 201407042 e enviado dia 1º de outubro de 2020.
a.1. Despachos:
b.1.1. dia 1º de outubro de 2020, do Gabinete do Secretário à Subsecretaria de
Planejamento, Acompanhamento e Avaliação (Suplav) “...para conhecimento, manifestação e
demais providências necessárias”.
b.1.2. dia 13 de outubro de 2020, da Suplav à Subsecretaria de Administração Geral
(SUAG) “... conhecimento e providências, com posterior envio ao Gabinete, conforme solicitado
no Despacho - SEE/GA”
b1.3.dia 27 de outubro de 2020, da SUAG à Suplav:
Após análise dos autos, verificamos que o Termo de Compromisso PAR
201407042 tem como área demandante esta Subsecretaria [SUPLAV] O
referido Termo fora pactuado para a aquisição de 5.675 (cinco mil, seiscentos e
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setenta e cinco) conjuntos escolares modelo CJA-06, para alunos com altura
entre 1,59 e 1,88 metros.
Após pesquisa realizada no Sistema Integrado de Controle de Processos SICOP, identificamos que fora autuado o Processo nº 0084-000112/2015, com o
fito de adquirir os referidos mobiliários de sala de aula, por meio do Termo de
Compromisso nº 201407042.
Ante o exposto e considerando que o referido Processo tramita, nesta data, nessa
Subsecretaria, tomamos a liberdade de solicitar o encaminhamento dos autos a
esta SUAG, para análise quanto ao cumprimento, por parte desta SEEDF, do
pactuado com o FNDE, consoante o Termo de Compromisso nº 201407042.

c) Ofício nº 89 (processo SEI nº 00080-00178850/2020-86) referente ao Termo de
Compromisso nnº 201403173, enviado dia 1º de outubro de 2020.
c.1. Despachos:
c.1.1. dia 1º de outubro de 2020, do GAB) à Suplav “...para conhecimento, manifestação e
demais providências necessárias”.
c.1.2. dia 13 de outubro de 2020, da Suplav à SUAG “... para conhecimento e providências,
com posterior envio ao Gabinete, conforme solicitado no Despacho - SEE/GAB”
c.1.3. dia 27 de outubro de 2020, da SUAG à Suplav com o seguinte texto: “Inicialmente
convém esclarecer quais os elementos necessários para o preenchimento de cada Aba de Execução e
Acompanhamento do SIMEC:










ABA 1 - FORMA DE CONTRATAÇÃO: é necessário anexar os documentos
que comprovem o tipo de aquisição - Adesão a Ata de Registro de Preços do
FNDE ou Licitação própria ou Adesão a Ata de outro Órgão, Edital de
Licitação, Documentos específicos da Licitação (Termo de
Aprovação/Homologação, Termo de Aceite/Adjudicação, Certidões negativas
ou outros e Contrato);
ABA 2 - MONITORAMENTO: informar o local da distribuição dos itens
adquiridos (Relatório de Bens Ativos - SisGepat);
ABA 3 - DETALHAMENTO DO SERVIÇO/ITEM (APENAS PARA
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS): anexar foto do ônibus adquirido e informar
número do Renavam, do Chassi e da Placa;
ABA 4 - NOTAS FISCAIS: anexar foto e informar o número e data da nota
fiscal, bem como o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
do Fornecedor;
ABA 5 - PAGAMENTOS EFETUADOS: anexar documento que comprove a
data e o número da Transação Bancária, indicando o tipo de pagamento
(cheque, ordem bancária, transferência ou outros), valor da transação e o
nome do favorecido;
ABA 6 - PENDÊNCIAS/FINALIZAR: preencher os documentos indicados
- Prestação de Contas Informações Financeiras assinalando o Total do
Rendimento Líquido da Aplicação, Total Contrapartida e de outras receitas,
Valor devolvido (caso haja), bem como anexar o comprovante do valor
devolvido; anexar Assinatura da Declaração de Guarda e Conservação dos
Documentos Contábeis, o Relatório de Cumprimento do Objeto informando:
ações programadas, ações executadas, benefícios alcançados e
conclusão. Todos os documentos desta aba devem ser assinados
eletronicamente pelo Secretário de Educação.
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Desta forma, após consulta ao SIMEC, apresentamos planilha constando a
situação atualizada, indicando os documentos que foram inseridos na Aba de
Acompanhamento do Sistema, bem como aqueles ainda não preenchidos:
[a SUAG informa o objeto do termo, a vigência, a área demandante, as abas
preenchidas no Simec{1 a 5} e a que precisa ser preenchida {6}] e registra ainda:
Ante o exposto, encaminhamos os autos para providências complementares
necessárias visando o atendimento ao Despacho SEE/GAB...”

c.1.4. dia 04 de novembro da Suplav à Ditre com a utilização do mesmo texto da Suag do
despacho anterior.
c.1.5. dia 05 de novembro da Ditre à GTESC com o seguinte texto:
Diante do esclarecimento quanto aos elementos necessários para o preenchimento
de cada Aba de Execução e Acompanhamento do SIMEC, após consulta ao
mesmo, apresenta-se planilha com a situação atualizada, indicando os
documentos que foram inseridos na Aba de Acompanhamento do Sistema, bem
como aqueles ainda não preenchidos, nos termos do Despacho - SEE/SUAG
(49769166).
Ante o exposto, encaminhamos os autos para providências complementares
necessárias visando o atendimento ao Despacho SEE/GAB (SEI Nº. 48229472).

d) Ofício nº 90 (processo SEI nº 00080-00178861/2020-66) referente ao Termo de
Compromisso nº 15379 de 11/2013 e enviado dia 1º de outubro de 2020.
d.1. Despachos:
d.1.1. dia 1º de outubro de 2020, do Gabinete do Secretário à Subsecretaria de
Planejamento, Acompanhamento e Avaliação (Suplav) “...para conhecimento, manifestação e
demais providências necessárias”.
d.1.2. dia 5 de outubro de 2020, da Suplav à Subsecretaria de Administração Geral
(SUAG) “... conhecimento e providências, com posterior envio ao Gabinete, conforme solicitado
no Despacho - SEE/GA”
d.1.3. dia 27 de outubro de 2020, da SUAG à Siae, “... Não obstante, esclarecemos que o
Termo de Compromisso supramencionado refere-se a construção de escola, onde a inserção de
documentos não é realizada no módulo PAR do SIMEC e sim no Obras 2.0/ SIGARP.
Diante do exposto, encaminhamos os autos para providências
complementares necessárias visando o atendimento ao Despacho SEE/GAB
(SEI Nº.48232295).”
d.1.4. dia 18 de novembro da Siae à Dired, encaminhando para manifestação utilizando os
mesmos termos do diapacho recebido.
Comentário geral sobre as solicitações: após a troca de despachos citados, algumas das quais
aparentemente desnecessárias, o documento, até a conclusão do presente relatório, não tinha sido
respondido. Tal fato dificulta o acompanhamento e controle social realizado pelo CACS-Fundeb.
A seguir mais dois Ofícios (n. 99 e 101) para concluir essa parte do acompanhamento e
controle social por intermédio desse tipo de documento.
No Ofício nº 99 (processo SEI n. 00080-00186478/2020-81), o CACS solicitou informações
acerca dos termos de compromissos 201400444, 201301219, 201400456 e 201700614 que
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encontram-se com a data de vigência expirada. Em resposta, a Gerência de Acompanhamento de
Programas com Transferência Direta de Recursos Federais (GPTR) encaminhou as seguintes
justificativas (tabela enviada pelo setor no apêndice 3):
a) Termo de Compromisso n.º 201400444: foi cancelado o empenho na área federal;
b) Termo de Compromisso n.º 201301219: não seria submetido à análise técnica, e assim
não seriam mais repassados e/ou liberados os recursos referentes à subação;
c) Termo de Compromisso n.º 201400456:

não haveria transferência de recursos,

impossibilitando o pretenso uso do recurso da Subação 1.1.1.2 para apresentação do PDE à nova
estrutura da SEEDF;
d) Termo de Compromisso n.º 201700614: encontra-se em fase de prestação de contas. E
ainda informou que o FNDE orientou que nos ajustes em que não houveram o repasse de recursos,
inexiste a obrigação de prestar contas.
No Ofício nº 101 (processo SEI nº 00080-00195086/2020-11), o CACS solicitou
informações referentes à quantidade de ônibus da frota própria da SEEDF para transporte escolar
que foram adquiridos com recursos transferidos via PAR. Em resposta, a Diretoria de Transporte
Escolar (DITRE) informou que foram adquiridos 137 ônibus e que todos se encontravam em plenas
condições de transporte de alunos. Porém, faltou responder em relação à utilização "alternativa" dos
ônibus que atingiram o tempo máximo para transporte de alunos. Até o fechamento deste presente
relatório a resposta para o último questionamento não chegou até o CACS.
Seguem no apêndice 5, as planilhas que contém a relação dos Termos de Compromisso e
Programas Federais com transferência direta de recursos, firmados entre a Secretaria de Educação e
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de 2012 até o presente momento.
4.3.2.2 Participação de gestora do FNDE em reunião do CACS
A Coordenadora Geral da Gerência de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais – FNDE,
a sra Patrícia Costa Dias, esteve presente na 10ª reunião ordinária do Conselho para abordar o PAR.
Esclareceu que:
a) o 1º Ciclo do PAR teve início em 2007 e que antes desta data eram pactuados com os entes
federados convênios, surgindo em seguida o PAR com o intuito de agregar ações em um
único plano;

Página 31 de 95
Relatório de Atividades - CACS/FUNDEB/DF (56456087)

SEI 00080-00028149/2021-06 / pg. 31

b) o 1º Ciclo do PAR se deu de 2007 a 2011, o segundo de 2011 a 2014, o terceiro de 2016 a
2020 e que o quarto será iniciado em janeiro de 2021.
c) o Governo Federal instituiu o PAR com a finalidade dos estados, os municípios e o Distrito
Federal preencherem com informações sobre os diagnósticos/indicadores e com base nessas
informações solicitarem ações ou iniciativas que possam auxiliar os índices da educação
comum diagnostico que o ente federado faz da sua rede educacional.
Logo em seguida, a discussão foi baseada em questionamentos elaborados pelo
colegiado, que seguem quase na íntegra, conforme registro na ata da reunião ordinária do
mês de outubro de 2020:
1. Quais os critérios de escolha dos termos de compromisso do PAR que
serão objeto de análise e parecer conclusivo do CACS via Sistema de
Gestão de Conselhos-SIGECON?
Resposta: informou que no 1º ciclo existiam alguns convênios e que foi iniciado a
implementação de termos de compromisso a partir da Lei 12.695/2012 (Lei do
PAR). Esse termo de compromisso [seria]um instrumento mais simplificado.
Destacou que foi nessa Lei que ficou instituído que os Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB-CACS/FUNDEB de todos os
Estados e Municípios deveriam emitir um parecer referente às ações/iniciativas
que foram financiadas pela União via PAR. Informou ainda que os Convênios têm
o seu parecer de prestação de contas emitidas pelo Sistema de Gestão de
Prestação de Contas-SIGPC e que em 2018 foi publicada uma Resolução
alterando a Prestação de Conta para o Sistema Integrado de Monitoramento
Execução e Controle do Ministério da Educação-SIMEC, transferindo assim todas
as prestação de contas dos termos de compromisso para o SIMEC. Esclareceu que
o SIGPC ficou para prestação de contas dos convênios, para alguns termos de
compromisso abertos anteriormente ou que o Tribunal de Contas da União-TCU e
Controladoria Geral da União-CGU solicitaram abertura no SIGPC e emissão de
Parecer pelo CACS/FUNDEB via SIGECON e o SIMEC, para Prestação de
Contas e emissão de parecer dos termos de compromisso.

2. Todos os termos de compromisso que estão no SIMEC serão objeto
de emissão de Parecer pelo CACS/FUNDEB?
Resposta: sim. Ressaltou que, para os termos de obras do Programa de
Aceleração do Crescimento-PAC, a Lei não exige Parecer do CACS/ FUNDEB,
mas os termos de obras do PAR e demais iniciativas desse plano necessitam de
parecer do conselho.

3. Os programas de Educação Infantil (Apoio Suplementar, Novas
Turmas, Novos Estabelecimentos) e de Fomento a Escolas em Tempo
Integral são considerados PAR?
Resposta: não são PAR e não geram termos de compromisso, e sim programas
que geram recursos repassados pelo Governo Federal aos Entes Federados.
Esclareceu ainda que alguma Resolução pode até definir se o CACS vai
acompanhar ou não esses programas.

4. Quais os critérios de escolha de outros programas que são incluídos
no SIGECON para análise e emissão de parecer do CACS?
Resposta: em princípio todos que estão ou irão para esse sistema deverão ser
analisados pelo CACS com o devido parecer conclusivo.
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5. Existe a possibilidade dos processos do PAR que serão objeto de
análise e emissão de parecer do conselho serem feitos com mais
antecedência?
Resposta: o Conselho tem acesso a todos os dados do sistema SIMEC e que o
Conselho pode acompanhar com antecedência, pois a mediada que o Ente
Federado vai executando ele vai inserindo as informações dentro do sistema e que
a emissão do Parecer pelo Conselho fica condicionado à prestação de contas pelo
ente federado.

6. Mas e a liberação para iniciar a emissão do parecer pode ser feita com
mais antecedência?
Resposta: essa é uma questão que posso levar para análise do FNDE.

4.3.3. Parecer do CACS em acompanhamento ao PAR
Assim como o PNATE, a emissão de parecer do CACS a respeito da execução do PAR e do
PAR-TD foram suspensos por conta da pandemia do novo coronavírus.
Infelizmente, o Conselho ainda se depara com dificuldades para proceder com o
acompanhamento e emissão de parecer a respeito da execução dos recursos do PAR-TD, não apenas
devido ao grande número de programas e termos para acompanhamento, mas também em função da
falta de recursos humanos na secretaria executiva do conselho. Junte-se a esses motivos, o fato das
devolutivas da SEEDF demorarem muito, talvez devido ao excesso de trabalho de alguns servidores
que tem mais o perfil para responder aos questionamentos do Conselho.
Mas as dificuldades enfrentadas já existiam antes da pandemia, pois são muitos termos de
compromisso firmados entre a SEEDF e o FNDE. Atualmente, são 56 termos de compromisso,
sendo que a maioria já com recursos disponíveis e em processo de execução.
Diante do exposto, os objetivos do PAR no DF, tais como a ampliação da oferta, a
permanência e a melhoria das condições escolares, em grande parte, ficaram comprometidas em
2020. Mesmo o aprimoramento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que no
entender do Conselho não deve ser a prioridade por ser limitado a alguns aspectos da qualidade da
educação, não pode ser tido como elemento de sucesso, conforme análise da própria SEEDF.
(Anexo 2) - documento elaborado pela Suplav que aborda os resultados do SAEB no DF)
Tendo em vista que o 4º Ciclo do PAR será iniciado em 2021 e terminará em 2024, o CACS
espera que a dinâmica dessa importante política seja modificada na SEEDF, não apenas em relação
ao processo decisório, mas também o referente à sua implementação e prestação de contas.
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4.4 O Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e
Adultos (PEJA)
4.4.1 Desenho do programa
O PEJA foi criado em 1985, como Programa de Educação Juvenil (PEJ), uma das metas do
Programa Especial de Educação (PEE), elaborado sob a coordenação de Darcy Ribeiro, educador e
vice-governador no primeiro governo de Leonel Brizola no estado do Rio de Janeiro (1982-1986).
Destinava-se a atender especificamente a população de 15 a 20 anos que nunca havia passado pela
escola ou a havia abandonado sem concluir o ensino primário.
Após passar por várias fases, o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento
à Educação de Jovens e Adultos (PEJA) foi retomado em 2012, com o objetivo de aumentar as
matrículas do ensino fundamental e médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) na
modalidade presencial.
O PEJA é destinado a pessoas com 15 anos ou mais que não completaram o ensino
fundamental ou médio. Têm prioridade no atendimento os egressos do Programa Brasil
Alfabetizado (PBA), as populações do campo, as comunidades quilombolas, os povos indígenas e
as pessoas em cumprimento de pena em unidades prisionais.
Os recursos financeiros desse programa tem como objetivo apoiar a manutenção e o
desenvolvimento de novas turmas de EJA abertas pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito
Federal. São consideradas novas turmas de EJA aquelas cujas matrículas não tenham entrado no
cálculo para recebimento dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
Contudo, o Distrito Federal não recebeu recursos deste programa em 2020, tal como nos
anos anteriores.
4.4.2 Aspectos legais importantes
A Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, que tratava da regulamentação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB), estabelecia em seu artigo 24, § 13 o seguinte:
Aos conselhos incumbe, também, acompanhar a aplicação dos recursos federais
transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à
Educação de Jovens e Adultos e, ainda, receber e analisar as prestações de
contas referentes a esses Programas, formulando pareceres conclusivos acerca da
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aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE. (grifo nosso)

O PEJA é regulamentado pela Resolução nº 48, de 02 de outubro de 2012 e pela Resolução
nº 48, de 11 de dezembro de 2013. Segundo o art. 15 dessa Resolução,
A prestação de contas abarca a totalidade dos recursos recebidos, incluindo os
rendimentos financeiros e deverá ser enviada ao FNDE pelos estados, pelos
municípios e pelo Distrito Federal até 30 de novembro do ano subsequente ao do
repasse dos recursos, por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas
(SiGPC – Contas Online), na forma da Resolução CD/FNDE nº 2 de 18 de janeiro
de 2012 e alterações posteriores.

Já o parágrafo único do artigo 19 da mesma Resolução determina que:
Os conselhos a que se refere o caput analisarão as prestações de contas dos
recursos repassados à conta corrente do Programa e emitirão, em sistema
específico, parecer conclusivo acerca da aplicação dos recursos transferidos para
a validação da execução físico-financeira das ações.

A ausência desse programa é lamentável, pois é urgente reduzir o analfabetismo no Distrito
Federal. Sem dúvida, é preciso fortalecer a modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos
e oportunizar a retomada dos estudos a esse cidadãos.
4.5. “Outros” Programas
Serão destacados nessa parte do relatório programas designados para o acompanhamento e
controle social do CACS via resoluções do FNDE, ou seja, não estavam previstos na Lei
11.494/2007 (Lei de Regulamentação do FUNDEB) e nem em outras legislações posteriores.
Em 2020, o CACS deveria ter analisado e emitido parecer conclusivo acerca de três
programas de apoio à educação infantil e ao Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em
Tempo Integral (EMTI)4. No entanto, por conta da pandemia do novo coronavírus, o FNDE
prorrogou o prazo de prestação de contas do PNATE, estipulando 60 dias após o fim do estado de
calamidade pública, estabelecido pelo decreto legislativo número 6, de 20 de março de 2020, para
enviar informações sobre a execução do PNATE . A alteração na prestação de contas desses

4

O SiGPC ainda não está pronto para receber a prestação de contas desses programas. Quando o módulo estiver
concluído e liberado para a prestação de contas, os municípios e o Distrito Federal terão até sessenta dias para enviá-las.
(Fonte: site do FNDE).
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programas foi estabelecida pela Resolução do FNDE nº 10/2020, publicada nesta quarta-feira, 14,
no Diário Oficial da União (DOU).
4.5.1 Programas de Apoio à Educação Infantil
4..1.1 Desenho do Programa
Os programas de apoio à Educação Infantil destinam-se a ampliar e melhorar o atendimento
na Educação Infantil, responsabilidade dos municípios e do Distrito Federal (DF). Para isso, o MEC
transfere recursos financeiros a título suplementar para as prefeituras municipais e para a SEEDF.
Os valores transferidos só podem ser usados pelos municípios e pelo DF em despesas de
custeio para a manutenção das turmas de Educação Infantil.
Atualmente, são três as ações de apoio à educação infantil desenvolvidas pela Secretaria de
Educação Básica (SEB) do MEC em conjunto com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE):
a) Programa de apoio a novos estabelecimentos de Educação Infantil: os recursos financeiros
destinam-se a custear gastos de manutenção em estabelecimentos públicos de educação infantil
construídos com recursos federais e recém-inaugurados, mas apenas para as matrículas que ainda
não tenham sido computadas para o rateio dos recursos do FUNDEB. Para solicitar os recursos, o
DF e os municípios precisam comprovar mais de 90% de execução da obra e cadastrar cada novo
estabelecimento no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle da Educação
(Simec). Esse programa é regulamentado pela Resolução FNDE nº 15, de 16 de maio de 2013.
b) Programa de apoio a novas turmas de Educação Infantil: os recursos financeiros são
transferidos para custear gastos com as crianças matriculadas em novas turmas de educação infantil,
abertas em escolas públicas ou em estabelecimentos conveniados com o poder público, desde que
essas matrículas não tenham entrado ainda no cálculo da distribuição das verbas do Fundeb. Para
solicitar os recursos, o DF e os municípios devem cadastrar cada nova turma de educação infantil
no Simec. O programa é regulamentado pela Resolução FNDE nº 16, de 16 de maio de 2013.
c) Programa de apoio financeiro suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da
Educação Infantil : é uma das ações do Programa Brasil Carinhoso, do Governo Federal. O objetivo
das transferências financeiras é apoiar e melhorar o atendimento das crianças com até 48 meses de
idade, cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família. Essas crianças devem estar
matriculadas em creches públicas ou conveniadas com o poder público e suas matrículas devem ter
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sido informadas no Censo Escolar da Educação Básica do ano anterior. Esta ação é regulamentada
pela Resolução FNDE n° 17, de 16 de maio de 2013 (recursos do exercício de 2013).
O programa foi criado em 2011 com o objetivo de ampliar a oferta da educação infantil, por
meio de apoio financeiro para a manutenção das novas turmas em estabelecimentos públicos
construídos com recursos do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos
para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (ProInfância).
Da mesma forma que o Programa de Apoio a Novas Turmas de Educação Infantil, o objetivo
é ajudar financeiramente os municípios e o Distrito Federal enquanto as matrículas das crianças
ainda não tenham sido computadas no cálculo dos recursos do Fundeb.
Durante o período entre o cadastro e o recebimento dos recursos – que pode variar de seis a
dezoito meses –, o município e o Distrito Federal não podem contar com os recursos do Fundeb.
Isso porque o Fundo financia somente matrículas que estejam computadas no Censo Escolar do ano
anterior.
O valor do apoio financeiro a ser transferido pelo FNDE ao Distrito Federal é calculado a
partir do mês de registro do novo estabelecimento no Simec, conforme fórmula publicada na
Resolução FNDE nº 15, de 16 de maio de 2013.

4.5.1.2 Parecer do CACS de acompanhamento
A prestação de contas do programa deve ser enviada ao FNDE até 30 de junho do ano
posterior ao recebimento dos recursos, por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas
(SiGPC) e, obrigatoriamente, acompanhada de parecer conclusivo sobre a execução físicofinanceira dos recursos transferidos, emitido pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social
da Educação do município ou do DF, por meio do Sistema de Gestão de Conselhos (Sigecon).
4.5.2. Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI)
4.5.2.1. Desenho do Programa
Instituído pela Portaria nº 1.145, de 10 de outubro de 2016, atualmente regido pela Portaria
nº 2.116, de 2 de dezembro de 2019, o Programa de Fomento à Implementação de Escolas em
Tempo Integral é executado pela Diretoria de Políticas e Diretrizes da Educação Básica, no âmbito
da Coordenação-Geral de Ensino Médio (DPD/COGEM). O objetivo geral é apoiar a ampliação da
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oferta de educação em tempo integral no ensino médio nos estados e Distrito Federal, de acordo
com critérios definidos pela referida portaria, por meio da transferência de recursos para as
secretarias estaduais e Distrital de educação.
Principais metas: Atendimento das Metas 6 e 7 do Plano Nacional de Educação PNE 20142024 (Lei nº 13.005/2014). Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral e
ampliação da jornada escolar e formação integral do estudante.
Indicadores de resultados e impacto: Melhora no Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica – IDEB, do fluxo escolar por meio da taxa de abandono e reprovação divulgado no Censo
Escolar e melhora da proficiência por meio da nota média padronizada que compõem o IDEB.
A Resolução Nº. 16, de 7 de dezembro de 2017, que estabelece os procedimentos para a
transferência de recursos para fomento à implantação de escolas de ensino médio em tempo integral
nas redes públicas dos estados e do Distrito Federal.
4.5.2.2. Parecer de acompanhamento do CACS
A prestação de contas do programa deve ser enviada ao FNDE até 30 de junho do ano
seguinte ao do recebimento dos recursos, por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas
(SiGPC).
Após o envio pela SEEDF, a prestação de contas fica disponível para a análise pelo CACS
do DF. Cabe ao Conselho avaliar os gastos realizados e emitir seu parecer sobre a execução dos
recursos no Sistema de Gestão de Conselhos (Sigecon), em até 60 dias contados do final do prazo
para envio da prestação de contas pela Secretaria.

5. Dados desagregados: uma “novela” complicada
O CACS deu continuidade à solicitação de dados desagregados, iniciada em 2019, sobre os
professores (efetivos e contratos), só que com detalhes bem interessantes em relação ao quantitativo
de docentes por regional, por componente curricular e de acordo com a etapa ou modalidade de
atuação, bem como o número de professores que atuam nas áreas centrais da SEEDF.
A ideia foi realizar levantamento, tabular os dados e depois discuti-los no CACS e também
em outros espaços. Partiu-se da convicção de que os professores precisam atuar no que foi tido pelo
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Conselho como “territórios pedagógicos5”, a saber: escolas, SUBEB, SUBIN, EAPE e Uniebs das
regionais de ensino. Fora desses espaços, a defesa do CACS, em princípio, é que os professores
atuem apenas quando estiverem em cargos, pois esses, na atual lógica do GDF e do Brasil como um
todo, são de livre escolha do gestor do momento.
Essa foi uma tentativa de colocar em discussão com base em dados os rumos da SEEDF e da
educação básica pública no Distrito Federal como um todo. Apenas para ilustrar, em maio de 2019
(dados desagregados 1), inicialmente, constatou-se curiosa quantidade de professores nas áreas
centrais e intermediárias fora dos “territórios pedagógicos”: do total de 26.140 professores efetivos
(concursados), 2.917 estavam em atuação nas áreas centrais e intermediárias. Não cabe ao CACS
definir o quantitativo de docentes que atuarão em espaços diferenciados, de forma que em debates
futuros seria interessante uma discussão mais ampla, até para que seja ratificado ou não o que
afirmamos aqui acerca dos dados serem curiosos. De qualquer forma, em 2020, esse debate não
avançou porque os dados desagregados mais detalhados foram respondidos pelas regionais de
ensino apenas parcialmente. A seguir um pouco da “novela” de solicitação desses dados:
Antes de detalhar os acontecimentos de 2020, vale esclarecer que essa nova solicitação de
dados se deveu às várias inconsistências nos dados enviados pela Subsecretaria de Gestão de
Pessoas (Sugepe) em 2019. Vamos aos fatos:
a) Janeiro e fevereiro de 2020: a Presidência, a Secretaria Executiva do CACS e a Comissão
do Fundeb se dedicaram à elaboração de planilhas específicas para cada uma das regionais de
ensino, com o propósito de coletar dados bem detalhados sobre os professores efetivos e de contrato
temporário da SEEDF.
b) 03 de março de 2020: o Conselho envia Ofício (processo SEI n.º 00080-00044862/202016) para as 14 regionais de ensino. De maneira geral, infelizmente, as informações não foram
prestadas na integralidade pela maioria as regionais. Justificativa mais comum: os transtornos
causados pela pandemia da COVID-19. Abaixo seguem o histórico de tramitação de cada uma
delas:
b.1. Regional de Taguatinga: em 31/03 enviado e-mail solicitando o preenchimento das
planilhas; não atendeu ao solicitado.

5

O CACS admite a possibilidade de existirem outros “territórios pedagógicos”. De qualquer forma, a intenção é iniciar
discussão e análise sobre o assunto (Como atuam os professores da SEEDF?) e indicar caminhos para que os docentes,
tanto quanto possível, atuem no âmbito pedagógico, de forma a contribuir de forma mais efetiva para a melhoria da
qualidade da educação básica pública no DF, o que supõe a garantia das aprendizagens de todos os estudantes, sem
exceção.
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b.2. Regional de Samambaia: e-mail em 14/04 solicitando o total preenchimento das
planilhas referente ao processo; não atendeu ao solicitado.
b.3. Regional do Plano Piloto-Cruzeiro: Em 31/03 enviado e-mail solicitando o
preenchimento das planilhas; em 30/04, ofício reiterando a solicitação; não atendeu ao
solicitado.
b.4. Brazlândia: Em 31/03 enviado e-mail solicitando o preenchimento das planilhas;
solicitamos através de e-mail em 14/04 o preenchimento das planilhas; não atendeu ao
solicitado.
b.5. Gama: em 31/03 enviado e-mail solicitando o preenchimento das planilhas; solicitamos
através de e-mail em 14/04 o preenchimento das planilhas; preenchimento parcial das
planilhas.
b.6. Guará: preenchimento parcial das planilhas
b.7. Paranoá: atendeu à solicitação.
b.8 Santa Maria: atendeu à solicitação.
b.9. São Sebastião: Em 31/03 enviado e-mail solicitando o preenchimento das planilhas;
preenchimento parcial das planilhas.
b.10 Planaltina: Atendimento parcial no preenchimento das planilhas.
b.11 Recanto das Emas: atendeu à solicitação.
b.12 Núcleo Bandeirante: Em 31/03 enviado e-mail solicitando o preenchimento das
planilhas. Atendimento parcial no preenchimento das planilhas.
b.13 Ceilândia: Após esclarecimento que a atribuição de preenchimento das planilhas seria
da CRE, e não das escolas e envio de e-mail, em 31/03, solicitando o preenchimento das
planilhas, a solicitação foi atendida.
b.14. Sobradinho: Não atendeu à solicitação.
c) em 22 de maido de 2020: o CACS enviou Ofício (processo SEI n.º 0008000088084/2020-69) à Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP), após as muitas tentativas de
obter os dados diretamente das reigonais, conforme já explicados no item anterior. Contudo, após
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tramitaçoes nas diretorias e gerências dentro da SUGEP, no dia 11/08/2020, processo foi
respondido. Concluindo a análise das planilhas encaminhadas, o colegiado reenviou novo ofício,
conforme segue:
“Reiteramos o solicitado no Ofício Nº 40/2020 - SEE/FUNDEB - id.40571827.
Motivos:
a) Não foram incluídas as informações, na íntegra, das Regionais do Guará e
Brazlândia.
b) Nas planilhas das Regionais de Taguatinga, São Sebastião, Samambaia, Plano
Piloto, Planaltina e Núcleo Bandeirante foram inseridas informações que se
referem a uma única regional, em específico a planilha ETAPAS'

d) em 15/12/2020 foi sugerido pela SUGEP que o processo fosse encaminhado para a
Diretoria de Gestão dos Servidores Efetivos e Temporários (DISET), uma vez que os
questionamentos do Ofício referia-se às informações prestadas pelas regionais de ensino. E
até o fechamento do presente relatório não havia sido respondido6.
Ainda que seja triste afirmar: faltou respeito ao CACS! Esse episódio, sem dúvida, ilustra
bem o desafio que esse Conselho enfrentará nos próximos anos em relação a ser reconhecido pela
SEEDF em primeiro lugar e posteriormente pelo GDF como um todo. Não é razoável que um
Conselho com as prerrogativas que o CACS tem, precise passar um ano inteiro para obter dados
que, a rigor, são básicos para o funcionamento de uma instituição e úteis para o acompanhamento e
controle social dos recursos financeiros da educação.
Mas ainda que os dados e informações solicitados não estivessem à disposição, a SEEDF
poderia ter aproveitado o momento para refletir sobre essa não existência, tendo em vista a
importância de melhorar a gestão também por intermédio do conhecimento detalhado sobre os seus
profissionais, nesse caso específico sobre os docentes.

6

O CACS enviará em 2021 nova solicitação às regionais que não encaminharam todos os dados, mas apenas com as
planilhas não preenchidas, quando for o caso e com destaque para a específica sobre as etapas da educação básica.
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6. Considerações finais
Esse relatório, além da descrição acerca do funcionamento do Conselho, mostra as suas
iniciativas positivas ao longo de 2020 e os desafios que, seguramente, serão enfrentados nos
próximos anos.
A seguir algumas iniciativas positivas e as dificuldades enfrentadas pelo CACS:
a) Definição de dados e informações sobre os recursos do FUNDEB compatíveis com a
natureza do CACS e que seriam parte do parecer conclusivo do Conselho acerca da execução dos
recursos do FUNDEB. O Conselho tomou essa decisão com base na sua função primeira, que é de
acompanhamento e controle social de recursos financeiros, e não de fiscalização como fazemos os
órgãos de controle, tal como o Tribunal de Constas do Distrito Federal (TCDF). Para tanto, o
CACS encaminhou ofício nº 86 (processo SEI nº 00080-00178662/2020-58) ao gabinete do
Secretário de Educação, no qual solicitou dados e informações que auxiliariam a análise da
execução dos recursos do FUNDEB e a emissão de parecer conclusivo. Vale registrar que esse
Conselho já tinha enviado o ofício 52 (processo SEI nº 00080-00140811/2020-14) para lembrar à
SEEDF a preocupação do representante do MPC/DF no que se refere aos recursos do FUNDEB.
Essa Corte determinou à SEEDF, desde 2010, que observasse a necessidade de fazer constar das
prestações de contas anuais do Fundo a apresentação de relatório (parecer) do CACS acerca do
mérito das contas (Processo nº 25.110/2011). A intenção do CACS com essa iniciativa foi, de fato,
realizar análise acerca da execução dos recursos do FUNDEB e emitir parecer conclusivo com
segurança, e não quase “às cegas” como tem sido feito. Na verdade, o mais correto é que seja
pactuado entre o GDF, o TCDF e o CACS um modelo de relatório a ser enviado para o Conselho;
caso contrário, a tendência é o governo enviar para o CACS, quando muito, dados e informações
importantes, mas que em quase nada ajudam à análise e emissão de parecer por um conselho social.
b) Elaboração de planilhas com o propósito de obter dados sobre os professores (efetivos e
contratos). O Conselho tomou essa decisão porque quase 100% dos recursos do FUNDEB são
utilizados para o pagamento de profissionais da educação. Dessa forma, o CACS enviou Ofício
(processo SEI n.º 00080-00044862/2020-16) com planilhas (apêndice 4 - Modelo de Planilhas da
CRE-PPC)7), para todas as regionais de ensino para obter informações sobre o quantitativo de
professores, por área, etapa, modalidade e outras especificações. As planilhas não foram
respondidas por todas as regionais, o que obrigou o CACS a enviar para a Sugepe que alegou

7

As planilhas são referentes à Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto-Cruzeiro (CRE-PPC). Motivo:

essa é a regional que tem mais variedades de escolas e ilustra bem o nível de detalhamento desejado pelo Cacs.
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impossibilidade de responder ao pedido. A intenção do CACS foi de colocar em discussão a
necessidade dos professores atuarem nos territórios pedagógicos (escolas, SUBEB, SUBIN, EAPE e
Uniebs), à exceção dos docentes que ocupem cargo comissionado.
c) Elaboração de instrumentos próprios de acompanhamento e controle social dos recursos
do Plano de Ações Articuladas (PAR), com base no Sistema de Monitoramento do Ministério da
Educação (Simec). Isso foi realizado porque, além da quantidade impressionante de termos de
compromisso – atualmente 56 – firmados entre a SEEDF e o MEC, a prestação de contas de cada
um é lançada no Simec com uma infinidade de detalhes que são excelentes, mas em formato
perfeito para os órgãos de controle, e não para conselhos sociais. As planilhas de acompanhamento
“simplificadas” elaboradas pelo CACS tem espaço apenas para dados e informações mais
diretamente relacionadas ao acompanhamento e controle social. (apêndice 5)
d) Estabelecimento de pauta de discussões com gestores do MEC e da SEEDF que
respondem pelas políticas acompanhadas pelo CACS. A este respeito, vale destacar o PNATE,
temática discutida com o Diretor da Diretoria de transporte (Ditre) da SEEDF, com o coordenador
do PNATE no MEC e com o responsável pelo setor de prestação de contas da SEEDF. Os assuntos
principais desses diálogos foram: o uso correto dos recursos do PNATE, tendo em vista que os
valores, com base na legislação, devem ser aplicados no transporte apenas de alunos residentes em
áreas rurais; prestação de contas da SEEDF, que não leva em contas os valores específicos, já que a
execução é feita junto com os recursos do transporte escolar de todos os alunos da rede pública de
ensino; a emissão de pareceres de recursos executados em anos anteriores e sem que os conselheiros
possam checar informações básicas acerca do uso dos recursos. Registre-se que o contato entre os
conselheiros e os convidados melhorou ao longo do tempo, seja em relação ao foco da reunião, seja
no que tange à qualidade das intervenções dos conselheiros, o que talvez seja explicado pela
formação realizada em todas as reuniões do CACS.
e) Continuidade da formação continuada dos conselheiros em todas as reuniões ordinárias.
Vale registrar que a continuidade dessa ação se deve, além da crença na necessidade de formação
permanente, também à falta de iniciativa do Governo Federal em 2020 que, aliás, também ocorreu
em 2019. A formação nas reuniões ordinárias do CACS teve como foco as principais políticas
acompanhadas pelo Conselho: Fundeb, PNATE e PAR. Para melhor compreensão do Fundeb, a
formação foi iniciada pelo histórico do financiamento da educação no Brasil e pelo modelo atual de
financiamento da educação básica pública no Distrito Federal. Abordou-se ainda a Lei 11.494/2007
(Lei de Regulamentação do Fundeb) e as discussões em torno do novo FUNDEB (Proposta de
Emenda Constitucional n. 15/2015, Emenda Constitucional n. 108/2020, projetos de lei 4372/2020
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[Câmara Federal] e 4519/2020 [Senado Federal]). Logo em seguida, os seguintes assuntos foram
abordados: legislação, “desenho” e desafios do PNATE e do PAR no Distrito Federal; Sistema
Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec) e Sistema de
Gestão de Conselhos (Sigecon), com foco nas suas ferramentas. Por fim, vale registrar momento
importante desse processo de formação: a audiência pública em defesa do Fundeb permanente,
realizada no dia 11 de março na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Nesse evento
foram abordados: o Fundeb no âmbito da política pública de fundos no Brasil; os artigos 212 da
Constituição Federal de 1988 (CF/88) e 69 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
9.394/96); o novo Fundeb e a redistribuição de recursos da complementação da União via modelo
híbrido; a arrecadação de impostos no Distrito Federal; a canalização de verbas públicas para as
instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas (ICCF) com base nos artigos 213 da
Constituição Federal e 77 da LDB; o Custo Aluno Qualidade-CAQ.
O CACS ainda tem muitos desafios: garantir mais participação de pais, estudantes e dos
representantes da SEEC e da sua Secretaria Adjunta; fortalecer o acompanhamento e controle social
da execução dos recursos do FUNDEB, do PNATE, dos termos de compromisso do PAR e dos
programas que são designados pelo FNDE (em 2020, 3 programas de apoio à educação infantil e o
programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral-EMTI); garantir que as
solicitações do CACS ao GDF sejam devidamente respondidas.
Em relação à participação de pais e estudantes, não se pode esquecer que: a) as reuniões são
realizadas em horário de trabalho, o que, do ponto de vista teórico, contempla a realidade dos
servidores públicos; b) a infraestrutura disponibilizada pelo GDF se restringe a basicamente os
equipamentos e espaço físico para a dimensão administrativa, de maneira que os conselheiros
precisam participar das atividades do CACS com os seus próprios recursos. Nesse sentido, faz
sentido perguntar: os conselheiros pais e estudantes dispunham das condições materiais objetivas
para que pudessem ter participado das atividades do CACS em 2020, ainda que seja apenas nas
reuniões ordinárias? Não há dúvida que é preciso que o GDF garanta condições adequadas (e não
mínimas!) aos conselheiros. Ainda que 2020 tenha sido um ano atípico e com as reuniões realizadas
de forma remota, há que se questionar: esses conselheiros tinham à sua disposição pacote de
internet e equipamentos? Não se pretende afirmar aqui que a participação depende apenas disso,
mas o governo não pode se eximir no que se refere a:
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“garantir infra-estrutura e condições materiais adequadas à execução plena das
competências dos conselhos e oferecer ao Ministério da Educação os dados
cadastrais relativos à criação e composição dos respectivos conselhos. (§ 10, inciso
V, art. 10, Lei 11.494/2007)

Quanto à insuficiente (para dizer o mínimo!) participação da SEEC e da sua Secretaria
Adjunta, em princípio, as explicações não estão no campo da falta de infraestrutura, e sim na falta
de compreensão do GDF acerca da importância do CACS. De qualquer forma, tal participação pode
conduzir ao próprio questionamento se essas pastas devem mesmo fazer parte do CACS dessa
maneira. Sim, pois nada impede que na lei de criação do CACS o executivo tenha outros
representantes. Talvez esses órgãos de governo devam participar de forma pontual, quem sabe para
esclarecimentos pontuais sobre a execução dos recursos do FUNDEB ou mesmo para o
fornecimento de dados e informações que auxiliem o CACS no acompanhamento e controle social
dos recursos da educação. Ou seja, a SEEC e a Secretaria Adjunta teriam responsabilidades para
com o CACS, mas sem necessariamente constarem como membros efetivos. Sabe-se que essa
discussão não é fácil, mas diante da realidade em termos de presença nas reuniões ordinárias em
2020, entende-se que é algo a ser considerado.
Em relação ao fortalecimento do acompanhamento e controle social do CACS, vale registrar
que será preciso qualificar mais a análise de prestação de contas e a emissão do parecer conclusivo
dos recursos do FUNDEB, do PNATE, dos termos de compromisso do PAR e dos programas que
são designados pelo FNDE. Contudo, para que isso aconteça algumas mudanças precisam ser
implementadas:
a) Elaboração de relatório de execução dos recursos do FUNDEB pelo GDF e envio ao CACS.
Vale registrar que o parecer do CACS referente à execução dos recursos do Funded de 2019
foi enviado pelo CACS apenas em 2021 e sem que o governo local tivesse e encaminhado
quaisquer informações para o Conselho. O Parecer foi elaborado com base em informações
obtidas indiretamente e nas respostas parciais da SEEDF às perguntas enviadas pelo próprio
CACS. Tal fato é um absurdo, na medida em que o mais correto seria a SEEDF e a SEEC
enviarem relatório de execução dos recursos para o CACS e com bastante antecedência.
b) Execução dos recursos do PNATE pelo GDF de forma separada, e não conjunta com os
valores aplicados no transporte escolar como um todo. A execução conjunta não permite que
CACS identifique se os recursos do programa foram, de fato, investidos no transporte
escolar de alunos residentes em áreas rurais. Ou seja, de novo o CACS é induzido a emitir
parecer com pouca segurança, ainda que isso seja feito via Sigecon.
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c) Lançamento sem atraso no Simec da prestação de contas dos termos de compromisso do
PAR pelo GDF. Além disso, é preciso que o FNDE libere o acesso às prestações de contas
com mais antecedência.
d) Definição, com antecedência, dos “outros programas” que serão objeto de acompanhamento
e controle social do CACS. Em 2020, esses “outros programas”, que não estavam previstos
na Lei 11.494/2007 (Lei de Regulamentação do FUNDEB) e nem em outras legislações,
foram designados por intermédio de resoluções do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE). Na verdade, o Conselho foi surpreendido com mais essas atribuições.
Importante também registrar desafios para o futuro, alguns dos quais já tinham sido
indicados no relatório de 2019:
1. supervisionar o censo escolar e acompanhar a elaboração do orçamento;
2. estreitar relações com o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), como o
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), com a Corregedoria
Geral da União (CGU), com a Comissão de Educação e Cultura da Câmara Legislativa
do Distrito Federal (CEC/CLDF) e outros órgãos;
3. propor pauta de discussões com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE), com o
Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) e com o Fórum Distrital de
Educação;
4. realizar reuniões ao longo do ano com os diretores e/ou membros das entidades e
órgãos que compõem o CACS;
5. estabelecer conexão mais direta com o gabinete do Secretário de Educação para além
dos aspectos administrativos;
6. articular o CACS com os conselhos de outros estados e municípios, em especial do
entorno do DF;
7. lotar mais servidores no CACS, sobretudo em função da complexidade inerente às
prestações de contas;
8. retomar a realização das audiências públicas e outros eventos para divulgar o CACS
e debater o aprimoramento do acompanhamento e controle social dos recursos da
educação;
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9. garantir que o Secretário Executivo seja indicado e referendado pelo Conselho, de
forma a fortalecer a sua autonomia diante do executivo e evitar interferências indevidas.
Para 2021, de forma mais imediata, será preciso:
a) Elaborar minuta de Lei Complementar de criação do CACS no DF, tal como
estabelece o caput do artigo 34 da Lei 14.111 (“Os conselhos serão criados por
legislação específica, editada no respectivo âmbito governamental...”). Dentre vários
pontos importantes nessa Lei, vale destacar três:
a.1. a ampliação da participação da sociedade civil no Conselho;
a.2. a ampliação das prerrogativas do CACS, de forma que o mesmo tenha como
atribuição o acompanhamento e controle social de todos os recursos da educação do DF,
e não somente do Fundeb e dos programas previstos em Lei ou incluídos pelo MEC via
resolução do FNDE;
a.3. garantia de condições adequadas para o funcionamento do CACS por parte do
Governo do Distrito Federal, não só em relação aos elementos materiais, mas também
humanos.
b) Debater a vinculação do CACS-DF ao Conselho de Educação do Distrito Federal
(CEDF) como uma Câmara, conforme permite a Emenda Constitucional n.º 108/2020
(Lei de criação do novo FUNDEB):
a transparência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e
social dos fundos referidos no inciso I do caput deste artigo, assegurada a criação,
a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e
controle social, admitida sua integração aos conselhos de educação; (alínea d,
inciso X, art. 1º/grifo nosso)

c) Debater a possibilidade de criar Lei Distrital para propor que os 25% da receita de
impostos arrecadada seja distribuída da seguinte forma: 24,5% SEEDF e 0,5% para o
CEDF.
d) Cobrar da SEEDF e do GDF em relação à busca ativa o seguinte:
d.1. dados e informações referentes ao recenseamento anual determinado pela LDB, no
período de 2015 a 2020. Caso não seja possível atender ao solicitado para o período, é
importante que tal processo seja realizado nos próximos anos. Vale esclarecer que a
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sugestão é que seja realizado recenseamento educacional, o que pressupõe a coleta de
dados pessoais, pois só assim será possível implementar ações para garantir o direito
dos cidadãos à educação básica. Ou seja, o recenseamento não se restringe à coleta de
dados e informações para amostras estatísticas.
d.2. relatórios referentes às buscas ativas realizadas para atender às estratégias do PNE
citadas, pelo menos dos anos de 2019 e 2020;
d.3. planejamento da SEEDF ou do GDF, no que se refere à busca ativa em 2021,
inclusive tendo em vista os impactos da Covid-19.
e) iniciar debate com vistas à atualização dos valores do Imposto sobre a Propriedade
Predia e Territorial Urbana (IPTU). Para tanto, seria prudente que o CACS faça os
seguintes contatos para dialogar sobre o assunto:
e.1. com o Sindicato dos Auditores da Receita do Distrito Federal (Sindficco-DF);
e.2. com o Sindicato dos Corretores de Imóveis do Distrito Federal (Sindomóveis – DF);
e.3. com os servidores da Secretaria de Estado de Economia (SEEC) que tratam do
assunto de forma mais direta;
e.4. com atuais e ex-deputados distritais que já tenham discutido essa matéria na CLDF;
e.5. com o colegiado distrital encarregado de atualizar o cadastro dos imóveis e os
valores, caso o mesmo exista;
f) iniciar processo de acompanhamento sistemático da arrecadação de impostos, em
especial dos recursos que compõem o Fundeb, discriminados mês a mês.
Não há dúvidas que o CACS-Fundeb tem um longo e complexo “caminho” pela frente para
tornar o acompanhamento e controle social mais efetivo e participativo, em especial por intermédio
da presença da sociedade civil no Conselho.
Por fim, é necessário registrar que o CACS pode contribuir muito para a melhoria da
qualidade da educação básica e, por conseqüência, para a garantia das aprendizagens de todos os
estudantes.
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Apêndice 1
Plano de Ação 2020
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Plano de Ação para o ano de 2020
Conselho de Acompanhamento e Controle
Social do Fundo de Desenvolvimento da
Educação Básica e da Valorização do
Profissional da Educação – CACS/FUNDEB
Mandato 2020 - 2022

Brasília, 29 de janeiro de 2020
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Introdução
Este documento estabelece o Plano de Ação para o ano de 2020 do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e da
Valorização dos Profissionais da Educação – CACS/Fundeb do Distrito Federal, tendo como
finalidade orientar as ações do Conselho no que tange ao acompanhamento e controle social da
execução do Fundeb, do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, do Plano de
Ações Articuladas – PAR e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à
Educação de Jovens e Adultos – PEJA.
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Ações de monitoramento
Objetivos

Objetivos específicos

Ações

Responsáve

Período

is
Realizar o
Acompanhar
o
Captação
de
dados
Secretaria
acompanhamento
comportamento das despesas do quantitativos sobre a Execução Executiva
do Fundeb
Fundo através do Sistema SIGGO
Orçamentária do Fundeb na
Categoria 1 (pessoal e encargos
sociais) e na Categoria 3 (outras
despesas correntes)
Acompanhar a divulgação
das receitas vinculadas do Fundeb e
do percentual utilizado para
pagamento de profissionais da
carreira magistério através do
Relatório Resumido de Execução
Orçamentária – RREO, da Secretaria
de
Estado
de
Fazenda,
Planejamento, Orçamento e Gestão
do Distrito Federal

Captação
de
dados
Secretaria
quantitativos sobre as receitas Executiva
vinculadas do Fundeb e pagamento
de
profissionais
da
carreira
magistério e registro em planilha de
acompanhamento própria

Conferir dados desagregados
referentes à carreira magistério
(professores efetivos, professores
de
contrato
temporário
e
professores readaptados)

Apreciação de ofício a ser
encaminhado ao Gabinete da SEDF
com a indicação de possíveis
“equívocos”
dos
dados
desagregados.
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Atestar
o
cumprimento
da
utilização
dos
recursos do Fundeb
aos fins devidos

Objetivos

Receber
e
analisar
a
prestação de contas do Fundeb do
exercício de 2019 e emitir parecer
ao TCDF acerca do cumprimento da
determinação de 60% do recurso
ser destinado ao pagamento dos
profissionais da carreira magistério
e da eficiência na utilização dos
recursos do Fundo

Objetivos específicos

Análise
quantitativa
e
Comissão
qualitativa dos dados aferidos pelo permanente
de
Conselho quanto aos profissionais acompanhamento
da carreira magistério (quantidade do Fundeb
de professores efetivos e de contrato
temporário
por
componente
curricular
e
quantidade
de
professores
readaptados)
e
elaboração do relatório prévio do
Conselho
Ações

Responsáve

Fevereiro

Período

is
Apresentação do relatório e
Comissão
Março
emissão do parecer do CACS
permanente
de
acompanhamento
do Fundeb
Supervisiona
Acompanhar a elaboração da
Apresentação dos dados
Conselho
Reunião
r a elaboração da Proposta de Lei Orçamentária Anual provisórios da PLOA da Secretaria
ordinária
de
proposta
– PLOA para o exercício de 2020
de Estado de Educação para o
julho
orçamentária anual e
Fundeb e PNATE para o exercício de
o censo escolar
2020
anual
Acompanhar os relatórios
Agendamento de reunião
Diretoria de
Reunião
provisórios do Censo Escolar com a Diretoria de Informações Informações
ordinária
de
Nacional (EducaCenso) dos alunos Educacionais para apresentação dos Educacionais
junho
matriculados nas escolas da rede dados provisórios do Sistema
pública de ensino e conveniadas
Educacenso
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Realizar
o
Acompanhar
as
Acompanhamento e registro
Secretaria
acompanhamento do transferências realizadas à conta do em planilha de controle dos valores Executiva
PNATE
PNATE
através
do
Sistema transferidos pelo Governo Federal
Financeiro – SIGEF/FNDE

Mensal

Acompanhar a emissão e a
Acompanhamento e registro
Secretaria
liquidação das notas de empenho em planilha de controle dos Executiva
emitidas para o PNATE através do empenhos emitidos e liquidados
SIGGO

Mensal

Propor a criação de Grupo de
Trabalho para discutir melhorias na
qualidade do transporte escolar,
com representantes da SEDF,
gestores do transporte escolar,
CACS, outros

Objetivos

Objetivos específicos

Articulação com o Secretário
de Educação e demais setores;
criação do GT; realização de estudos
sobre o impacto financeiro do
transporte
escolar
no
GDF;
proposição de ações que visem a
economia e qualidade do transporte
escolar dos estudantes
Ações

Presidência
Reunião
do CACS, comissão ordinária
de
de
julho
acompanhamento
do PNATE, gestores
do
transporte
escolar,
representantes da
SEEDF
Responsáve
Período
is

Realizar
o
Acompanhar o envio das
Monitoramento do envio das
Secretaria
acompanhamento do prestações de contas do PAR através prestações de contas do PAR através Executiva
PAR
do SIMEC
do SIMEC

Semanal

Realizar o
Monitorar a disponibilização
Acompanhamento
Secretaria
acompanhamento
de vagas para a SEDF aderir ao PEJA documental da possibilidade de Executiva
do PEJA
através de Ofícios ao Ministério da adesão da SEDF ao PEJA
Educação

Semestral

Ações monitoradas por indicadores

Relatório de Atividades - CACS/FUNDEB/DF (56456087)

SEI 00080-00028149/2021-06 / pg. 57

Objetivos

Metas

Ações

Responsáve

Período

is
Realizar
o
Realizar visitas e inspetorias
Verificação das condições dos
Comissão
acompanhamento do in loco em 34 escolas atendidas com veículos utilizados no transporte permanente
de
PNATE
o transporte escolar rural e nas escolar rural
acompanhamento
empresas que realizam o serviço
do PNATE

Anual

Até o final
Aferir
percursos
do
Aferição de percursos do
Comissão
transporte escolar rural na Região transporte escolar rural
permanente
de de abril
de
Planaltina,
Brazlândia
e
acompanhamento
Sobradinho (1 percurso para cada
do PNATE
Regional)
Realizar o
Realizar visitas e inspetorias
Visitação
acompanhamento
in loco em 09 CEPI`s em funcionamento
do PAR
funcionamento
Acompanhar a execução de
100% dos Termos de Compromisso
cujo objeto é a aquisição de ônibus
escolares no âmbito interno da
SEEDF (lançamento de editais ou
adesões
a
atas
federais,
homologação e adjudicação dos
processos, entrega dos veículos)

aos

CEPI`s

em

Comissão de
acompanhamento
do PAR

Anual

Acompanhamento do Diário
Comissão de
Oficial do Distrito Federal;
Acompanhamento
do PAR e Secretaria
Anotação dos prazos de
Executiva
elaboração dos termos de referência,
publicação dos editais ou adesões às
atas até a conclusão do TC,
recebimento
dos
veículos
e
prestação de contas no SIMEC

Diário

Fortalecer a
Elaborar e divulgar dois
Elaboração e divulgação de
atuação do CACS
relatórios de atividades contendo as relatórios semestrais contendo
ações desenvolvidas pelo Conselho, informações
relativas
ao
um relatório por semestre
acompanhamento orçamentário e
financeiro do Fundeb, PNATE, PAR e
PEJA, bem como das atividades
desenvolvidas pelo Conselho no
período
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Consolidar
Realizar, no mínimo,
as
ações
do reuniões ordinárias no ano
Conselho

12

Realização
de
reuniões
Membros do
ordinárias mensais, de janeiro a Colegiado
dezembro

Mensal

Projetos
Objetivos
Realizar
audiências públicas

Ações

is

Realização de 5 duas audiências públicas:
1. Nos meses de abril e maio nas CREs (4 audiências)

Responsáve

Período

Meses de
Presidência
e
Secretaria abril, maio e
agosto
Executiva

2. No mês de agosto na Câmara Legislativa do DF (1 audiência)
Estimular o
conhecimento e a
participação
dos
conselheiros

Formação e capacitação dos conselheiros sobre o Fundeb

Francisco
José da Silva

R.Os dos
meses
de
janeiro,
fevereiro, março
e abril

Formação e capacitação dos conselheiros sobre o PNATE

Bernardo

R.Os dos
meses de maio,
junho, julho e
agosto

Formação e capacitação dos conselheiros sobre o PAR

Cássia

R.Os dos
meses setembro,
outubro,
novembro
e
dezembro
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Organograma
Figura 1. Organograma

Visitas in loco
Baseado nas informações do Censo Escolar 2019, hoje o Distrito Federal possui
54 (cinquenta e quatro) Centros de Educação da Primeira Infância – CEPI’s em
funcionamento e 80 (oitenta) escolas situadas em área rural.
A meta é visitar 16% dos CEPI e 42,5% das escolas rurais, o que resultará em um
total de 43 visitas in loco.
Pretende-se acompanhar o andamento das obras custeadas com recursos do
Fundeb e do Plano de Ações Articuladas. A meta do ano é realizar acompanhamento por
intermédio de 43 visitas externas programadas. Além disso, o CACS fará o possível para
atender denúncias

da comunidade e reclamações

da comunidade, conforme

disponibilização de meios de locomoção pela Secretaria de Estado de Educação, bem
como apurar os fatos.
O Conselho encaminhará à SEEDF os resultados das visitas e cobrará dos
responsáveis a correção das inconformidades. Nos casos de omissão ou de envio de
resposta deficiente por parte da Entidade Executora, o Colegiado acionará também o
FNDE e demais órgãos de controle, sempre que identificar irregularidades na execução
do Fundeb, PNATE, PAR e PEJA.
Na tabela abaixo estão identificados o número de CEPI’s em funcionamento, o
número de escolas situadas em área rural e a quantidade de visitas por Regional de
Ensino que serão realizadas em 2020.
Total de Centros
Regional de Primeira Infância em
de Ensino
funcionamento
(Censo 2019)
Brazlândi
a
Ceilândia

Total de
escolas rurais
(Censo
2019)

Escolas
CEPI`s a
rurais a serem
serem visitadas
visitadas

3

12

-

5

7

5

2

2
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Taguating
a
Gama
Santa
Maria
Samambai
a
Recanto
das Emas
Plano
Piloto
Sobradinh
o
Guará
Núcleo
Bandeirante
Paranoá
Planaltina
São
Sebastião
Total

4

-

-

-

-

7

-

3

5

1

-

1

18

-

2

-

5

-

2

-

4

1

-

-

4

13

1

6

1

-

-

-

-

3

-

1

-

14

-

6

3

20

2

8

-

4

-

2

54

80

09

34

Previsão orçamentária
Será necessária a disponibilização/aquisição
a) Passagens para visita a Conselhos Estaduais e/ou Municipais com despesas
de deslocamento - R$ 7.618,26;
b) Diárias para realização de visita a Conselhos Estaduais ou Municipais com
despesas de deslocamento – R$ 17.828,00;
c) Divulgação do Conselho nas unidades escolares e demais estruturas da
SEEDF com cartazes, banners e panfletos, bem como compra de material de
consumo para a realização das audiências públicas previstas para o ano de
2020 – R$ 5.290,46;
d) Disponibilização de alimentação (almoço e lanche) para os conselheiros
quando em atividade do Conselho na estrutura da SEEDF, como reuniões e
visitas nas escolas e empresas terceirizadas bem como reuniões em órgãos
externos do GDF e Governo Federal – R$ 2.116,18;
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e) Contratação de empresa especializada para gravação e produção de
conteúdo audiovisual – R$ 12.697,10;
f) Mesa de som completa e iluminação digital DMX 512 para auditório – R$
358,50;
g) Aquisição de microfone sem fio duplo vocal – R$ 14,34.
Pretende-se um total de até R$ 45.922,84

Contatos
O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb coloca-se à
disposição

de

toda

a

comunidade

nos

canais

de

comunicação

conselho.fundebdf@se.df.gov.br e no telefone (61) 3901-3256.

É o Plano de Ação.

Francisco José da Silva
Presidente
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb
Brasília-DF
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Anexo I – Calendário de reuniões
Sugestão de Cronograma de Reuniões Ordinárias – 2019
Reunião
Ordinária

Data

1ª/2019

29/01/2019

2ª/2019

05/02/2020

3ª/2019

4ª/2019

04/03/2020 (Reunião dedicada à análise da prestação de
contas do Secretário de Estado de Educação via Sistema
SIGECON).
01/04/2020 (Reunião dedicada à emissão do parecer
conclusivo do Conselho acerca da aprovação, aprovação com
ressalvas ou reprovação das contas via SIGECON).

5ª/2019

06/05/2020

6ª/2019

03/06/2020

7ª/2019

01/07/2020

8ª/2019

05/08/2020

9ª/2019

02/09/2020

10ª/2019

07/10/2020

11ª/2019

04/11/2020

12/2019

02/12/2020
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Apêndice 2
Parecer CACS-FUNDEB
(Execução dos recursos do Fundeb 2019)
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Parecer CACS-Fundeb (execução dos recursos do Fundeb 2019)
PARECER
(Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação do
Distrito Federal - CACS/FUNDEB-DF)
Assunto: execução dos recursos do FUNDEB/2019
INTRODUÇÃO:
O presente parecer tem como base a análise dos dados e das informações
adquiridos junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF e à
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC/DF, e reflete o
acompanhamento e controle social acerca da execução orçamentária e financeira dos
recursos, bem como das atividades desenvolvidas pelo Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB-DF, no exercício financeiro de 2019, em compatibilidade com os recursos que lhe
foram transferidos, tendo como referência principal a prestação de contas da execução dos
recursos do FUNDEB-DF.
Preliminarmente cabe observar que a Lei nº 11.494/2007 (Lei do FUNDEB
anterior) a partir de 1º de janeiro de 2021 foi revogada pela Lei nº 14.113/2020 (Lei do novo
FUNDEB). Desta forma, como o relatório se refere ao exercício de 2019, o normativo legal a
ser observado é a Lei de 2007 citada.
O referido parecer deve ser apresentado ao Poder Executivo em até 30 (trinta)
dias antes do vencimento do prazo para apresentação da prestação de Contas ao Tribunal, de
acordo com as orientações por ele disciplinadas, no entanto, esse parecer apontará limitações
e pontos positivos no que se refere aos problemas enfrentados pelos CACS/FUNDEB-DF
para realizar o devido acompanhamento e controle social da execução dos recursos do
FUNDEB-DF em 2019.
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ANÁLISE:
De acordo com o disposto no art. 212 da Constituição Federal, o Distrito Federal
deve aplicar pelo menos 25% de impostos e transferências recebidas da União na Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino (MDE). Já o art. 3º da Lei nº 11.494/2007 estabelece que, no
mínimo, 20% dos recursos de ICMS, IPVA, ITCD, FPE, FPM, IPI-Exp, ITR e LC nº 87/1996
devem ser aplicados no FUNDEB.
Dos recursos do FUNDEB, pelo menos 60% devem ser destinados para o
pagamento de profissionais do Magistério. Os 40% restantes podem financiar as demais
despesas relacionadas ao art. 70 da LDB (Lei nº 9.394/1996).
Nos últimos exercícios a SEEDF têm declarado que aloca cerca de 99% dos
recursos do FUNDEB para o pagamento dos profissionais do magistério. Por conseguinte, as
despesas que, em tese, deveriam corresponder a 40% de seus recursos restaram prejudicadas,
impossibilitando maiores ações do CACS/FUNDEB-DF, dado que a folha de pessoal e
encargos sociais da Educação suplanta em muito o mínimo correspondente ao Fundo.
O limite do FUNDEB-DF constitui tão somente uma garantia de aporte
orçamentário minimamente necessária para o desenvolvimento das atividades educacionais
básicas, numa proporção de 20% dos impostos e transferências, enquanto a complementação
das ações é realizada pela SEEDF, numa proporção mínima de 5% dos impostos e
transferências de forma ao atingimento da aplicação mínima de 25% da receita de impostos
(próprios ou transferências) aplicada na educação, conforme estabelece o artigo 212 da
Constituição Federal de 1988.
Em relação aos termos da referida Lei nº 11.494/2007, disposição constante do
art. 15, parágrafo único, estabelece que o Poder Executivo promoverá até final do mês de
janeiro de cada exercício a divulgação das receitas que compõem o FUNDEB por meio de sua
comunicação oficial, devendo ainda encaminhar a cópia da publicação para a Secretaria de
Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda - STN/MF.
Nesse sentido, é importante esclarecer que essa divulgação no Distrito Federal
ocorreu por meio da Portaria SEEC/DF nº 20, de 28 de janeiro de 2020, publicada no DODF
de 30 de janeiro de 2020, com destaque para a informação da proporção de 20% das receitas
que as compõem.
Vale destacar controvérsia importante no âmbito de parte da legislação vigente
sobre o art. 69, §4º, da LDB, quando estabelece que as diferenças entre receita e despesa
previstas e realizadas serão corrigidas no trimestre seguinte, in verbis:
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Art., 69 [...]
§ 4º As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente
realizadas, que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios,
serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro.
g.n.

O termo destacado “receita e despesa previstas” em relação às “efetivamente
realizadas”, decorre da aferição da aplicação da despesa que deve ser feita tão somente sobre
o registro do efetivo ingresso dos recursos financeiros no sistema SIGGO. No entanto, as
receitas iniciais consignadas na Lei Orçamentária Anual, geralmente, estão sobreestimadas, o
que resulta em frustração na arrecadação à cada bimestre, em decorrência do difícil controle
dos processos no âmbito do orçamento, com isso, a arrecadação efetiva pode não configurar
os valores projetados para o exercício financeiro.
Outro aspecto em análise diz respeito que as diferenças devem ser corrigidas nos
trimestres seguintes, até o encerramento do exercício financeiro. Ocorre que as publicações
do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO acontecem a cada bimestre. Neste
caso, portanto, somente nos meses de junho (2º Trimestre) e dezembro (4º Trimestre) poderse-ia efetuar o cotejamento trimestral com vistas à sua correção. Assim, entende-se que a
eficácia do dispositivo legal resta prejudicada.
Nesse contexto, importa ressaltar que as correções contábeis somente poderão
ser efetuadas, em relação ao exercício de referência, de acordo com o cronograma orientado
pelo decreto de encerramento do exercício financeiro. Qualquer anomalia verificada
posteriormente, dificilmente será corrigida após o prazo estabelecido, vez que o balanço
patrimonial já estará em processo de elaboração.
Além disso, o art. 69 da LDB (Lei nº 9.394/1993) estabelece que os repasses
para a educação devem ocorrer a cada decêndio, sob pena de responsabilização e atualização
monetária dos recursos. Desta forma, não é possível esse entendimento, pois a correção na
aplicação dos recursos deve acontecer no trimestre seguinte, e as publicações do RREO
acontecem em até 30 dias do encerramento do bimestre anterior.
É importante ressaltar, nesse contexto, que a aplicação dos recursos no ano de
2019, assim como nos demais anos anteriores, foi efetuada de forma progressiva, alcançando
ao final do exercício o atendimento por completo dos limites constitucionais e legais,
observado a anualidade, conforme se observa nos demonstrativos adiante.
Por fim, registre-se que às alterações orçamentárias realizadas nas
programações do FUNDEB-DF podem ser obtidas do relatório extraído do sistema SIGGO
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que aponta modificação apenas por meio de três Decretos, onde houve tão somente
acréscimos em suas dotações, senão vejamos: Decreto nº 39.812, de 08/05/2019 –
Acréscimo de R$ 3.884.288,00 decorrentes de superávit financeiro; Decreto nº 40.332, de
23.12.2019 – Remanejamento interno no FUNDEB-DF de R$ 186.004,89; Decreto nº
40.348, de 26.12.2019 – recursos recebidos de outros órgãos R$ 29.020.000,00. Portanto,
não houve quaisquer reduções nos recursos do FUNDEB-DF em 2019, apenas acréscimos
advindos de remanejamentos e de superávit financeiro.
Quanto aos dados, informações e documentos (não) disponibilizados:
A Lei 11.494/2007 estabelece que “as prestações de contas [dos recursos do
FUNDEB] serão instruídas com parecer do Conselho responsável...” (parágrafo único,
art. 27). Tal atribuição é ratificada pela Lei Complementar n.º 793/2008 (Lei de criação
CACS no DF), na qual consta que compete ao Conselho:
Emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do Fundo, que
deverão ser disponibilizadas, trimestralmente, pela Secretaria de Estado de
Educação na rede mundial de computadores – Internet, no sítio da Secretaria de
Educação do Distrito Federal (inciso IV, art. 6º).

A Lei do FUNDEB citada determina ainda que:
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios prestarão contas dos
recursos dos Fundos conforme os procedimentos adotados pelos Tribunais de
Contas competentes, observada a regulamentação aplicável (caput do art. 27).

A SEEDF, s.m.j., não tratou a prestação de contas dos recursos do FUNDEB-DF
de 2019 de acordo com a legislação nacional e local vigentes à época, pelo menos no que
se refere aos dados, informações e documentos que deveriam ser disponibilizados para o
CACS/FUNDEB-DF. Isso, além de dificultar o acompanhamento e controle social do
Conselho, inviabiliza a emissão de parecer com a segurança que o caso requer,
destacando que foram mais de dois bilhões de reais executados em 2019.
A esse respeito, vale destacar que:A SEEDF não disponibilizou trimestralmente,
no seu sítio, as prestações de contas dos recursos do FUNDEB-DF, conforme estabelece a
Lei Complementar n.º 793/2008.
O CACS/FUNDEB-DF não tem conhecimento se o Governo do Distrito Federal GDF e a SEEDF observaram, no que se refere à prestação de contas dos recursos do
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Fundo, os procedimentos adotados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF e
a regulamentação aplicável, conforme estabelece o artigo 27 da Lei n.º 11.494/2007.
A SEEDF não disponibilizou quaisquer documentações referentes à execução dos
recursos do FUNDEB do ano de 2019 por iniciativa própria, tal como aconteceu em
relação à prestação de contas dos anos anteriores.
Os documentos, dados e informações referentes aos recursos do FUNDEB-DF
que chegaram até o CACS/FUNDEB-DF foram obtidos por intermédio de contatos
diretos com servidores da SEEC ou encaminhados apenas depois das solicitações do
próprio Conselho, por intermédio de ofícios.
Os ofícios citados no item “4” desse parecer tiveram como propósito obter
informações específicas para subsidiar a emissão do parecer conclusivo sobre a execução
dos recursos do FUNDEB-DF. A seguir, serão destacados os itens a, b, c, d e g, que não
foram respondidos de acordo com o que foi solicitado no Ofício de n.º 86 do CACS,
Processo 00080-00178662/2020-58, e as respostas da SEEDF:
No item a consta a seguinte solicitação:
Registros contábeis e os demonstrativos gerenciais, inclusive com
detalhamento das fontes de receita de acordo com o artigo 3º da Lei do
Fundeb (listar cada uma das fontes citadas nos incisos de I a IX e o que
consta parágrafo 1º com os devidos valores em reais [previsão, receitas e
despesas]).

A SEEDF encaminhou apenas o Relatório Resumido da Execução Orçamentária
(RREO DEZ/2019), em que constam os detalhamentos das receitas do FUNDEB e as
despesas executadas até dezembro de 2019. Seguramente, o REEO, apesar de ser uma
publicação importante para a transparência em relação aos recursos públicos, não dá
conta do que foi pedido. Acredita-se que há certa confusão no âmbito da SEEDF acerca
do que seriam esses “registros contábeis” e os “tais demonstrativos gerenciais”. Além
disso, a natureza do CACS/FUNDEB-DF, que é um conselho social, apesar de levar em
consideração essas informações e já consultar o RREO ao longo do ano por iniciativa
própria, não deve se limitar às mesmas. Ainda que caiba discussão em torno de como o
detalhamento das fontes de receitas devesse ser organizado, não faz sentido o “simples”
envio de um documento como o RREO da forma como a SEEDF fez em resposta ao
item a do Ofício n.º 86/2020-CACS. Na resposta, ainda consta que “compete à
Subsecretaria do Tesouro - SUTES, vinculada à Secretaria de Estado de Economia do
Distrito Federal - SEEC, acompanhar os ingressos de recursos e coordenar os repasses
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destinados aos fundos”. No entanto, o Conselho não perguntou a quem competia a
responsabilidade, e sim solicitou dados e informações sobre o Fundo que, em princípio,
deveriam ser de domínio e conhecimento da SEEDF.
No que se refere aos itens b (percentual dos recursos do Fundeb destinado ao
pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em
efetivo exercício na rede pública com os devidos valores em reais), c (percentual dos
recursos do Fundeb destinado ao pagamento da remuneração dos demais profissionais da
educação em efetivo exercício na rede pública [servidores da Carreira Assistência à
Educação] com os devidos valores em reais) e d (percentual dos recursos do Fundeb que,
por ventura, não tenha sido destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais da
educação básica em efetivo exercício na rede pública com os devidos valores em reais
desagregados, tanto quanto possível, de acordo com as categorias de despesa), o setor
responsável pela resposta se limitou a enviar o Quadro de Detalhamento de Despesa –
QDD FUNDEB - 2019 e a Planilha Valores pagos FUNDEB 2019, o que não é
esclarecedor. Primeiro porque o QDD é organizado para outro fim, diferente do que é
necessário para realizar acompanhamento e controle social, e ainda que a resposta para o
que foi pedido constasse nos documentos disponibilizados, o CACS/FUNDEB-DF não
possui recursos humanos em quantidade para efetuar possíveis cálculos e encontrar as
respostas. Além disso, bastava indicar os percentuais solicitados. Depois a resposta ao
item c não consta no QDD e na Planilha enviadas; a prova disso é que, posteriormente, a
própria SEEDF e a SEEC afirmaram não ser possível atender tal pleito. Ainda quanto ao
item c, o objetivo do CACS/FUNDEB-DF era apenas constatar (ou não!) se a SEEDF e o
GDF tinham cumprido com o art. 22 da Lei do FUNDEB, in verbis:
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.

Já em relação ao item g (declaração de que os recursos do Fundeb não foram
aplicados no pagamento de aposentados com a devida indicação da fonte utilizada para
tal), a SEEDF conforme Despacho - SEE/SUAG/DICOF/GEXFO (50791222), informou
que:
...parte do líquido das folhas de aposentados e pensionistas são executados
no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal SIAFI e o restante é pago pelo IPREV, conforme distribuições financeiras
determinadas pela Secretaria de Estado de Economia do DF. O custeio da
folha é executado pela UG – 160101.
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Em função da resposta não ter sido satisfatória (não consta de forma clara que
não se utiliza recursos do FUNDEB-DF para o pagamento de aposentados), o
CACS/FUNDEB-DF enviou ofício de n.º 113, no qual o pedido é feito novamente,
nesse caso específico diretamente à SUAG. Segue excerto do ofício:
... para subsidiar a análise e parecer desse Conselho dos recursos do Fundeb
no ano de 2019, solicitamos que essa Subsecretaria responda à seguinte
demanda: emissão de “declaração de que os recursos do Fundeb não foram
aplicados no pagamento de aposentados com a devida indicação da fonte
utilizada para tal”. Trata-se de um dos itens solicitados ao Secretário de
Educação, por intermédio do Ofício Nº 86/2020 - SEE/FUNDEB.

Até o momento, o setor não respondeu ao que foi solicitado.
A intenção do CACS/FUNDEB-DF, por intermédio dessas solicitações, foi
indicar aspectos referentes à execução dos recursos do FUNDEB-DF que interessam a
esse Conselho, sempre no sentido de fortalecer o acompanhamento e controle social. A
explicação para isso é a seguinte: um conselho social como o CACS/FUNDEB-DF
precisa estabelecer e indicar claramente as suas necessidades em termos de dados,
informações e documentos para que o acompanhamento e controle social dos recursos do
FUNDEB-DF sejam realizados de forma mais qualificada. Obviamente, tudo que o GDF
já elabora sobre os recursos do FUNDEB-DF tem o seu valor, porém insuficiente para
esse Conselho.
O foco das solicitações foi o pagamento de pessoal porque é de conhecimento
público que os recursos do FUNDEB-DF são executados, basicamente, para esse fim, ou
seja, não sobra quase nada para investimento. E vale registrar que o Conselho não pediu
nada alheio ao que estabelecia a legislação à época. Portanto, os itens do Ofício n.º 86
estavam devidamente previstos na legislação.
O Conselho chama a atenção para o próprio nome do Fundo, que é de manutenção
e desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais da educação. Vale
destacar a esse respeito os termos DESENVOLVIMENTO e VALORIZAÇÃO. O que
significa desenvolver a educação básica e valorizar os profissionais da educação? E mais
do que isso: como executar os recursos do FUNDEB-DF para garantir tudo isso? O
desenvolvimento, no entender do Conselho, além de atuar na melhoria da qualidade da
educação básica pública por intermédio da garantia das aprendizagens, precisa atentar
também para a ampliação do acesso para parcela da população que ainda está fora da
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escola, tais como os muitos jovens e adultos e crianças de 0 a 3 anos. Ou seja,
desenvolver significa melhorar a qualidade da educação para quem já estuda e
implementar ações para que mais pessoas tenham acesso à educação básica, ou seja, os
“de fora” e excluídos da educação básica. Não é razoável e muito menos aceitável que
essas pessoas sejam esquecidas pelo estado. Já a valorização dos profissionais da
educação, nos últimos anos tão esquecida, precisa, urgentemente, ser resgatada, pois não
há experiência em nenhum lugar do mundo de que foi desenvolvida uma educação de
qualidade por meio do desprezo aos trabalhadores que estão na linha de frente dessa área
social tão importante. Mas não se trata apenas de aumentar os salários dos profissionais
da educação básica pública do DF, e sim de considerar também outros aspectos: carreira,
jornada de trabalho, condições de trabalho, etc.
Esperamos que o GDF envie relatório de prestação de contas dos recursos do
FUNDEB 2020 e já com as demandas do CACS/FUNDEB-DF, algumas das quais citadas
nesse parecer. Tal iniciativa é muito importante, sobretudo porque a Lei 14.113 (Lei do
novo FUNDEB) estabelece que 70% dos recursos do Fundo devem ser usados para
pagamento de salários dos profissionais da educação básica. Ainda que se saiba que
quase 100% do FUNDEB no DF é – e provavelmente continuará a ser - destinado para
esse fim (pagamento de pessoal), é preciso que o governo se organize para que isso seja
devidamente comprovado a partir de 2021 e de acordo com os detalhamentos solicitados
pelo CACS.
Em resumo, o CACS/FUNDEB-DF não tem condições de emitir parecer com a
segurança que o caso querer. No entanto, o Conselho:
a) teve acesso aos seguintes documentos do ano de 2019: RREO do 1º ao 6º bimestres;
QDD do 6º bimestre; Demonstrativo de Créditos Adicionais do FUNDEB; a Portaria n.º
20, de 28 de janeiro de 2020, que divulga a realização das receitas do FUNDEB-DF;
planilha acerca do comportamento dos valores alcançados em MDE e FUNDEB-DF em
cada bimestre; Tabela de Receitas Apuradas e Repassadas de todos os impostos que
compõem o FUNDEB-DF). Ainda que o CACS/FUNDEB-DF não tenha recursos
humanos para realizar análise técnica aprofundada dos complexos dados, informações e
documentos elaborados pelo GDF, sobretudo no âmbito da SEEC, conforme já registrado
nesse parecer, salvo melhor juízo, não existem indícios de que os recursos do FUNDEBDF foram executados em desacordo com a legislação em vigor no ano de 2019. Registrese que os documentos citados aqui foram obtidos sem a contribuição da SEEDF, e sim
auferidos por intermédio de contados diretos com servidores da SEEC.
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b) reconhece a excelente resposta ao item e (que não houve destinação de recursos do
FUNDEB-DF às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas), pois o setor
indicou as fontes utilizadas para o repasse às conveniadas (fonte 100 [tesouro] e fonte
103 [salário-educação] e números dos programas de trabalho, além do envio do Quadro
de Detalhamento de Despesa - QDD SE - 2019.
c) reconhece o esforço da SEEDF e da SEEC em responder corretamente os itens f (que
os recursos do FUNDEB-DF foram integralmente aplicados em MDE) e h (que não se
usou recursos do FUNDEB-DF para o pagamento de servidores cedidos) solicitados via
Ofício n.º 86 do CACS.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, o parecer é por, aprovar com RESSALVAS, explicitadas no
parecer, a execução dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação do Distrito Federal FUNDEB-DF de 2019.
Brasília-DF, 27 de janeiro de 2021.

Este é o parecer.

Francisco José da Silva, titular-CNTE
(Presidente)
O CACS/FUNDEB-DF acompanha por unanimidade o parecer.

Paulo Henrique Alves Guimarães, Titular-CEDF
Marcelo Acácio da Silva, Titular – UBES
Maria da Conceição Batista da Silva, Suplente-CEDF
Mônica Saleh Mohammad Said, Titular-UMESB
Bernardo Fernandes Távora, Suplente-CNTE
Diego Jacques da Silva, Titular-SEEC-DF
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Apêndice 3
Tabela em resposta ao Ofício nº 99
(processo SEI n. 00080-00186478/2020-81)

Relatório de Atividades - CACS/FUNDEB/DF (56456087)

SEI 00080-00028149/2021-06 / pg. 74

Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da
Educação - SIMEC, passamos a análise individualizada das ações desenvolvidas nos
ajustes indicados:

Nº

1

TERMO DE
COMPROMISSO

OBJETO

201400444

Apoio às ações
de Formação de
Professores e
Coordenadores
no âmbito do
Pacto Nacional
pelo
Fortalecimento
do
Ensino
Médio

2

201301219

3

201400456

Realização de
Seminário para
fomentar
a
Formação
Regional
de
Gestores
e
Educadores:
Educação
Inclusiva
Direito
à
Diversidade

Apoio
trabalho
adequação
Planos
Estaduais,
Distrital
Municipais
Educação

VENCIMENTO
DO TERMO
(EM DIAS)

OBS

1.549

Processo
nº
0084000109/2015 - Após várias
tratativas junto ao FNDE, a
Autarquia informou
da
impossibilidade do repasse
do recurso uma vez que a
ação
já
havia
sido
executada pela SEDF com
outros recursos e houve o
cancelamento do empenho
na área federal.

06/2018

881

Processo
nº
0084000580/2014
FNDE
informou que após estudos
avaliativos a SECADI MEC decidiu que o
programa de Educação
Inclusiva - Direito à
Diversidade
seria
submetido a um amplo e
aprofundado processo de
reformulação
e
reorganização, e que desta
forma os Planos de
Trabalhos Anuais - PTA e
os Projetos de Cursos não
seriam submetidos à análise
técnica, e assim não seriam
mais
repassados
e/ou
liberados
os
recursos
referentes à subação.

01/2016

1.762

DATA DE
VIGÊNCIA

ao
de
aos

08/2016

e
de
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Processo
nº
0084000108/2015
- FNDE
informou em consulta, que
em função do Plano
Distrital de Educação - PDE
- Lei nº 5.499 (14/07/2015),
publicado no DODF nº 135
- Suplemento (15/07/2015),
não haveria transferência de
recursos para o presente
Termo de Compromisso,
impossibilitando o pretenso
uso do recurso da Subação
1.1.1.2 para apresentação
do Plano Distrital à nova
estrutura da Secretaria de
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Estado
época.

4

201700614

Apoio
à
reprodução de
Material
Didático PréQualificado
pelo Ministério
da
Educação
para
Apoio
à Formação e à
Prática
Docente, com
Foco
na
Aprendizagem
do Aluno Programa Pacto
Nacional pela
Alfabetização
na Idade Certa
- PNAIC

04/2019

577

de

Educação,

Processos
nº
0084000175/2017, nº 0800008220/2013 e nº 0084000469/2017 - todas as
ações
executadas
com repasse realizado, em
atendimento ao descrito no
ajuste. Encontra-se em fase
de prestação de contas.

Fonte: SIMEC (consulta em 27/11/2020, às 14 horas)

Importa-nos salientar, que conforme comunicação realizada junto ao FNDE, SEI
nº 5164001, recebemos a informação de que nos ajustes em que não houve o repasse de
recursos inexiste a obrigação de prestar contas.
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Apêndice 4
Modelo de Planilhas da Regional de
Ensino do Plano Piloto-Cruzeiro (CRE-PPC)
referentes aos dados desagregados de
professores (efetivos e contratados
temporariamente)
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SÓ PROFESSORES QUE TRABALHAM NAS CREs
Gabinete
TODAS AS
DISCIPLINAS

40 HORAS

Unieb
20 HORAS

Sem
Com cargo
Cargo

40 HORAS

Uniae
20 HORAS

40 HORAS

Uniplat
20 HORAS

Com
Sem
Sem Com Sem Com
Sem Cargo Com cargo
Com cargo
cargo
Cargo
Cargo cargo Cargo cargo

40 HORAS

Sem Com
Sem Cargo Com cargo
Cargo cargo

NR R NR R NR R NR R NR R NR R NR R NR R NR R NR R NR R NR R NR R NR R NR R

Uniag
20 HORAS
Sem Cargo
NR

R

Sindicância

Ouvidoria

Titulação

40 HORAS

40 HORAS

40 HORAS

20 HORAS

40 HORAS

20 HORAS

Com cargo

Sem Cargo

Com cargo

Sem Cargo

Com cargo

Sem Cargo

NR

NR

R

R

NR

R

NR

R

NR

R

NR

Especializ
PósMestrado Doutorado
ação
doutorado

R

Legenda: NR (não readapado); R (readaptado).

Observações: a) professores com mais de uma habilitação, considerar a habilitação de concurso na SEEDF; b) professores com mais de uma habilitação e
que fizeram mais de um concurso na SEDF, considerar o primeiro concurso de acesso; c) no campo referente à titulação, registrar o total de professores de
atividades (educação infantil e anos iniciais) e de cada componente curricular que possuem especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado; d) no
campo referente à titulação, considerar a titulação mais "avançada"; e) caso existam docentes na categoria "outros professores", listar de forma resumida
entre parentêses as variações ou ou detalhá-las no campo ESPECIFICAÇÃO "outros professores" nessa planilha; f) quaisquer esclarecimentos referentes aos
dados, registrar no despacho via SEI.
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Direção (SÓ PROFESSORES)

Área/componente
curricular

Diretor

NR

R

Vicediretor

NR

R

Sup Ped

NR

R

Outros (SÓ PROFESSORES)

Sup
Adm

NR R

Coor. Ped.
D

N

NR

R

Sala de recursos
M
NR

V
R

NR

Sala de leitura
N

R

NR

M
R

NR

V
R NR

N
R

TITULAÇÃO

Biblioteca
M

V

N

NR R NR NR R NR R

Especialização

Mestrado Doutorado

Atividades (educação
infantil e anos iniciais)
Língua portuguesa
Língua inglesa
Língua espanhola
Língua francesa
Língua japonesa
Língua alemã
Educação física
Artes (visuais)
Artes (teatro)
Artes (dança)
Artes (música)
Matemática
Ciência
História
Geografia
Sociologia
Filosofia
Biologia
Física
Química
Ensino religioso
Outros professores
Legenda: NR (não readapado); R (readaptado); M (matutino); V (vespertino); N (noturno); D (diurno).

Observações: a) professores com mais de uma habilitação, considerar a habilitação de concurso na SEEDF; b) professores com mais de uma
habilitação e que fizeram mais de um concurso na SEDF, considerar o primeiro concurso de acesso; c) no campo referente à titulação, registrar o
total de professores de atividades (educação infantil e anos iniciais) e de cada componente curricular que possuem especialização, mestrado,
doutorado ou pós-doutorado; d) no campo referente à titulação, considerar a titulação mais "avançada"; e) caso existam docentes na categoria
"outros professores", listar de forma resumida entre parentêses as variações ou ou detalhá-las no campo ESPECIFICAÇÃO "outros professores"
nessa planilha; f) quaisquer esclarecimentos referentes aos dados, registrar no despacho via SEI.

ESPECIFICAÇÃO "outros professores"

Relatório de Atividades - CACS/FUNDEB/DF (56456087)

SEI 00080-00028149/2021-06 / pg. 79

Pós-doutorado

REGIONAL DE ENSINO (inserir nome da regional aqui)
Professores em SALA DE AULA que trabalham nas escolas (REGISTRAR TURNO OU TURNOS [professores de 20 e 20] DE REGÊNCIA)
TITULAÇÃO
Etapa

Área ou
segmento

EFETIVOS

Área/componente curricular
40 horas (carga horária
ampliada)
M

Creche

V

N

CONTRATO TEMPORÁRIO E OUTROS

40 horas (20 e 20)
MeV

M eN

V eN

20 horas
M

V

De 21 a 40 horas
N

M

V

Até 20 horas
N

M

V

Especialização

Mestrado

N

Atividades - educação infantil
Educação física

Educação
Infantil

Pré-escola

Atividades - educação infantil
Educaçação física

Convênios

CEPIS
Instituições Parceiras

Outros professores
1º, 2º e 3º Atividades
anos
Educação física
Anos
Iniciais Atividades
Ensino
4º e 5º anos
Educaçação física
Fundament
al
Outros professores

Anos
Finais Ensino
Fundament
al

Ensino
Médio

Língua portuguesa
Língua inglesa
Educação física
Linguagens Artes (visuais)
Artes (teatro)
Artes (dança)
Artes (música)
Matemática Matemática
Ciências da
Ciência
Natureza
História
Ciências
Humanas
Geografia
Ensino
Ensino religioso
Religioso
Outros professores
Língua portuguesa
Língua inglesa
Língua espanhola
Educação física
Linguagens
Artes (visuais)
Artes (teatro)
Artes (dança)
Artes (música)
Matemática Matemática
Biologia
Ciências da
Física
Natureza
Química
História
Geografia
Ciências
Humanas
Filosofia
Sociologia
Outros professores

1. Legenda: M (matutino); V (vespertino); N (noturno); M e V (matutino e vespertino); M e N (matutino e noturno); V e N (vespertino e noturno).

Observações: a) professores com mais de uma habilitação, considerar a habilitação de concurso na SEEDF; b) professores
com mais de uma habilitação e que fizeram mais de um concurso na SEDF, considerar o primeiro concurso de acesso; c) no
campo referente à titulação, registrar o total de professores de atividades (educação infantil e anos iniciais) e de cada
componente curricular que possuem especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado; d) no campo referente à titulação,
considerar a titulação mais "avançada"; e) registrar os professores "convênios - instituições parceiras" no campo que NÃO está
achuriado, ou seja, os dados referentes a esses docentes devem ser inseridos nos campos referentes a "contrato temporário e
outros"; f) caso existam docentes na categoria "outros professores", listar de forma resumida entre parentêses as variações
ou ou detalhá-las no campo ESPECIFICAÇÃO "outros professores" nessa planilha; g) quaisquer esclarecimentos referentes
aos dados, registrar no despacho via SEI.
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Doutorado

Pós-doutorado

REGIONAL DE ENSINO (inserir nome da regional aqui)
Professores em SALA DE AULA que trabalham nas escolas REGISTRAR TURNO OU TURNOS [professores de 20
e 20] DE REGÊNCIA)
TITULAÇÃO
EFETIVOS
Modalidade

Área ou
segmento

Área/componente
curricular

40 horas (carga
ampliada)

CONTRATO TEMPORÁRIO

40 horas (20 e 20)

20 horas

De 21 a 40 horas

Até 20 horas
Especialização

M

Educação
de Jovens e
Adultos (só
presencial)

V

N

MeV

MeN

VeN

M

V

N

M

V

N

M

V

Mestrado Doutorado

N

1º segmento - Atividades
anos iniciais Educação física
(1º ao 5º ano) Outros professores
Língua portuguesa
Língua inglesa
Educação física
Artes (visuais)
2º segmento - Artes (teatro)
anos finais do Artes (dança)
ensino
Artes (música)
fundamental (6º Matemática
ao 9º ano) Ciência
História
Geografia
Ensino religioso
Outros professores
Língua portuguesa
Língua inglesa
Língua espanhola
Educação física
Artes (visuais)
Artes (teatro)
Terceiro
Artes (dança)
segmento Artes (música)
(ensino médio) Matemática
Biologia
Física
Química
História
Geografia
Filosofia
Sociologia
Outros professores

1. Legenda: M (matutino); V (vespertino); N (noturno); M e V (matutino e vespertino); M e N (matutino e noturno); V e N (vespertino e noturno).

Observações: a) professores com mais de uma habilitação, considerar a habilitação de concurso na SEEDF; b) professores com mais de uma habilitação e que
fizeram mais de um concurso na SEDF, considerar o primeiro concurso de acesso; c) no campo referente à titulação, registrar o total de professores de atividades
(educação infantil e anos iniciais) e de cada componente curricular que possuem especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado; d) no campo referente à
titulação, considerar a titulação mais "avançada"; e) caso existam docentes na categoria "outros professores", listar de forma resumida entre parentêses as variações
ou ou detalhá-las no campo ESPECIFICAÇÃO "outros professores" nessa planilha; f) quaisquer esclarecimentos referentes aos dados, registrar no despacho via SEI.
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Pós-doutorado

REGIONAL DE ENSINO (inserir nome da regional aqui)
Professores em SALA DE AULA que trabalham nas escolas (REGISTRAR TURNO OU TURNOS [professores de 20 e 20] DE REGÊNCIA)

Modalidade

Etapa

Área ou
segmento

Área/compon
ente
curricular

EFETIVOS
40 horas (carga ampliada)
M

Creche

Educação
Infantil

Pré-escola

V

N

40 horas (20 e 20)
MeV

MeN

TITULAÇÃO

CONTRATO TEMPORÁRIO

VeN

20 horas
M

V

De 21 a 40 horas
N

M

V

Até 20 horas
N

M

V

Especialização

Mestrado Doutorado

N

Atividades
Educação
física
Atividades
Educaçação
física

Outros professores
Atividades
Educação
física
Atividades (4º
e 5º anos)
4º e 5º anos
Educaçação
física
1º, 2º e 3º
anos

Anos Iniciais
do Ensino
Fundamental

Outros professores
Língua
portuguesa
Língua inglesa

Linguagens

Educação
física
Artes (visuais)
Artes (teatro)
Artes (dança)

Anos finais do
Ensino
Fundamental

Artes (música)
Matemática Matemática
Ciências da
Ciência
Natureza
História
Ciências
Humanas Geografia

Educação do
Campo
(regular)

Ensino
Religioso

Ensino
religioso

Outros professores
Língua
portuguesa
Língua inglesa
Língua
espanhola
Educação
Linguagens física
Artes (visuais)
Artes (teatro)
Artes (dança)

Ensino Médio

Artes (música)
Matemática Matemática
Biologia
Ciências da
Física
Natureza
Química
História
Ciências
Humanas

Geografia
Filosofia
Sociologia

Outros professores

1. Legenda: M (matutino); V (vespertino); N (noturno); M e V (matutino e vespertino); M e N (matutino e noturno); V e N (vespertino e noturno).

Observações: a) professores com mais de uma habilitação, considerar a habilitação de concurso na SEEDF; b) professores com mais de uma habilitação e que fizeram mais de um
concurso na SEDF, considerar o primeiro concurso de acesso; c) no campo referente à titulação, registrar o total de professores de atividades (educação infantil e anos iniciais) e de
cada componente curricular que possuem especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado; d) no campo referente à titulação, considerar a titulação mais "avançada"; e) caso
existam docentes na categoria "outros professores", listar de forma resumida entre parentêses as variações ou ou detalhá-las no campo ESPECIFICAÇÃO "outros professores" nessa
planilha; f) quaisquer esclarecimentos referentes aos dados, registrar no despacho via SEI.

ESPECIFICAÇÃO "outros professores"

Relatório de Atividades - CACS/FUNDEB/DF (56456087)

SEI 00080-00028149/2021-06 / pg. 82

Pós-doutorado

Professores em SALA DE AULA que trabalham nas escolas (REGISTRAR TURNO OU TURNOS [professores de 20 e 20] DE REGÊNCIA)

Modalidade

Área/compone
Segmentos
nte curricular

EFETIVOS
40 horas (carga ampliada)
M
V
N

40 horas (20 e 20)
MeV
MeN
VeN

TITULAÇÃO

CONTRATO TEMPORÁRIO
M

20 horas
V

N

M

De 21 a 40 horas
V
N

M

Até 20 horas
V

N

Especialização Mestrado Doutorado Pós-doutorado

Atividades
1º segmento Educação
- anos iniciais física
(1º ao 5º ano)
Outros
professores
Língua
portuguesa
Língua inglesa
Educação
física
Artes (visuais)

Educação do
Campo (EJA)

2º segmento Artes (teatro)
- anos finais Artes (dança)
do ensino
fundamental Artes (música)
(6º ao 9º ano)
Matemática
Ciência
História
Geografia
Ensino
religioso
Outros
professores
Língua
portuguesa
Língua inglesa
Língua
espanhola
Educação
física
Artes (visuais)
Artes (teatro)
Terceiro Artes (dança)
segmento
(ensino Artes (música)
médio)
Matemática
Biologia
Física
Química
História
Geografia
Filosofia
Sociologia
Outros
professores

1. Legenda: M (matutino); V (vespertino); N (noturno); M e V (matutino e vespertino); M e N (matutino e noturno); V e N (vespertino e noturno).

Observações: a) professores com mais de uma habilitação, considerar a habilitação de concurso na SEEDF; b) professores com mais de uma habilitação e que fizeram mais de um concurso na SEDF, considerar o
primeiro concurso de acesso; c) no campo referente à titulação, registrar o total de professores de atividades (educação infantil e anos iniciais) e de cada componente curricular que possuem especialização,
mestrado, doutorado ou pós-doutorado; d) no campo referente à titulação, considerar a titulação mais "avançada"; e) caso existam docentes na categoria "outros professores", listar de forma resumida entre
parentêses as variações ou ou detalhá-las no campo ESPECIFICAÇÃO "outros professores" nessa planilha; f) quaisquer esclarecimentos referentes aos dados, registrar no despacho via SEI.
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REGIONAL DE ENSINO (inserir nome da regional aqui)
Professores em SALA DE AULA que trabalham nas escolas (REGISTRAR TURNO OU TURNOS [professores de 20 e 20] DE REGÊNCIA)
Modalidade

Área ou Área/componente
segmento
curricular
40 horas (carga ampliada)
M
V
N

EFETIVOS
40 horas (20 e 20)
MeV
MeN
VeN

M

20 horas
V

N

CONTRATO TEMPORÁRIO
De 21 a 40 horas
Até 20 horas
M
V
N
M
V

TITULAÇÃO

N

Especializ
PósMestrado Doutorado
ação
doutorado

Educação física
Artes

Educação Especial
Atividades e/ou
(apenas em centros de
pedagogos
educação especial)

Outros
professores
Atividades

Língua portuguesa
Língua inglesa
Língua espanhola
Língua francesa
Língua japonesa
Língua alemã
Educação física
Artes (visuais)
Artes (teatro)
Artes (dança)
Educação Profissional

Artes (música)
Matemática
Ciência
História
Geografia
Sociologia
Filosofia
Biologia
Física
Química
Ensino religioso
Outros professores

1. Legenda: M (matutino); V (vespertino); N (noturno); M e V (matutino e vespertino); M e N (matutino e noturno); V e N (vespertino e noturno).

Observações: a) professores com mais de uma habilitação, considerar a habilitação de concurso na SEEDF; b) professores com mais de uma habilitação e que fizeram mais de um concurso na SEDF,
considerar o primeiro concurso de acesso; c) no campo referente à titulação, registrar o total de professores de atividades (educação infantil e anos iniciais) e de cada componente curricular que possuem
especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado; d) no campo referente à titulação, considerar a titulação mais "avançada"; e) caso existam docentes na categoria "outros professores", listar de
forma resumida entre parentêses as variações ou ou detalhá-las no campo ESPECIFICAÇÃO "outros professores" nessa planilha; f) quaisquer esclarecimentos referentes aos dados, registrar no
despacho via SEI.
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REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO
Professores em SALA DE AULA que trabalham nas escolas (REGISTRAR TURNO OU TURNOS [professores de 20 e 20] DE REGÊNCIA)

EFETIVOS

Unidade Escolar

CONTRATO TEMPORÁRIO

Área/Componente curricular
40 horas (carga ampliada)

40 horas (20 e 20)

20 horas

De 21 a 40 horas

Até 20 horas
Especialização

M

N

MeV

MeN

VeN

M

V

N

M

V

N

M

V

N

Educação física
Artes
Atividades e/ou pedagogos
Outros professores
Educação física
Artes

Centro de Ensino Especial n. 01

Centros de Ensino Especial

V

Centro de Ensino Especial n. 02

Atividades e/ou pedagogos
Outros professores
Educação física
Artes
Atividades e/ou pedagogos
Outros professores
Inglês
Espanhol
Francês
Alemão
Outros professores
Inglês
Espanhol
Francês
Outros professores
Educação física

Professores no Centro de Ensino
Especial de Deficientes Visuais

Cil Asa Sul
Cil
Cil Asa Norte

Artes (visuais)
Artes (teatro)
Artes (dança)

Escola Parque 2010/211 Sul

Artes (música)
Outros professores

Educação física
Artes (visuais)
Artes (teatro)
Artes (dança)
Artes (música)
Outros professores

Escola Parque 313/314 Sul
Escola Parque

Educação física
Artes (visuais)
Artes (teatro)
Artes (dança)
Artes (música)
Outros professores

Escola Parque 2010/211 Norte

Educação física
Artes (visuais)
Artes (teatro)
Artes (dança)
Artes (música)
Outros professores

Escola Parque 303/304 Norte

Escola da Natureza
Escola do Parque da CidadePROEM
Escola Meninos e Meninas do
Parque
CIEF
CEJAEPEAD
Professores no CESAS

Escolas de Natureza Especial

Outros professores
Cedlan

Caseb
Escolas Bilíngues
Cel Lago Sul

Outros professores

Sistema Prisional

Educação Profissional

Escola Música de Brasília
CEMI Cruzeiro
CED 02 Cruzeiro
Outros professores

1. Legenda: M (matutino); V (vespertino); N (noturno); M e V (matutino e vespertino); M e N (matutino e noturno); V e N (vespertino e noturno).

Observações: a) professores com mais de uma habilitação, considerar a habilitação de concurso na SEEDF; b) professores com mais de uma habilitação e que fizeram mais de um concurso na SEDF, considerar o primeiro concurso de acesso; c) no campo
referente à titulação, registrar o total de professores de atividades (educação infantil e anos iniciais) e de cada componente curricular que possuem especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado; d) no campo referente à titulação, considerar a titulação
mais "avançada"; e) caso existam docentes na categoria "outros professores", listar de forma resumida entre parentêses as variações ou ou detalhá-las no campo ESPECIFICAÇÃO "outros professores" nessa planilha; f) quaisquer esclarecimentos referentes
aos dados, registrar no despacho via SEI.
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REGIONAL PLANO PILOTO - SISTEMA PRISIONAL
Área/componente
curricular

Professores em SALA DE AULA que trabalham nas escolas (REGISTRAR TURNO OU TURNOS [professores de 20 e
20] DE REGÊNCIA)
40 horas (carga ampliada)
M
V
N

EFETIVOS
40 horas (20 e 20)
MeV
MeN
VeN

M

20 horas
V

N

TITULAÇÃO

Especialização

Mestrado Doutorado Pós-doutorado

Atividades
Língua portuguesa
Língua inglesa
Língua espanhola
Língua francesa
Língua japonesa
Língua alemã
Educação física
Artes (visuais)
Artes (teatro)
Artes (dança)
Artes (música)
Matemática
Ciência
História
Geografia
Sociologia
Filosofia
Biologia
Física
Química
Ensino religioso
Outros professores
Total
1. Legenda: M (matutino); V (vespertino); N (noturno); M e V (matutino e vespertino); M e N (matutino e noturno); V e N (vespertino e noturno).

Observações: a) professores com mais de uma habilitação, considerar a habilitação de concurso na SEEDF; b) professores com mais de uma habilitação e que fizeram mais de um
concurso na SEDF, considerar o primeiro concurso de acesso; c) no campo referente à titulação, registrar o total de professores de atividades (educação infantil e anos iniciais) e de
cada componente curricular que possuem especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado; d) no campo referente à titulação, considerar a titulação mais "avançada"; e) caso
existam docentes na categoria "outros professores", listar de forma resumida entre parentêses as variações ou ou detalhá-las no campo ESPECIFICAÇÃO "outros professores"
nessa planilha; f) quaisquer esclarecimentos referentes aos dados, registrar no despacho via SEI.
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Apêndice 5
Planilhas simplificadas de
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TERMOS DE COMPROMISSO – SEMINÁRIOS / FORMAÇÕES / ENCONTROS - DIMENSÃO 2: FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Quantidade de
TERMO DE
Data de
Reprogramaçõe
COMPROMISSO
Vigência
s do Termo

7389/2012

9

12/2021

Valor do Termo

R$ 1.134.405,79

Valor Empenhado

R$ 1.126.516,57

Pagamento Efetivado

R$ 1.126.516,57

Saldo Bancário (CC +
CP + Fundo)

R$ 767.161,31

CONTRATOS

Subação

142015

Oferecer formação continuada
em Língua Brasileira de
Sinais para os professores.

292015

Formar para o ensino do
Sistema Braille professores.

1592014; 1602014

Organizar e realizar a IV
Conferência pelo Meio
Ambiente

1262014

Realizar o Seminário de
formação intersetorial do
Programa BPC na Escola.

582

5846; 5854

20153874;
201407030

201700614

1

04/2019

R$ 1.097.620,41

R$ 1.097.620,41

R$ 1.097.620,41

R$ 64.742,17

1052013

Descrição do Item

Valor do Contrato

Valor Executado

R$ 429.979,50

R$ 324.095,00

R$ 43.750,00

R$ 43.149,50

R$ 87.709,96

R$ 69.884,66

R$ 18.110,00

0

Realizar encontros,
seminários e palestras sobre a
Diversidade.

R$ 29.316,00

R$ 29.315,99

Apoiar os Centros Públicos de Espirais de plástico; Capa plástica e
Produção de Material Didático contra-capa; Disco compacto (CD);
Acessível na produção de
Disco Digital Versátil (DVD) e
livros digitais.
Formulário Contínuo.

R$ 50.178,55

R$ 58.662,50

R$ 39.007,71

R$ 54.486,60

R$ 1.097.620,41

R$ 1.069.954,54

Adquirir mobiliários para
compor sala de recursos
multifuncionais.

Contratação de Formador;
Contratação de Tradutor Intérprete;
Refeição; Fotocópia; Disco Digital
Versátil (DVD); Transporte;
Hospedagem; Aluguel de espaço
físico; Aluguel de equipamentos,
Crachá.

Mesa para computador; Mesa
redonda; Quadro branco e Cadeira
Fixa.

Reprodução de material
didático para apoio à
Impressão de material de apoio
formação e à prática docente.

232018
201802868-3

04/2021

R$ 1.642.206,16

R$ 1.057.185,75

R$ 1.057.047,18

R$ 516.919,84

OBS:

Termo em andamento

Encontra-se em fase de
prestação de contas.

R$ 60.750,00
Realizar eventos formativos.

1052013
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Aluguel de equipamento; Impressão
de livros; Transporte cursista.

Termo em andamento
R$ 488.310,00
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TERMO DE COMPROMISSO - DIMENSÃO 4: INFRAESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS PEDAGÓGICOS
Quantidade de
TERMO DE
Data de
Reprogramações do
COMPROMISSO
Vigência
Termo

4858/2012

14

01/2022

Quantidade de
TERMO DE
Data de
Reprogramações do
COMPROMISSO
Vigência
Termo

Valor Empenhado

R$ 34.225.889,16

Valor Empenhado

Pagamento Efetivado

R$ 33.605.389,16

Pagamento Efetivado

Saldo Bancário (CC + CP +
CONTRATOS
Fundo)

Quantidade
Recebida

Objetivo %

Subação

Descrição do Item

Distribuiçao
de Bens

312015

35136

22181

63,13%

Adquirir mobiliário para EF.

Conjunto Aluno.

150 UEs

6.500.160,00

64

1000

1000

100%

Adquirir equipamentos para
Aparelho de Ar Condicionado. 120 UEs
climatização para EF.

2.410.000,00

118

340

340

100%

Adquirir projetor multimídia Projetor Proinfo com lousa
1 UEs
para EF.
digital (computador interativo)

620.500,00

R$ 1.805.613,15

Saldo Bancário (CC + CP +
Fundo)

15379

5

01/2017

R$ 2.284.045,88

R$ 2.284.045,88

R$ 0,00

100692

3

07/2021

R$ 6.843.026,23

R$ 6.843.026,23

R$ 835.100,34

Quantidade de
Escolas Valor do Contrato
Benenficiadas

QTD Itens

Termo em
andamento

482
116

1764

1764

100%

Adquirir Tablets
educacionais para
professores.

572012

103445

79913

77,25%

Adquirir mobiliário para EF.

332015

18441

7316

39,67%

Adquirir mobiliário para
EM.

Tablet educacional 10"

93 UEs

Conjunto Aluno; Mesa Pessoa
482 UEs
em Cadeira de Rodas.

Conjunto Aluno.

41 UEs

OBS:

Notificada por
Omissão –
Inadimplente
–
Obras do PAR
Prestação de
Contas não
enviada
Termo em
andamento
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OBS:

814.950,36

16.654.142,90

3.411.585,00

Quantidade de
TERMO DE
Reprogramaçõe
COMPROMISSO
s do Termo
6103/2012

6415/2012

201304511

201403173

201404443

2

3

Data de
Vigência

Valor do Termo

Valor Empenhado

Pagamento Efetivado

06/2015

R$ 2.112.000,00

R$ 1.056.000,00

R$ 1.056.000,00

08/2015

9

07/2021

7

R$ 9.080.000,00

Não informado

Não informado

7

12/2021

Não informado

R$ 9.080.000,00

R$ 5.854.000,00

R$ 450.000,00

R$ 788.700,00

R$ 9.080.000,00

R$ 5.854.000,00

R$ 450.000,00

R$ 788.700,00

Saldo Bancário (CC +
Quantidade
CONTRATOS QTD Itens
Objetivo %
CP + Fundo)
Recebida

Subação

Distribuiçao de
Bens

Descrição do Item

Valor do Contrato

PRESTAÇÃO DE
CONTAS ENVIADA

R$ 0,00
492013

24

24

100,00%

Adquirir veículo
(ônibus).

24 Ônibus Rural Escolar.

R$ 3.168.000,00

502013

24

24

100,00%

Adquirir veículo
(ônibus).

24 Ônibus escolar.

R$ 5.912.000,00

780155, 12015

14

14

100,00%

Adquirir veículo
(ônibus).

22 Ônibus Rural Escolar.

R$ 0,00

R$ 253.483,66

R$ 0,00

R$ 188.628,45

OBS:

R$ 3.780.000,00

778751, 12015

8

8

100,00%

R$ 2.074.000,00

226732

1

1

100,00%

226734

1

1

100,00%

226740

1

1

100,00%

12019

5

3

60,00%

Adquirir veículo
(ônibus).

3 Ônibus Rural Escolar ORE 3.

Piano erudito - BR
PROFISSIONALIZADO

R$ 150.000,00
Adquirir veículo
(ônibus).

R$ 150.000,00

3 Ônibus escolar.

R$ 150.000,00

Ônibus Rural Escolar ORE 1 4X4

Notificada por
Omissão –
Inadimplente –
Prestação de
Contas não
enviada
Termo em
andamento
Solicitada a
prorrogação de
prazo do Termo
de Compromisso
201403173 para
fins de prestação
de contas.

R$ 814.500,00

Termo em
andamento

R$ 726.300,00

Solicitado a
prorrogação de
prazo do Termo
de Compromisso.

R$ 136.194,00

Termo em
andamento

201600499

3

12/2019

Não informado

R$ 726.300,00

R$ 726.300,00

R$ 52.487,79

21201

3

3

100,00%

Adquirir veículo
(ônibus).

201403174

11

12/2021

Não informado

R$ 200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 93.189,66

6166

4

3

75,00%

Adquirir instrumentos
musicais.

Termo em
andamento

Termo em
andamento

CEP - ESC DE
MUSICA DE
BRASILIA

201404508

7

12/2021

Não informado

R$ 842.808,00

R$ 842.808,00

R$ 1.015.552,68

0,00%

2 Baixo elétrico; 4 Clarineta Soprano;
4 Contrabaixo; 2 Eufônio; 2 Flauta
Adquirir instrumentos transversal soprano; 20 Piano de
musicais.
armário; 2 Saxofone tenor; 2
TROMBONE BAIXO; 10 Viola e 8
Violino.

201701017

3

07/2021

Não informado

R$ 120.000,00

R$ 120.000,00

R$ 123.267,03

0,00%

Adquirir instrumentos
musicais.

Kit Banda 2.

201407042

7

06/2019

Não informado

R$ 1.049.875,00

R$ 1.049.875,00

R$ 2.716,11

152016

Adquirir mobiliário EM.

Conjunto Aluno.

CED 01 DE
PLANALTINA
– 124. Falta
registro de
5.551.

201404451

9

02/2022

Não informado

R$ 599.984,00

R$ 599.984,00

R$ 64.441,32

162016

Adquirir mobiliário EF.

Conjunto Aluno.

Nao foram
encontrados Termo em andamento
registros

201601630

6

03/2021

R$ 1.562.036,04

R$ 1.526.246,58

R$ 1.526.246,58

R$ 11.097,49

552020; 352017

Adquirir materiais EM.

2018046266

3

01/2021

R$ 599.805,00

R$ 599.805,00

R$ 599.805,00

R$ 341,92

1568

Adquirir mobiliário EF.

Conjunto Aluno.

77 Ues

Termo em andamento

2018046246

3

01/2021

R$ 299.945,00

R$ 299.945,00

R$ 299.945,00

R$ 482,92

1566

Adquirir mobiliário EM.

Conjunto Aluno.

28 Ues

Termo em andamento
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Solicitada a prorrogação
de prazo do Termo de
Compromisso PAR nº
201407042, para fins de
prestação de contas.

Nao foram
kit para Ensino Médio e
encontrados Termo em andamento
EJA.
registros
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PAR - RECURSO LIBERADO
TERMO DE
COMPROMISSO

VALIDADE DO
TERMO

ITEM

VALOR DO TERMO

VALOR
REPASSADO
PELO FNDE

Saldo
Bancário (CC
+ CP +
Fundo)

QUANTIDADE DE
REPROGRAMAÇÕE
S DO TERMO

ACOMP
ANHAM
ENTO

PRESTAÇÃO DE
CONTAS

14
4858/2012

01/01/2021

Aquisição de ar
condicionado,
ventiladores de
parede,
mobiliário,
projetor e lousa
digital,
e mobiliário E.F.
Aquisição de
Projetor e lousa
digital,
tablet educacional
7'',
tablet educacional
10' e mobiliário EM,

6103/12

06/2015

Aquisição de 8
ônibus escolares
E.E.(EP).

R$ 1.056.000,00

R$ 1.056.000,00

R$ 4,42

2

FINALIZ
ADO

ENVIADA

6415/12

08/2015

Adquirir 48 ônibus
escolares.

R$ 9.080.000,00

R$ 9.080.000,00

R$ 0,09

3

EM
ANDAM
ENTO

Notificada por Omissão
- Inadimplente

R$ 450.000,00

R$ 450.000,00

7

EM
ANDAM
ENTO

Notificada por Omissão
- Inadimplente

R$ 5.854.000,00

R$ 5.854.000,00

9

EM
ANDAM
ENTO

R$ 726.300,00

R$ 726.300,00

201403173

201304511

09/2019

Aquisição de 3
ônibus – área
reservada para
cadeira de rodas.
(EP)

10/2020

R$
33.605.389,16

R$ 34.225.889,16

Aquisição de 22
ônibus rurais - ORE
3

201600499

12/2019

Aquisição de 3
unidades de ônibus
rurais

EM
ANDAM
ENTO

R$
2.236.083,25

R$ 0,01

R$
253.410,53

3

EM
ANDAM
ENTO

7

EM
ANDAM
ENTO

R$ 52.487,79

Notificada por Omissão
- Inadimplente

Aquisição de 5
ônibus rural
201404443

12/2020

escolar ore 1 com
plataforma
elevatória veicular
(ônibus rural escolar
pequeno com
plataforma). (EP)

R$ 788.700,00

R$ 788.700,00
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R$
188.574,03
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TERMO DE
COMPROMISSO

VALIDADE DO
TERMO

201403174

01/2021

12/2020
201404508

02/2021
201404450

ITEM

Aquisição de piano erudito.
(EP)

R$ 200.000,00

R$ 200.000,00

ACOMPANHA
MENTO

PRESTAÇÃO DE
CONTAS

R$ 93.162,78

11

EM
ANDAMENTO

Notificada por
Omissão Inadimplente

R$
1.842.808,00

R$ 842.808,00

R$ 1.015.259,70

7

EM
ANDAMENTO

Aquisição de equipamento e
materiais para instalação de
cozinhas em escolas de
E.F. (espremedor de frutas,
fogão 4 e 6 bocas,
liquidificador e purificador
de água, Freezer vertical
frostfree)(EP)

R$ 889.914,07

R$ 390.118,80

R$ 161.595,72

12

EM
ANDAMENTO

R$ 1.049.875,00

R$ 2.715,32

7

EM
ANDAMENTO

9

EM
ANDAMENTO

R$ 573.209,63

6

EM
ANDAMENTO

R$ 64.742,17

1

EM
ANDAMENTO

R$ 767.018,39

9

EM
ANDAMENTO

R$
1.049.875,00

06/2019

Aquisição de mobiliário
CJA-06 para salas do E.F.
(EP)

201404451

R$ 64.422,73
R$ 599.984,00

02/2021

R$ 599.984,00

Aquisição de kit para
Ensino Médio e EJA
201601630

Saldo Bancário (CC
+ CP + Fundo)

QUANTID
ADE DE
REPROGR
AMAÇÕE
S DO
TERMO

Aquisição de instrumentos
musicais e eletrônicos de
áudio e vídeo. (EP)

Aquisição de mobiliários
CJA-06 para salas de E.M.
(EP)
201407042

VALOR DO
TERMO

VALOR
REPASSADO PELO
FNDE

R$
1.526.246,58

03/2021

R$ 1.526.246,58

Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade
Certa – PNAIC

201700614

R$
1.097.620,41

R$ 1.097.620,41

R$
1.126.516,57

R$ 1.126.516,57

04/2019

12/2020
7389/12

Seminário BPC na escola.
Formação sistema Braille e
Formação em LIBRAS.
E.E.
Encontros e palestras sobre
Diversidade.
Formação em educação no
contexto do sistema
prisional.
Realização da IV
conferência escolar infanto
juvenil para o meio
ambiente.
Adquirir equipamentos e
mobiliários para salas de
recursos multifuncionais.
(EF) e (EM)
Acervo bibliográfico para
estabelecimentos prisionais.
Produção de livros digitais e
complementos em braille –
EF e EM.
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Notificada por
Omissão Inadimplente

VALOR DO
TERMO

VALOR
REPASSADO
PELO FNDE

Saldo Bancário (CC
+ CP + Fundo)

QUANTIDADE DE
REPROGRAMAÇÕE
S DO TERMO

ACOMPANHAMENTO

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

R$ 1.053.890,32

R$
1.036.290,18

R$ 792.186,05

10

EM ANDAMENTO

SIGPC

R$
1.179.514,80

R$ 729.159,78

8

EM ANDAMENTO

R$ 1.506.414,00

R$
1.506.414,00

R$ 875.302,84

7

EM ANDAMENTO

R$ 1.419.202,40

R$
1.419.202,40

R$ 715.236,61

7

EM ANDAMENTO

R$ 120.000,00

R$ 123.231,47

3

EM ANDAMENTO

R$ 1.066.650,00

R$
1.065.750,00

R$ 1.094.434,67

3

EM ANDAMENTO

R$ 3.045.394,51

R$
2.284.045,88

R$ 4,15

5

EM ANDAMENTO

R$ 6.037.995,41

R$
5.232.964,59

R$ 421.579,81

3

EM ANDAMENTO

R$ 499.432,00

R$ 0,00

R$ 0,00

6

EM ANDAMENTO

TERMO DE
COMPROMISSO

VALIDADE
DO TERMO

ITEM

201400597

02/2021

Aquisição de
equipamentos e
mobiliários para
CEPI (Proinfância).
E.I.

02/2021

Aquisição de
equipamentos e
mobiliários para
CEPI (Proinfância).
E.I.

R$ 1.179.514,80

201500055

01/2021

Aquisição de
equipamentos e
mobiliários para
CEPI (Proinfância).
E.I.

201500455

12/2020

Aquisição de
equipamentos e
mobiliários para
CEPI (Proinfância).
E.I.

07/2021

Instrumentos
musicais destinados
as atividades de
banda nas escolas
de E.M da rede
estadual. E.M

201400686

201701017

Materiais
pedagógicos para
compor projeto de
robótica, para
escolas do E.M.

201701025

SIGPC

R$ 160.000,00

02/2021

01/2017
15379

Construção de
escola
classe 22 – Gama.
(EP)

01/2021

Construção da
Escola da Vila
Planalto

100692/2017

Aquisição 268
geladeiras
doméstica frostfree
– E.F.
(EP)
201404426

12/2020
Aquisição 115
geladeiras
doméstica frostfree
– E.M.
(EP)
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Notificada por
Omissão Inadimplente

Anexos:

Anexo 1 - Planilha do Sistema Integrado
de Gestão Financeira (SIGEF) que contém
as transferências ao PNATE realizadas ao
longo do ano.
Anexo 2 -

Documento elaborado pela

Suplav que aborda os resultados do SAEB
no DF)
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Anexo 1
Planilha do Sistema Integrado de Gestão
Financeira (SIGEF) que contém as
transferências ao PNATE realizadas ao
longo do ano
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SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA
CNPJ: 00.394.676/0001-07

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL

UF: DF

Município: BRASILIA

Data da consulta: 19/02/2021 12:44:15

Data de
Pagamento

Ordem
Bancária

Valor

Programa

Banco

Agência Conta Corrente

02/MAR/20

801131

284.209,03

PNATE

BANCO DO BRASIL

4200

000005951X

03/ABR/20

803545

284.209,03

PNATE

BANCO DO BRASIL

4200

000005951X

28/ABR/20

805300

284.209,03

PNATE

BANCO DO BRASIL

4200

000005951X

07/MAI/20

806111

284.209,03

PNATE

BANCO DO BRASIL

4200

000005951X

14/DEZ/20

824726

75.219,75

PNATE

BANCO DO BRASIL

4200

000005951X

10/JUL/20

811807

284.209,03

PNATE

BANCO DO BRASIL

4200

000005951X

10/AGO/20

814623

284.209,03

PNATE

BANCO DO BRASIL

4200

000005951X

06/NOV/20

821480

284.209,03

PNATE

BANCO DO BRASIL

4200

000005951X

18/NOV/20

822582

17.953,66

PNATE

BANCO DO BRASIL

4200

000005951X

08/JUN/20

809575

284.209,03

PNATE

BANCO DO BRASIL

4200

000005951X

Total:

2.366.845,65
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Anexo 2
Documento elaborado pela Suplav que aborda
os resultados do SAEB no DF)
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SEE/DF
SEEDF

2 DE JUNHO DE 2020

SAEB 2019
Resultados do Distrito Federal

Anos Iniciais

97% das unidades
escolares têm seus
resultados
divulgados.

Resultados do Sistema de Ensino do
Distrito Federal

De acordo com resultados do Saeb, 81% das escolas públicas do DF
têm seus resultados divulgados.
O Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb divulgou o resultado de 2019 do
sistema de ensino do DF. Nesta edição, na rede pública, participaram de forma
censitária os 5º e o 9º anos do Ensino Fundamental (EF) e a 3ª série do Ensino Médio
(EM), seguindo critérios descritos na Portaria n°366, de 29 de abril de 2019. Esse
relatório traz alguns destaques dos resultados para auxiliar o acompanhamento às
Coordenações Regionais de Ensino (CREs).

MAIOR PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA DO DF

MAIOR PROFICIÊNCIA EM PORTUGUÊS DO DF

AI: 276,64
AF: 293,63
EM: 333,79

AI: 261,23
AF: 282,54
EM: 333,20

MENOR PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA DO DF

MENOR PROFICIÊNCIA EM PORTUGUÊS DO DF

AI: 183,86
AF: 215,55
EM: 249,02

AI: 180,70
AF: 208,03
EM: 255,14

1

Relatório de Atividades - CACS/FUNDEB/DF (56456087)

Anos Finais

67% das unidades
escolares têm seus
resultados
divulgados.

Ensino Médio

48% das unidades
escolares têm seus
resultados
divulgados.
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SEE/DF
SEEDF

2 DE JUNHO DE 2020

Percentual de unidades escolares com
resultados divulgados por CRE
Anos
Iniciais

CRE/DF

Anos
Finais

IDEB
Considerando a representatividade do IDEB no
contexto do sistema de ensino brasileiro como
indicador maior da política de avaliação
educacional voltada para a Educação Básica,
torna-se relevante o entendimento do que
consiste a qualidade da educação sob a
perspectiva desse indicador.

Ensino
Médio

Brazlândia

89%

89%

80%

Ceilândia

100%

70%

54%

Gama

93%

69%

75%

Guará

89%

44%

0%

N. Bandeirante

100%

100%

100%

Paranoá

100%

56%

75%

MAIOR IDEB DF 2019

95%

60%

55%

Plano Piloto

100%

63%

40%

Recanto das
Emas

AI: 7,9
AF: 5,8
EM: 6,2

100%

42%

50%

Samambaia

100%

64%

0%

Santa Maria

100%

67%

0%

São Sebastião

100%

57%

0%

Sobradinho

89%

64%

50%

Taguatinga

100%

86%

38%

97%

67%

48%

Planaltina

Distrito Federal

MENOR IDEB DF 2019
AI: 4,3
AF: 3,2
EM: 3,3

Etapa/subetapas de ensino da rede
pública com resultados divulgados
Escolas com resultado

Escolas participantes

337
347

Anos Iniciais

122

Anos Finais
Ensino Médio

43

183

Ressaltamos que os resultados contidos nesse
re l a t ó r i o t e m o i n t u i t o d e f a c i l i t a r o
acompanhamento dos resultados do DF e das
CREs, oferecendo a fundamentação necessária
para realização de políticas públicas e ações
com foco na melhoria da qualidade da
educação básica do Distrito Federal.

89

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB é de suma importância para o avanço da
educação no país, visto que ele tem caráter
diagnóstico e fornece os dados necessários para que a
educação esteja em constante movimento com o
objetivo de melhorias na qualidade do ensino.
Através deste índice, é possível estabelecer metas e
entender se os planejamentos pedagógicos aplicados
nas unidades escolares estão surtindo efeito ou não.

Todos os dados deste relatório são o ciais
foram extraídos do portal INEP
(http://saeb.inep.gov.br/saeb/)
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Tabela comparativa de notas e metas do IDEB
Anos Iniciais/EF
2015

Ideb

2017

2019

2021

Nota

Meta

Nota

Meta

Nota

Meta

Nota

Meta

DF

6,0

6,1

6,3

6,3

6,5

6,6

-

6,8

Pública

5,6

5,8

6,0

6,0

6,1

6,3

-

6,5

Privada

7,1

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

-

7,8

2015 - 2017

2017 - 2019

DF

0,3

0,2

Pública

0,4

0,1

Privada

0,3

0,2

Variação Ideb

Anos Finais/EF
2015

Ideb

2017

2019

2021

Nota

Meta

Nota

Meta

Nota

Meta

Nota

Meta

DF

4,5

5,1

4,9

5,3

5,1

5,6

-

5,8

Pública

4,0

4,5

4,3

4,8

4,6

5,0

-

5,3

Privada

6,0

6,9

6,5

7,1

6,8

7,3

-

7,4

2015 - 2017

2017 - 2019

DF

0,3

0,2

Pública

0,4

0,3

Privada

0,3

0,3

Variação Ideb

Ensino Médio
2015

Ideb

2017

2019

2021

Nota

Meta

Nota

Meta

Nota

Meta

Nota

Meta

DF

4,0

4,5

4,1

4,9

4,5

5,2

-

5,4

Pública

3,5

3,9

3,4

4,4

4,0

4,6

-

4,8

Privada

5,6

6,6

6,0

6,9

6,2

7,1

-

7,2

2015 - 2017

2017 - 2019

DF

0,3

0,4

Pública

0,4

0,6

Privada

0,3

0,2

Variação Ideb

Obs.: O destaque vermelho representa as notas que não atingiram a meta estabelecida para a edição.
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Matemática

Português

Os testes de Matemática do 5º e do 9º ano do ensino
fundamental e da 3ª série do ensino médio têm foco
na resolução de problemas. São consideradas
capacidades como observação, estabelecimento de
relações, comunicação (diferentes linguagens),
argumentação e validação de processos, estimulando
formas de raciocínio como intuição, indução,
dedução e estimativa.

Os testes de língua portuguesa para o 5º e o 9º ano
do ensino fundamental e para a 3ª série do ensino
médio têm foco em leitura. O objetivo é verificar se
os alunos são capazes de apreender o texto como
construção de conhecimento em diferentes níveis de
compreensão, análise e interpretação.

Proficiências Saeb - Anos Iniciais/EF

Proficiências Saeb - Anos Iniciais/EF

Privado

DF

264

260

252

2015

2017

Proficiências Saeb - Anos Finais/EF
Privado
DF
Público

307

293

221
213
2015

2019

Privado

313

265
254

270
255

2015

2017

2019

228
221

230
222

2017

2019

DF

Público

302

260
250

266
254

267
254

2015

2017

2019

Proficiências Saeb - Ensino Médio
Privado

Público

341

345

280
263

286

2015

2017

DF

314

318

296
277

284
270

278
262

2019

2015

2017

318
264

252

296

283

Proficiências Saeb - Ensino Médio
DF

Público

Proficiências Saeb - Anos Finais/EF

272
257

Privado

DF

247

241

242
234

238
229

229
221

Privado

Público
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Meta SAEB/DF - resultados comparativos do DF (2017 - 2019)
A Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação (SUPLAV) da Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal (SEEDF), por meio da Diretoria de Avaliação (DIAV), cumprindo a meta 7, estratégia 7.2, do
Plano Nacional de Educação - PNE, cria e estrutura a Meta SAEB/DF. Para definir essa política pública a equipe
técnica responsável analisou as metas estabelecidas por outros estados Brasileiros, pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o currículo da SEEDF, as matrizes de referência das
avaliações e os resultados de desempenho obtidos por nossos estudantes na série histórica do Sistema de
Avaliação da Educação Básica (Saeb). Deste modo, escalonou-se os níveis do Saeb em três recortes
interpretativos: insuficiente (agrega os níveis 0 a 2 em Língua Portuguesa e 0 a 3 em Matemática), suficiente
(agrega os níveis 3 a 6 em Língua Portuguesa e 4 a 7 em Matemática) e adequado (agrega os últimos níveis de
cada componente curricular). Espera-se o máximo de 20% dos estudantes na primeira faixa e 80% no somatório
das duas últimas.

Anos Iniciais/EF
Porcentagem de estudantes em cada nível - Matemática
Insu ciente (níveis 0 a 3)

Su ciente (níveis 4 a 7)

22,22%

2017

72,67%

20,29%

2019

Adequado (níveis 8 a 10)
5,11%

72,80%

0%

25%

6,90%

50%

75%

100%

Porcentagem de estudantes em cada nível - Língua Portuguesa
Insu ciente (níveis 0 a 2)

Su ciente (níveis 3 a 6)

Adequado (níveis 7 a 9)

2017

14,82%

73,37%

11,80%

2019

15,37%

71,88%

12,75%

0%

25%

50%

75%

100%

Anos Finais/EF
Porcentagem de estudantes em cada nível - Matemática
Insu ciente (níveis 0 a 3)

Su ciente (níveis 4 a 7)

Adequado (níveis 8 e 9)

2017

61,66%

37,37%

0,97%

2019

61,12%

37,74%

1,14%

0%

25%

50%

75%

100%

Porcentagem de estudantes em cada nível - Língua Portuguesa
Insu ciente (níveis 0 a 2)

Su ciente (níveis 3 a 6)

Adequado (níveis 7 e 8)

39,76%

2017

58,26%

43,20%

2019
0%

1,98%

54,59%

25%

50%

2,21%
75%

100%

Ensino Médio
Porcentagem de estudantes em cada nível - Matemática
Insu ciente (níveis 0 a 3)

Su ciente (níveis 4 a 7)

Adequado (níveis 8 a 10)

52,56%

2017

44,34%

58,80%

2019
0%

25%

40,51%
50%

75%

3,10%
0,69%
100%

Porcentagem de estudantes em cada nível - Língua Portuguesa
Insu ciente (níveis 0 a 2)

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

0%

fi

50,47%

36,34%

2019

fi

Adequado (níveis 7 e 8)

48,41%

2017

fi

Su ciente (níveis 3 a 6)
61,91%

25%

50%
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O Distrito Federal dividido em CREs - Saeb 2019
Anos Iniciais/EF
Porcentagem de estudantes em cada nível - Matemática
Insu ciente (níveis 0 a 3)
PLANALTINA

Su ciente (níveis 4 a 7)

30,26%

67,61%

26,80%

GUARÁ

25,53%

PARANOÁ

24,81%

SAMAMBAIA

24,49%

BRAZLÂNDIA

24,21%

RECANTO DAS EMAS

23,86%

SOBRADINHO

23,56%

71,29%

SANTA MARIA

23,43%

71,97%

16,10%

NÚCLEO BANDEIRANTE

15,69%

0%

3,08%

70,51%

5,00%

69,85%

5,94%

72,65%

3,49%
5,15%
4,60%

72,31%

5,05%

74,65%

4,15%

72,59%

11,31%

75,50%

14,22%

TAGUATINGA

5,01%

72,11%

21,20%

PLANO PILOTO

6,14%

69,46%

22,64%

GAMA

2,13%

67,06%

SÃO SEBASTIÃO

CEILÂNDIA

Adequado (níveis 8 a 10)

8,81%

76,87%
25%

50%

8,91%
75%

100%

Porcentagem de estudantes em cada nível - Língua Portuguesa
Insu ciente (níveis 0 a 2)
GUARÁ

21,39%

PLANALTINA

20,71%

Su ciente (níveis 3 a 6)
67,66%
71,26%
70,80%

10,83%

SÃO SEBASTIÃO

18,22%

71,95%

9,83%

RECANTO DAS EMAS

17,99%

71,38%

10,63%

SAMAMBAIA

17,99%

71,34%

10,67%

75,10%

9,06%

SOBRADINHO

15,84%

GAMA

15,94%

PARANOÁ

15,67%

SANTA MARIA

15,52%

72,41%

12,10%

68,61%

18,68%

72,03%

9,98%

16,49%

72,61%
25%

50%
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11,77%

73,48%

11,48%

0%

9,39%

72,71%

12,71%

TAGUATINGA

11,66%

74,94%

14,43%

NÚCLEO BANDEIRANTE

fi

8,03%

18,37%

PLANO PILOTO

fi

10,95%

BRAZLÂNDIA

CEILÂNDIA

fi

Adequado (níveis 7 a 9)

17,40%
75%
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Anos Finais/EF
Porcentagem de estudantes em cada nível - Matemática
Insu ciente (níveis 0 a 3)
SÃO SEBASTIÃO

Su ciente (níveis 4 a 7)

Adequado (níveis 8 e 9)

69,37%

30,64%

66,91%

PLANALTINA

32,94%

PARANOÁ

65,36%

34,64%

GUARÁ

64,90%

34,88%

CEILÂNDIA

64,10%

35,90%

0,15%

0,22%

SAMAMBAIA

62,95%

36,90%

RECANTO DAS EMAS

62,44%

37,56%

GAMA

62,31%

37,53%

0,16%

BRAZLÂNDIA

61,90%

37,57%

0,53%

SOBRADINHO

60,90%

38,61%

0,49%

TAGUATINGA

60,10%

39,60%

0,30%

NÚCLEO BANDEIRANTE

60,01%

39,99%

54,04%

SANTA MARIA

45,07%

52,66%

PLANO PILOTO
0%

46,29%

25%

50%

75%

0,15%

0,89%
1,05%
100%

Porcentagem de estudantes em cada nível - Língua Portuguesa
Insu ciente (níveis 0 a 2)
PLANALTINA

Su ciente (níveis 3 a 6)

53,04%

45,98%

50,67%

SÃO SEBASTIÃO

48,32%

49,55%

PARANOÁ

49,96%

48,20%

GUARÁ

50,79%

1,01%
1,18%

BRAZLÂNDIA

44,19%

54,84%

0,97%

GAMA

43,46%

54,82%

42,56%

55,48%

1,72%
1,96%

RECANTO DAS EMAS

41,34%

56,67%

1,99%

SOBRADINHO

41,34%

57,14%

1,52%

TAGUATINGA

40,32%

57,63%

NÚCLEO BANDEIRANTE

40,04%

58,45%

1,51%

SANTA MARIA

39,80%

58,28%

1,92%

37,18%

2,06%

59,86%
25%

50%

7

Relatório de Atividades - CACS/FUNDEB/DF (56456087)
fi

0,49%

53,83%

0%

fi

1,01%

44,99%

PLANO PILOTO

fi

0,98%

SAMAMBAIA

CEILÂNDIA

fi

Adequado (níveis 7 e 8)

2,96%
75%
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Ensino Médio
Porcentagem de estudantes em cada nível - Matemática
Insu ciente (níveis 0 a 3)

Su ciente (níveis 4 a 7)

PARANOÁ

Adequado (níveis 8 a 10)

76,18%

23,61%

72,62%

RECANTO DAS EMAS

27,38%

70,70%

SOBRADINHO
PLANALTINA
TAGUATINGA

29,14%
30,11%

0,23%

68,74%

31,06%

0,20%

33,63%

64,28%

NÚCLEO BANDEIRANTE

35,24%

61,45%

BRAZLÂNDIA

38,38%

59,84%

PLANO PILOTO

58,78%

GAMA

0,16%

69,66%

66,13%

CEILÂNDIA

0,21%

0,24%
0,48%
0,17%

39,60%

0,56%

40,81%

0,41%

GUARÁ
SAMAMBAIA
SANTA MARIA
SÃO SEBASTIÃO
0%

25%

50%

75%

100%

Porcentagem de estudantes em cada nível - Língua Portuguesa
Insu ciente (níveis 0 a 2)
PARANOÁ

Su ciente (níveis 3 a 6)

Adequado (níveis 7 e 8)

54,03%

45,73%

48,75%

TAGUATINGA

49,40%

40,02%

PLANALTINA
CEILÂNDIA

38,94%

PLANO PILOTO

38,58%

59,40%

0,24%
1,84%
0,58%

60,14%

0,92%

59,16%

2,26%

BRAZLÂNDIA

37,29%

61,52%

1,19%

RECANTO DAS EMAS

37,23%

61,28%

1,49%

NÚCLEO BANDEIRANTE

37,01%

61,84%

1,15%

31,93%

GAMA

65,92%

30,83%

SOBRADINHO

2,15%

68,20%

0,97%

GUARÁ
SAMAMBAIA
SANTA MARIA
SÃO SEBASTIÃO
0%

25%

50%
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ATENÇÃO
VOCÊ JÁ ACESSOU O AVALIAÇÃO EM DESTAQUE?
Visando otimizar o acesso aos dados coletados das avaliaçōes externas foi desenvolvida a plataforma
Avaliação em Destaque que auxilia no acompanhamento do desempenho da rede pública através de
relatórios que possibilitam a análise pedagógica dos dados. Em atenção a esse conjunto de
informações as Coordenações Regionais de Ensino (CREs), as unidades escolares e suas turmas têm a
fundamentação necessária para subsidiar o planejamento de projetos escolares e reorganizar o projeto
político pedagógico.
Constituem a plataforma Avaliação em Destaque os
seguintes módulos: Avaliações externas, Avaliação de
Acompanhamento, Avaliações institucionais, Prova
Diagnóstica, Simulado DF e Certi cação.
Para acessar a plataforma basta entrar no link
avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br e inserir seu login e
senha do Sistema Ieducar.
Convidamos você a navegar pelo Avaliação em Destaque
e utilizar todos os recursos disponíveis. Contamos com sua
participação na análise dos dados!

Anotações:
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