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GESTÃO E FINANCIAMENTO 

DA EDUCAÇÃO
SETOR FINANCEIRO



Por que investir em educação

● A educação é direito social de todos 
e dever da família, da sociedade e 
do Estado.

● Relação entre escolaridade dos 
indivíduos, desenvolvimento da 
nação e qualidade de vida de sua 
população.



Ensino Fundamental obrigatório

● Dever do Poder Público de oferecê-lo a 
todos

● Dever dos pais ou responsáveis de 
matricular os filhos

● Direito das crianças

e adolescentes à educação escolar 
● Direito da sociedade para assegurar

a formação de cidadãos



Responsabilidade
pela oferta da educação básica

União
EstadoEnsino 

Médio

UniãoMunicípio e 
Estado

Ensino

Fundamental

Estado e União

(CF, art. 30, VI)
MunicípioEducação 

Infantil

Função supletiva 
e redistributiva

Função 
própriaEtapa

Atuação prioritária dos Municípios no Ensino Fundamental e Infantil (art. 211 da CF)



Recursos vinculados à 
educação

CF de 1988 – art. 212
LDB de 1996 – art. 69

Da receita resultante de impostos  
deverá ser aplicado anualmente na 
Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino - MDE:
● 18% pela União (nunca menos)
● 25% pelos estados, DF e municípios 



Ao determinar a vinculação de 
recursos financeiros para a educação, 
a Constituição garantiu percentuais 
mínimos da receita resultante de 
impostos à manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 

Recursos vinculados à 
educação



25,00%

15,00%
60,00%

EDUCAÇÃO

SAÚDE

DEMAIS SECRETARIAS

RECEITA DE IMPOSTOS
Recursos Vinculados



TRANSFERÊNCIAS AUTOMÁTICAS 
E TRANSFERÊNCIAS 

VOLUNTÁRIAS



Transferências Automáticas
Não dependem de adesão a projetos 

específicos.
São garantidas através de legislação.

MDE 
FUNDEB 
SALÁRIO EDUCAÇÃO 
PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar

PNATE – Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar

PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola

PDDE – Programa Escola Acessível

PDDE – PDE Escola



PDDE – Programa Mais Educação

PDDE – Atleta na Escola

PEATE – Programa Estadual de Apoio ao Transporte 
        Escolar do RS

Transferências Voluntárias
Transferências oriundas por adesão a 

projetos oferecidos pelo FNDE
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)



Recursos vinculados à 
educação – MDE

Receita tributária própria de impostos:
● IPTU – Imposto Territorial Urbano
● IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte
● ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis
● ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Transferências correntes:
● FPM/FPE – Fundo de Participação dos Municípios/ dos 

Estados
● ITR – Imposto Territorial Rural
● IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados
● ICMS – Imposto sobre Circulação de Merc. e Serviços
● IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automot.



Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino – MDE

Despesas consideradas MDE (LDB, art. 70)

● Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e 
demais profissionais da educação

● Aquisição, manutenção, construção e conservação de 
instalações e equipamentos necessários ao ensino

● Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao 
ensino

● Estudos e pesquisas visando a qualidade e a expansão 
do ensino

● Aquisição de material didático-escolar
● Manutenção de programas de transporte escolar



Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino – MDE

Despesas não consideradas MDE (LDB, art. 71)

● Pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino e 
que não vise ao aprimoramento da sua qualidade

● Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter 
assistencial, desportivo ou cultural

● Programas suplementares de alimentação, assistência 
médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras 
formas de assistência social

● Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para 
beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar

● Pessoal docente e demais trabalhadores da educação, 
quando em desvio de função ou em atividade alheia à 
manutenção e ao desenvolvimento do ensino



Recursos subvinculados para a 
Educação Básica

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

- FUNDEB

Instituído pela Emenda Constitucional nº 53/2006 
e regulamentado pela Lei Federal nº 11.494 de 
20 de junho de 2007
Duração de 14 anos – 2007 a 2020



Dos 25% para a MDE, 20% de 
alguns impostos são subvinculados 
para o  FUNDEB

Recursos aplicados em toda a 
Educação Básica (Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e Médio)

  FUNDEB 



25%

RECURSOS ARRECADADOS
DE IMPOSTOS MDE

IPTU

IRRF; ITBI; 
ISSQN; FPM;

ITR; IPI; ICMS;

IPVA 

20%

FUNDEB

FPM; ITR; IPI; 
ICMS; IPVA

ITCMD 

REDISTRIBUIÇÃO
PARA OS 
MUNICÍPIOS POR
 Nº DE ALUNOS



Destina-se à manutenção e ao desenvolvimento da 
educação básica pública e à valorização dos 
trabalhadores em educação, incluindo sua 
condigna remuneração.
É definido nacionalmente um valor anual mínimo 
por aluno, visando garantir um padrão de qualidade 
do ensino em todos os estados do Brasil (evitar a 
disparidade entre os estados) – R$ 2.875,03 para 
2017.
Os estados que não atingirem o mínimo definido 
nacionalmente receberão complementação da 
União.

FUNDEB



A União complementará os Fundos 
sempre que em cada Estado o valor por 
aluno não alcançar o valor mínimo 
nacional.
Em 2017, nove Estados brasileiros 
receberam complementação da União: 
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Piauí, 
Ceará, Bahia, Pará, Maranhão e 
Amazonas.

FUNDEB
Complementação da União 



A distribuição dar-se-á no âmbito de cada 
estado, entre o governo estadual e os seus 
municípios, na proporção do número de 
alunos matriculados anualmente nas 
respectivas redes de educação básica 
pública, com base no censo escolar do ano 
anterior, realizado pelo INEP/MEC.

  FUNDEB
Distribuição dos Recursos 



Deve ser destinado no mínimo 60% ao 
pagamento da remuneração dos 
profissionais do magistério da educação 
básica em efetivo exercício.
É vedada a utilização dos recursos em 
ações não consideradas de manutenção e 
desenvolvimento da educação básica (art. 
71 da LDB).

  FUNDEB
Utilização dos Recursos 



Docentes, profissionais que oferecem 
suporte pedagógico direto ao exercício da 
docência, incluindo direção ou administração 
escolar, planejamento, supervisão, 
inspeção, orientação educacional e 
coordenação pedagógica.

FUNDEB
Profissionais do Magistério 



       alário educação

Recolhido pelas empresas sob a forma de 
contribuição social e fonte adicional de 
financiamento da educação básica pública - 
CF, art. 212, § 5º.

As cotas estaduais e municipais serão 
distribuídas de acordo com o número de alunos 
matriculados na educação básica pública nas 
respectivas redes de ensino.



       alário educação

A União não poderá utilizar os recursos do 
salário educação para a complementação ao 
Fundeb (MP 339/06, art. 5º, parág. 1º). 

Os recursos do salário educação
não poderão ser utilizados
para pagamento de
pessoal e alimentação
escolar (art. 42 da MP que altera o art. 9º da lei 
9.766/98).



       alário educação

Despesas consideradas: 
● transporte escolar 
● material didático pedagógico
● infraestrutura da escola

Despesas não consideradas:
● merenda escolar 
● assistência à saúde do estudante
● pagamento e capacitação de pessoal



PNAE
Programa Nacional

de Alimentação Escolar
● Tem por objetivo atender as necessidades 

nutricionais dos alunos, durante sua 
permanência em sala de aula

● Cardápio elaborado por nutricionistas
● Atende toda a educação básica
● Valor anual repassado ao Município, em dez 

parcelas, conforme Censo Escolar do ano 
anterior



PNATE
Programa Nacional Apoio ao 

Transporte Escolar

Garantir o acesso à educação dos alunos do 
Ensino Fundamental público residentes em 
área rural, custeando o oferecimento de 
transporte escolar.

Caxias do Sul transporta 3.718 alunos da rede 
municipal e 1.891 da rede estadual, 
totalizando 5.609 alunos.



PDDE
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

O PDDE é regido pela Lei 11.947, de 16 de 
junho de 2009, e por resoluções do Conselho 
Deliberativo do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, cujas principias 
são as seguintes:

● Resolução nº 9/2011
● Resolução nº 10/2013
● Resolução nº 15/2014
● Resolução nº 8/2016



PDDE
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Objetivo

Prover a escola com recursos  financeiros, 
de forma suplementar, visando:

●  a melhoria da infraestrutura física e       
    pedagógica
●  o bom funcionamento da unidade escolar
●  o fortalecimento da participação social e     
   da auto gestão do estabelecimento de        
   ensino



 PDDE
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Público Alvo

Escolas públicas estaduais e municipais,
de Ensino Fundamental, inscritas no
censo escolar



PDDE
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Da transferência dos recursos

Escolas com CPM
➔ Repasse direto para Uex (Escola)

Escolas sem CPM
➔ Repasse para a EEx (Prefeitura)

Os recursos são transferidos anualmente



PDDE
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Cálculo dos valores repassados às 
escolas

Os valores são calculados de acordo com o 
número de alunos matriculados na educação 
básica, obtidos no censo escolar do ano anterior 
ao repasse.



PDDE
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Cálculo dos valores repassados às 
escolas

Valor Total = Valor Fixo + Valor Variável

Valor fixo → de acordo com o tipo de                 
                      estabelecimento de ensino

Valor variável → de acordo com o nº de alunos



As escolas públicas optam pelo percentual 
a ser repassado em cada categoria (custeio 
e capital), no momento do recadastramento 
online.
 

PDDE
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Percentual do repasse



Entrega anual no final do exercício

PDDE
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Prestação de Contas



Objetivo Geral:  Promover 
acessibilidade e inclusão de 
alunos com deficiência, 
transtornos globais do
desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, assegurando-lhes o 
direito de compartilharem os espaços comuns de 
aprendizagem, por meio de acessibilidade ao 
ambiente físico, aos recursos didáticos e 
pedagógicos e às comunicações e informações.

PDDE
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Programa Escola Acessível



    Objetivos Específicos:

●   Adequar arquitetônica ou estruturalmente salas 
multifuncionais, a fim de atender os requisitos de 
acessibilidade

●  Adequar sanitários, alargar portas e vias de 
acesso, construir rampas, instalar corrimão e 
colocar sinalização tátil e visual

●   Adquirir mobiliário acessível, cadeira de rodas e 
outros recursos de tecnologia assistiva

PDDE
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Programa Escola Acessível



Entrega anual no final do exercício

PDDE
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Programa Escola Acessível
Prestação de Contas



AUTONOMIA FINANCEIRA
Decreto nº 10.649, de 25 de janeiro de 

2002

Dispõe sobre o repasse de recursos para os 
CPMs das Unidades de Ensino da Rede 
Pública Municipal e dá outras providências. 
 



AUTONOMIA FINANCEIRA
Objetivo

Viabilizar a implantação de mecanismos 
ágeis e eficientes de descentralização de 
recursos.
Os recursos serão disponibilizados aos 
CPMs que os administrará com prerrogativas 
e responsabilidades, a partir das aprovações 
efetivas pelo Conselho Escolar e na forma 
do Manual de Orientações especialmente 
elaborado para este fim. 



AUTONOMIA FINANCEIRA
Da Transferência dos Recursos

 Os recursos são transferidos em três 
parcelas anuais,  nos meses de 
janeiro, maio e setembro de cada ano, 
em conta aberta pelos CPMs das 
escolas, exclusivamente para a 
movimentação dos recursos.  



AUTONOMIA FINANCEIRA
Em que utilizar o recurso recebido

● Aquisição de material de consumo
● Aquisição de material permanente
● Contratação de serviços de pessoas físicas 

e/ou jurídicas
● Obras e reformas para manutenção do prédio



Repasse de recursos às escolas que 
possuem Laboratório de Informática 
Educativa e Salas de Recursos 
Multifuncionais - LIES

Repasse de recursos às escolas que 
possuem Laboratório de Informática 
Educativa e Salas de Recursos 
Multifuncionais - LIES

AUTONOMIA FINANCEIRA
Decreto nº 14.946 de 1º outubro de 2010



As escolas recebem verba adicional 
destinada à manutenção dos equipamentos.

Ao final do ano, o saldo poderá ser utilizado 
para aquisição de peças e novos 
equipamentos de informática educativa. 

As escolas recebem verba adicional 
destinada à manutenção dos equipamentos.

Ao final do ano, o saldo poderá ser utilizado 
para aquisição de peças e novos 
equipamentos de informática educativa. 

AUTONOMIA FINANCEIRA



AUTONOMIA FINANCEIRA
Prestação de Contas

Entrega quadrimestral
● Período de janeiro a abril – 10 de maio
● Período de maio a agosto – 10 de 

setembro
● Período de setembro a dezembro – até o 

final do exercício



Controle da aplicação de 
recursos públicos na educação

Controle interno 
● Sistema de Controle Interno do Município
● Controladoria Geral do Município

Controle externo
● Tribunal de Contas
● Poder Legislativo

Controle Social 
● Conselhos



Aplicação indevida dos recursos 
da educação

Consequências para o Estado ou Município

● Rejeição das contas do Governador ou do 
Prefeito pelo Poder Legislativo, com base em 
parecer prévio do Tribunal de Contas

● Impossibilidade de celebrar convênios com os 
entes federais e estaduais

● Impossibilidade de obter empréstimos e 
financiamentos bancários

● Intervenção da União ou do Estado



Aplicação indevida dos recursos 
da educação

Consequências para o Governador ou Prefeito

● Processo por crime de responsabilidade e 
processo penal

● Inelegibilidade por 5 (cinco) anos



PATRIMÔNIO MÓVEL
● Regulamentado através do Decreto n.º 

18.282, de 08 de julho de 2016 

● Sempre que houver a movimentação de 
um bem, deve ser preenchido o respectivo 
documento para formalizar o ato. 



PATRIMÔNIO MÓVEL

● Quando houver troca de responsável da 
unidade, preencher ATA DE TROCA DE 
RESPONSÁVEL e fazer a conferência do 
relatório de bens e assinar



PATRIMÔNIO MÓVEL

● Quando a unidade possui bens que não 
servem mais para o uso, que estão 
sucateados ou ociosos, o bem deverá ser 
mantido, em local próprio, até que seja 
realizado o leilão dos bens móveis 
inservíveis

● Os bens NÃO devem ser simplesmente 
descartados ou doados para terceiros



PATRIMÔNIO MÓVEL

● Apenas os bens que não apresentam 
condições para serem vendidos como 
sucatas é que, mediante processo 
administrativo instruído com 
documentação, poderão ser descartados

● Em atendimento as disposições legais, o 
Município realiza INVENTÁRIO DOS BENS 
MÓVEIS anualmente



PATRIMÔNIO MÓVEL

● As divergências apuradas no inventário 
serão avaliadas posteriormente pelo Setor 
de Patrimônio Móvel podendo resultar em 
processo de sindicância



PATRIMÔNIO MÓVEL

“Todo servidor público poderá ser chamado à 
responsabilidade pelo desaparecimento do material 

que lhe for confiado, para guarda ou uso, bem 
como pelo dano que, dolosa ou culposamente, 

causar a qualquer material, esteja ou não sob sua 
guarda.” 

(Manual de Normas e Procedimentos do 
Patrimônio Móvel)



PATRIMÔNIO MÓVEL

Disciplina o art. 7º, do Decreto nº 18.282/2016, 
que trata do controle e normatização dos bens 
patrimoniais móveis:

Artº 7º – Caberá ao Secretário de Recursos 
Humanos e Logística encaminhar à Corregedoria 
Geral abertura de processo de sindicância para 
apurar a divergência apontada.



PATRIMÔNIO MÓVEL

Art. 253. do Estatuto do Servidor

São penas disciplinares:

I – advertência;
II – repreensão;
III – suspensão ou multa;
IV – destituição de função gratificada;
… entre outras



PATRIMÔNIO MÓVEL

Art. 267 do Estatuto do Servidor:

A autoridade que tiver ciência de irregularidade 
no serviço público é obrigada a promover a sua 
apuração imediata, mediante sindicância ou 
procedimento administrativo disciplinar, 
assegurada ao acusado ampla defesa, sob pena 
de tornar-se corresponsável.
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