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AOS SERVIDORES DAS UNIDADES 
 

ESCOLARES DA FUNEC E SEDUC 
 
 
 

 

O Município de Contagem, assim como os demais entes da federação, tem 

políticas públicas a serem desenvolvidas de forma a garantir os direitos 

sociais estabelecidos na Constituição. Entre estas políticas estão as 

políticas públicas educacionais. 

 

A Constituição Federal determina que os municípios atuem prioritariamente 

no ensino fundamental e na educação básica e deverão aplicar, no mínimo, 

25% da receita resultante de impostos, na sua manutenção e no seu 

desenvolvimento. 

 

Apesar de não ser uma determinação legal, o Município de Contagem, usando 

de suas prerrogativas de ser um ente autônomo, com poder de auto-

organização e administração, atua de forma subsidiária na manutenção e 

desenvolvimento do ensino médio – profissional e técnico, através da  
Fundação de Ensino de Contagem – Funec. 

 

Para ofertar um ensino de qualidade e atender às demandas dos usuários, 

buscou-se estabelecer uma relação de parceria entre o Executivo Municipal,  
Funec e Seduc, principalmente com transferências de recursos financeiros. 

 

Assim, o Poder Executivo Municipal, realiza transferências de recursos 

financeiros oriundos do Tesouro Municipal para a Funec e para a Seduc, a 

fim de que se possa operacionalizar e manter o ensino médio – técnico e 

profissional, satisfazendo assim as necessidades educacionais dos 

habitantes de Contagem 

 

Desta feita, a presente Cartilha sobre Caixa Escolar (despesas de manutenção 

e desenvolvimento do ensino) - como conceder, aplicar e prestar contas - foi 

desenvolvida pela Auditoria e Controle Interno da Funec visando esclarecer 
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e orientar os Diretores e demais servidores das Unidades Escolares quanto 

à gestão dos recursos públicos transferidos, para que possam efetuar de 

forma eficaz o controle interno dessas despesas e proporcionar melhorias 

no gerenciamento desses recursos. 

 

Não se pretende, com este documento, esgotar todas as dúvidas sobre o tema 

nem se trata de um documento definitivo, pois alterações poderão surgir 

futuramente tendo em vista a nova conjuntura e alterações na legislação. 

 

Com a publicação desta Cartilha, a Fundação, juntamento com a Secretaria  
Municipal de Educação, dá continuidade a sua atuação preventiva e orientativa, 

visando eliminar erros involuntários por parte dos servidores na aplicação de 

recursos públicos, suscitando tempestivamente as ações corretivas por parte 

daqueles que devem efetuar o controle e a gestão nas Unidades Escolares. 
 

 

Contagem, 03 de setembro de 2014. 

 

José Ramoniele Raimundo dos Santos  
Secretário Municipal de Educação 

 

 

Karla Roque Miranda Pires  
Presidente da Funec 

 

 

Adriana Valadares Caiafa  
Revisora de Controle Interno 
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OBJETIVO 
 

 

Facilitar o esclarecimento das dúvidas sobre as perguntas 

mais frequentes com relação à concessão, aplicação e 

prestação de contas dos recursos transferidos para os caixas 

escolares, e também aos operadores de administração, 

finanças e planejamento e aos responsáveis por recebimento 

de materiais e serviços e aos tomadores de contas. 
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1. O QUE É A CAIXA ESCOLAR? 
 
 

 

Caixa Escolar é uma associação civil 

de direito privado, com personalidade 

jurídica, sem fins lucrativos, que 

credencia a escola receber e 

 
 

 

administrar recursos financeiros 

destinados ao suprimento de suas 

atividades básicas. 

 
 
 

2. FUNÇÕES 
 
 

ADMINISTRATIVA – quando fiscal da Caixa Escolar objetivando 

administra os recursos financeiros garantir  o  fortalecimento  e  a 

recebidos de forma articulada com o autonomia administrativa, financeira 

Colegiado Escolar.   e pedagógica da escola, visando a 

   melhoria da qualidade do ensino. 

DELIBERATIVA  –  quando  elege  o  

tesoureiro, o secretário e o conselho  
    
 
 

3. QUEM RESPONDE PELO  

CAIXA ESCOLAR? 
 

 

O Diretor da Unidade Escolar é o 

representante legal da caixa escolar 

e nomeado no Estatuto como  
Presidente. Tem competência para 

assinar o termo de cooperação e 

ainda: 

 

a) Supervisionar os trabalhos do 

caixa escolar 

b) Autorizar a execução do Plano de  
Trabalho;  
c) Autorizar pagamentos e assinar 

cheques em conjunto com o 

 

 

Tesoureiro;  
O Presidente da caixa escolar tem 

as mesmas responsabilidades de 

um ordenador de despesas, pois 

responde pelos recursos públicos 

transferidos ao caixa escolar. 

 

“Ordenador de despesa é toda e 

qualquer autoridade de cujos atos 

resultarem emissão de empenho, 

autorização de pagamento, 

suprimento ou dispêndio”. (Decreto  
Federal 200/67) 
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4. PODEM SER REALIZADAS QUAISQUER  

DESPESAS COM RECURSO TRANSFERIDO? 
 

Não.  De  acordo  com  a  Portaria caráter  educativo, informativo ou 

Funec  n
o
  139/2014  e  Decreto  no de orientação social e desde que 

936/2008 é vedada a realização de relacionadas  ao  objeto  do  Termo 

despesas para:   de  Cooperação  e  integrantes  de 

    projetos pedagógicos devidamente 

a) Realização de despesas com taxas elencados ou previstos no Plano de 

bancárias, multas, juros ou correção Trabalho e das quais não constem 

monetária, referente a pagamentos nomes, símbolos ou imagens que 

ou recolhimentos fora do prazo; caracterizam promoção pessoal de 

b) Na realização de despesas a título autoridades, de servidores públicos 

de taxa de administração, gerência e/ou de outras pessoas físicas;  

ou similar;   e) Aquisição de produtos 

c) No pagamento, a qualquer título, alimentícios, assistência médica- 

de servidor ou empregado público, odontológica, farmacêutica e 

integrante  de  quadro  de  pessoal psicológica  e  outras  formas  de 

de órgão ou entidade pública da assistência social.    

administração direta ou indireta; f) Outros estabelecidos no artigo 71 

d) Na  realização de despesas da Lei Federal nº 9.394/96.   

com publicidade, salvo as  de       
          

 

5. QUEM PODE RECEBER OS RECURSOS? 
 

 

As Unidades Escolares da Funec e 

da Seduc que instituíram a caixa 

escolar e que estejam com o 

 

 

cadastro regular – CRC (Certificado 

de Registro Cadastral) na Secretaria 

Municipal de Administração 

 

 

6. COMO SE DEFINE O VALOR A SER  

TRANSFERIDO A CADA CAIXA ESCOLAR? 
 

Funec - A Coordenadoria a) Turnos: Manhã – Tarde - Noite 

Administrativa e Financeira b) Período Integral 

juntamente com a Presidência da c) Curso Técnico e/ou Pronatec 

Funec, definem o valor da per capita  

(quantitativo de alunos matriculados Seduc -  Informações obtidas pelo 

para o ano letivo) e de acordo com o Educacenso realizado pelo INEP, 

perfil da Unidade Escolar: definem o valor da per capita. 
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7. QUAL O PRAZO DE APLICAÇÃO  

DO RECURSO E DA SUA  

PRESTAÇÃO DE CONTAS? 
 

 

O prazo de aplicação do recurso parciais  dos  recursos  seguem 

transferido ao caixa escolar é da cronograma estabelecido pela Funec 

data  de  assinatura  do  termo  de e Seduc, sendo que, a prestação de 

cooperação até o final do exercício contas final tem prazo de 30 (trinta) 

do ano corrente (31/12). dias após o término do termo de 

 cooperação, ou seja, até 31-01 do 

Os prazos de prestação de contas ano subsequente. 
  

 

8. QUAL A FORMA DE  

CONCESSÃO DE RECURSOS? 

 

A  transferência  de  recursos  aos do  extrato  no  Diário  Oficial  de 

caixas escolares será precedida da Contagem  –  DOC,  sendo  que, 

elaboração, aprovação e assinatura os  recursos  serão  liberados  por 

do termo de cooperação entre as parcelas, conforme cronograma de 

partes  –  Funec/Seduc  e  CAIXA desembolso financeiro constante no 

ESCOLAR, com a devida publicação Plano de Trabalho. 

  
 
 

9. PODEM SER ADQUIRIDOS MATERIAIS  

PERMANENTES COM RECURSOS  

DO TERMO DE COOPERAÇÃO? 
 

 

Sim. De acordo com o Termo de Termo de  Cooperação deverão 

Cooperação  assinado  e  Plano  de ser  devidamente identificados  e 

Trabalho aprovado, parte do recurso patrimoniados pela Funec. 

é destinado à aquisição de bens     

móveis e equipamentos. Deverá apresentar na prestação 

   de  contas  final,  a  documentação 

Os materiais permanentes comprobatória  referente à  carga 

adquiridos   com recursos   do patrimonial do bem móvel adquirido. 
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10. QUAL A FORMA DE UTILIZAÇÃO DOS 
 

RECURSOS? 
 

 

Os recursos deverão ser mantidos 

em conta bancária específica, 

permitindo-se efetuar apenas 

despesas previstas no Plano de 

Trabalho, mediante cheque 

nominal, ordem bancária ao credor, 

transferência eletrônica disponível. 

 
Os recursos enquanto não 

empregados na sua finalidade, 

deverão ser aplicados em caderneta 

de poupança de instituição financeira 

oficial, se a previsão de seu uso for 

igual ou superior a um mês, ou em 

 

 

fundos de aplicação financeira de 

curto prazo, ou, ainda, em operação 

no mercado aberto lastreada em 

títulos da dívida pública municipal, 

quando sua utilização estiver prevista 

para prazos menores. 

 

É VEDADO:  
a) Pagamento de qualquer despesa 

em dinheiro (espécie); 

b) Saques;  
c) Movimentação da conta para 

outro fim. 

 
 

11. QUAIS SÃO AS NORMAS DE CONTROLE 
 

INTERNO RELATIVAS À APLICAÇÃO DE RECURSO? 
 

 

São as seguintes: 

 

a) A despesa deve ser atestada por  
02 (dois) servidores credenciados 

para tal; 

 
b) Os preços dos materiais e serviços 

devem guardar conformidade com os 

preços praticados no mercado; 

 

c) As qualidades dos materiais e 

serviços devem ser rigorosamente 

verificadas; 

 
d) A quantidade e a especificação 

técnica do material deve ser objeto 

de conferência rigorosa; 

 
e) Os bens de consumo adquiridos 

devem merecer o mesmo zelo 

 

 

dispensado aos adquiridos através 

do processamento normal da 

despesa, pois, trata-se de recurso 

público; 

 
f) O recurso não deve ser aplicado 

em despesa distinta daquela para a 

qual foi solicitada constituindo desvio 

de finalidade a sua aplicação em 

desacordo com o detalhamento da 

destinação do recurso; 

 

g) Os saldos não aplicados até  
o fim da vigência do exercício 

financeiro deverão ser devolvidos 

através de GEA (Guia Especial de  
Arrecadação) na conta bancária 

especifica estabelecida no Termo de  
Cooperação. 
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12. DEVER DE PRESTAR CONTAS 
 
 
 

De acordo com a CF/88 art. 70 

parágrafo único:  
“Prestará contas qualquer pessoa 

física ou jurídica, pública ou 

privada, que utilize, arrecade, 

guarde, gerencie ou administre 

dinheiros, bens e valores públicos 

ou pelos quais a União responda 

ou que, em nome desta, assuma 

obrigações de natureza pecuniária”. 

 

A prestação de contas é o conjunto 

de documentos e informações 

 
 
 

disponibilizados pela entidade ao 

órgão repassador dos recursos, de 

forma a possibilitar a apreciação, 

conhecimento e julgamento das 

contas dos recursos repassados 

através do termo de cooperação, 

na periodicidade estabelecida.  
Em outras palavras, é o meio pelo 

qual a Administração Pública pode 

aferir a legalidade dos atos 

praticados e comprovar o efetivo 

cumprimento do objeto do Termo de  
Cooperação. 

 
 

 

13. O QUE ACONTECE COM O CAIXA 
 

ESCOLAR QUE NÃO PRESTAR CONTAS? 
 
 

 

Suspensão de todos os repasses 

de recursos e impedimento de 

celebrar novos contratos com a 

Administração Pública. 

 

Depois de esgotadas todas as 

medidas administrativas internas  
referentes à   regularização do 

envio  da prestação  de  contas, a 
Unidade Administrativa da Funec e 

Seduc responsáveis pela área 

deverá providenciar instauração de 

processo Tomada de Contas  
Especial referente ao caixa escolar 

inadimplente (em atraso com as 

prestações de contas – parcial ou 

final). 

 
Este procedimento é regulamentado 

 
 

 

pela  IN  03/2013  do  Tribunal  de  
Contas do Estado de MG que visa 

apurar responsabilidade por 

omissão ou irregularidade praticada 

no dever de prestar contas ou pelo 

dano causado aos cofres públicos. 

 
“Art. 3º As medidas administrativas 

internas que precedem a instauração 

de tomada de contas especial podem 

constituir-se em diligências, 

notificações, comunicações ou outros 

procedimentos devidamente 

formalizados, destinados a promover 

a prestação de contas ou o 

ressarcimento ao erário estadual ou 

municipal. 

 

§ 1º As medidas mencionadas no 
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caput serão adotadas e ultimadas 

em até 180 (cento e oitenta dias).”  
As medidas administrativas 

internas objetivam coletar os dados 

e informações que elucidem o 

possível fato irregular ou que 

caracterizem a ocorrência de dano 

ao erário e seu responsável. Este 

deverá ser cientificado para 

manifestar sobre os fatos que lhe 

são imputados ou ressarcir o dano. 

A instauração do processo de  
Tomada de Contas Especial deverá 

ser realizada pelo dirigente máximo 

da Fundação e o Controle Interno 

notificado para acompanhamento e 

posterior manifestação. 

 

Concluída a Tomada de Contas  
Especial a Fundação deverá 

encaminhar o processo para análise 

e decisão do Tribunal de Contas. 

 

14. O QUE É A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL? 
 
 

É  um  processo  excepcional  de III – quantificar o dano;  
natureza administrativa  que visa A prática de qualquer ato ilegal, 

apurar responsabilidade por ilegítimo ou antieconômico que 

omissão ou irregularidade no dever resulte  em  dano  ao  Erário,  bem 

de prestar contas ou por dano ao como a recusa a intimação para 

erário.   prestação de contas  tempestiva 

A tomada de contas especial tem ou  intempestiva,  formulada pela 

como finalidade:  autoridade competente, ensejará a 

I – apurar a ocorrência dos fatos; instauração de Tomada de Contas 

II - apurar responsabilidade;  Especial, na forma da lei.  
       

 

15. O QUE ACONTECE SE NÃO FOR  

INSTAURADO O PROCESSO DE  

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL? 
 

Qualquer agente público ao tomar do  Tribunal  de  Contas  de  MG, 

conhecimento da ocorrência determina-se  que  a  autoridade 

de  qualquer  fato  ensejador  da administrativa competente esgotada 

instauração de tomada de contas as medidas administrativas internas, 

especial, deverá comunicar, deverá  instaurar,  sob  pena  de 

formal e imediatamente, o fato à responsabilidade solidária, tomada 

sua chefia imediata, sob pena de de contas especial para apuração 

responsabilidade solidária. dos fatos, quantificação do dano e 

De   acordo  com orientações identificação dos responsáveis. 
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16. QUAL A RESPONSABILIDADE  

DO REPRESENTANTE LEGAL DO CAIXA  

ESCOLAR PELA MÁ APLICAÇÃO DO  

RECURSO OU NÃO PRESTAÇÃO  

DE CONTAS? 
 

 

Conforme irregularidades e/ou aplicação dos recursos. 

inconformidades   apontadas na Da mesma forma, responde perante 

prestação  de  contas,  parcial  ou a   Administração   Pública   sem 

final, o Presidente do caixa escolar prejuízo das demais ações civis e 

responde solidariamente pela má criminais. 

    
 
 

17. QUAL A RESPONSABILIDADE DO  

SERVIDOR PELA MÁ APLICAÇÃO DO  

RECURSO OU NÃO PRESTAÇÃO  

DE CONTAS? 
 

 

De acordo com a Lei nº 2160/90 – determina que    

Estatuto do Servidor:        

      “Art. 11   – Constitui ato de 

“Art.  117  O  servidor  responde improbidade administrativa que 

civil, penal e administrativamente atenta  contra  os  princípios  da 

pelo  exercício  irregular  de  suas administração pública qualquer 

atribuições”.     ação ou omissão que viole os deveres 

      de honestidade,   imparcialidade, 

Ainda neste sentido, a   Lei legalidade e lealdade às instituições 

Federal  nº  8.429/92  que  dispõe e notadamente:   

sobre  as  sanções  aplicáveis  aos      

agentes  públicos  nos  casos  de (...)     

enriquecimento ilícito no exercício      

de  mandato,  cargo,  emprego  ou VI - deixar de prestar contas quando 

função na administração pública esteja obrigado a fazê-lo”.   

direta, indireta ou fundacional      
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18. QUAIS DOCUMENTOS DEVEM  

COMPOR A PRESTAÇÃO DE CONTAS? 
 
 

a) Cópia do Termo de Cooperação; h)   Extrato   da   conta   bancária 

b) Cópia do Plano de Trabalho; específica do período de 

c) Demonstrativo de execução da recebimentos  dos recursos até 

receita e da despesa;  o   último pagamento   efetuado, 

d) Demonstrativo dos rendimentos contendo toda a movimentação dos 

auferidos da aplicação dos recursos; recursos e conciliação bancária;  

e) Relação de pagamentos i) Comprovante do recolhimento do 

efetuados;   saldo do recurso se for o caso;  

f)  Relatório  de  cumprimento  do j)Comprovantes legais de despesas 

objeto;   devidamente quitados;  

g)  Relação  de  bens  adquiridos, k)  Parecer  do  Conselho  Fiscal  e 

produzidos ou construídos com os Colegiado;    

recursos transferidos;      
        

 

19. QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DOS  

COMPROVANTES DE DESPESA REALIZADA? 
 

 

Os comprovantes das despesas têm 

as mesmas características de 

quaisquer documentos relativos a 

despesas subordinadas ao processo 

normal de pagamento (empenho – 

liquidação – pagamento). 

 

As principais características são as 

seguintes: 

 
1) Como comprovante da despesa 

só será aceito a primeira via da Nota  
Fiscal ou equivalente; 

 

2) Os documentos fiscais, notas 

fiscais de vendas, notas fiscais de 

prestação de serviços – pessoa 

jurídica, faturas e recibos de 

 

 

pessoas físicas, não deverão 

conter emendas, rasuras, 

acréscimos, entrelinhas; 

 

3) Deverão ser emitidos por quem 

forneceu o material ou prestou o 

serviço; 

 
4) Deverão estar em nome da 

Caixa Escolar correspondente, com 

o devido CNPJ; 

 
5) Deverão ainda constar 

obrigatoriamente: 

 

a) A data da emissão que deverá 

ser sempre igual ou posterior à 

data da concessão do recurso; 
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b)  O  detalhamento  do  material c)  No caso de serviços prestados 

fornecido  ou  do  serviço  prestado por pessoas físicas exigir: 

evitando-se   generalizações   ou - A nota fiscal avulsa se o prestador 

abreviaturas que impeçam o de serviço tiver inscrição municipal; 

conhecimento da natureza das  

despesas e da unidade fornecida de - Recibo de pagamento de autônomo 

materiais ou serviços (discriminação que deve conter número do Registro 

da  quantidade  de  produto  ou  de Geral (RG) e CPF e inscrição no INSS 

serviço);    se for o caso. 
     

 

 

20. CAIXA ESCOLAR PODE PEDIR  

RESSARCIMENTO DE VALOR APLICADO  

ANTES DA CONCESSÃO DO RECURSO? 
 

 

É VEDADA a indenização de valor aplicado anterior à data da concessão 

do recurso. 

 

 

21. A DATA DO DOCUMENTO PODERÁ SER  

SUPERIOR AO PRAZO FIXADO PARA  

APLICAÇÃO? 
 
 
 

Não será admitido documento com data de emissão que seja superior ao 

prazo fixado para aplicação. 

 

 

22. POR QUEM DEVERÃO SER ATESTADOS 
 

OS COMPROVANTES DE DESPESAS? 
 
 

 

Os comprovantes de despesas deverão ser atestados por 02 (dois) 

servidores devidamente identificados (cargo, função, assinatura legível). 
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23. PODERÁ A APLICAÇÃO DO RECURSO  

ULTRAPASSAR O EXERCÍCIO FINANCEIRO? 
 
 

 

Não. A aplicação do recurso deverá obedecer ao exercício financeiro da 

sua concessão. 

 
 

 

24. A QUEM COMPETE APROVAR A  

PRESTAÇÃO DE CONTAS? 
 
 

 

A Prestação de Contas após analisada 

é aprovada pela Coordenadoria 

Administrativa e Financeira - Setor de 

Caixa Escolar e pela Gerência de Caixa 

Escolar - Seduc. 

 

Caso seja identificada alguma 

inconformidade e/ou irregularidade 

na prestação de contas, o setor 

 
 

 

deverá notificar o caixa escolar 

estabelecendo prazo para que sejam 

providenciadas as devidas correções 

e/ou justificativas, quanto for o caso  
A liberação da parcela subseqüente 

estará condicionada à regularidade 

da prestação de contas da parcela 

anterior. 

 

 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE 
 
 

 

- Constituição Federal, de 05 de 

outubro de 1988; 

- Lei Federal 8.666/93, de 21 de 

junho de 1993; 

- Lei Federal 9.396/94, de 20 de 

dezembro de 1996; 

- Lei Federal 4.320, de 17 de 

março de 1964; 

- Lei Federal 8.429, de 02 de junho 

 
 

 

de 1992;  
- Decreto Municipal nº 788, de 09 

de outubro de 2007; 

- Decreto Municipal no 936, de 16 

de maio de 2008; 

- Portaria Funec n
o
 139, de 28 de 

agosto de 2014;  
- Instrução Normativa 03/2013 do  
Tribunal de Contas Estado MG; 
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ANOTAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19 




