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NOTA ORIENTATIVA N°.003/2017 
 
Dispõe sobre o controle financeiro da 
aplicação no ensino. 

 
O AUDITOR INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO, no uso de 
suas atribuições legais previstas na Lei Municipal n°.834/2012 e, 
 
Considerando o disposto no art. 212 da Constituição Federal Brasileira; 
 
Considerando ainda as disposições da Lei Federal n°.9.394/96 -  Lei de Diretrizes 
Básicas da Educação (LDB) em especial no art. 69, §5º; 
 
Considerando a necessidade de se operacionalizar o controle financeiro da 

aplicação no ensino no âmbito do município para garantir a aplicação mínima de 

25% (vinte e cinco por cento) constitucionalmente instituída; 

 

Considerando que a não comprovação da aplicação dos 25% (vinte e cinco por 

cento) dos recursos no ensino poderá resultar em intervenção do Estado nos 

Municípios (CF, art. 34, inciso VII), assim como na rejeição das contas do gestor 

pelo Tribunal de Contas, 

 
O R I E N T A:  
 
1. Que seja aberta conta corrente específica vinculada a educação para que o 
responsável pelo Tesouro Municipal após apurar a cada dez dias (art. 69, §5º da 
LDB ) o valor arrecadado de impostos e transferências, transfira o equivalente a 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor para a conta criada de acordo com os seguintes 
subitens:  
 
1.1 Os valores arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês serão 
transferidos até o vigésimo dia (art. 69, §5º, inciso I); 
 
1.2 Os valores arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês serão 
transferidos até o trigésimo dia (art. 69, §5º, inciso II); 
 
1.3 Os valores arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês serão 
repassados até o décimo dia do mês subsequente (art. 69, §5º, inciso III); 
 
2. Que seja utilizada da tabela abaixo para ser executado o controle decendial de 
receitas aplicáveis ao ensino: 
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Referência:  Valor arrecadado no período Valor transferido no período 

Valor total 
transferido 

no mês Receitas % 1 a 10 11 a 20 21 a 31 11 a 20 21 a 31 1 a 10 

Cota-parte FPM 5        

Transferência financeira LC 87/96 5        

Cota-parte ICMS 5        

Cota-parte IPI Exportação 5        

Cota-parte ITR 5        

Cota-parte IPVA 5        

Transferências do IRRF 25        

IPTU 25        

ITBI 25        

ISSQN 25        

Juros e Dívida Ativa de Impostos 25        

Multas originadas de Impostos 25        

TOTAL         

Nota: Quanto ao FPM, ICMS, ICMS Desoneração, IPI exportação, IPVA e ITR transfere-se apenas 5% pois 20% já foi repassado para formação 
do FUNDEB. 

 
 
Fundão, 19 de janeiro 2017. 

 

 

 

LEONARDO DE LIMA OLIVEIRA 

Auditor Interno 
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