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RESUMO 

 

Esta dissertação foi desenvolvida no Programa de Pós-graduação Profissional em Gestão 

de Políticas Públicas da Escola de Administração de Empresas de São Paulo - Fundação 

Getúlio Vargas. Tem como objetivo identificar e analisar os desafios dos gestores perante 

a gestão financeira dos recursos dos Conselhos Escolares do Município de Pirambu/SE. A 

pesquisa foi realizada por meio de uma abordagem qualitativa e quantitativa, utilizando 

entrevista e observações em loco com as gestoras de duas escolas do município de Pirambu. 

Utilizou-se também, para a construção desse trabalho, a investigação documental e 

bibliográfica, sendo analisados documentos municipais referentes ao programa, tais como: 

Atos Normativos, Leis, Regulamentos, Regimentos. Ao término da presente pesquisa foi 

elaborado um plano de Ação Educacional que visa apresentar proposituras que buscam 

propiciar uma melhor gestão dos recursos públicos, subsidiando assim, uma educação de 

qualidade.   

  

Palavras-chave: Conselhos Escolares, Gestão Escolar; Gestão Financeira, Descentralização e 

Gestão Escolar, Programa de Apoio Financeiro Escolar, Programa Dinheiro Direto na Escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation was developed in the Professional Postgraduate Program in Public Policy 

Management at the São Paulo School of Business Administration - Fundação Getúlio Vargas. 

Its objective is to identify and analyze the challenges faced by managers in the financial 

management of the resources of the School Councils of the Municipality of Pirambu/SE. The 

research was carried out through a qualitative and quantitative approach, using interviews and 

observations in situ with the administrators of two schools in the city of Pirambu. Documentary 

and bibliographic research was also used for the construction of this work, with municipal 

documents referring to the program being analyzed, such as: Normative Acts, Laws, 

Regulations, Regiments. At the end of this research, an Educational Action plan was elaborated, 

which aims to present proposals that seek to provide a better management of public resources, 

thus subsidizing quality education. 

 

Keywords: School Councils, School Management; Financial Management, Decentralization 

and School Management, School Financial Support Program, Direct Money Program at School. 
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 INTRODUÇÃO 

   

São muitos os desafios na atuação do gestor escolar, mas, um deles é a gestão financeira 

das escolas. Enfim, o gestor tem que conciliar de maneira equitativa a gestão pedagógica, 

administrativa e financeira com as dificuldades e especificidades existentes em cada uma 

dessas esferas. Na atual conjuntura deve entender que as áreas pedagógica, administrativa e 

financeira estão interligadas e com um objetivo em comum: proporcionar uma educação de 

qualidade com o bom funcionamento da escola, conforme está previsto na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996. 

Embora a gestão administrativa e financeira não seja o objetivo principal da escola, faz 

parte da sua responsabilidade. Assim, temos que considerar que a parte administrativa e 

financeira absorve muito tempo e habilidades do gestor. Este fator adicionado a gestão 

pedagógica, faz com que, muitas vezes, ele se dedique muito à uma área deixando as demais 

esferas em segundo plano.  

Não vamos julgar qual área deve o gestor atentar-se mais, contudo, é preciso que o 

gestor tenha uma concepção de gestão híbrida, na qual nenhuma área se sobrepõe à outra e sim 

ocupem o seu devido lugar na sua agenda da gestão.  

Para atender a essas questões, pretende-se identificar as dificuldades da gestão dos 

recursos financeiros da escola, embora se saiba que as exigências do programa demandam 

muito tempo de trabalho por parte desse profissional e que atualmente muitos vem focando em 

garantir a ação finalística da escola, ou seja, o resultado final que é o processo ensino-

aprendizagem.  

Nesse sentido, definiram-se como objetivos desta investigação analisar os desafios da 

gestão dos recursos financeiros dos Conselhos Escolares do Munícipio de Pirambu/SE e propor 

a partir dos resultados de pesquisa, proposições para a melhoria das dificuldades encontradas.  

O presente trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro tratamos de apresentar 

o histórico sobre a descentralização dos recursos financeiros educacionais. No segundo será 

realizada a análise da execução financeira dos Conselhos Escolares do Município de Pirambu 

com base na bibliografia pertinente e nos dados coletados por meio de entrevistas feitas aos 

gestores escolares e relatório da observação em duas escolas. Por fim no terceiro serão 

apresentadas proposituras para uma melhoria na gestão das unidades escolares. 
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1 – CONTEXTUALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS DAS UNIDADES 

EXECUTORAS DO MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE. 

 

 Neste primeiro capítulo, busca-se apresentar o histórico sobre a descentralização dos 

recursos financeiros educacionais. No decorrer do capitulo serão apresentadas características 

especificas do sistema educacional municipal e o papel do Conselho escolar enquanto parte 

importante e decisivo no acompanhamento e execução dos recursos financeiros destinados as 

escolas do município de Pirambu. 

 

1.1 A Descentralização dos Recursos Financeiros na Escola 

 

O processo de descentralização financeira da União para os sistemas de ensino dos 

estados, do distrito federal e dos municípios intensificou-se a partir de meados da década de 

1990, com a introdução de legislações importantes, como a Resolução nº 12/1995, que cria o 

PDDE, a Lei nº 9.424/96, que cria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) e a nº Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDBEN). Essas leis fazem parte de uma breve reforma da 

educação brasileira, redimensionando o sistema de ensino, em que a descentralização é vista 

como um artifício capaz de possibilitar a gestão democrática, princípio estabelecido no artigo 

206 da Constituição Federal de 1988.    

Nesse contexto, organismos internacionais, como o Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), entre outros, propõem a descentralização como forma 

de desburocratização do Estado e a autonomia gerencial para as escolas, proposta que foi 

acatada pelo governo brasileiro em sua política educacional a partir da década de 1990, 

promovendo, principalmente, mudanças significativas no processo de financiamento ou de 

gestão financeira da educação (SOUZA; FARIA, 2004 apud YANAGUITA, 2010).   

A Lei nº 9.394/96 (LDBEN) regulamenta como os recursos devem ser organizados, 

estabelecendo os moldes da descentralização da gestão financeira para as escolas públicas 

brasileiras. O artigo 9º, inciso III, determina a incumbência da União em prestar assistência 

técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios; o artigo 15º assegura 
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progressivos graus de autonomia às escolas públicas e o artigo 75º, § 3º, estabelece a 

possibilidade de transferência direta de recursos aos estabelecimentos de ensino.         

Art. 9º. A União incumbir-se-á de: III prestar assistência 

técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e aos 

Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de 

ensino e o atendimento prioritário à escolaridade 

obrigatória, exercendo sua função redistributiva e 

supletiva.  
Art. 15º. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades 

escolares públicas de educação básica que os integram 

progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa e de gestão financeira, observadas as 

normas gerais de direito financeiro público. [...].  
Art. 75º, § 3º “[...], a União poderá fazer a transferência 

direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, 

considerando o número de alunos que efetivamente 

frequentam a escola”. (BRASIL, 1996)  
  

Desse modo, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), criado pela Resolução nº 

12, de 10 de maio de 1995, com a denominação de Programa de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental (PMDE), denominação alterada para Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE) pela Medida Provisória nº 1.784/98, representa a 

intencionalidade e o mecanismo adotado pelo governo brasileiro para efetivar o processo de 

descentralização de recursos para a educação. As mudanças iniciaram-se, em 2007, com o Plano 

de Desenvolvimento da Educação (PDE) e os programas que passaram a levar dinheiro para as 

escolas: Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE Escola), Mais Educação, Mais Cultura e 

Escola Aberta. Até 2008, o PDDE contemplava apenas as escolas públicas de Ensino 

Fundamental. Em 2009, com a edição da Medida Provisória nº 455, de 28 de janeiro 

(transformada posteriormente na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009), foi ampliado para toda 

a Educação Básica, passando a abranger as escolas da Educação Infantil, Ensino Fundamental 

e Ensino Médio (BRASIL, 2010), apresentando-se como uma ação do governo federal que visa 

garantir a transferência direta de recursos financeiros da União às escolas de Educação Básica 

das redes públicas.   

O PDDE tem por finalidade prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às 

escolas públicas da Educação Básica e engloba várias ações que objetivam a melhoria da 

infraestrutura física e pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos 

financeiro, administrativo e didático, contribuindo para elevar os índices de desempenho da 

Educação Básica.  Os recursos são transferidos independentemente da celebração de convênio 

ou instrumento congênere, de acordo com o número de alunos extraído do censo escolar do ano 

anterior ao do repasse (BRASIL, 2010). No decorrer dos anos, o PDDE vem ampliando suas 
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ações, disponibilizando recursos por meio de programas distintos. Tal processo iniciou-se com 

a proposição do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).  

Instituído pela Resolução nº 52/2004, o Programa Escola Aberta tem como objetivo 

oferecer recursos destinados à realização de atividades de aprendizado e lazer nos finais de 

semana nas escolas públicas.  

Para Souza (2006) apud Yanaguita  (2010), a reforma no financiamento da educação, 

que abarca a reconstrução no Brasil na década de 1990, teve duas grandes frentes: a primeira, 

de conceitos e políticas do financiamento dos sistemas de ensino e a segunda, que se refere à 

construção de mecanismos de financiamento local, articulando no âmbito da instituição escolar 

um modelo de gestão escolar capaz de produzir uma forma diferente de lidar com essa questão 

para boa parte das escolas brasileiras. As duas frentes se complementam e são indissociáveis. 

Referem-se a uma iniciativa de se estabelecer uma unidade financeira em cada escola em 

regime autônomo (art. 15, da Lei nº 9.394/96), sendo fundamentais para o início de um novo 

processo de gestão escolar com um aspecto diferenciado, a gestão financeira.   

Desse modo, entendemos a descentralização da gestão financeira para a escola como 

um processo com diferentes dimensões (política, educacional e econômica) que possibilita, 

dentro dos parâmetros da legislação educacional, uma autonomia na gestão dos recursos.  

Nesse sentido, essa autonomia é fundamental para o fortalecimento institucional da 

escola e se constitui como um ótimo exercício de cidadania para a comunidade escolar, partindo 

do pressuposto de que a comunidade escolar tem conhecimento sobre sua realidade e 

prioridades para aplicação do dinheiro público. O exercício da autonomia exige uma gestão que 

possua liderança e competência para convocar e coordenar as ações com os diversos atores da 

escola, em um processo de construção de uma gestão democrática e participativa, que valorize 

e reconheça a autonomia, sem deixar de considerar a responsabilidade compartilhada e o 

comprometimento com os objetivos e metas projetadas em consenso, possibilitando que a 

escola possa responder a demandas simples, mas que produzem grandes diferenças no seu 

funcionamento e que têm implicações diretas para o cumprimento da proposta pedagógica da 

escola. “Na perspectiva de uma gestão democrática, a autonomia está relacionada a uma 

construção coletiva que envolve todos os atores partícipes da escola” (SILVA, 2015, p.63) 

 

 

 

 

http://www.ppgp2014.caedufjf.net/mod/page/view.php?id=2311
http://www.ppgp2014.caedufjf.net/mod/page/view.php?id=2311
http://www.ppgp2014.caedufjf.net/mod/page/view.php?id=2311
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1.2 Os Programas Vinculados ao PDDE (Programa Dinheiro Direto na 

Escola) 

 

De acordo com as resoluções do FNDE, a partir de 2010, novas ações/programas foram 

agregadas ao PDDE. Além dos programas já existentes, as escolas de Educação Básica passam 

a contar com os seguintes programas:  

Quadro 01 – PDDE e os Programas Agregados. 

 

 

Os recursos do programa PDDE-Educação Básica destinam-se à cobertura de despesas 

de custeio, manutenção e pequenos investimentos, buscando garantir o funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino beneficiários, devendo ser empregados na aquisição de material 

permanente; na realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à 

manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da unidade escolar; na aquisição de 

material de consumo; na avaliação de aprendizagem; na implementação de projeto pedagógico 

e no desenvolvimento de atividades educacionais (BRASIL, 2013).  

O Programa Mais Educação tem como prioridade contribuir para a ampliação da jornada 

escolar das escolas públicas de Ensino Fundamental, apoiando-se nos princípios da educação 

integral, ou seja, a ampliação do tempo e do espaço educativo e a extensão do ambiente escolar, 

por meio da realização de atividades socioeducativas no contra turno, buscando atender ao 

disposto no artigo 34 da LDBEN sobre a ampliação progressiva da jornada escolar e melhorar 

a qualidade da educação, de acordo com Oliveira (2014). 
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O Programa Novo Mais Educação, criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido 

pela Resolução FNDE nº 17/2017, é uma estratégia do Ministério da Educação que tem como 

objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, 

por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, otimizando o tempo de 

permanência dos estudantes na escola. 

Em 2018, o Programa foi implementado por meio da realização de acompanhamento 

pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática e do desenvolvimento de atividades nos 

campos de artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a melhoria do desempenho educacional 

mediante a complementação da carga horária em cinco ou quinze horas semanais no turno e 

contra turno escolar. 

O Programa tem por finalidade contribuir para a: 

I - Alfabetização, ampliação do letramento e melhoria do desempenho em língua portuguesa e 

matemática das crianças e dos adolescentes, por meio de acompanhamento pedagógico 

específico; 

II - Redução do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano, mediante a implementação 

de ações pedagógicas para melhoria do rendimento e desempenho escolar; 

III - Melhoria dos resultados de aprendizagem do ensino fundamental, nos anos iniciais e finais 

– 3º e o 9º ano do ensino fundamental regular. 

IV - Ampliação do período de permanência dos alunos na escola. 

O Programa Novo Mais Educação foi implementado nas escolas públicas de ensino 

fundamental, por meio de articulação institucional e cooperação com as secretarias estaduais, 

distrital e municipais de educação, mediante apoio técnico e financeiro do Ministério da 

Educação - MEC. 

O PDE é um plano amplo proposto pelo MEC/FNDE com o objetivo de melhorar a 

qualidade da educação pública por meio diversas ações/programas, entre eles, o Plano de 

Desenvolvimento da Escola (PDE Escola), regulamentado pela Portaria nº 27/2007 e o 

Programa Mais Educação, que tem sua base legal na Portaria Normativa Interministerial nº 

17/2007 (BRASIL, 2007a, 2007b) e no Decreto nº 7.083/2010. O PDE Escola é baseado em um 

planejamento estratégico. Ele atende prioritariamente às escolas com baixo Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e visa produzir decisões e ações eleitas como 

fundamentais para a melhoria do desempenho escolar. 

O Programa Escola Acessível, de acordo com a Resolução nº 19/2013, destina recursos 

financeiros voltados à promoção da acessibilidade e inclusão escolar de estudantes  da 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49131-port-1144mais-educ-pdf&category_slug=outubro-2016-pdf&Itemid=30192
http://www.imprensanacional.gov.br/web/guest/consulta?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=http%3A%2F%2Fwww.imprensanacional.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fconsulta%3Fp_auth%3Dnh70a8qK%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_rcv%3D1&_101_assetEntryId=1350788&_101_type=content&_101_groupId=68942&_101_urlTitle=resolucao-n-17-de-22-de-dezembro-de-2017-1350784-1350784&_101_redirect=http%3A%2F%2Fwww.imprensanacional.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fconsulta%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_entryClassName%3D%26_3_modifiedselection%3D1%26_3_keywords%3D%26_3_documentsSearchContainerPrimaryKeys%3D15_PORTLET_1343873%252C15_PORTLET_1343886%252C15_PORTLET_1343899%252C15_PORTLET_1343912%252C15_PORTLET_1343691%252C15_PORTLET_1343704%252C15_PORTLET_1343717%252C15_PORTLET_1343730%252C15_PORTLET_1343743%252C15_PORTLET_1343639%252C15_PORTLET_1343652%252C15_PORTLET_1343665%252C15_PORTLET_1343678%252C15_PORTLET_1343808%252C15_PORTLET_1343821%252C15_PORTLET_1343834%252C15_PORTLET_1343847%252C15_PORTLET_1343860%252C15_PORTLET_1343756%252C15_PORTLET_1343769%26_3_modifieddayFrom%3D26%26_3_ddm_21040_artCategory_pt_BR_sortable%3D%26_3_format%3D%26_3_modifiedfrom%3D26%252F12%252F2017%26_3_formDate%3D1524247612131%26_3_modified%3D%255B20171226000000%2BTO%2B20171226235959%255D%26_3_modifieddayTo%3D26%26_3_modifiedto%3D26%252F12%252F2017%26_3_groupId%3D0%26_3_ddm_21040_pubName_pt_BR_sortable%3Ddo1%252C%2Bdo1a%252C%2Bdo1e%26_3_ddm_21040_artType_pt_BR_sortable%3Dresolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%26_3_modifiedyearTo%3D2017%26_3_ddm_21040_artSection_pt_BR_sortable%3Dminist%25C3%25A9rio%2Bda%2Beduca%25C3%25A7%25C3%25A3o%26_3_modifiedyearFrom%3D2017%26_3_modifiedmonthFrom%3D11%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_modifiedmonthTo%3D11&inheritRedirect=true
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Educação Especial em classes comuns do ensino regular, devendo ser empregados na aquisição 

de materiais e bens e/ou contratação de serviços para construção e adequação de rampas; 

alargamento de portas e passagens; instalação de corrimão; construção e adequação de 

sanitários para acessibilidade e colocação de sinalização visual, tátil e sonora; cadeiras de rodas; 

bebedouros  e mobiliários acessíveis e outros produtos de alta tecnologia assistiva (recursos 

tecnológicos de complexidade média/alta, entre os quais hardware e software, com a finalidade 

de promover acessibilidade às pessoas com deficiência). 

Instituído pelo Decreto nº 7.352, de 04/11/2010, e pela Portaria nº 86, de 01/02/2013, 

alterada pela Portaria nº 238 de 23 de abril de 2021, o Programa Nacional de Educação do 

Campo (Pronacampo) abrange ações de formação inicial e continuada de professores, 

distribuição de material didático específico, acesso e recuperação da infraestrutura em todas as 

etapas e modalidades de ensino da educação do campo. A ação consiste na destinação de 

recursos financeiros de custeio e de capital às escolas públicas estaduais, distritais e municipais, 

localizadas no campo, que tenham estudantes matriculados na educação básica, a fim de 

propiciar adequação e benfeitoria na infraestrutura física dessas unidades, necessárias à 

realização de atividades educativas e pedagógicas voltadas à melhoria da qualidade do ensino 

(realização de reparos ou pequenas ampliações e cobertura de outras despesas que favoreçam a 

manutenção, conservação e melhoria de suas instalações, bem como na aquisição de mobiliário 

escolar e na concretização de outras ações que concorram para a elevação do desempenho 

escolar). O PDDE Campo atende escolas de educação básica do campo que possuam Unidade 

Executora Própria (UEx) e foi criado pela Resolução nº 05, de 20 de abril de 2021 que destina 

recursos financeiros.  

O Programa Atleta na Escola destina recursos financeiros de custeio às escolas públicas 

que tenham a partir de 10 (dez) estudantes na faixa etária de 12 a 17 anos, matriculados no 

Ensino Fundamental e/ou Médio, a fim de favorecer a disseminação da prática esportiva em 

uma perspectiva de formação educativa integral que concorra para a elevação do desempenho 

escolar e esportivo dos alunos, devendo ser empregados na aquisição de materiais e/ou 

contratação de serviços para realização de reparos e/ou pequenas ampliações que favoreçam a 

manutenção, a conservação e a melhoria das instalações físicas da escola para realização de 

atividades educativas e esportivas (BRASIL, 2013).  

O Programa Mais Cultura nas Escolas tem o objetivo de promover a escola como espaço 

cultural, contribuindo para a formação artística e cultural dos estudantes, articulando-a ao 

projeto político pedagógico das escolas. O programa não possui resolução própria e sim um 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7352.htm
http://pronacampo.mec.gov.br/images/pdf/port_86_01022013.pdf
https://hom-pu.serpro.gov.br/mec/pt-br/media/semesp/pdf/resolucao_36_de_21_de_agosto_de_2012.pdf
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Manual de Orientação do Programa Mais Cultura nas Escolas. De acordo com a proposta do 

programa, somente as escolas participantes do PME e ProEMI poderiam elaborar projetos a 

serem contemplados com os recursos dos programas.  

O Programa Escola Sustentável, criado pela Resolução nº 18/2014, destina recursos 

financeiros de custeio e de capital a fim de favorecer a melhoria da qualidade de ensino e a 

promoção da sustentabilidade socioambiental nas unidades escolares. Os recursos financeiros 

devem ser empregados na implementação de ações que propiciem condições favoráveis à 

melhoria da qualidade de ensino e à transição das escolas para a sustentabilidade 

socioambiental, considerando a gestão, o currículo, o espaço físico e a comunidade, de forma 

a se tornarem espaços educadores sustentáveis (BRASIL, 2014).  

A Resolução nº 63/2009 autorizou a destinação de recursos às escolas públicas de 

Ensino Médio regular não profissionalizantes selecionadas pelas respectivas Secretarias de 

Educação para aderirem ao Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI). Tal resolução orienta 

essas escolas a elaborarem os Planos de Ações Pedagógicas (PAP), podendo empregar os 

recursos em: material de consumo; locação de infraestrutura (utilização esporádica de espaços 

físicos, transporte, alimentação, hospedagem); locação de equipamentos (contratação de 

serviços de sonorização, mídia, fotografia, informática e outros relacionados à utilização 

esporádica de equipamentos específicos); obras de reparo, manutenção e pequenas adequações 

prediais; contratação de consultoria para apoio técnico e de aperfeiçoamento das unidades 

escolares e das práticas docentes; aquisição de materiais didático-pedagógicos e  de 

equipamentos para laboratórios de ciências, informática, sistema de rádio-escola, cinema, mídia 

e outros (BRASIL, 2009).  

O Programa Água na Escola é uma ação que destina recursos financeiros de custeio e 

de capital às escolas públicas do campo e quilombolas, que tenham estudantes matriculados na 

educação básica, garantindo as adequações necessárias ao abastecimento de água em condições 

apropriadas para consumo e o esgotamento sanitário, nas unidades escolares que tenham 

declarado no Censo a inexistência de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário e 

ainda não tenham sido beneficiadas com essa assistência pecuniária (para aquisição de 

equipamentos, instalações hidráulicas e contratação de mão de obra, necessários à construção 

de poços, cisternas, fossa séptica e outras formas que assegurem provimento contínuo de água 

adequada ao consumo humano e esgotamento sanitário). Criado pela Resolução/CD/FNDE nº 

02, de 20 de abril de 2021, o PDDE água atente escolas públicas do campo e quilombolas, 
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conforme os critérios estabelecidos em Resolução a partir do número de matrículas, sendo que 

de 4 a 50 matrículas; de 51 a 150 matrículas e com mais de 150 matrículas. 

 

1.3 Os Recursos Disponibilizados do PDDE 

 

Para o recebimento dos recursos do PDDE, são estabelecidas às escolas a criação e a 

manutenção de uma Unidade Executora (UEx), ou seja, uma entidade de direito privado, ligada 

diretamente à escola e que tem a função de receber, executar e prestar contas dos recursos 

repassados pelo programa. Na cidade de Pirambu, a UEx recebe o nome de Conselho Escolar. 

O repasse de recursos direto para as contas bancárias dos Conselhos consiste numa estratégia 

do PDDE que pretende prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas 

públicas da Educação Básica. O valor do repasse está vinculado ao número de alunos 

matriculados na escola, de acordo com os dados do censo escolar do ano anterior.   

Assim, compreende-se que “o dinheiro repassado para as escolas por intermédio do 

PDDE representa uma forma descentralizada de administrar os recursos financeiros destinados 

à educação, refletindo diretamente no desenvolvimento de ações democráticas na gestão 

escolar” (SILVA, 2015, p.67).   

Desse modo, é imprescindível que a gestão escolar perceba a necessidade de priorizar 

as ideias e decisões dos envolvidos nas atividades da escola, possibilitando dessa maneira que 

o planejamento educacional esteja vinculado a uma gestão democrática. Para tanto, é 

importante que a gestão escolar ao executar os recursos disponíveis e ao buscar atender de 

forma satisfatória as necessidades dos processos de ensino e aprendizagem esteja atenta às 

normas estabelecidas pelos órgãos responsáveis pelos recursos, seja na esfera federal, seja na 

esfera estadual (SILVA, 2015).  

Diante desse processo de descentralização de recursos promovido pelo PDDE, julgamos 

necessário conhecer os parceiros envolvidos, bem como suas atribuições em relação ao repasse 

e execução do programa.   

Nesse sentido, a Resolução nº 10, de 18 de abril de 2013, estabelece, em seu art. 5º, que 

os recursos do PDDE serão destinados às escolas e aos polos por intermédio de suas Entidades 

Executoras (EEx), Unidades Executoras Próprias (UEx) e Entidades Mantenedoras (EM), 

assim definidas:  

I - Entidade Executora (EEx) - prefeituras municipais e 

secretarias distritais e estaduais responsáveis pela formalização 

dos procedimentos necessários ao recebimento, execução e 

prestação de contas dos recursos do programa, destinados às 
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escolas de suas redes de ensino que não possuem UEx, bem 

como pelo recebimento, análise e emissão de parecer das 

prestações de contas das UEx, representativas de suas escolas 

ou dos polos presenciais da UAB a ela vinculados;  
II - Unidade Executora Própria (UEx) - entidade privada sem fins 

lucrativos, representativa das escolas públicas e dos polos 

presenciais da UAB, integrada por membros da comunidade 

escolar, comumente denominada de caixa escolar, conselho 

escolar, colegiado escolar, associação de pais e mestres, círculo 

de pais e mestres, dentre outras entidades, responsáveis pela 

formalização dos procedimentos necessários ao recebimento 

dos repasses do programa, destinados às referidas escolas e 

polos, bem como pela execução e prestação de contas desses 

recursos; e  
III - Entidade Mantenedora (EM) - entidade privada sem fins 

lucrativos, qualificada como beneficente de assistência social, 

ou de atendimento direto e gratuito ao público, representativa 

das escolas privadas de educação especial, responsáveis pela 

formalização dos procedimentos necessários ao recebimento 

dos repasses do programa, destinados às referidas escolas, bem 

como pela execução e prestação de contas desses recursos. 

(BRASIL, 2013)  
 

1.4 As atribuições dos Parceiros Envolvidos 

 

O FNDE, para operacionalizar o PDDE, contará, portanto, com a parceria do governo 

estadual, por meio de sua Secretaria Estadual de Educação e dos Conselhos, que, nesse 

processo, possuem atribuições específicas, conforme mostram os quadros 2 e 3. Em relação à 

Entidade Executora (EEx) e à Unidade Executora Própria (UEx), a Resolução nº 10/2013 

define as seguintes atribuições:  

Quadro 2. Atribuições da EEx no PDDE  

Parceiro  Atribuições  

  

  

  

   

Entidade  

Executora  

(EEx) 

  

  

  

  

 manter o acompanhamento das transferências do PDDE, de forma a 

permitir a notificação dos respectivos créditos aos dirigentes das UEx 

representativas das escolas de sua rede ; apoiar, técnica e 

financeiramente, as UEx, representativas de suas escolas no 

cumprimento das suas obrigações, inclusive, se necessário, com a 

disponibilização de contador para esse fim, bem como em iniciativas que 

contribuam para a regular e eficiente aplicação dos recursos do 

programa, vedadas ingerências na autonomia de gestão que lhes é 

assegurada;  
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Entidade  

Executora  

(EEx) 

 

 acompanhar, fiscalizar e controlar a execução dos recursos repassados às 

UEx representativas de suas escolas;  

 receber e analisar as prestações de contas das UEx, representativas de 

suas escolas e dos polos que mantém, emitindo parecer, favorável ou 

desfavorável, acerca de sua aprovação;  

 Enviar tempestivamente, ao FNDE, a prestação de contas dos recursos 

destinados às escolas integrantes de sua respectiva rede de ensino, nos 

termos previstos no inciso II, do § 1º, do art. 19;  

 disponibilizar, quando solicitada, às comunidades escolar e local toda e 

qualquer informação referente à aplicação dos recursos do programa; e  

 garantir livre acesso às suas dependências a representantes do FNDE, do 

Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes 

esclarecimentos e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em 

missão de acompanhamento, fiscalização e auditoria.  

 

Fonte: Adaptado de Brasil (2013).      

 

Quadro 3. Atribuições da UEx no PDDE  

Parceiro  Atribuições  

  

  

 

Unidade  

Executora  

Própria   

(UEx) 

 manter seus dados cadastrais atualizados no sistema PDDEWEb1 

e na agência depositária dos recursos do programa; manter o 

acompanhamento das transferências do PDDE, de forma a 

permitir a disponibilização de informações sobre os valores 

devidos às escolas e os créditos correspondentes;  

 exercer plenamente autonomia de gestão do PDDE, assegurando 

à comunidade escolar participação sistemática e efetiva nas 

decisões colegiadas; empregar os recursos em favor das escolas 

em conformidade com o disposto na alínea anterior e com as 

normas e os critérios estabelecidos para a execução do PDDE 

                                            
1 PDDEWEb consiste no Sistema  em plataforma Web criado pelo FNDE .  
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Unidade 

Executora 

Própria 

(UEx) 

 adotar os procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 9, de 

2011 para as aquisições de bens permanentes e materiais de 

consumo e contratações de serviços em favor das escolas, 

mantendo os comprovantes das referidas despesas em seus 

arquivos, à disposição do FNDE, dos órgãos de controle interno 

e externo e do Ministério Público, pelo prazo de 20 (vinte) anos ;  

 afixar, nas sedes das escolas em local de fácil acesso e 

visibilidade, demonstrativo sintético que evidencie os bens e 

materiais e os serviços que lhes foram fornecidos e prestados a 

expensas do programa, com a indicação dos valores 

correspondentes;  

 prestar contas à EEx, à qual se vinculam as escolas da utilização 

dos recursos recebidos;  

 disponibilizar, quando solicitada, às comunidades escolar e local 

toda e qualquer informação referente à aplicação dos recursos do 

programa;  

 garantir livre acesso às suas dependências a representantes do 

FNDE e demais órgãos de acompanhamento, fiscalização e 

auditoria, prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-lhes 

documentos requeridos;  

 

Fonte: Adaptado de Brasil (2013).  

  

Com tantas atribuições, compreende-se que a descentralização da gestão financeira para 

a escola e a obrigatoriedade da criação de uma UEx trazem dificuldades no processo de gestão 

escolar, ocasionando, inclusive, a má gestão dos recursos recebidos. Nesse sentido, a 

descentralização da gestão financeira para a escola constitui-se em grande desafio para a 

qualidade da educação pública, para a gestão democrática e para a autonomia escolar.  
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1.5 A Organização dos Conselhos como Unidade Gestora dos Recursos 

Recebidos 

 

O Conselho escolar é a Unidade Executora (UEx) das escolas públicas municipais da 

cidade de Pirambu. De acordo com a Resolução de 03/97, o Ministério da Educação define 

Unidade Executora (UEx) como  uma : 

  

entidade de direito privado, nem fins lucrativos, 

representativo da comunidade escolar (caixa escolar, 

conselho escolar, associação de pais e mestres, etc.), 

responsável pelo recebimento e execução de recursos 

financeiros transferidos pelo FNDE. (BRASIL, 1997)   
      

Assim, o Conselho, responsável pela gestão dos recursos financeiros da escola, 

constitui-se como uma associação civil de direito privado, de caráter social, apartidária, sem 

fins econômicos, com tempo indeterminado de duração e é integrada à escola para cuidar de 

seus interesses.  

Cada Conselho possui um estatuto próprio, reconhecido em cartório, que orienta suas 

ações e que está em conformidade com o estatuto geral. São associados: pais ou responsáveis 

por alunos, professores, pedagogos e funcionários administrativos da escola e os alunos. Os 

conselhos estão organizados referente a participação de seus membros conforme art. 4º do 

estatuto, da seguinte forma: I – Assembleia Geral; II – Conselho Deliberativo; III – Diretoria; 

IV – Conselho Fiscal. 

De acordo com o estatuto a eleição para a Diretoria do Conselho deve ser realizada 

durante o ano letivo e deve seguir as normas do estatuto em vigor. Após a eleição, a ata de 

eleição e posse dos conselheiros e os documentos pessoais dos membros da Diretoria devem 

ser levados para o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, para que seja oficializada a 

nova Diretoria. Após a efetivação do registro, é necessário ir às agências bancárias onde o 

Conselho possui contas correntes, para que seja feito o cadastro do presidente e do tesoureiro. 

O presidente e o tesoureiro são os únicos que podem executar os recursos disponíveis do 

Conselho. Entretanto, as execuções devem ser realizadas em comum acordo com os membros 

do conselho deliberativo e fiscal 

Como podemos observar, todos membros possuem competências, como veremos a 

seguir.  

  Art. 6º – Cabe à Assembleia Geral:  
I – fundar a Unidade Executora Própria;  



25 

 

II – eleger e dar posse à Diretoria, ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal;  

III – discutir e aprovar o estatuto da entidade. 

            Art. 10º – Cabe ao Conselho Deliberativo:  

I – apreciar o Plano de Ação da Diretoria para o respectivo exercício;  

II – aprovar o Plano de Aplicação de Recursos;  

III – revisar os balancetes de receitas e despesas, apresentados nas reuniões pela 

Diretoria, emitindo parecer, por escrito, com assinatura de, pelo menos, 03 

conselheiros;  

IV – promover sindicância para apurar ocorrência de irregularidade no âmbito de 

sua competência;  

V – determinar a perda de mandato dos membros da Diretoria por violação do 

estatuto;  

VI – emitir parecer conclusivo sobre matérias levadas à apreciação do colegiado;  

VII – reunir-se ordinariamente 01 (uma) vez por bimestre. 

 

A diretoria é composta por: Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro. De 

acordo com o estatuto cada membro possui suas atribuições conforme os artigos: 

   

  Art. 17º – Compete ao Presidente:  

I – convocar e presidir as Assembleias gerais ordinárias e extraordinárias e as 

reuniões da Diretoria;  

II  – representar a Unidade Executora Própria em juízo e fora dele;  

III – administrar, juntamente com o tesoureiro e em consonância com o estatuto, 

os recursos financeiros da Unidade Executora Própria;  

IV – ler e tomar as providências cabíveis quanto à correspondência recebida e 

expedida;  

V – promover o entrosamento entre os membros da Diretoria, a fim de que as 

funções sejam desempenhadas satisfatoriamente;  

VI – administrar a Unidade Executora Própria e divulgar as suas finalidades;  

VII  – apresentar relatório anual dos trabalhos realizados.  

           Art. 18º – Compete ao Vice-Presidente:  

I – auxiliar o presidente nas funções pertinentes ao cargo;  

II – assumir as funções do presidente quando este estiver impedido de exercê-las.  

           Art. 19º – Compete ao Secretário:  

I – elaborar a correspondência e a documentação: atas, cartas, ofícios, 

comunicados, convocações etc.;  

II – ler as atas em reuniões e Assembleias;  

III – assinar, juntamente com o presidente, a correspondência expedida;  

IV – manter organizada e arquivada a documentação expedida e recebida;  

V – conservar o livro de atas em dia e sem rasuras;  

VI – elaborar, juntamente com os demais membros da Diretoria, o relatório anual.  

Art. 20 – Compete ao Tesoureiro:  

I – assumir a responsabilidade da movimentação financeira (entrada e saída de 

valores);  

I – assinar, juntamente com o presidente, os cheques, recibos e balancetes;  

II – prestar contas, no mínimo a cada três meses, à Diretoria e ao Conselho Fiscal 

e, anualmente, em Assembleia Geral, aos associados;  

III – manter os livros contábeis (caixa e tombo) em dia e sem rasuras.  
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Dessa forma, o quadro 4 indica a composição do Conselho Escolar.  

Quadro 4. Composição do Conselho Escolar  

Cargo  

Presidente  

Vice-Presidente  

Secretário  

Tesoureiro 

Conselho Fiscal 

Conselho Deliberativo 

Fonte: Estatuto dos Conselhos Escolares de Pirambu.  

    

Outro órgão importante do Conselho é o Conselho Fiscal, encarregado de fiscalizar a 

gestão administrativa e financeira do conselho escolar. Sua formação está prevista no art. 21, 

do estatuto do Conselho que também estabelece as suas competências:  

  

            Art. 22 – Compete ao Conselho Fiscal:  

 

I – fiscalizar as ações e a movimentação financeira da Unidade Executora Própria: 

entradas, saídas e aplicação de recursos, emitindo pareceres para posterior 

apreciação da Assembleia Geral;  

II – examinar e aprovar a programação anual, relatório e a prestação de contas, 

sugerindo alterações, se necessário, mediante emissão de pareceres;  

III – solicitar à Diretoria, sempre que se fizer necessário, esclarecimentos e 

documentos comprobatórios de receita e despesa;  

IV – apontar à Assembleia Geral as irregularidades, sugerindo as medidas que 

julgar úteis à Unidade Executora Própria;  

V – convocar a Assembleia Geral Ordinária, se o Presidente da Unidade Executora 

Própria retardar por mais de um mês a sua convocação, e convocar a Assembleia 

Geral Extraordinária sempre que ocorrerem motivos graves e urgentes.  

 

O Conselho tem como atribuição administrar todos os recursos transferidos pelo FNDE. 

Cabe ainda gerir recursos advindos de doações da comunidade e de entidades privadas e 

controlar recursos provenientes das promoções realizadas na escola. Ele precisa também 

fomentar as atividades pedagógicas, a manutenção e a conservação física de equipamentos e a 

aquisição de materiais necessários ao funcionamento da escola, além de ter a responsabilidade 

de prestar contas de todos os recursos repassados, arrecadados e doados (BRASIL, 2009).  

O conselho escolar deve, quando em missão de acompanhamento, fiscalização e 

auditoria,  garantir o livre acesso às dependências da escola aos representantes do Ministério 

da Educação (MEC), do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos e 
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fornecendo-lhes os documentos requeridos, como os documentos originais comprobatórios de 

despesas (nota fiscal, recibos,cópia do cheque transferências bancárias) e mostrando- lhes os 

bens adquiridos (BRASIL, 2009).   

Conforme estatuto no seu art. 30, os membros terão mandato de 02 (dois) anos, 

permitindo a reeleição por uma única vez. 

É necessário que o conselho esteja atento ao cumprimento das obrigações fiscais e 

trabalhistas, mantendo-se atualizada nos encargos tributários, previdenciários ou sociais a que 

porventura venham a estar sujeitas. Nesse sentido, o Conselho deve apresentar, anualmente, 

Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIPJ) e Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS), ainda que negativa, na forma e prazos estabelecidos, 

respectivamente, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e pela 

Secretaria de Políticas de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho e Emprego e apresentar, 

mensalmente ou semestralmente, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 

(DCTF) à Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, sempre que houver 

ocorrido retenção e recolhimento de valores a título de tributos incidentes sobre serviços 

contratados com recursos públicos (BRASIL, 2013).   

Outra ação determinante para o bom andamento do conselho refere-se ao 

monitoramento das contas correntes e aplicações financeiras, no mínimo, mensalmente, 

observando-se toda a movimentação financeira realizada.  As prestações de contas dos recursos 

recebidos configuram-se como obrigatórias e devem ser elaboradas pelo Conselho anualmente, 

de acordo com as normas específicas definidas e os prazos estabelecidos, sendo encaminhadas 

para a Secretaria Municipal de Educação.  

 

1.6 O Recurso Recebido pelos Conselhos Escolares 

 

O município de Pirambu possui 10 escolas na sua rede de ensino localizadas na sede e 

em seus povoados conforme quadro 5 e 6. Atende as modalidades de ensino de creche, educação 

infantil, ensino fundamental (1º ao 9º ano) e EJA (educação de jovens e adultos). 
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Quadro 5. Relação das Escolas do Município de Pirambu/SE. 

 

Ordem Escola Quantidade de alunos 2021 

01 Escola Municipal Mário Trindade Cruz 835 

02 Escola Leonor Barreto Franco 119 

03 Creche Municipal Nossa Senhora de Lourdes 82 

04 Escola Municipal Laudelina Moura Ferreira 196 

05 Escola Municipal Odete Pereira de Santana 104 

06 Escola Municipal Ester Ribeiro Dantas 29 

07 Escola Municipal João Francisco da Silva 63 

08 Escola Municipal Maria Julia Cruz Daltro 79 

09 Escola Municipal Juarez Lopes Cruz 37 

10 Escola Municipal XV de Novembro 61 

 TOTAL 1.605 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação.  

 

Quadro 6. Modalidade de Ensino das Escolas do Município de Pirambu/SE. 

 

Escolas Localização 

Modalidade de Ensino 

Creche 

( 0 a 3 anos) 

Educação 

Infantil 

(3 a 5 anos) 

Ensino 

Fundanmental 

(1º ao 5º ano) 

Ensino 

Fundanmental 

(6º ao 9º ano) 

EJA 

(Educação 

de Jovens e 

Adultos) 

01 Sede    X X X 

02 Sede  X    

03 Sede X     

04 Aguilhadas X* X X   

05 Marimbondo X* X    

06 Lagoa Redonda X* X X   

07 Aningas X* X X   

08 Baixa Grande X* X X   

09 Santa Isabel X* X X   

10 Alagamar X* X X   

Fonte: Secretaria Municipal de Educação.  

*Escolas atendem a partir dos 3 anos de forma parcial. 
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De acordo com o quadro 7 e 8, verificaremos os recursos recebidos pelas UEX ou 

Conselhos escolares conforme informações extraídas do FNDE referente ao ano de 2021, onde 

as escolas foram contempladas com recursos de acordo com a quantidade de alunos informados 

no censo do ano anterior. 

 

Quadro 7. Quantidade de Conselhos Escolares que Receberam os recursos em 

2021  

Escolas Localização 

Recursos Federais - PDDE 

PDDE Educação 

Básica 

Educação 

Conectada 

Emergencial 

COVID-19 

Educação e Família 

01 Sede  X X  X X 

02 Sede X  X X   

03 Sede X X  X   

04 Aguilhadas X* X X  

05 Marimbondo X* X X   

06 Lagoa Redonda X* X X  

07 Aningas X* X X  

08 Baixa Grande X* X X  

09 Santa Isabel X* X X  

10 Alagamar X* X X  

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da Relação das Unidades Executoras- FNDE/2021.  

 

Quadro 8. Valores Liberados para os Conselhos Escolares em 2021 por Recurso 

Escolas Localização 

Recursos Federais - PDDE 

PDDE Educação 

Básica 

Educação 

Conectada 

Emergencial 

COVID-19 

Educação e Família 

01 Sede  R$ 20.300,00 R$ 7.784,00 R$ 8.669,78 R$ 3.000,00 

02 Sede R$ 3.140,00 R$ 2.451,00 R$ 277,43  

03 Sede R$ 2.700,00 R$ 2.451,00 R$ 171,79  

04 Aguilhadas R$ 4.840,00 R$ 2.451,00 R$ 286,23  

05 Marimbondo R$ 4.080,00 R$ 2.451,00 R$ 224,60  

06 Lagoa Redonda R$ 2.540,00 R$ 4.902,00 R$ 1.280,19  

07 Aningas R$ 2.660,00 R$ 4.902,00 R$ 1.391,30  

08 Baixa Grande R$ 3.520,00 R$ 2.451,00 R$ 192,33  

09 Santa Isabel R$ 2.620,00 R$ 4.902,00 R$ 1.335,75  

10 Alagamar R$ 3.040,00 R$ 4.902,00 R$ 1.430,99  
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Os recursos são transferidos para as contas dos respectivos conselhos e programas 

vinculados. O FNDE abri as contas de acordo com o programa e suas ações. Assim os conselhos 

possuem diversas contas para cada programa ou ação liberada pelo FNDE. 

Os recursos devem ser utilizados de acordo com as resoluções do FNDE. Cada programa 

e suas ações agregadas possuem suas especificações quanto a utilização dos recursos e suas 

finalidades. 
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2 – A GESTÃO FINANCEIRA DOS CONSELHOS ESCOLARES 

DO MUNICÍPIO DE PIRAMBU. 

  

Neste segundo capítulo será realizada a análise da execução financeira dos Conselhos 

Escolares do Município de Pirambu com base na bibliografia pertinente e nos dados coletados 

por meio de entrevistas feitas aos gestores escolares e relatório da observação em duas escolas. 

O principal objetivo deste capítulo é a identificação das principais dificuldades na gestão 

financeira dos Conselhos Escolares pelos gestores. Por meio da análise dos dados coletados, 

pretende-se identificar como se dá o processo de execução financeira das escolas e as 

dificuldades e/ou as falhas ocorridas na execução financeira dos Conselhos Escolares dessas 

escolas.  

  O município possui 10 escolas na sua rede educacional, sendo 03 na sede e 7 nos 

povoados, de acordo com o estatuto dos profissionais do magistério, tanto a remuneração 

quanto a execução da gestão escolar dependem da quantidade de alunos matriculados nas 

escolas. 

  

2.1 Procedimentos para a Pesquisa de Campo  

 

Visando verificar as dificuldades e/ou falhas na execução financeira dos Conselhos 

Escolares, foi realizada pesquisa de campo com as pessoas envolvidas na gestão financeira do 

Conselho Escolar de 02 (duas) escolas com realidades distintas, ou seja, 01(uma) escola 

localizada na sede e 01(uma) escola localizada no povoado.  

Os instrumentos de pesquisa utilizados na presente pesquisa, foram a entrevista e a 

pesquisa de campo realizada por meio da observação de duas escolas, e o método utilizado foi 

o qualitativo e quantitativo.  

A opção por essas metodologias teve como finalidade coletar dados do cotidiano dos 

gestores escolares. Estes dados obtidos pela entrevista e observação irão fundamentar o estudo 

da execução financeira dos Conselhos Escolares vinculadas à Secretaria Municipal de 

Educação de Pirambu. A metodologia executada teve como objetivo propiciar o conhecimento 

do cotidiano da gestão escolar na ótica da escola, considerando que até o momento muito se 

descreveu sobre a execução financeira, suas atribuições e competências legais pertinentes.  
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Um dos documentos analisados e que estruturou a entrevista foi o Plano de Carreira do 

Magistério do município. Uma informação importante e que teve como base inicial para a 

pesquisa foi o art. 40, seção II, sobre a Gestão Escolar, onde diz: 

 

Art. 40º. As Unidade de ensino que funcionarem com 

matricula de até 100 (cem) alunos serão administradas por 

um professor gestor que perceberá uma gratificação no valor 

equivalente a 46% (quarenta e seis por centro) de seu 

vencimento. 

Parágrafo único – O professor Gestor deverá exercer suas 

funções em regime de 200 horas mensais, sendo que 62,5% 

(sessenta e dois virgula cinco por cento) da carga horária, em 

regência de classe e o restante dessa carga horária 

complementadas com as atividades administrativas da 

escola.  

 

Conforme mencionando o recurso financeiro destinado a gestão depende da quantidade 

de alunos informados no censo do ano anterior e outros fatores que serão abordados durante o 

capítulo. 

Analisamos a composição administrativa e gestora das unidades escolares que também 

tem vinculação a quantidade de alunos conforme anexo III. 

 

Quadro: 9: COORDENAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR 

 

Atribuição Gratificação Quantidade  Quantidade de alunos 

Diretor 76% 01 Acima de 1000 

Diretor 56% 01 Acima de 200 

Diretor 46% 01 Abaixo de 200 

Vice-Diretor 66% 02 Acima de 1000 

Secretário 100% 01 Acima de 1000 

Coordenador Pedagógico 56% 01 Acima de 200 

Coordenador Pedagógico 56% 01 Acima de 1000 
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De acordo com o anexo III, a gestão é definida a partir das matriculas da unidade 

escolar, no que diz respeito a composição da coordenação. Uma vez que já está também 

definida no art. 40 do plano de carreira do magistério. 

A entrevista teve como objetivo analisar as diversas atribuições que um gestor possui 

bem como sua percepção sobre a gestão financeira da escola e a forma como este administra 

seu tempo.   

Os questionamentos feitos aos gestores, por meio da entrevista, versam sobre a atuação 

deles como Presidente do Conselho Escolar e Gestor Escolar. Possibilitou também, a 

vinculação entre as respostas do gestor sobre a sua visão na atuação da direção escolar e sua 

prática, onde ocorre de fato. Foram entrevistados os dois gestores das duas escolas que foram 

observadas.   

Após a entrevista, iniciou-se a observação in loco nas escolas, onde houve a 

apresentação, assinatura do Termo de Consentimento e o agendamento dos dias para a 

observação. As observações foram feitas em 03 dias em cada escola, perfazendo uma carga 

horária de 24 horas. No período observado foram feitas anotações das ações do gestor.   

As duas escolas são de porte semelhante quanto a estrutura, mais possuem quantidade 

de alunos diferentes. A escolha teve como critério a quantidade de alunos, uma vez que a forma 

de gerir é diferente de acordo com o plano de carreira do magistério. Nenhuma das escolas 

apresentam dificuldades na utilização dos recursos, devido a consultoria e assessoria recebida 

pela Coordenação de Prestação de contas e sim na execução dos recursos.  

Elas apresentam uma execução financeira satisfatória. Trata-se de um Conselho Escolar 

que entrega as prestações de contas de forma correta, com esporádicas diligências para 

realização de procedimentos formais.  A maioria das prestações de contas e demais 

procedimentos administrativos e financeiros dos Conselhos Escolares são efetuados de maneira 

regular.   

Os critérios para a seleção das escolas analisadas nesta pesquisa foram baseados nas 

informações obtidas pela vivencia na coordenação de prestação de contas da Secretaria 

Municipal de Educação de Pirambu, responsável pela análise de prestação de contas das 

referidas escolas. As informações foram fundamentadas no desempenho de cada escola na 

execução financeira de acordo com sua disponibilidade para gerir a escola nas áreas 

pedagógica, administrativa e financeira.  

Para fins de identificação das Escolas, adotaram-se os nomes: Escola A e Escola B. 

Para preservar a identificação das Escolas também foram informados apenas o quantitativo de 
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alunos conforme o anexo III do plano de carreira, utilizando como base uma escola com mais 

de 200 alunos e uma escola com menos de 200 alunos.  

A Escola A oferta as modalidades de ensino: Educação Infantil (3 a 5 anos) e Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano). Tem mais de 200 alunos e o horário de funcionamento é matutino 

e vespertino. A atual gestora está no cargo há dois anos e tem como formação acadêmica em 

Pedagogia. A mesma já atuou em outros cargos dentro da Secretaria Municipal de Educação.  

A escola B oferta Educação Infantil (3 a 5 anos) e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). 

Tem menos de 200 alunos e o horário de funcionamento é matutino e vespertino. A Gestora 

está no cargo há 1 ano e tem formação acadêmica em Pedagogia. A mesma já atuou como 

Gestora a vários anos anteriores.  

Para realização do levantamento de dados no campo, foi feita a observação nas duas 

escolas, uma pesquisa qualitativa e quantitativa através dos questionários respondidos e das 

anotações registradas pelas visitas feitas nas escolas. 

A observação das duas escolas teve como foco as ações do Diretor, ressaltando as ações 

pedagógicas, administrativas e financeira, no que tange à execução e prestação de contas. 

Foram observados aspectos como o tempo, o envolvimento de outros atores, a delegação das 

atividades e a forma de condução da gestão financeira e administrativa, bem como outros 

aspectos aqui não listados, porém, que surgiram e teve um efeito significativo para a pesquisa.  

Portanto, a análise dos dados coletados por meio da observação das duas escolas referente à 

execução financeira e administrativo, fundamentará a compreensão das dificuldades na 

execução dos recursos financeiros do Conselho Escolar.  

A utilização da observação tem como objetivo a busca de informações por meio da 

atuação prática do gestor tanto para verificação das questões levantadas nesta pesquisa, como 

para a análise e apontamento de alternativas que possibilitam uma melhor gestão dos recursos 

recebidos.  
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2.2 Estrutura da Entrevista Aplicada nas Escolas A e B 

 

A entrevista foi realizada com os gestores das Escolas A e B e teve o intuito de coletar 

dados referentes à gestão pedagógica, administrativa e financeira da escola. Foram elaboradas 

perguntas sobre: a gestão escolar e seus aspectos pedagógicos e administrativos e financeiros.   

O perfil do entrevistado visa traçar as características do gestor, como o tempo de 

atuação na área da educação, quantos anos ocupa o cargo de gestor e a formação acadêmica. 

Estas questões fazem-se necessárias para fins da análise da execução financeira no que 

concerne à experiência desse profissional como gestor.  

Mediante os questionamentos queremos evidenciar a forma como os profissionais 

gerenciam o seu tempo, a tendência de dedicação a alguma área específica (pedagógica, 

administrativa e financeira), a distribuição de tarefas e a participação da comunidade escolar.  

Em referência à legislação aplicada aos Conselhos Escolares, busca-se verificar o 

conhecimento do gestor em relação à legislação e gestão financeira das escolas. 

  As questões voltadas para a gestão financeira da Conselho Escolar tem o objetivo de 

levantar dados sobre a execução financeira da escola sob a direção do entrevistado, as 

dificuldades enfrentadas no processo de prestação de contas, as formas em que são feitas as 

aquisições e contratações, a observância quanto aos trâmites legais e as etapas do processo de 

dispensa e/ou inexigibilidade.  

No Quadro 10, a seguir, apresenta-se, sucintamente, os objetivos de cada bloco e as 

questões elaboradas para a entrevista com as gestoras das escolas analisadas.   

  

QUADRO 10- QUADRO DA ESTRUTURA DA ENTREVISTA: 

 

Profissional: Características do Gestor 

-Quanto tempo de atuação na área educacional?  

-Quantos anos ocupa o cargo de Gestor Escolar?  

- Qual a sua formação acadêmica? 

Desempenho de Funções 

-Recebe treinamento/acompanhamento adequado? Atende as suas expectativas?  

-O que deveria ser mudado ou acrescentado nos treinamentos/acompanhamentos? 

-  
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- Conhece o Plano de Carreira do Magistério, especificamente sobre as 

funções desempenhadas? 

Gestão Escolar: Pedagógica, Administrativa e Financeira 

-O que mais consome o tempo?  

-Alguma área da Gestão recebe mais dedicação?  

-As tarefas são compartilhadas?  

-A Gestão escolar é participativa? 

-Conhece a legislação aplicada ao Conselho Escolar?. 

Gestão financeira do Conselho Escolar 

-As dificuldades que encontra na gestão financeira? 

-Como são feitas as aquisições e contratações da Conselho Escolar?  

- Tem dificuldade de executar todas as etapas da execução dos recursos? 

- Dificuldades na Elaboração da Prestação de Contas? 

- Os bens doados ao Conselho Escolar possuem registros junto as unidades 

escolares? 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

  

 

 

2.3 Entrevista Aplicada nas Escolas 

 

2.3.1 Escola A 

 

A gestora da Escola A informou que atua na área há mais de 10 anos, que ocupa o cargo 

de diretora a 2 anos e sua formação é em Pedagogia.  

Sobre os questionamentos referente ao desempenho das funções, ela respondeu: 

Todos os anos temos os encontros pedagógicos, onde 

foca-se exclusivamente nos aspectos do nosso dia a 

dia em sala de aula. As orientações nos aspectos 

gerenciais são dadas através dos coordenadores da 

Secretaria Municipal de Educação. Tenho 
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conhecimento sobre o Plano de Carreira do 

Magistério e possuo uma cópia do mesmo para 

consultas.  

 

  Ao conversamos sobre a Gestão escolar nos aspectos pedagógicos, administrativos e 

financeiro a entrevistada informou que o que mais consome o seu tempo é a parte pedagógica, 

uma vez que fazer o acompanhamento de todas as atividades diárias da escola exige maior 

dedicação. As tarefas são compartilhadas com o coordenador pedagógico.  

Sobre a legislação, seja pedagógica ou referente ao Conselho Escolar, informou que 

sempre é comunicada sobre as mudanças e que a Secretaria através dos setores competentes 

estão sempre em contato e a disposição para esclarecimentos. 

Quando questionada sobre a Gestão Financeira a gestora apresentou que sua maior 

dificuldade é na aquisição ou contratação de bens ou serviços. O município disponibiliza um 

escritório de contabilidade para prestar serviços relacionados a nossas obrigações juntos aos 

órgãos fiscalizadores. 

Um dos pontos importantes e que consomem muito tempo é a aquisição ou contratação 

de bens ou serviços, devido as exigências da legislação que as compras ou serviços sejam 

contratadas após pesquisa de preços, em especifico 03 (três) orçamentos e que estejam em dia 

com as certidões negativas. 

A mesma informou que existe grande dificuldade de conseguir os orçamentos porque as 

empresas muitas vezes não querem perder tempo para fazê-los, uma vez que não há garantia da 

compra. Devido a isso também não consegue comprar ou contratar dentro do próprio município, 

deixando assim de valorizar o comércio local. 

As etapas referentes a execução dos recursos a gestora da Escola A declarou que não 

tem muitas dificuldades uma vez que recebe apoio do escritório de contabilidade, do 

responsável pela análise das prestações de contas e de toda a equipe da Secretaria Municipal de 

Educação. Todas as mudanças e ou alterações na legislação são repassadas para todos os 

gestores e as dúvidas que vão surgindo vão sendo esclarecidas conforme solicitadas. 

Toda a aquisição e pagamento é feita pela gestora e os membros do conselho, mais, na 

elaboração da prestação de contas fica sobre a responsabilidade da coordenação de prestação 

de contas, onde a mesma já preenche os devidos formulários e nos orienta sobre a elaboração 

de algumas peças que são obrigatórias e que devem ser feitas junto com os membros do 



38 

 

Conselho Escolar. Acrescentou que não tem dificuldades na elaboração porque as partes que 

exige conhecimento especifico contábil é feita pelo escritório e pela coordenação. 

Sobre os bens adquiridos com os recursos vinculados ao Conselho Escolar a gestora 

disse que são feitos os termos de doação e entregues a Secretaria Municipal de Educação e ao 

setor responsável pelo patrimônio do município. 

De acordo com as respostas ficou evidente que a gestora da escola A, não tem 

dificuldades na gestão, uma vez, que recebe suporte através da Secretaria Municipal de 

Educação. Mas que desconhece de alguns aspectos referente a gestão financeira do Conselho 

Escolar por estar a cargo de outros setores. Outro aspecto importante evidenciado é que a parte 

pedagógica e consequentemente administrativa consome muito tempo da gestora, apesar de ter 

no seu quadro uma coordenação pedagógica da própria unidade escolar. Que as exigências 

impostas na aquisição de materiais ou contratação de serviços impossibilita de gastar os 

recursos dentro do próprio município e que exige tempo para busca pela documentação 

necessária antes de efetivar a compra de materiais ou contratação de serviços. 

 

2.3.2 Escola B 

 

A gestora da Escola B vem atuando há mais de 10 anos, que ocupa o cargo de diretora 

a 1 ano, mais que já foi diretora em gestões anteriores e sua formação é em Pedagogia.  

Sobre os questionamentos referente ao desempenho das funções, ela respondeu: 

A secretaria realiza no início do ano encontros 

pedagógicos, voltado para a parte pedagógica 

referente as modalidades ofertadas na rede de 

ensino do município. Referente a parte de 

gestão escolar recebo orientações dos 

coordenadores da Secretaria Municipal de 

Educação. Tenho conhecimento sobre o Plano 

de Carreira do Magistério uma vez que tenho 

que ser professor gestor por causa da 

quantidade de alunos matriculados na minha 

escola.  
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  Ao conversamos sobre o Plano de Carreira e que foi explanado no capítulo anterior a 

escola está enquadrada no art. 40 como professora gestora, assim, a mesma tem que gerir a 

escola em um turno e no outro ministrar aulas. 

  A Gestão escolar nos aspectos pedagógicos, administrativos e financeiro a entrevistada 

informou que o que mais consome o seu tempo é a parte pedagógica, uma vez que a mesma 

além de fazer o acompanhamento de todas as atividades diárias da escola, tem que está na sala 

de aula. Informou ainda que a falta de um coordenador pedagógico é muito ruim e deixa-a 

sobrecarregada. 

Sobre a legislação, seja pedagógica ou referente ao Conselho Escolar, informou que a 

Secretaria envia comunicados, ofícios ou marca reuniões para apresentar as mudanças e que 

qualquer dúvida vai à Secretaria ou liga para tirar dúvidas. Informou que muitas vezes recorre 

as ligações devido ao tempo ou aguarda a visita técnica, uma vez que a escola fica na zona rural, 

dificultando o acesso rápido as dependências da Secretaria Municipal de Educação. 

Quando questionada sobre a Gestão Financeira a gestora apresentou que sua maior 

dificuldade também é na aquisição ou contratação de bens ou serviços. Devido a acumulação 

de funções dentro da unidade escolar fica escasso o tempo para executar as obrigações referente 

a compra de materiais e contratação de serviços. Quanto as obrigações junto aos órgãos 

fiscalizadores, a Secretaria junto com o escritório ficam responsáveis pelo acompanhamento. 

 A gestora complementou que a exigência de pesquisa de preços, de 03 (três) orçamentos 

e as certidões negativas dificulta na hora de fazer as compras, porque muitas empresas não 

querem dar os orçamentos e nem sempre tem todas as certidões negativas. 

Sobre a execução dos recursos a gestora da Escola A declarou que não tem muitas 

dificuldades uma vez que recebe apoio da Secretaria Municipal de Educação, do responsável 

pela análise das prestações de contas e do escritório de contabilidade. Informou também que as 

mudanças e ou alterações na legislação são encaminhadas para todos os gestores. 

 A gestora repassa toda a documentação referente a prestação de contas para a 

coordenação de prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação. Acrescentou que não 

tem dificuldades na elaboração da documentação que é solicitada, mas que teria dificuldade de 

preencher as demais documentações devido a pouca disponibilidade de tempo. 

Sobre os bens adquiridos com os recursos vinculados ao Conselho Escolar a gestora 

disse que são entregues os termos de doação na Secretaria Municipal de Educação e que alguém 

encaminha para o tombamento dos bens. 



40 

 

De acordo com as respostas ficou evidente que a gestora da escola B, não tem 

dificuldades na gestão, uma vez, que recebe suporte através da secretaria Municipal de 

Educação. Que a sobrecarga devido ao Plano de Carreira do Magistério onde a mesma tem a 

obrigação de ser professora e gestora, além de não ter direito a um coordenador pedagógico na 

unidade escolar, podendo contar apenas com os coordenadores da Secretara Municipal de 

Educação.  

A Gestora da Escola A apontou dificuldades de administrar o tempo para gerir todas as 

atribuições, imagine a gestora da Escola B, que além das obrigações que a Gestora A tem, ainda 

tem que dar aulas e sem coordenador local.  

A gestora da Escola B desconhece alguns aspectos referente a gestão financeira do 

Conselho Escolar por estar a cargo de outros setores e sobrecarregada. Outro aspecto importante 

evidenciado é que a parte pedagógica e consequentemente administrativa consome muito tempo 

da gestora, uma vez que não tem uma coordenação pedagógica na sua unidade escolar. Que as 

exigências impostas na aquisição de materiais ou contratação de serviços impossibilita de gastar 

os recursos dentro do próprio município e que exige tempo para busca pela documentação 

necessária antes de efetivar a compra de materiais ou contratação de serviços. 

 

 

2.4 As diferenças entre as duas gestões: Escola A e Escola B  

  

Na observação da rotina das Gestoras das Escolas A e Escola B constataram-se muitas 

semelhanças e algumas diferenças entre elas. Que ambas mantêm a prestação de contas em dia; 

que possuem dificuldades na aquisição de materiais e contratação de serviços; que são 

auxiliadas pela Secretaria Municipal de Educação, pela coordenação de Prestação de Contas e 

pelo Escritório de Contabilidade e que possuem a mesma formação e tempo de serviço.  

Um ponto que beneficia a gestão da Escola A é em relação à ser apenas gestor e contar 

com um coordenador pedagógico, enquanto que a Escola A tem que desempenhar diversas 

funções e atribuições devido ao que determina o Plano de Carreiro do Munícipio. 
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3 – PLANO DE AÇÃO EDUCACIONAL: PROPOSIÇÕES PARA 

A MELHORIA DO PROCESSO DE GESTÃO DO RECURSOS 

FINANCEIROS DOS CONSELHOS ESCOLARES DO 

MUNICÍPIO DE PIRAMBU. 

  

Nesse terceiro capítulo, busca-se apresentar proposituras para melhorar a gestão 

dos recursos recebidos do FNDE. E como o plano de carreira dos professores tem papel 

importante referente a gestão administrativa, pedagógica e financeira das escolas do 

município de Pirambu/SE. 

Com base nos questionários aplicados e com as observações anotadas através das 

visitas nas escolas escolhidas, encaminhamos as seguintes proposituras. 

 

3.1 Proposições para a Secretaria Municipal de Educação de Pirambu/SE 

 

 Embora o diretor receba várias informações de diversos setores é ele o responsável 

direto pelo cuidado com a gestão pedagógica, administrativa e financeira da unidade escolar. 

Os professores têm em sua formação acadêmica conhecimentos voltados para a área 

pedagógica, e que ainda não foram inseridas nada especifico voltado para a execução 

administrativa e financeira. 

 Pensando em melhorar o desempenho e a execução dos trabalhos do diretor e gestor do 

Conselho Escolar, sugerimos algumas proposições para maximizar a gestão dos recursos 

recebidos. 

 

3.1.1 – Primeira Proposição: Continuidade da contratação de 

escritório de Contabilidade pela Prefeitura Municipal 

 

 Os diretores apontaram que foi de suma importância a contratação do escritório, onde 

puderam sanar suas dúvidas e poderem ter esse auxilio durante a execução dos serviços. 

 Através desta consultoria e assessoria os gestores puderam resolver os problemas 

referentes a s obrigações acessórias mediante os órgãos fiscalizadores. 



42 

 

 Dessa forma que seja continuo a oferta dos serviços contábeis pela prefeitura Municipal 

de Pirambu. 

 

3.1.2 – Segunda Proposição: Banco de Dados contendo Registro de 

Preços para aquisição e/ou contratação de serviços comum às escolas 

 

  

Em análise verificamos que o Município de Pirambu possui um banco de dados de 

preços utilizado pela administração para aquisição e ou contratação de serviços.  

 A segunda proposta é que a Secretaria Municipal de Educação crie uma comissão com 

representantes da secretaria e de todos os conselhos do município para que sejam utilizados o 

banco de preços do município.  

A utilização desse banco de preços vai reduzir o tempo aplicado no levantamento de 03 

orçamentos, na verificação da idoneidade das empresas, diminuindo assim o trabalho dos 

gestores e a morosidade do processo de execução dos recursos financeiros.  

O processo de execução financeira dos conselhos passaria a ter mais agilidade, 

segurança, padronização e transparência, além de poder favorecer a compra dentro do próprio 

município, assim, estaríamos fortalecendo o comércio local. 

 

3.1.3 – Terceira Proposição: Levantamento de Bens 

 

 Outro ponto importante é os bens doados pelo conselho escolar adquiridos com recursos 

próprios ou pelo PDDE. Todas as prestações de contas das unidades executoras possuem termo 

de doação dos bens e os mesmos estão tombados, mais não possuem esses registros na própria 

unidade escolar. 

 Assim propomos que seja feito o livro de tombo de cada unidade escolar para que as 

mesmas possam verificar os bens que ainda existem, registrar os descartados e que seja feito o 

termo de responsabilidade referente aos bens emprestados.  

 O conselho deve entrar em parceria com o município, pois o mesmo é o responsável 

pelo tombamento dos bens doados, dessa forma facilita para que seja realizado esse 

levantamento dos bens escolares. 
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3.1.4 – Quarta Proposição: Formação em Gestão Financeira para os 

Gestores escolares 

 Foi verificado que as orientações sempre são passadas no final de ano antes da entrega 

das prestações de contas e durante o ano quando vão expedindo novas resoluções. 

 A proposta é que seja feita uma capacitação especifica, podendo ser feita juntamente 

com as formações pedagógicas, e que possa ser abrangida também para os demais envolvidos 

na comunidade escolar. 

 Proposta de formações:  

  1 – Gestão Financeira para os Conselheiros Escolares 

  2 – Obrigações Acessórias sujeitas as Associações Civis de Personalidade 

Jurídica Própria.  

 As informações obtidas e apresentadas demonstram claramente que as situações das 

escolas são satisfatórias referente a consultoria oferecida, ao acompanhamento da Secretaria 

Municipal de Educação, assim todas as proposituras poderão tornar melhor a dinâmica e 

auxiliar o diretor da escola durante todo o processo de execução seja pedagógica, administrativa 

e financeira. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Esta pesquisa teve como objetivo a análise a gestão dos recursos financeiros das 

unidades executoras das escolas do município de Pirambu/SE. Dentre as 10 escolas que 

compõem a Rede de Ensino do município de Pirambu/SE, foram analisadas 02 (duas) escolas.  

  A análise da gestão voltada para a legislação referente ao Plano de Carreira do 

Magistério evidenciou a realidade distinta das escolas quanto a quantidade de matriculas de 

alunos, onde dificulta a melhoria da gestão devido à falta de tempo dos professores gestores 

das escolas apontou a necessidade de intervenção para melhoria na gestão. 

Foram apresentadas quatro proposições para proporcionar uma gestão mais assistida 

pela Secretaria Municipal de Educação, com o acompanhamento do escritório contábil, a 

utilização do banco de preços do município, o levantamento dos bens das unidades escolares e 

treinamentos periódicos para os gestores e equipe de gestão. 

A implantação das proposições é exequível por não exigir muito investimento e por ser 

simples, requer apenas uma adequação melhor do Plano de Carreira de acordo com a realidade, 

parceria junto aio patrimônio para atualização dos bens das unidades escolares, 

acompanhamento da gestão administrativa e financeira da Escola, bem como da continuidade 

dos treinamentos para os gestores e comunidade escolar.  

As proposituras sugeridas pela pesquisadora, foram resultados da análise mediante 

contato com a gestão, através das entrevistas e observação da rotina diária dos gestores e um 

estudo aprofundado do Plano de Carreira, peça importante para entender algumas dificuldades 

decorrentes do comprimento das obrigações legais. 

Por fim constatei a importância de ter uma visão dentro da gestão escolar, diferente das 

atribuições profissionais como orientar os Gestores Escolares na execução financeira e 

acompanhar as análises das prestações de contas, assim entendendo como a execução financeira 

acontece de fato na rotina do gestor. Neste contexto, foi possível refletir e verificar as 

intervenções necessárias por uma gestão financeira mais correta, que contribua para um ensino 

e aprendizagem satisfatório que é o objetivo final da gestão pedagógica, administrativa e 

financeira.   
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APÊNDICE I – ENTREVISTA  

  

Entrevista aplicada junto aos dois Diretores Escolares das Escolas Municipais de Pirambu/SE.  

Sou pesquisadora do Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas, ministrado pela 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO – Fundação Getúlio 

Vargas, São Paulo /SP , no qual desenvolvo pesquisa sobre os Desafios da Gestão dos Recursos 

Financeiros das Unidades Executoras das Escolas do Município de Pirambu/SE. No intuito de 

coletar dados para esse fim, solicito à V Sª a concessão da entrevista . A sua colaboração com 

o fornecimento das respostas será de suma importância para continuidade deste estudo. Será 

garantido sigilo absoluto quanto a identificação da escola.    

 

 Profissional: Características do Gestor 

1. Quanto tempo de atuação na área educacional? 

2. Quantos anos ocupa o cargo de Gestor Escolar? 

3. Qual a sua formação acadêmica? 

 

Desempenho de Funções 

4. Recebe treinamento/acompanhamento adequado? Atende as suas expectativas? 

5. O que deveria ser mudado ou acrescentado nos treinamentos e ou acompanhamento?  

6. Conhece o Plano de Carreira do Magistério, especificamente sobre as funções 

desempenhadas? 

 

Gestão Escolar: Pedagógica, Administrativa e Financeira 

7. O que mais consome o tempo? 

8. Alguma área da Gestão recebe mais dedicação? 

9. As tarefas são compartilhadas? 

10. A Gestão escolar é participativa? 

11. Conhece a legislação aplicada ao Conselho Escolar? 

 

Gestão financeira do Conselho Escolar 

12. As dificuldades que encontra na gestão financeira? 

13. Como são feitas as aquisições e contratações da Conselho Escolar? 

14. Tem dificuldade de executar todas as etapas da execução dos recursos? 
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15. Dificuldades na Elaboração da Prestação de Contas? 

16. Os bens doados ao Conselho Escolar possuem registros junto as unidades escolares? 
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APÊNDICE II – TERMO DE CONSENTIMENTO  

  

TERMO DE CONSENTIMENTO  

  

Eu,____________________________________________________________diretor (a) da 

Escola Municipal_________________________________após ter conhecimento da pesquisa 

“Os Desafios da Gestão dos Recursos Financeiros das Unidades Executoras das Escolas do 

Município de Pirambu/SE “, desenvolvida por Aline Batista do Espírito Santo de Oliveira , 

mestranda do Curso de Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas, da ESCOLA 

DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO – Fundação Getúlio Vargas, São 

Paulo /SP , declaro que aceitei participar como sujeito dessa pesquisa dispondo-me a colaborar, 

prestando as informações necessárias ao bom desenvolvimento do trabalho.   

 Estou ciente de que a pesquisadora desenvolverá as seguintes atividades: 

a) Análise dos documentos dessa Escola e que este trabalho será realizado na Unidade 

Escolar;   

b) Observação das rotinas diárias. 

c) Os resultados serão divulgados na dissertação. 

d) Será resguardado o nome da escola e do gestor, estarei utilizando pseudônimo: Escola 

A e B. Inclusive este documento não será divulgado posto que contenha a identificação 

dos sujeitos de pesquisa. 

 

_________________________, ____de ____________de_______________ 
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Anexo 1  – Consultas de Liberações de Recursos do FNDE



54 

 



55 

 



56 

 



57 

 



58 

 



59 

 



60 

 



61 

 

 

 

 



62 

 

 


