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RECOMENDAÇÃO Nº. 024/UCI/2014 
 

Carlinda - MT, 07 de outubro de 2014. 
 

 
AOS:  
SR. ADEMAR BORGES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
C/C: 
SRA. VIVIANE CRISTINA RICHARTZ 
CONTADORA 
 
 
Assunto: Orientações atinentes aos gastos com alimentação na função Educação 25%. 
 
 

Senhor Secretário, 

Ao cumprimentá-lo, venho através deste orientar a Vossa Secretaria quanto aos 
empenhos realizados em funções incorretas e alerto ainda, que abstenha-se de efetuar gastos 
com merenda escolar com recursos dos 25%, pois tal fato contraria a legislação pertinente Lei 
9.304/1996 que “Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”: 

 
Art. 71º. Não constituirão despesas de manutenção e 
desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com: (grifei) 

 I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando 
efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao 
aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão; 

 II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, 
desportivo ou cultural; III - formação de quadros especiais para a 
administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos; 

 IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-
odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência 
social; (grifei) 

 V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou 
indiretamente a rede escolar; 

 VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em 
desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento 
do ensino. 

Verificou-se ainda o entendimento do TCE/MT através da Resolução de Consulta 
nº. 18/2011: 
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Resolução de Consulta nº 18/2011 (DOE, 24/03/2011). 
Educação. Limite. Artigo 212, CF. Despesa. Merenda 
escolar. Vedação à inclusão no limite e gastos com 
manutenção e desenvolvimento do ensino. 
As despesas realizadas com merenda escolar não serão 
consideradas no cálculo das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino, conforme dispõe a Constituição 
Federal e a Lei n.º 9.394/1996 (LDB). 

 
Desta forma, evidenciamos o pagamento apurado cujo custeio se deu através de 

recursos próprios classificado impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino 
(25%), provocando o aumento irregular dos valores que compõem os recursos com essa 
destinação, a qual deverá ser retirada do cômputo ao final do exercício:  

 
EMPENHO DATA 

PGTO 
CREDOR DESCRIÇÃO VALOR 

2861/2013 06/02/2014 Comercial Carlinda 
de Alimentos Ltda. 

Empenho ref. a aquisição de merenda 
escolar para atender as escolas de 
educação infantil, fundamental e AEE. 

R$ 12.509,20 
 

TOTAL: R$ 12.509,20 

 
Verificou-se ainda despesas contabilizadas na função Educação com cômputo 

nos 25% quando na realidade deveriam ser empenhadas na função Cultura e Esporte:  

EMPENHO DATA 
PGTO 

CREDOR DESCRIÇÃO VALOR FUNÇÃO 
CORRETA 

1973/2014 14/08/2014 Comercial Carlinda 
de alimentos Ltda. 

 

Empenho ref. a aquisição de 
gêneros alimentícios para 
atender alunos que irão 
participar do 10º jogos 
escolares fase estadual. 

R$ 392,26 
 

Esporte 

2265/2014 04/09/2014 Comercial Carlinda 
de alimentos Ltda 

Empenho ref. a aquisição de 
gêneros alimentícios para 
atender alunos das escolas 
municipais que irão participar 
do desfile cívico em 
comemoração 07 de 
setembro. 

R$ 726,54 
 

Cultura 

TOTAL: R$ 1.118,80 

 

Conforme exposto acima, essas despesas não se enquadram no cômputo do 
ensino (25%), pois tais empenhos enquadram-se na função esporte/cultura, assim, 
recomendo que no final do exercício, tais valores sejam retirados do somatório dos 25% e 
ainda alerto ao responsável pela classificação das despesas que se atente a alocação das 
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despesas nas funções corretas, no intuito de evitar reincidência nos apontamentos por parte 
do TCE/MT. 

Sendo o que nos apresenta no momento, elevo votos de real estima e 
consideração. 

Atenciosamente, 

 
 

______________________________ 
Adm. PAMELA RAFAELA EGER 

Controladora Interna 
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