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 RESOLUÇÃO No 1.606/98, de 18 de junho de 1998 
 

Dispõe sobre a fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas do Estado 
sobre a aplicação dos recursos constitucionalmente destinados à manutenção 
e desenvolvimento do ensino no Estado do Piauí. 

 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí, no uso da competência regulamentar que lhe faculta o 

art. 4o da Lei no 4.721, de 27 de julho de 1994, e 
 
CONSIDERANDO o teor do art. 212 da Constituição Federal, que fixou percentuais mínimos a 

serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino, pelas três esferas governamentais; 
 
CONSIDERANDO a fixação, para os mesmos fins, de percentual mais expressivo, pelo art. 223 

da Constituição Estadual, cujos termos foram explicitamente corroborados pela Resolução no 831, de 10 de março de 
1998, deste Tribunal; 

 
CONSIDERANDO o advento da Emenda no 14/96 à Constituição Federal, que impôs novas 

diretrizes à aplicação de recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como a 
implementação automática, no âmbito dos Estados, a partir de 01.01.1998, do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, pela Lei Federal no 9.424/96;  

 
CONSIDERANDO a reformulação das diretrizes e bases da educação nacional, levada a termo 

pela Lei Federal no 9.394/96;  
 
CONSIDERANDO, finalmente, a imposição trazida pelo art. 11 da Lei no 9.424/96, destinada aos 

Tribunais de Contas Estaduais, de criar mecanismos eficazes de controle e fiscalização da aplicação dos recursos 
vinculados à  educação, 

 
R E S O L V E :   
 
Art. 1o  -  O controle externo, a cargo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, incidente sobre a 

gestão dos recursos vinculados à educação, na forma da legislação pertinente, atenderá aos termos da presente 
Resolução. 

 
   Art. 2o  -  O Estado do Piauí e seus Municípios aplicarão anualmente, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino, não menos que 30% (trinta por cento) da receita resultante de impostos, compreendida 
a proveniente de transferências, dentre os quais 70% (setenta por cento) serão aplicados no ensino fundamental. 
 

§ 1o -  A parcela da arrecadação de impostos transferida pelo Estado aos Municípios não é 
considerada receita estadual, para a composição da base de cálculo pertinente, prevista neste artigo. 

 
§ 2o  - Atendidas as exigências do ensino fundamental, o Estado do Piauí e seus Municípios 

atuarão, de forma prioritária, no ensino médio e na educação infantil, respectivamente. 
 
§ 3o  -  Para a aplicação efetiva do disposto neste artigo, considera-se fundamental o ensino 

ministrado aos educandos da primeira à oitava série; educação infantil a que for ofertada aos menores de zero a seis 
anos; e ensino médio o ministrado aos educandos matriculados no segundo grau escolar.  
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§  4º - A obediência aos percentuais previstos no caput será exigida a partir do exercício de 1999, 
até quando vigorarão o previsto no art. 212, caput, da Constituição Federal e no art. 60, caput, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

 
Art. 3o - Consideram-se como despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, para fins de 

aplicação das receitas mencionadas no art. 2o, caput, as que se destinem a: 
 
I - remuneração e respectivos encargos sociais, bem como a qualificação de pessoal docente e 

demais profissionais da educação, dentre os quais se incluem diretores, planejadores, orientadores,  supervisores e 
inspetores escolares; 

 
II  -  aquisição, manutenção, construção e conservação  de instalações e equipamentos, inclusive 

quadras poliesportivas, bibliotecas e teatros anexos à unidade educacional, desde que em função do ensino, 
compreendidas, nos respectivos projetos, as etapas arquitetônica, descritiva, de construção e paisagística;  

 
III  -  uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 
 
IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas, visando precipuamente ao aprimoramento da 

qualidade e expansão do ensino, a exemplo da apuração dos índices de evasão, aproveitamento e repetência 
escolares; 

 
V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino, incluídas as 

desempenhadas por pessoal de apoio administrativo, vigilantes, zelador, motoristas de transporte vinculado ao 
ensino, bibliotecários, jardineiros e secretários de escola;  

 
VI  -  concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas,  que demonstrem 

insuficiência de recursos, quando, na localidade da residência do educando, houver falta de vagas ou insuficiente 
oferta de cursos regulares na rede pública; 

 
VII  -  recursos destinados a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, desde que 

atendam às condições para tanto previstas pela Lei Federal  nº 9.394/96, precisamente em seu art. 77, incisos I a 
IV; 

 
VIII  -  aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte escolar, 

inclusive os destinados aos professores, quando necessário ao desempenho de suas funções;  
 
IX  -  despesas com realização de concursos seletivos para provimento inicial na carreira do 

magistério e em atividades de apoio administrativo, entre as elencadas no inciso V deste artigo;   
 
X  -  amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos 

deste artigo. 
 
§ 1º – As despesas elencadas nos incisos I a X, deste artigo, uma vez escrituradas em restos a pagar 

serão consideradas como aplicaçäo na manutenção e desenvolvimento do ensino somente no exercício e no montante 
em que forem efetivamente pagas. 

 
§ 2o  -  Os recursos de que trata o inciso VII somente poderão ser concedidos a instituições 

legalmente reconhecidas como de utilidade pública e desde que atendam às seguintes exigências, além de outras 
estabelecidas em lei estadual ou municipal: 
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a) comprovem finalidade não-lucrativa e não distribuam, a qualquer título, parcelas de seu 
patrimônio; 

 
b) apliquem seus excedentes financeiros em educação; 
 
c) assegurem, em caso de cessação de suas atividades, a destinação de seu patrimônio a outra 

entidade da mesma natureza, desde que atenda a estes mesmos requisitos;    
 
d) prestem contas, ao Poder Público, dos recursos recebidos.  
 
§ 3o -  Quaisquer contratações de obras e serviços relativas às despesas previstas nos incisos I a X 

deste artigo, assim como outras correlatas à manutenção e desenvolvimento do ensino, atenderão às formalidades 
previstas na Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações,  inclusive quanto aos casos de dispensa e inexigibilidade de 
licitação.    

 
Art. 4o  -  Não se constituem, contrariamente, em despesas de manutenção e desenvolvimento  do 

ensino, as realizadas com: 
 
I  -  pesquisa, quando não vinculadas 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 civis ou militares, a 

exemplo da contratação ou pagamento de milícias que auxiliem na segurança dos estabelecimentos  educacionais; 
 
IV  -  programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e 

psicológica, e outras formas de assistência social, ressalvado o disposto no art. 3o, VIII, desta Resolução; 
 
V  -  obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a 

rede escolar, tais quais a pavimentação e iluminação de ruas em frente às escolas; 
 
VI  -  investimentos deslocados da unidade educacional, como Rádio e/ou TV Educativa, 

construção de bibliotecas, museus e quadra poliesportiva; 
 
VII  -  desapropriação de áreas de acesso às escolas; 
 
VIII  -  pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em 

atividades alheias à manutenção e desenvolvimento do ensino; 
 
IX  -  proventos e demais gastos vinculados à inatividade dos professores e demais trabalhadores 

da educação; (Inciso suprimido pela Res. 1.194, de 23 de outubro de 2002). 
 
Parágrafo único – Não poderão compor os percentuais estabelecidos no art. 2º as despesas 

empenhadas e não pagas no exercício financeiro, exceto se comprovado saldo financeiro reservado a esse 
pagamento. 

 
Art. 5o  -  Os superavits trimestrais de execução orçamentária, constituídos pelas diferenças entre a 

receita e a despesa previstas e realizadas, de que resultem o não atendimento dos percentuais mínimos exigidos, 
serão corrigidos e compensados dentro de próprio exercício financeiro(art. 69, § 4º Lei Federal nº 9.394/96).  
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Art. 6o  -  A quota do salário-educação, previsto na Lei Federal no 8.212, de 24 de julho de 1991, 
transferida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - ao Estado do Piauí, será gerida pela 
Secretaria Estadual da Educação e sua aplicação voltar-se-á para o financiamento de programas, projetos e ações 
destinadas ao incremento do ensino fundamental no Estado.      

 
Parágrafo Único  -  A quota do salário-educação, ou quaisquer outros recursos suplementares, tais 

como subvenções, convênios e programas específicos, não comporão os recursos destinados a atingir os percentuais 
mínimos mencionados no art. 2o, caput. 

 
Art. 7o  -  O Estado do Piauí e seus Municípios são obrigados a comprometer parte de suas receitas, 

na forma e nos percentuais previstos no artigo seguinte, com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério, regulamentado pela Lei Federal no 9.424, de 24 de dezembro de 1996. 

 
Art. 8o  -   Para a composição do Fundo de que trata o artigo anterior, o Estado e os respectivos 

Municípios contribuirão da forma seguinte: 
 
I - O Estado do Piauí, com quinze por cento sobre: 
 
a) a arrecadação do Imposto Sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e Sobre a 

Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - observado o que 
dispõe o art. 2o, § 1o, desta Resolução; 

 
b)  quota-parte do Fundo de Participação dos Estados,  prevista no art. 159, I, a, da Constituição 

Federal; 
 
c) participação no Imposto Sobre Produtos Industrializados, incidente sobre operações de 

exportação, prevista no art. 159, II, da Constituição Federal.     
    
II  -   Os Municípios, com quinze por cento sobre: 
 
a) participação no  ICMS, prevista no art. 158, IV, da Constituição Federal; 
 
b) cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios, prevista no art. 159, I, b, da Constituição 

Federal; 
 
c) participação no Imposto Sobre Produtos Industrializados, incidente sobre exportações, 

mencionada no art. 159, § 3o, da Constituição Federal.       
 
Parágrafo Único  -  Inclui-se nas bases de cálculo do valor a que se referem os incisos I, a,  e II, a, 

deste artigo, o total dos recursos transferidos, em moeda, pela União ao Estado e aos Municípios, respectivamente, a 
título de compensação financeira pela perda de receitas decorrentes da desoneração das exportações, nos termos da 
Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, bem como de outras compensações que vierem a ser 
instituídas.   

 
Art. 9o  -  Os recursos do Fundo, quando do ulterior repasse ao Estado e aos Municípios, serão 

depositados nas contas  únicas e específicas abertas junto ao Banco do Brasil S/A, em proporção ao número de 
alunos do ensino fundamental anualmente divulgados pelo Censo Escolar através do Diário Oficial da União. 

Art. 10  -  Os recursos do Fundo, repassados às contas específicas do Estado e dos seus 
Municípios, na forma prevista no art. 3o, da Lei Federal no 9.424/96, incluída a complementação efetuada pela União 
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na forma do art. 60, § 3o, do ADCT da Constituição Federal, serão aplicados, exclusivamente, no ensino 
fundamental e na valorização do magistério respectivo. 

 
Parágrafo Único  -  A integral obediência ao que preceitua o caput deste artigo não isenta o Estado 

do Piauí e os seus Municípios da obrigação de atenderem ao percentual constante do § 2o do art. 223 da Constituição 
Estadual.       

 
Art. 11  -  É facultada a celebração de convênios entre o Estado e os seus Municípios, ou entre 

estes últimos, com vistas à universalização do ensino obrigatório, nos quais se estipule a transferência de alunos, 
recursos humanos, materiais e encargos financeiros, bem como o pronto deslocamento de recursos para a conta 
específica do Estado, ou de Município, vinculadas ao Fundo, em proporção ao número de matrículas pelo mesmo 
assumidas.       

 
Art. 12  -  Nos Planos Plurianuais, Leis de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos Anuais constará 

a adequada explicitação da programação orçamentária da manutenção e desenvolvimento do ensino, com especial 
destaque para as receitas e despesas no âmbito do FUNDEF.  

 
Art. 13  -  Serão aplicados na remuneração dos profissionais que estejam em efetivo exercício do 

magistério, no ensino fundamental, não menos que 60% (sessenta por cento) das receitas provenientes do Fundo, 
podendo parte desses recursos, até 2.001, ser destinada à qualificação dos professores leigos, observado o disposto 
no art. 9o, § 1o, da Lei no 9.424/96.       

 
Parágrafo Único. Os 40% (quarenta por cento) das receitas restantes serão destinados às 

despesas elencadas no art. 3º, incisos II a X, desta Resolução, desde que voltadas integralmente ao ensino 
fundamental.” (Alterado pelo Art. 1º, da Res. nº 315, de 25 de março de 2004). 

 
Art. 14  -  É vedada a utilização dos recursos do Fundo, previstos no art. 6o, como garantia de 

operações de crédito contraídas pelas respectivas esferas governamentais, ressalvadas as que se destinem, 
exclusivamente, ao financiamento de projetos e programas do ensino fundamental. 

 
Art. 15  -  Obrigam-se o Estado e os seus Municípios, individualmente, a criar, por lei, conselhos 

dotados de competência para o acompanhamento da gestão dos recursos vinculados ao Fundo, incumbindo-lhes o 
controle sobre a repartição, transferência e aplicação dos referidos recursos, junto aos respectivos governos, bem 
como a supervisão do censo escolar anual, a cargo do MEC.  

 
§ 1o  -  A composição dos conselhos de que trata o caput, atenderá, integralmente, às exigências 

colacionadas no art. 4o, §§ 1o e 3o, da Lei Federal no 9.424/96. 
 
§ 2o  -  Os conselhos de que trata este artigo não serão dotados de estrutura administrativa, 

tampouco serão remunerados os seus membros, nem receberão estes qualquer auxílio ou prestação financeira, 
mesmo que in natura, pelo exercício de suas funções no respectivo colegiado. 

 
§ 3o  -  Toda a documentação comprobatória da movimentação das contas vinculadas ao Fundo, 

titularizadas pelo Estado e por suas municipalidades, bem como da gestão e aplicação dos recursos respectivos, 
ficará, de forma permanente, à inteira disposição dos conselhos mencionados neste artigo, assim como dos demais 
órgãos de controle interno e externo, notadamente deste Tribunal de Contas.    

 
Art. 16  -  O Estado do Piauí e seus Municípios deverão instituir, por lei, no âmbito de suas 

competências e atendido o disposto no art. 67 da Lei Federal no 9.394/96, Planos de Carreira e Remuneração do 
Magistério, os quais deverão contemplar, necessariamente, vinculação de receitas à qualificação de professores 
leigos. 
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Parágrafo Único  -  Os Planos de Carreira e Remuneração do Magistério conterão, objetivamente, 

preceitos destinados a assegurar: 
 
I  - a remuneração condigna dos professores do ensino fundamental público, em efetivo exercício 

no magistério; 
 
II  -  o estímulo ao trabalho em sala de aula; 
 
III  -  a melhoria da qualidade do ensino; 
 
IV  -  a exigência da qualificação mencionada no caput para o provimento inicial nos quadros do 

magistério, atendido o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal. 
 
Art.  17 – A Secretaria de Estado da Fazenda, até trinta dias após a distribuição dos recursos  

pertinentes às transferências constitucionais a que se refere o art. 158,  inciso IV (ICMS), da Constituição Federal, 
encaminhará a este Tribunal de Contas, o demonstrativo da composição dessas transferências, correspondente a cada 
distribuição. 

 
Art. 18  -  A prestação de contas dos recursos de que trata esta Resolução, como parte integrante 

das contas dos Governos Estadual e Municipais, fica submetida aos dispositivos constantes das Resoluções de nos 
2.940/97 e 3.163/96, deste Tribunal. 

 
Art. 19  -  Além dos documentos já exigidos pelas Resoluções mencionadas no artigo anterior, os 

Governos Estadual e Municipais enviarão a este Tribunal de Contas, através do  gestor dos recursos de  que trata esta  
Resolução. 

 
I  -  Até trinta dias: 
a)  a lei que instituir o conselho de acompanhamento e controle social, contado o prazo da data de 

sua publicação; 
 
b)  ato de designação ou indicação, quando houver, do gestor da aplicação dos recursos vinculados 

ao Fundo, contado o  prazo da data de sua assinatura; 
 
c)  lei instituidora do plano de carreira e remuneração do magistério, contado o prazo da data de 

sua publicação; 
 
II  - Demonstrativo Financeiro Mensal dos recursos do FUNDEF na forma do Anexo I, que 

acompanhará os balancetes mensais; 
 
§ 1o  - Para  verificação do efetivo cumprimento dos limites de que trata esta Resolução, os 

balancetes referentes aos meses de março, junho, setembro e dezembro, tanto do Estado como dos Municípios,  
deverão ser acompanhados de Demonstrativo Financeiro Trimestral, na forma ao Anexo II . 

 
§ 2o  -  O balancete mensal relativo ao mês de janeiro será acrescido da relação nominal dos 

profissionais do magistério com lotação e remuneração, e os demais balancetes com as alterações supervenientes, 
porventura ocorridas.     

 
Art. 20 – Para os efeitos de aplicação dos termos desta Resolução, considerar-se-á  gestor 

municipal da educação  o Secretário ou Diretor de Educação  ou autoridade local que lhe faça as vezes. 
 



 

Estado do Piauí 
Tribunal de Contas 

 

 7

Parágrafo Único - A instauração do processo de tomada de contas do gestor municipal da educação 
não elide a responsabilidade do titular do Poder Executivo quanto aos atos e fatos de sua gestão. 

 
Art. 21 – Os demonstrativos financeiros mensais e trimestrais (art. 17 e Anexos I e II) e a relação 

nominal dos profissionais do magistério (art. 19, § 2º), referentes aos períodos com prazos já vencidos no corrente 
exercício, deverão ser enviados a este Tribunal de Contas dentro de trinta  dias, contados da data  de  publicação  
desta Resolução. 

 
Art. 22  -  A não obediência às imposições previstas nesta Resolução, ou sua obediência fora dos 

prazos fixados, sujeitará os infratores às cominações para tanto previstas nas Seções II e III, do Capítulo V, do Título 
II, da Lei Estadual no 4.721, de 27 de julho de 1994, sem prejuízo da aplicação de outras sanções pelos órgãos 
competentes, quando configurado ilícito penal ou civil, ou ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei 
Federal no 8.429/92. 

 
Art. 23 – Revogadas as disposições  em contrário, esta Resolução entra em  vigor na  data  de sua 

publicação. 
 
Sala das sessões do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 18 de junho de 1998. 
 

Cons. Jesualdo Cavalcanti Barros - Presidente 
Cons. Anfrísio Neto Lobão Castelo Branco - Vice-Presidente 
Cons. José Odon Maia Alencar - Corregedor Geral 
Cons. Sabino Paulo Alves Neto 
Cons. Antonio de Barros Araújo 
Cons. Luciano Nunes Santos 
Auditor Jaime Amorim Júnior 

           Fui presente: Dr. Tertuliano Milton Brandão Sobrinho - Procurador de Justiça   
 

 
 
 
 
 


