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MUNICÍPIO DE MAZAGÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO 

 

 

DECRETO nº 085 de 21 de junho de 2018. 

 

 

Aprova o Regulamento do Fundo Municipal 

de Educação – FUNDOEDUCA, do 

município de Mazagão, e dá outras 

providências. 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE MAZAGÃO, ESTADO DO AMAPÁ, no 

uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Portaria conjunta 

FNDE/STN de 28 de janeiro de 2018 e Artigo 14º da Lei Municipal nº 381 de 13 

de junho de 2018; 

 

 DECRETA: 

 

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento do Fundo Municipal de Educação – 

FUNDOEDUCA, que com este se pública. 

 

Art. 2º A gestão do Fundo Municipal de Educação caberá nos termos da Lei nº 

381 de 13 de junho de 2018, à Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 

 

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

  

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAZAGÃO, em 21 de 

junho de 2018. 

 

 

JOÃO DA SILVA COSTA 

Prefeito Municipal 

 

 

MANOEL SOUZA DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Educação 



 
 

 

 

 

REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CAPITULO I 

NATUREZA, SEDE E FORO 

 

Art. 1º - O Fundo Municipal de Educação – FUNDOEDUCA, com estrutura 

organizacional definida de acordo com a Lei nº 381 de 13 de junho de 2018, é 

uma entidade pública sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito 

público, vinculado a secretaria municipal de educação do município de Mazagão, 

estado do Amapá, com patrimônio próprio e autonomia técnica, administrativa e 

financeira, com sede e foro na Rua Presidente Vargas nº 200, Bairro Central, 

anexo ao prédio da PMMz, cep nº 68940-000, na cidade de Mazagão, estado do 

Amapá. 

 

Parágrafo Único – A sigla FUNDOEDUCA bom como a expressão Fundo 

Municipal de Educação, se equivalem à denominação da entidade. 

 

 

CAPITULO II 

FINALIDADE 

 

Art. 2º - O Fundo Municipal de Educação de Mazagão tem por finalidade 

propiciar apoio e suporte financeiros à implantação de programas e projetos 

educacionais no âmbito municipal, abrangendo: 

I – Execução de projetos, programas e ações voltados ao (a): 

a) desenvolvimento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e 
controle da educação; 

b) investimento na formação continuada de professores e servidores da 
secretaria municipal de educação; 

c) construção, manutenção, aquisição, locação de imóveis que venham a 
integrar a Rede Municipal de Ensino ou unidades administrativas da Secretaria 
Municipal de Educação; 

d) aquisição de materiais didáticos e equipamentos para melhoria do ensino; 

e) aquisição de fardamento para atendimento dos estudantes da rede municipal 
de ensino; 

f) provimento de alimentação escolar. 

II – Pagamento de vencimentos e gratificações dos professores e do grupo 
ocupacional de Apoio Administrativo ao Magistério. 

III – Aquisição, desenvolvimento, criação e aplicação de novas tecnologias e 
metodologias voltadas ao ensino e à modernização da gestão da educação. 



 
 

IV – Melhoria tecnológica na área de administração de recursos humanos ligados 
à área da educação. 

V – Prestação de serviços de terceiros na elaboração ou execução de projetos 
específicos na área de educação. 

Art. 3º O FUNDOEDUCA é constituído das seguintes receitas: 

I -  As transferências oriundas do disposto no Art. 212 da Constituição Federal, 
que exige a aplicação de 25% (vinte e cinco por cento), das receitas resultantes 
dos impostos e transferências; na manutenção e desenvolvimento do ensino; 

II – Recursos provenientes das transferências do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE; 

III – Dotações orçamentárias que lhe forem destinadas pelo Tesouro do 
Município; 

IV – As transferências do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – 
FUNDEB, ou outro que o venha substituir; 

V – Recursos provenientes de convênios firmados pela Secretaria Municipal de 
Educação com outras entidades. 

Parágrafo Único – Os recursos que compõem o FUNDOEDUCA, serão 
depositados em instituições financeiras oficiais, em conta especial sob a 
denominação – Fundo Municipal de Educação e/ou FUNDOEDUCA. 

Art. 4º O Fundo Municipal de Educação – FUNDOEDUCA, terá contabilidade 
própria e autonomia financeira, sendo suas contas submetidas à apreciação do 
Tribunal de Contas do Estado do Amapá-TCE/AP, na forma da Lei. 

 

 

CAPITULO III 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

 

Art. 5º - Os recursos do FUNDOEDUCA serão aplicados em atividades e projetos 

sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. 

 § 1º O FUNDOEDUCA repassará às escolas mantidas por entidades 

filantrópicas, confessionais e/ou comunitárias até o limite de 3% (três por cento) 

dos recursos previstos no inciso I do Art. 3º do presente regulamento. 

 § 2º As propostas das entidades referidas no § 1º deste Artigo serão 

submetidas à análise da Secretaria Municipal de Educação, no mínimo, 90 

(noventa) dias antes de sua execução. 

 § 3º O saldo positivo do FUNDOEDUCA, apurado em balanço em 

cada exercício financeiro, será transferido para o exercício seguinte a crédito do 

mesmo Fundo. 

 § 4º Os rendimentos resultantes de aplicação dos recursos do 

FUNDOEDUCA, terão a mesma destinação e vinculação dos recursos 

originários, salvo quando já estiver cumprida integralmente. 

 



 
 

Art. 6º - O FUNDOEDUCA compatibilizará os planos de aplicação das suas 

unidades executoras e gestoras e encaminhará a consolidação, à Secretaria 

Municipal da Fazenda.1 

CAPÍTULO IV 

 GESTÃO 

 

 

Art. 7º - O FUNDOEDUCA será gerido pela Secretaria Municipal de Educação, 
órgão da administração pública municipal, através de seu secretário municipal 
de educação, juntamente com um tesoureiro, a ser nomeado pelo Poder 
Executivo Municipal, sob a orientação do Conselho Municipal de Educação e 
Conselho do FUNDEB. 

Parágrafo Único -  O orçamento do Fundo Municipal de Educação – 
FUNDOEDUCA, integrará o orçamento geral do município. 

Art. 8º - São atribuições do (a) Gestor (a) do Fundo Municipal de Educação do 
município de Mazagão: 

I – Gerir o Fundo Municipal de Educação – FUNDOEDUCA e estabelecer 
políticas de aplicação dos seus recursos e exercer o controle da execução 
orçamentário-financeira; 

II – Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no 
Plano Municipal de Educação do município de Mazagão; 

III – Manter os controles necessários à execução orçamentária dos recursos 
destinados ao Fundo Municipal de Educação, referente a empenhos, liquidação, 
pagamento das despesas e recebimento das receitas; 

IV – Prestar contas, no prazo legal, da aplicação dos recursos do Fundo 
Municipal de Educação; 

V – Firmar convênios, contratos e parcerias referentes a recursos geridos pelo 
Fundo Municipal de Educação; 

VI – Coordenar e controlar os convênios e contratos relacionados às ações e 
serviços realizados com recursos do Fundo Municipal de Educação; 

VII – Gerenciar os bens patrimoniais adquiridos com recursos do Fundo 
Municipal de Educação. 

Art. 9º - A Secretaria Municipal de Educação proverá o FUNDOEDUCA dos 
quadros administrativo e técnico e das instalações e equipamentos 
indispensáveis ao seu funcionamento. 

CAPÍTULO V 

SEÇÃO I 

DAS RECEITAS 

 



 
 

Art. 2º - Constituirão receitas do Fundo Municipal de Educação – 
FUNDOEDUCA: 

I -  As transferências oriundas do disposto no Art. 212 da Constituição Federal, 
que exige a aplicação de 25% (vinte e cinco por cento), das receitas resultantes 
dos impostos e transferências; na manutenção e desenvolvimento do ensino; 

II – Recursos provenientes das transferências do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE; 

III – Dotações orçamentárias que lhe forem destinadas pelo Tesouro do 
Município; 

IV – As transferências do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – 
FUNDEB, ou outro que o venha substituir; 

V – Recursos provenientes de convênios firmados pela Secretaria Municipal de 
Educação com outras entidades. 

Parágrafo Único – Os recursos que compõem o FUNDOEDUCA, serão 
depositados em instituições financeiras oficiais, em conta especial sob a 
denominação – Fundo Municipal de Educação. 

SEÇÃO II 

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE 

 

Art. 7º - O orçamento do Fundo Municipal de Educação integrará o orçamento 
do Governo Municipal, em obediência ao princípio da unidade. 

Art. 8º - O orçamento do Fundo observará, na sua elaboração e execução, os 
padrões e as normas estabelecidas ao princípio da unidade. 

Art. 9º - O Fundo Municipal de Educação terá prestação de contas própria, que 
obedecerá às normas de contabilidade do Município. 

§ 1º A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, entendidos como 
balancetes de receita e de despesa do Fundo Municipal de Educação e relação 
dos pagamentos efetuados com recursos do Fundo. 

§ 2º As demonstrações e os relatórios gerados pela contabilidade do Fundo 
Municipal de Educação passarão a integrar a contabilidade geral do Município. 

 

SEÇÃO III 

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DAS DESPESAS 

 

Art. 10º Os recursos do Fundo Municipal de Educação serão aplicados em: 

I – Programas e projetos de melhoria da qualidade de ensino e aumento do nível 
de escolaridade da população; 

II – Democratização da gestão da educação pública. 



 
 

Art. 11º Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização 
orçamentária. 
 
Parágrafo Único – Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias 
poderão ser utilizados os créditos adicionais, suplementares e especiais, 
autorizados por Lei e abertos por Decreto do Poder Executivo. 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 11º O FUNDOEDUCA, na expectativa de propiciar e fortalecer a autonomia 

das escolas municipais e a descentralização das ações referentes à manutenção 

e conservação da rede, instituirá, seguindo os trâmites de praxe; Fundos 

Rotativos que repassarão para as escolas, numerários que possibilitem 

flexibilidade e agilidade no atendimento às necessidades imediatas. 

§ 1º O Fundo Rotativo de custeio das unidades escolares atenderá as 

necessidades que possam se enquadrar como despesas de pronto pagamento 

ou atenderá a serviços de manutenção e conservação do prédio escolar. 

§ 2º O montante inicial dos Fundos Rotativos levará em conta o número de 

alunos e o número e estado físico dos prédios escolares. 

§ 3º O Fundo Municipal de Educação – FUNDOEDUCA, baixará instruções 

normativas específicas estabelecendo toda a sistemática de solicitação, 

liberação, utilização, movimentação e prestação de contas e repasses de que 

trata o caput deste artigo. 

Art. 12º Constituem ativos do Fundo Municipal de Educação; 

I – Disponibilidade monetária oriunda das diversas fontes discriminadas no Artigo 

3º deste Regulamento. 

II – Direitos que porventura vier a constituir. 

Art. 13º Os passivos do Fundo Municipal de Educação, serão constituídos pelas 

obrigações que o município de Mazagão, através da SEMED, venha a assumir, 

a partir da data de homologação deste Regulamento, para a manutenção, 

expansão, melhoria e funcionamento do Sistema Municipal de Ensino. 

Art. 14º Os balancetes e os balanços levantados pela Secretaria Municipal de 

Educação, serão encaminhados, dentro do prazo e na forma prevista pela 

legislação pertinente ao Tribunal de Contas do Município e à Secretaria 

Municipal da Fazenda, acompanhados de demonstrativos analíticos e do saldo 

da conta financeira. 

Art. 15º O Fundo Municipal de Educação – FUNDOEDUCA, terá vigência 

ilimitada. 

Parágrafo Único – Extinto o FUNDOEDUCA, seus bens e direitos reverterão ao 

patrimônio do município de Mazagão, depois de satisfeitas as obrigações 

assumidas por terceiros. 

Art. 16º A SEMED terá um prazo de 90 (noventa) dias para implantar a estrutura 

requerida para o pleno funcionamento do FUNDOEDUCA. 

Parágrafo Único – Enquanto não for implantada a estrutura definitiva do 

FUNDOESCOLA, sua administração será exercida pelo Gabinete do Secretário 

Municipal de Educação e acompanhado pelo Conselho Municipal de Educação. 



 
 

Art. 17º Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo gestor do 

FUNDOEDUCA. 

Art. 18º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAZAGÃO 

 

Mazagão-AP, 21 de junho de 2018. 

 

 

 

JOÃO DA SILVA COSTA 

Prefeito Municipal de Mazagão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


