
PORTARIA Nº ______, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023

Regulamenta o financiamento e a transferência 
dos recursos federais por meio de Emendas 
Parlamentares Impositivas para as ações e os 
serviços educação básica, na forma de áreas de 
financiamento, com o respectivo 
monitoramento e controle. 

Art. 1º  Regulamentar o financiamento e a transferência dos recursos federais por meio de Emendas 
Parlamentares Impositivas para as ações e os serviços de Educação com o respectivo monitoramento e controle. 

CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 2º  O financiamento das ações e serviços de Educação é de responsabilidade das três esferas de gestão 
pública, observado o disposto na Constituição Federal e na Lei do Fundo de Manutenção da Educação Básica. 

Art. 3º  Os recursos federais destinados por meio de Emenda Parlamentar Impositiva às ações e aos serviços 
de Educação passam a ser organizados e transferidos na forma em  áreas de financiamento. 

Parágrafo único. As areas de financiamento são constituídos por componentes, conforme as especificidades 
de suas ações e dos serviços de Educação presentes. 

Art. 4º  Estabelecer os seguintes áreas de financiamento: 

I - PNAE 

II - PNATE; 

III – PAR - TD 

IV - PDDE 

V – QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO 

VI – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Parágrafo único. Os recursos financeiros a ser transferidos por meio de Emenda Parlamentar Impositiva às 
áreas Investimentos nos Serviços de Educação de que trata o deste artigo destinar-se-ão, exclusivamente, às 
despesas de custeio. 

Art. 5º  Os recursos federais que compõem cada área de financiamento serão transferidos aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, fundo a fundo, em conta única e específica para cada área de financiamento, 
observados os atos normativos específicos. 

§ 1º  Os recursos federais provenientes de acordos de empréstimos internacionais serão transferidos conforme
seus atos normativos, devendo ser movimentados conforme legislação em conta bancária específica, respeitadas as 
normas estabelecidas em cada acordo firmado. 

Art. 6º  Os recursos referentes as Emenda Parlamentar Impositiva em cada área de financiamento devem ser 
aplicados nas ações e serviços de Educação relacionados a própria área. 

§ 1º Os recursos referentes as Áreas da  Educação não poderão ser utilizados para o pagamento de:

I - servidores inativos;



II - servidores ativos, exceto aqueles contratados exclusivamente para desempenhar funções relacionadas 
aos serviços relativos ao respectivo área, previstos no respectivo Plano de Educação; 

III - gratificação de função de cargos comissionados, exceto aqueles diretamente ligados às funções 
relacionadas aos serviços relativos ao respectivo área, previstos no respectivo Plano de Educação; 

IV - pagamento de assessorias/consultorias prestadas por servidores públicos pertencentes ao quadro do 
próprio município ou do estado; e 

V - obras de construções novas, exceto as que se referem a reformas e adequações de imóveis já 
existentes, utilizados para a realização de ações e/ou serviços de Educação. 

§ 2º Findo o exercício anual, eventuais saldos financeiros disponíveis em qualquer Área de Financiamento da 
poderão ser remanejados para os outros Áreas de Financiamento previstos nesta Portaria,  e desde que sejam 
cumpridos previamente os seguintes requisitos 

I -tenham sido executadas todas as ações e serviços previstos no Área em que o recurso foi destinado 

II - elaboração de Plano de Aplicação da destinação dos recursos financeiros que serão remanejados, de 
acordo com a plano de Educação;   

III -dar ciência do Plano de Aplicação, previsto no inciso anterior, ao respectivo Conselho de Educação 

§ 3º Os recursos financeiros remanejados nos termos do § 3º deste artigo não serão considerados na série 
histórica dos tetos para fins de transferências futuras 

Art. 7º  Aos recursos por meio Emenda Parlamentar Impositiva de que tratam os componentes dos áreas de 
financiamento poderão ser acrescidos de recursos específicos, para atender a situações emergenciais ou inusitadas 
de riscos sanitários e epidemiológicos, devendo ser aplicados, exclusivamente, em conformidade com o respectivo 
ato normativo. 

CAPITULO II 

DO MONITORAMENTO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS TRANSFERIDOS FUNDO A FUNDO 

Art. 8.  A comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Educação aos fundos 
de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios por meio Emenda Parlamentar Impositiva far-se-á 
para o Ministério da Educação, mediante relatório de gestão, que deve ser elaborado anualmente e aprovado pelo 
respectivo Conselho de Educação. 

§ 1º  A regulamentação do fluxo para a comprovação da aplicação dos recursos fundo a fundo, objeto desta 
Portaria, será realizada em portaria específica, no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 9.  Os órgãos de monitoramento, regulação, controle e avaliação do Ministério da Educação devem 
proceder à análise dos relatórios de gestão, com vistas a identificar situações que possam subsidiar a atualização 
das políticas de Educação, obter informações para a tomada de decisões na sua área de competência e indicar a 
realização de auditoria e fiscalização pelo componente federal, podendo ser integrada com os demais componentes. 

Art. 10.  As despesas referentes ao recurso federal transferido fundo a fundo por meio de Emenda Parlamentar 
Impositiva devem ser efetuadas segundo as exigências legais requeridas a quaisquer outras despesas da 
Administração Pública (processamento, empenho, liquidação e efetivação do pagamento), mantendo a respectiva 
documentação administrativa e fiscal pelo período mínimo legal exigido. 

Art. 11.  Os recursos que formam cada área e seus respectivos componentes, bem como os montantes 
financeiros transferidos por meio Emenda Parlamentar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, devem 
estar expressos em memórias de cálculo, para fins de histórico e monitoramento, respeitada a especificidade de cada 
área conforme modelos constantes no Anexo I (a, b, c, d, e). 

Art. 12.  O controle e acompanhamento das ações e serviços financiados pelos áreas de financiamento devem 
ser efetuados, por meio dos instrumentos específicos adotados pelo Ministério da Educação, cabendo aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios a prestação de informações de forma regular e sistemática, sem prejuízo do 
estabelecido no artigo 9. 



Art. 13.  As transferências fundo a fundo do Ministério da Educação por meio Emenda Parlamentar Impositiva 
para os Estados, Distrito Federal e os Municípios serão suspensas nas seguintes situações: 

I - quando da indicação de suspensão decorrente de relatório da Auditoria realizada pelos componentes 
estadual ou nacional, respeitado o prazo de defesa do Estado, do Distrito Federal ou do Município envolvido, 
para o área de Financiamento correspondente à ação da Auditoria. 

V - quando constatadas impropriedades e/ou irregularidades na execução dos projetos, 

Art. 14.  Fica estabelecido o Termo de Ajuste de Financiamento – TAF como um instrumento formalizado entre 
os entes da Gestão de Educação, no qual são constituídas obrigações para a correção de impropriedades no 
funcionamento do sistema, com o prazo de 120 (cento e vinte ) dias para ser regulamentado. 

Art. 15. Ficam revogados o £ 1º do ART 3º e o ART. 5º presentes na Resolução nº 8 de 20 de maio de 
2020 que trata das despesas de custeio no âmbito da Política Pública de Transporte Escolar – PNATE. 

Art. 16. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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