GLOSSÁRIO DOS TERMOS ASSOCIADOS ÀS CAIXAS ESCOLARES
Com objetivo de tornar possível uma melhor compreensão do Portal “Transparência e Acesso à
Informação”, este glossário reúne as expressões comumente utilizadas nos documentos em que
são registrados os repasses financeiros às Caixas Escolares, emitidos pela Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Educação(SMED).
1) Subvenções: recursos municipais transferidos às Caixas Escolares a fim de custear
despesas das escolas municipais. Os valores são creditados em contas bancárias
específicas para cada modalidade de transferência e são previstos nos Decretos
Municipais, publicados periodicamente no Diário Oficial do Município(DOM);
2) Subvenção Regular: reúne recursos destinados ao funcionamento pedagógico e
administrativo da Escola, sendo composta por 02 (duas) rubricas:
a) Promoção ao Educando: recursos utilizados para o custeio de despesas pedagógicas e
administrativas da escola e assistência aos estudantes;
b) Conservação e Manutenção: recursos utilizados para custeio de despesas com
aquisição e manutenção de equipamentos e com de eventuais intervenções físicas de
menor complexidade no prédio escolar, ou seja, aquelas que não impliquem alterações
estruturais e arquitetônicas, a fim de manter em boas condições de uso o prédio
escolar;
3) Despesas Pedagógicas: são despesas necessárias para a condução direta ou indireta do
processo ensino-aprendizagem, tais como: livros, cadernos, brinquedos,, transporte
pedagógico e assessorias, formações, etc.;
4) Despesas Administrativas: são despesas com serviços e materiais necessários para o
funcionamento administrativo das escolas, como: material de expediente, transporte
administrativo, tarifas postais, etc.;
5) Despesas Financeiras: são despesas junto às instituições financeiras para manutenção
das contas bancárias e suas movimentações, tais como: tarifas de manutenção da conta,
impostos sobre aplicações financeiras(IOF), etc.;
6) Subvenção de Pessoal: reúne recursos destinados ao custeio das despesas com
remuneração, benefícios e encargos trabalhistas relativos aos empregados das Caixas
Escolares, bem como uniformes para os referidos trabalhadores, além de despesas com
serviços especializados (serviços de assessoria jurídica e contábil);
7) Subvenção de Adequação do Espaço Físico Escolar: reúne recursos repassados para
pagamento de despesas com intervenções físicas de maior complexidade nos prédios
escolares como: ampliações, reformas estruturais, construção de rampas, instalação de
elevadores, etc.;
8) Subvenções para Programas e Projetos Institucionais: reúne recursos destinados à
execução de projetos específicos. Em 2016 o OPCA (Orçamento Participativo da Criança e
Adolescente), UCA (Um Computador por Aluno).
9) Subvenção do Projeto de Intervenção Pedagógica – PAP: recursos destinados ao
desenvolvimento de projetos elaborados pelas próprias escolas, aprovados pelo Colegiado
Escolar e SMED, visando subsidiar a melhoria do processo de ensino-aprendizagem;

10) Subvenção do Programa Escola Integrada – PEI: recursos destinados ao custeio de
despesas pedagógicas (bens e serviços) em ações que ampliam a jornada escolar e as
oportunidades de aprendizagem para milhares de estudantes, integrando a escola aos
espaços da cidade;
11) Programa Escola Aberta – PEA: recursos destinados ao custeio de despesas
pedagógicas (bens e serviços) em ações de atividades educacionais, culturais, de
formação para o trabalho, entre outras, nos espaços das escolas, ofertadas à comunidade
escolar aos sábados e domingos;
12) Subvenções do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE: recursos repassados
diretamente às escolas pelo Governo Federal, por meio do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE, tendo por finalidade prestar assistência financeira,
em caráter suplementar, às escolas públicas da educação básica das redes estaduais e
municipais;
13) PDDE – Educação Básica: recurso federal destinado à manutenção e pequenos
investimentos que concorram para a garantia do funcionamento e melhoria da
infraestrutura física e pedagógica das escolas, podendo ser utilizado para aquisição de
materiais pedagógicos, custeio de mão de obra para capacitação pedagógica, pequenos
reparos, etc.;
14) PDDE Educação Integral: recurso federal destinado à complementação do investimento
financeiro do Município no Programa Escola Integrada – PEI.
15) PDDE FEFS – Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana: recurso federal que
era destinado à complementação do investimento financeiro do Município no Programa
Escola Aberta – PEA;
16) PDDE PDE Escola – Plano de Desenvolvimento da Educação: recurso federal
destinado à execução de um planejamento participativo que contém ações que visam à
melhoria da aprendizagem;
17) PDDE Estrutura: recurso federal destinado à execução de ações para melhoria da
acessibilidade e sustentabilidade socioambiental, idealizadas como prioritárias pelas
escolas, dentro das diretrizes dos programas PDDE Escola Acessível e Escola
Sustentável;
18) PDDE Qualidade: recurso federal destinado a aquisições de materiais e/ou contratações
de serviços que favorecessem a realização de atividades esportivas, ações culturais e com
vistas à sustentabilidade socioambiental, por meio dos programas Atleta na Escola, Mais
Cultura e Escola Sustentável.

