
Santa Catarina , 16  de  Junho  de 2020

INFORMATIVO 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)

São ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) todas aquelas que visam alcançar os
objetivos básicos da educação nacional:  educação de qualidade para todos,  ou seja,  são  ações
voltadas à obtenção dos objetivos das instituições educacionais de todos os níveis.

LDB
Lei n° 9.394/96 -
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, pressupõe como mete de investimento em
educação.  Devendo ser a vinculação necessariamente  dos recursos financeiros a estes objetivos
básicos e as competências de cada ente governamental.

São  receitas de impostos e transferências vinculadas a MDE

• RECEITAS DE IMPOSTOS MUNICIPAIS
 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de todos estes impostos acima
 Dívida Ativa de todos estes impostos acima
 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do de todos estes
impostos acima
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Os investimentos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE devem ser
realizadas para todos os níveis da educação básica, na forma prevista no artigo 70 da Lei no.
9.394/96 (LDB), observado os seguintes critérios:
Estados: devem atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio;
Distrito Federal: deve atuar no âmbito da educação infantil e dos ensinos  fundamental e 
médio;
Municípios: devem atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
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• RECEITAS DE IMPOSTOS ESTADUAIS
Imposto  sobre  Operações  relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  Prestação  de  Serviços  de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação- ITCD
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU
 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (Exclusivo do DF)
 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (Exclusivo do DF)
 Imposto Territorial Rural - ITR (Exclusivo do DF) Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR
 ISS/ICMS Simples (Exclusivo do DF)
• Receitas de Transferências dos Municípios
Cota-Parte FPM (União) # Cota-Parte IPVA (Município)
Cota-Parte ITR(União) # Cota-Parte ICMS (Município)
Cota-Parte IPI - Exportação(União)
Cota-Parte IOF - Ouro(União)
 ICMS - Desoneração – Lei Kandir – Lei Complementar nº87/1996 (Município)

• Receitas de Transferências do Estado
Cota-Parte FPM (União) 
Cota-Parte IPVA (Estado)
Cota-Parte ITR(União) 
Cota-Parte ICMS (Estado)
Cota-Parte IPI - Exportação(União)
 Cota-Parte IOF – Ouro(União)
ICMS - Desoneração – Lei Kandir – Lei Complementar nº87/1996 (Estado)

Quais são as despesas em que devem ser investidos os recursos de MDE?

A LDB estabelece,  no art. 70 as “Ações Financiáveis” e no art. 71, as “Ações não Financiáveis”, ou
seja, são estabelecidas legalmente as despesas que poderão ser realizadas com recursos do MDE e
despesas que não poderão ser realizadas com os mesmos.

Rua: Ferreira Lima, 82 -1º andar, 88.015-420-Florianópolis/SC (48) 3212-0936 - secretaria@undime-sc.org.br

mailto:secretaria@undime-sc.org.br


 Ações financiáveis e não financiáveis

Tabela 1

Ações financiáveis Não financiáveis

1-  remuneração  e  aperfeiçoamento  do  pessoal  docente  e
demais profissionais da educação;

1- 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
expansão2

2  -  aquisição,  manutenção,  construção  e  conservação  de
instalações e equipamentos necessários ao ensino;

2  -  subvenção  a  instituições  públicas  ou  privadas  de  caráter
assistencial, desportivo ou cultural.

3 – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 3- formação de quadros especiais para a administração pública,
militares ou civis, inclusive diplomático

4  -  levantamentos  estatísticos,  estudos  e  pesquisas  visando
precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão
do
ensino;

4  - programas suplementares de alimentação, assistência médico
-  odontológica  farmacêutica  e  psicológica,  programas
assistenciais  aos  alunos  e  seus  familiares  e  outras  formas  de
assistência social;

5 -realização de atividades - meio necessárias ao funcionamento
dos sistemas de ensino;

5 - obras de  infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar
direta ou indiretamente a rede escolar (ruas, pontes etc.)

6 - concessão de bolsas de estudo a alunos de  escolas públicas e
privadas;

6- pessoal docente e demais trabalhador da educação, quando
em desvio de função ou em atividade alheia à  manutenção e
desenvolvimento do 

ensino7 - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a
atender ao disposto nos incisos deste artigo;

8 -  aquisição  de  material  didático-escolar  e  manutenção  de
programas de transporte escolar

2 Podem ser  citadas  como  exemplo  destas  pesquisas:  político/eleitorais  ou  destinadas  a  medir  a  popularidade dos  governantes,  ou  ainda,  de
integrantes da administração e pesquisa com finalidade promocional ou de publicidade da administração ou de seus integrantes.
3 Pode-se citar como exemplo recursos para distribuição de cestas básicas, financiamento de clubes ou campeonatos esportivos, manutenção de
festividades típicas/ folclóricas do Município.
4 Obras como: calçamento de ruas, rede de esgoto, iluminação pública, pontes, viadutos ou melhoria de vias etc;
5 São eles: auxiliar de serviços gerais (manutenção, limpeza, segurança, preparação da merenda etc.), auxiliar de administração (serviços de apoio
administrativo), secretário escolar, dentre outros, lotados e em exercício nas escolas ou órgão/unidade administrativa da educação básica pública

O que são despesas com MDE

I  -  Remuneração  e  aperfeiçoamento  do  pessoal  docente  e  dos  profissionais  da  educação,
contemplando:
a) Remuneração e capacitação, sob formação continuada de trabalhadores da educação básica, com
ou sem cargo de direção e chefia, incluindo os profissionais do magistério e outros servidores que
atuam na realização de serviços de apoio técnico-administrativo e operacional , como por
exemplo, a manutenção de ambientes e instituições do respectivo sistema de ensino básico.
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b) Remuneração do(a) secretário(a) de Educação do respectivo ente governamental (ou dirigente de
órgão equivalente) apenas se a atuação deste dirigente se limitar à educação, e, no segmento da
educação básica que compete ao ente governamental oferecer prioritariamente, na forma do art.
211, §§ 2º e 3º da Constituição Federal.
c) Formação inicial e/ou continuada de professores da educação básica, sendo:
•  Formação  Inicial:  relacionada  à  habilitação  para  o  exercício  profissional  da  docência,  de
conformidade com o disposto no art. 62 da LDB, que estabelece, para os docentes da educação
básica, exigência de formação em nível superior (licenciatura plena, na área exigida), mas admite
como formação mínima a de nível médio, modalidade “normal”, para o exercício da docência na
educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental.
Nesta etapa de formação, devem ser incluídas as ações para a habilitação de professores leigos6; de
conformidade com a  política,  planos,  diretrizes  e  critérios  definidos  no âmbito  dos  respectivos
poderes públicos estaduais e municipais.

• Formação Continuada: voltada para a atualização, expansão, sistematização e/ou aprofundamento
dos conhecimentos, na perspectiva do aperfeiçoamento profissional que, de forma contínua, deve
ser promovido pelos estados, DF e municípios, mediante programas com esse objetivo, assegurados
nos respectivos Planos de Carreira e Remuneração do Magistério. Em relação a estes cursos, por se
tratar de cursos livres, o MEC não realiza o credenciamento de instituições que os oferecem. No
entanto,  torna-se  necessária  a  verificação  sobre  eventuais  exigências  relacionadas  ao
funcionamento dessas instituições junto aos Conselhos Estaduais ou Municipais de Educação. Mas,
independentemente de eventuais exigências nesse sentido, é importante atentar para os aspectos
da qualidade e da reconhecida capacidade técnica das pessoas (física ou jurídica) contratadas
para a prestação desses serviços.

II - Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao
ensino:

a)  aquisição de imóveis já construídos ou de terrenos para construção de prédios destinados a
escolas ou órgãos do sistema de ensino básico;
b) ampliação, conclusão e construção de prédios, poços, muros e quadras de esportes nas escolas e
outras instalações físicas de uso exclusivo da educação básica;

c) aquisição de mobiliário e equipamentos voltados para o atendimento exclusivo das necessidades
da  educação  básica  pública  (carteiras,  cadeiras,  mesas,  armários,  mimeógrafos,  retroprojetores,
computadores e periféricos, televisores, antenas etc.);
d) manutenção dos equipamentos existentes (máquinas, móveis, equipamentos eletroeletrônicos
etc.),  inclusive  com  aquisição  de  produtos/serviços  necessários  ao  seu  funcionamento  (tintas,
graxas,  óleos,  combustíveis,  energia  elétrica,  assistência  técnica,  serviços  elétricos,  mecânicos,
hidráulicos, reparos, reformas, reposição de peças, revisões etc.);
e) reforma total ou parcial de instalações físicas (rede elétrica, hidráulica, estrutura interna, pintura,
cobertura, pisos, muros, grades etc.) das instituições de ensino da educação básica.
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III - Uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino:
a) aluguel de imóveis e equipamentos;
b) manutenção de bens e equipamentos (mão de obra especializada, materiais e peças de reposição
diversas, lubrificantes, combustíveis, reparosetc.);
c) conservação das instalações físicas utilizadas na educação básica (reparos, limpeza etc.);
d) despesas com serviços de energia elétrica, água e esgoto, serviços de comunicação e informática
etc.
IV - Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando ao aprimoramento da qualidade e à
expansão do ensino:
a) levantamentos estatísticos (relacionados ao sistema de ensino) objetivando o aprimoramento da
qualidade e a expansão da educação básica;

b) organização de banco de dados, realização de estudos e pesquisas que visem à elaboração de
programas, planos e projetos voltados à educação básica.

V - Realização de atividades necessárias ao funcionamento do ensino:
Despesas  inerentes  ao  *custeio, das  diversas  atividades  relacionadas  ao  adequado
funcionamentodos estabelecimentos de ensino da educação básica, das quais pode-se destacar:

a) serviços diversos (vigilância, limpeza e conservação, entre outros);
b) aquisição do material de consumo utilizado nas escolas e demais órgãos do sistema (papel, lápis,
canetas, grampos, colas, fitas adesivas, gizes, cartolinas, água, produtos de higiene e limpeza, tintas
etc).
VI – *Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atenderao disposto nos itens
acima: 
quitação de empréstimos (principal e encargos) destinados a investimentos em educação básica
pública (financiamento para construção de escola do ensino fundamental, por exemplo).

VII - Aquisição de material didático-escolar e manutenção de transporte escolar :
a) aquisição de materiais didático-escolares diversos destinados a apoiar o trabalho pedagógico na
escola (material desportivo utilizado nas aulas de educação física; acervo da biblioteca da escola,
como livros, atlas, dicionários, periódicos; lápis; borrachas; canetas; cadernos; cartolinas; colas etc.);

b) aquisição de veículos escolares apropriados ao transporte de alunos na zona rural devidamente
equipados e identificados como de uso específico nesse tipo de transporte,  em observância ao
disposto no Código Nacional deTrânsito (Lei nº. 9.503, de 23.09.97). Os tipos de veículos destinados
ao  transporte de alunos, desde que apropriados ao transporte de pessoas, devem se encontrar
licenciados  pelos  competentes  órgãos  encarregados  da  fiscalização  e  dispor  de  todos  os
equipamentos  obrigatórios,  principalmente  no  que  tange  aos  itens  de  segurança.  Podem  ser
adotados tipos, modelos e marcas diferenciadas de veículos, em função da quantidade de pessoas a
serem transportadas,  das  condições  das  vias  de  tráfego,  dentre outras,  podendo,  inclusive,  ser
adotados veículos de transporte hidroviário;
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c) manutenção de veículos utilizados no transporte escolar, garantindo-se tanto o pagamento da
remuneração do(s) motorista(s) quanto dos produtos e serviços necessários ao funcionamento e
conservação desses veículos, como combustíveis, óleos lubrificantes, consertos, revisões, reposição
de peças, serviços mecânicos etc.;

d) locação de veículos para o transporte de alunos da zona rural, desde que essa solução se mostre
mais econômica e o(s) veículo(s) a ser(em) locado(s) reúna(m) as condições necessárias a esse tipo
de transporte, de forma idêntica às exigências a serem observadas em relação aos veículos
próprios.

Os recursos de impostos e transferências vinculados à educação não poderão ser utilizados para:
financiar despesas com:

a)  ações  de  caráter  puramente  assistenciais,  desportivas  ou  culturais,  voltadas  à  assistência
comunitária  ou  às  crianças  e  adolescentes,  desvinculadas  do  ensino,  tais  como distribuição  de
cestas básicas, financiamento de clubes ou campeonatos esportivos, manutenção de Festividades
típicos folclóricos do ente federado.

b)  dirigidas  à  atenção  básica  de  saúde (campanhas  de  saúde  bucal,  de  prevenção  de  doenças
sexualmente transmissíveis, etc);
c) que envolvam segurança pública e/ou policiamento;
d)  relacionadas com campanhas  educativas (trânsito,  meio  ambiente,  saúde,  cidadania,  direitos
humanos, consumidor, etc);
e)  que envolvam atividades  de  difusão  cultural,  esportes  ou lazer  não  integrantes  do currículo
escolar.
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Custeio: despesas de custeio são as que se referem à manutenção das atividades dos órgãos do Governo, 
abrangendo basicamente os gastos com pessoal, material de consumo e serviços de terceiros.
Amortização: extinguir uma dívida aos poucos ou em prestações. Abater (parte de uma dívida),
efetuando o pagamento correspondente.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n.º 9.394/1996, art. 10, VII, e art. 11, VI), alterada pela
Lei n.º 10.709/2003, dispõe que os governos dos Estados e dos Municípios serão responsáveis pelo transporte 
escolar dos alunos de suas respectivas redes de ensino.

    
Atenção!
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A  utilização dos recursos despesas com a  Aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados na
merenda do escolar são consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE?

Não, visto que essas despesas não se caracterizam como sendo de manutenção e desenvolvimento
do ensino. Ao contrário, o art. 71 da Lei 9.394/2006 – LDO impede textualmente que tal despesa
seja considerada como sendo de manutenção e desenvolvimento do ensino.

Para  comprovação  da  utilização  dos  recursos  despesas  com  aposentadorias  e  pensões  são
consideradas como despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE? 

São consideradas despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, aquelas realizadas com
vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais. Sobre esse aspecto, o art.
70, inciso I, da Lei 9.394/96 - LDB determina que, no que se refere a gastos com pessoal,
considerem-se as despesas destinadas à remuneração e ao aperfeiçoamento do pessoal docente e
demais profissional da educação, excetuando-se as despesas com pessoal quando em desvio de
função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme previsto no 
art. 71, inciso VI, da Lei acima referida.
“A Constituição Federal, por sua vez, distingue expressamente em seu texto as expressões provento,
pensão e remuneração, de forma que o termo-remuneração” se aplica a servidores ativos, o termo
—”provento” a inativos e o termo pensão” para pensionistas.

—Art.  37.  XI  a  remuneração  e  o  subsídio  dos  ocupantes  de  cargos,  funções  e  empregos
públicos da administração direta, autárquica e fundacional,  dos membros de qualquer dos
Poderes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federale  dos  Municípios,  dos  detentores  de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões...“
—Art. 40.
§  2º  Os  proventos  de  aposentadoria  e  as  pensões,  por  ocasião  de  sua  concessão,  não
poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referências para
a concessão da pensão.
§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão
consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos
regimes de previdências de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.“ (grifo nosso)

Adicionalmente,  o  art.  22,  inciso  I,  da  Lei  11.494/07  determina  expressamente  o  conceito  de
remuneração para profissionais do magistério.

—Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão
destinados  ao  pagamento da  remuneração  dos  profissionais  do magistério  da  educação
básica em efetivo exercício na rede pública.
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:
I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação,
em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura,
quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso,
inclusive os encargos sociais incidentes;
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“Portanto, a partir do exposto acima, e considerando a interpretação conjunta dos artigos 37 e 40
da CF/88, os art. 70 e 71 da Lei 9.394/96, e o art. 22 da Lei 11.494/07, conclui-se que, para fins do
limite constitucional com manutenção e desenvolvimento do ensino, devem-se considerar apenas
as despesas destinadas à remuneração e ao aperfeiçoamento dos profissionais em educação e que
exerçam  cargo,  emprego  ou  função  na  atividade  de  ensino,  excluindo-se,  por  conseguinte,  as
despesas que envolvam gastos com inativos e pensionistas, pois a lei faz distinção entre as espécies
de rendimento: remuneração, proventos e pensões. As despesas com inativos e pensionistas devem
ser classificadas como despesas de Previdência Social.

Salário Educação

As despesas custeadas com recursos do salário  educação devem estar  enquadradas
como programas, projetos e ações voltados para o financiamento da educação básica
pública e que também pode ser aplicada na educação especial, desde que vinculada à
educação básica.

Quais são as ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino?

As despesas, conforme o inciso II do § 1º do art. 15 da Lei nº 9.424/1996, serão realizadas para 
financiamento de programas, projetos e ações voltados para o desenvolvimento do ensino básico 
público. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no art. 70 da LDB, enumera as ações 
consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino:

QUAIS INSUMOS PODERÃO SER ADQUIRIDOS NO RETORNO PRESENCIAL C0M O MDE ?

e) Realização de atividades–meio necessárias ao funcionamento do ensino:
- despesas inerentes ao custeio das diversas atividades relacionadas ao adequado funcionamento
da educação básica, dentre as quais pode se destacar: serviços diversos (de vigilância, de limpeza e
conservação, dentre outros), 

- aquisição do material de consumo utilizado nas escolas e demais órgãos do sistema de ensino
(papel, lápis, canetas, grampos, colas, fitas adesivas, gizes, cartolinas, água, material de limpeza, de
higienização  de  ambientes,  desinfetantes,  ceras  de  polimento,  utensílios  usados  na  limpeza  e
conservação, como vassouras, rodos, escovas etc.);
1 -Produtos de higiene e limpeza, 
Desinfetantes: O desinfetante é eficaz na eliminação do coronavírus. Ele pode ser usado tanto no
banheiro quanto para limpeza do piso.
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Atenção!
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 Água sanitária: Muito usada para higienização dos banheiros, quase todo mundo tem água sanitária
em casa. O produto tem poder contra o coronavírus, pois o vírus não resiste ao cloro. Lembre-se de
utilizar  luvas para proteger  as  mãos do ressecamento.  Há  ainda os  produtos  de água sanitária
adequados para higienizar legumes e frutas, que são tocados por muitas pessoas nos mercados.
Limpadores  multiuso  com cloro:  Outros  limpadores  multiuso  que tenham cloro  na  composição
podem  ser  usados  na  limpeza  da  casa  para  eliminar  o  coronavírus  em  superfícies.  Também  é
importante usar luvas ao fazer a limpeza com esse tipo de produto.
Álcool de limpeza (líquido, com concentração entre  70% e 80%): Assim como o álcool em gel, o
álcool líquido, que é mais indicado para limpeza doméstica, é eficaz na eliminação do coronavírus. O
Álcool em gel é mais indicado para as mãos, pois resseca menos a pele; já o líquido deve ser usado
com luvas para evitar o ressecamento, assim como todo produto que contenha cloro.
Detergente: O detergente, assim como a água sanitária e o desinfetante, é eficaz na eliminação do
coronavírus de superfícies. Ele é indicado principalmente para a higienização das louças e roupas.
Sabão e sabonete: Higienizar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos a cada vez é
importante para eliminar o coronavírus.
 Luvas para limpeza;
Fontes: Ministério da Saúde, Centers for Disease Control and Prevention e Sociedade Brasileira de
Infectologia.

2 Reforma, total ou parcial, de instalações físicas do sistema de ensino (rede elétrica, hidráulica,
estrutura interna, pintura, cobertura, pisos, muros, grades etc.). 
Poderão ser realizadas todas as obras relacionadas à construção, ampliação, conclusão ou reforma
das  instalações  físicas  integrantes  do  patrimônio  público  do  respectivo  governo  (Estado  ou
Município) e utilizadas especificamente para a educação básica pública 
 Neste caso pode-se incluir adaptações nas salas (divisórias etc )que se façam necessárias para  as
medidas de prevenção entre elas o distanciamento de alunos (ideal 2m) , 
Construção de novas salas, etc

Ações  não  consideradas  como  de  manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino    art.  71  da  Lei
9.394/96 - LDB - prevê que não constituem despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino
aquelas realizadas com:

d)  programas  suplementares  de  alimentação,  assistência  médico-odontológica,  farmacêutica  e
psicológica, e outras formas de assistência social: - alimentação escolar (mantimentos); - pagamento
de  tratamentos  de  saúde  de  quaisquer  especialidades,  inclusive  medicamentos;  -  programas
assistenciais aos alunos e seus familiares.
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RECURSOS PRÓPRIOS

Estes  equipamentos  somente  poderão  ser  adquiridos  com  os   recursos  próprios  oriundos  das
seguintes arrecadações:

→   Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)

→   Imposto sobre Serviços (ISS)

→   Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)

→   Taxas e contribuições econômicas e de melhoria
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O que não poderá ser adquirido com o MDE: equipamentos de 
EPI 

- Termômetros
- Máscaras
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