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CAIXAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



  

APRESENTAÇÃO:

As Caixas Escolares dos estabelecimentos de ensino da Rede Municipal de Educação 
de Belo Horizonte são entidades de Direito Privado, sem fins lucrativos, 
regulamentadas pela Lei Municipal 3.726, de 20 de março de 1984.

O objetivo das Caixas Escolares é possibilitar o desenvolvimento de ações e 
atividades de assistência ao estudante e de conservação e manutenção dos 
equipamentos e do  prédio escolar, incentivando e fortalecendo a participação social e 
a gestão democrática  nos estabelecimentos municipais de ensino. As Caixas 
Escolares atuam, ainda, na contratação de pessoal para o desenvolvimento de 
programas e projetos pedagógicos voltados a melhoria da qualidade do processo 
educativo.

Para o desenvolvimento de suas competências, as Caixas Escolares recebem 
recursos financeiros do Poder Público Municipal, os quais compõem a maior parte do 
seu orçamento, e do Poder Público Federal, por meio de repasses do Programa 
Dinheiro Direto na Escola – PDDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE.

Para a gestão desses recursos, as Caixas Escolares observam legislação específica, 
atendendo aos princípios da transparência, economicidade, impessoalidade, 
legalidade, moralidade e publicidade.



  

As informações referentes à gestão de 2017 podem ser pesquisadas por meio dos 
relatórios de Consolidado e de Produto/Serviço, inseridos neste portal. 

 "Relatório Consolidado": permite verificar todas as receitas e despesas por 
subvenção e centro de custo, bem como o acesso aos balancetes contábeis;

 "Relatório de Produto/Serviço": permite verificar todas as despesas realizadas na 
aquisição de determinado bem ou serviço, detalhando:  

a) subvenção utilizada;  
b) nome, razão social, CNPJ e telefone do fornecedor;  
c) tipo de pesquisa de preço realizada(portal, contratos, carta de exclusividade ou 

orçamentos);
d) data da aquisição;
e) quantidade adquirida e valor total pago.

 



  

Passo a passo para “Consulta por Produto/Serviço”:

1º) Escolha a Caixa Escolar da Escola que você deseja consultar (listagem por ordem 
alfabética);

2º) Digite o período da pesquisa (data de início e fim do período desejado);

3º) Escolha o tipo de relatório: RELATÓRIO DE PRODUTO/SERVIÇO;

4º)  Digite o produto ou serviço que você deseja pesquisar;

5º) Clique em “Gerar Relatório”.



  

Passo a passo para “Consulta por Produto/Serviço”:

Exemplo 1 - Relatório de aquisição realizada utilizando orçamentos. Neste formato 
serão apresentados os nomes dos fornecedores pesquisados e seus respectivos 
dados. 



  

Passo a passo para “Consulta por Produto/Serviço”:

Exemplo 2 - Relatório de aquisição realizada utilizando outras formas de pesquisa de 
preços (portal de preços, contratos, carta de exclusividade, outros).



  

Passo a passo para “Consulta por Consolidado”:

1º) Escolha a Caixa Escolar da escola que você deseja consultar (listagem por ordem 
alfabética);

2º) Digite o período da pesquisa (data de início e fim do período desejado);

3º) Escolha o tipo de relatório: RELATÓRIO CONSOLIDADO;

4º) Clique em “Gerar Relatório”.



  

Passo a passo para “Consulta por Produto/Serviço”:

Exemplo: O relatório Consolidado é composto por RECEITAS e DESPESAS por 
centros de custos acumulados no período solicitado. Nesta tela também é possível 
consultar os balancetes contábeis do período solicitado.
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