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VI – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

1) Constituição Federal 
Art. 205 – A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 

Art. 206 – O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I – Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
2) Código Civil/Brasileiro Lei 10.406/2002; 
3) LDB. 
Art. 12 – Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e 

as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 
VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 

integração da sociedade com a escola; 
4) Leis: 4320/64, 8666/93 e Lei de Responsabilidade Fiscal nº 0101 de 

04/05/00 
5)  Estatuto da AAE 
 

São José dos Campos, setembro de 2004. 
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ORIENTAÇÃO Nº 006/SSE/04 de 07/04 
 
 
 

ASSUNTO: Orientação para Regularização 
e Prestação de Contas da AAE 

 
 

INTERESSADOS: Equipe Diretora da Rede Municipal 
de Educação e AAE 

 
 

Considerando que as Associações de Amigos da Escola, não obstante 

entidades de direito privado, tem direta vinculação com a escola atuando neste 

Município como entidades para  estatais autorizadas por Decreto como entes 

de apoio à Educação, em consonância com o disposto nos art. 205 e 206 da 

Constituição Federal e do art. 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação; 
   

Considerando que tem por objetivo precípuo, a integração da comunidade 

à escola e a assistência e atendimento aos alunos carentes, buscando criar 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola “art. 206 

CF/88”; 
 

Considerando mais, que a receita das AAE, se dá através de contribuição 

de pais de alunos, doações, subvenções, eventos, sendo necessária a 

transparência desses recursos; 
 

Considerando, finalmente, a necessidade de uniformização para a 

prestação de contas e elaboração de balancetes e balanços, resolve editar a 

seguinte orientação: 
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I – Regularização da AAE 
 

A. Cada Unidade Escolar deverá ter sua AAE constituída e funcionando, 
de acordo com o que rege o Estatuto da AAE; 

 
B. No caso dos NEI, pode-se optar pela constituição de uma única AAE, 

com um único CNPJ, bastando para isso que as outras Unidades 
Escolares pertencentes à Região, apareçam na ata de criação como 
agregados; 

 
C. Para a constituição e regularização da AAE deverão ser 

providenciados os seguintes documentos para aprovação em cartório: 
 
 
1 – Criação ou alteração do Estatuto: 

 
• ESTATUTO SOCIAL (NOVO) – (duas vias originais). 
• constar – local, data, rubricar todas as páginas (presidente). 
• assinatura do presidente, um advogado, e constar o nº da OAB, e 

reconhecer firma da assinatura dos dois. – (item 1.1, Seção I, Capítulo 
XVIII, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado de São Paulo). 

• ATA que aprovou a alteração do estatuto, dizendo qual(is) o(s) 
artigo(s) que foi(ram) alterado(s) – (duas vias originais). 

• constar na(s) ata(s), o nº CNPJ da entidade. 
• reconhecer firma de todos os que assinam a(s) ata(s) (item 11, Seção 

II, Capítulo XVIII, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de 
Justiça do Estado de São Paulo), e constar a assinatura de um 
advogado, com o nº da OAB e com afirma reconhecida – (item 1.1, 
Seção I, Capítulo XVIII, das Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo). 

• EDITAL DE CONVOCAÇÃO – (duas vias originais). 
• LISTA DE PRESENÇA – (duas vias originais, e constar o nº do RG 

de todos que assinam). 
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IV – RECEITAS 
 

A. Toda receita deverá ter seu controle específico em impresso próprio e 
o resultado final lançado no balancete geral da escola. Ex.: arrecadação 
da cantina, contribuição voluntária dos pais, sala de leitura, etc. 

B. Toda receita deverá ser depositada em conta bancária. 
C. Deverá ser adotada a seguinte nomenclatura para o registro dos 

créditos, conforme modelo da planilha proposta pela SME exemplo: 
3111 - Venda de doces e salgados 
3112 - Envelope  

D. Emitir recibo no ato da matrícula/rematrícula aos pais colaboradores 
e ao lançar no balancete, citar a numeração dos recibos ou citar o 
número do depósito bancário; 

E. Apresentar cópia do extrato bancário e respectiva conciliação 
bancária, da conta corrente e/ou poupança específica a cada prestação 
de contas (entrega dos balancetes à SME); 

F. Indicar os valores financeiros (ganhos de aplicações, inclusive 
poupança), se houver, somando-os na receita geral; 

G. O (a) diretor (a) da escola deverá planejar conjuntamente com a AAE 
e o Conselho de Escola, o sistema de controle de arrecadação 
voluntária mensal dos pais, não sendo permitido ao professor assumir 
os gastos por conta própria, da arrecadação mensal de sua classe ou 
outras que ocorram. 

 
 

V – ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Considerando a responsabilidade do diretor da Escola em relação a AAE 
e sua atuação, lembramos a necessidade do mesmo de: 

• Verificar a cada início de ano a situação da AAE quanto a sua 
regularização; 

• Atentar para a idoneidade financeira dos componentes da diretoria 
antes da constituição; 

• Conscientizar a comunidade escolar quanto a importância da AAE e o 
respeito ao seu Estatuto; 

• Respeitar e fazer respeitar esta orientação. 
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Sugestões de utilização das diferentes verbas: 
 
I – assistência ao aluno carente; 
II – aquisição de material permanente; 
III – manutenção, conservação pequenos reparos da Unidade Escolar; 
IV – aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento da 
escola; 
V – capacitação e aperfeiçoamento de professores; 
VI – avaliação de aprendizagem; 
VII – implementação do projeto pedagógico; 
VIII – desenvolvimento de atividades educacionais. 
 
H. Todos os gastos deverão ser previamente planejados e aprovados, em 

reunião conjunta da diretoria da AAE e Conselho de Escola. Essa 
reunião deverá ser devidamente registrada em ata contendo as 
decisões tomadas. O Plano de gastos, deverá ser elaborado 
semestralmente e se necessário revisto bimestralmente. 

I. Os gastos deverão ser planejados e realizados de acordo com a receita 
mensal. Não serão admitidos saldos negativos nas contas bancárias. 

J. Os gastos deverão ser planejados e realizados considerando o ano 
civil. Gastos parcelados a médio e longo prazos deverão ser 
previamente autorizados; 

K. A receita referente a contribuição de matrícula e rematrícula para o 
ano seguinte deverá se reservada  em aplicação financeira, podendo ser 
utilizada no máximo 50% da receita no ano em curso. 

L. Contratos de “leasing”, deverão ser previamente submetidos à análise 
da procuradoria jurídica da SME, para verificação e orientação, devido 
aos aspectos legais que envolvem o mesmo; 

M. Os gastos programados pela AAE e aprovados pelo Conselho de 
Escola, deverão ser realizados pelo (a) diretor (a) da U.E. e algum 
membro da diretoria executiva da AAE, que são os representantes 
legais e responsáveis pela prestação de contas da U.E. 
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2 – Mudança de Diretoria: 
 
• ATA de ELEIÇÃO e POSSE – (duas vias originais). 
• constar na(s) ata(s), o tempo de mandato da diretoria eleita. 
• constar na(s) ata(s), o nº do CNPJ da entidade. 
• reconhecer firma de todos os que assinam a(s) ata(s) – (item 11, Seção 

II, Capítulo XVIII, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo). 

• Relação da Diretoria – seus membros deverão ser qualificados (CPF, 
RG, ENDEREÇO, ESTADO CIVIL, PROFISSÃO e 
NACIONALIDADE) assinado pelo presidente (diretor executivo). 

• EDITAL DE CONVOCAÇÃO – (duas vias originais) 
• LISTA DE PRESENÇA – (duas vias originais, e constar o nº do RG 

de todos que assinam). 
 
Observações: 
 
1) Para o registro de ata de ELEIÇÃO e POSSE, deverá ser feito 2 (dois) 
requerimentos, sendo um para a ata de ELEIÇÃO, e outro para a ata de POSSE, 
caso estas forem de datas diferentes ou sendo na mesma data, separadas. 
Obs.: serão 2 registros, sendo 1 (um) para a ELEIÇÃO e 1 (um) para a 
POSSE. 
Caso haja ELEIÇÃO e POSSE na mesma ata, será necessário apenas uma via do 
requerimento, e será feito  apenas 1 (um) registro. 
 
2) Caso haja a renúncia de algum membro, deverá ser apresentada a CARTA DE 
RENÚNCIA com firma reconhecida, ou o mesmo, deverá assinar a ata 
correspondente, com firma reconhecida. 
Obs.: Os itens acima poderão sofrer alterações de acordo com os critérios 
definidos em cada cartório. 
A. Após registro em cartório, providenciar a Inscrição Municipal de acordo com as 

orientações do órgão emissor (Paço Municipal); 
B. Cada U.E. ou Região de Núcleo, deverá providenciar a abertura de uma conta 

bancária exclusiva para a AAE; de acordo com o que rege seu Estatuto, 
devendo ser essa conta aberta em banco estatal; 

C. O cargo de Diretor Financeiro da AAE deverá ser ocupado por pai de 
aluno, de acordo com o que rege o estatuto; 

D. As AAE, como pessoas jurídicas devidamente constituídas, deverão 
providenciar anualmente: 
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1 – Declaração de Isenção do Imposto de Renda; 
2 – Relação Anual de Informações Sociais – RAIS; 
3 – Requerimento para a Prefeitura Municipal para a obtenção de isenção 
da taxa de licença e localização – Lei complementar nº 208/00 de 12 de 
junho de 2000; 
4 – As alterações do representante legal das AAE no CNPJ deverão ser 
providenciadas no prazo de 30 dias, junto às assembléias, órgãos legais e 
encaminhadas à SME sempre que ocorrerem; 
 
Obs.: Os documentos deverão ser encaminhados nos prazos 
estabelecidos por lei, os quais devem ser verificados ano a ano. O não 
cumprimento desses prazos poderá resultar na aplicação de penalidades 
legais. 

 
 

II – Balancetes e Balanços 
 

A. As Unidades Escolares deverão elaborar mensalmente seus Balancetes e 
trimestralmente enviar cópia dos mesmos à SME (março, junho, setembro, 
dezembro). Os Balancetes e Balanço, deverão ser elaborados com base em 
valores, lançados e registrados em livros próprios e aprovado 
preferencialmente por contador habilitado e encaminhados em pastas com 
grampo, nas seguintes cores: 

• Azul ................................. EMEF 
• Vermelho ......................... EMEI e NEI 
• Amarelo ........................... IMI 
B. Sempre que solicitada a entrega de documentos, a U.E. deve encaminhar cópia 

dos mesmos, permanecendo os originais na escola. Se necessário, a SME solicitará 
os originais para esclarecimentos; 

C. Os Balancetes e Balanços, deverão ser assinados pelo diretor executivo, o qual 
necessariamente, deve ser aquele que consta como responsável legal junto à 
Receita Federal e CNPJ e também pelo Diretor Financeiro, Contador habilitado, 
quando houver, com nº do registro no CRC e com o parecer do Conselho Fiscal. 
O diretor da Escola deverá carimbar e assinar todas as folhas. 

D. Balancetes, recibos e notas fiscais, deverão ser arquivados de acordo 
com a tabela de temporalidade; 

E. Os Balancetes e Balanços deverão ser fixados em lugar próprio, 
fechado e visível para o conhecimento de toda comunidade. 
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III – GASTOS 
 

A. Os gastos deverão ser comprovados e discriminados através de nota 
fiscal, emitidas no nome da AAE, da qual deverá constar 
obrigatoriamente o respectivo CNPJ, data e endereço completo. 

B. Deverá constar também carimbo com a quitação do valor da nota que 
pode ser aposta através das expressões: “pago” ou “recebido” ou 
“Recebemos”. 

C. O verso da nota, deverá conter a assinatura do Diretor executivo e/ou 
Diretor financeiro da AAE. As notas fiscais deverão ser arquivadas 
mensalmente. 

D. Cupons fiscais não serão aceitos como comprovantes de gastos, razão 
porque deverá ser exigida pela AAE, da empresa vendedora ou 
prestadora de serviços, a respectiva nota fiscal ou o recibo de 
prestação de serviços (RPA); 

E. Todos os cheques emitidos para pagamentos deverão ser nominais ao 
beneficiário; 

F. No histórico dos livros de registros e planilhas que vão gerar os dados 
para elaboração dos Balancetes e Balanços, deverão ser descritos os 
tipos de gastos respeitando os códigos propostos na Planilha modelo. 
Exemplos: 
4118 – Conserto de play ground ............. N.F. Nº 
4122 – Tinta para impressora ................. N.F. Nº 

G. De acordo com o que prevê o estatuto da AAE, “a finalidade da AAE 
como instituição auxiliar da escola, é colaborar no aprimoramento 
educacional, na assistência ao educando e na integração família – 
escola comunidade”, diante disto, recomenda-se que os recursos 
próprios da AAE, sejam utilizados prioritariamente da seguinte forma: 
• 60% para gastos com alunos; 
• 20% para gastos com manutenção; 
• 20% para outros tipos de gastos. 

 
 
 
 
 
 
 
 


