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Verbas Públicas
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PDDE / PDE



  

Os recursos repassados são destinados à 

manutenção e ao desenvolvimento do ensino, 

visando a garantia do funcionamento e a 

melhoria física da escola, com foco no trabalho 

pedagógico e no atendimento do aluno.



  

Planejamento
● Saber o valor da verba disponível
● Verificar o saldo nos extratos bancários
● Conhecer a regulamentação para o uso das verbas
● Conhecer as despesas fixas mensais da escola, tais 

como: telefone, internet, contratos de manutenção, ...
● Estabelecer as despesas básicas: material de 

expediente, higiene e limpeza, suprimentos de 
informática, ...

● Definir as demais despesas por ordem de prioridade



  

Extratos Bancários
● Retirar o extrato total da movimentação bancária, no 

início de cada mês, observando sua continuidade
● Anexar o extrato da aplicação financeira mensal junto 

à prestação de contas
● A escola deve solicitar ao banco a isenção das taxas 

de manutenção de conta
● Não são aceitas tarifas de devolução de cheques, de 

extratos e outras despesas adicionais



  

Aplicação das Verbas

Todos os recursos públicos devem ser 
aplicados em fundo de renda fixa de curto 

prazo ou poupança.

Não pode aplicar em CDB.



  

Orçamentos

● Observar na descrição dos produtos a mesma 
unidade de medida: kg, mt, farda, lata

● Não utilizar marca na planilha de orçamentos
● Considerar preço individual
● No mínimo três orçamentos por escrito
● Não fazer orçamentos sempre nas mesmas 

empresas



  

  

● Pesquisar a atividade econômica do fornecedor 
para verificar se a mesma é compatível com os 
bens ou serviços ofertados. Tal pesquisa deve 
ser efetuada no site da Receita Federal, em 
"Consulta CNPJ" 



  

Comprovante Fiscal

● Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) para bens/produtos 
ou Cupom Fiscal com CNPJ, razão social do CPM e 
descritivo dos produtos

● Nota Fiscal Serviço para serviços
● Notas em 1ª via ou via original
● Todos os documentos em nome do CPM da EMEF ...



  

● Conferir dados no momento da emissão (CPM, CNPJ, 
legível, sem rasuras, descrição correta dos 
produtos/serviços, multiplicações, quantidades)

● Para correção de irregularidades no documento fiscal, 
solicitar carta de correção eletrônica para nota fiscal 
eletrônica e carta de correção manual (assinada e 
carimbada pela empresa) para cupom e nota fiscal de 
serviço



  

● Atestado de recebimento dos produtos nas notas

Recebi os produtos/serviços 
em: (Data)
Nome:
Matrícula:
Assinatura:



  

● Carimbo do recurso

● Contador (contrato): uma vez por mês conferir notas, 
orientar quanto à arrecadação de impostos, fazer 
guias 

PAGO COM RECURSOS 
DA AUTONOMIA 

FINANCEIRA

PAGO COM RECURSOS 
DO

PDDE

PAGO COM RECURSOS 
DO

PDDE/ACESSIBILIDADE



  

Emissão de Cheques
● Nominal ao fornecedor
● Com assinatura do(a) diretor(a) da escola e do(a) 

presidente do CPM
● Emitir o cheque mediante a nota fiscal que comprove 

a operação
● Valor do cheque deve corresponder ao valor da 

despesa efetuada
● Data do cheque deve ser a mesma do recebimento da 

mercadoria/serviço
● Fazer cópia dos cheques emitidos



  

Em hipótese alguma é permitido o pagamento 
antecipado de mercadorias ou serviços.

Não é permitida a compra pela internet com 
pagamento antecipado.



  

Bens Patrimoniais

● Só podem ser adquiridos produtos novos
● Após adquiridos, pertencem ao Patrimônio do 

Município
● Não podem ser negociados



  

Restrições

Não pode pagar com verba pública:
● Frete, extensão do seguro de garantia
● Tarifa de boleto, extratos e manutenção de contas 

bancárias
● Artigos para festas (Natal, Páscoa, flores, 

confraternizações, homenagens, ...)
● Ingressos para almoços
● Convites para formatura
● Presentes
● ...



  

 

Não podem ser adquiridos produtos e/ou serviços 
fornecidos pela mantenedora:

● Gêneros alimentícios
● Recargas de gás GLP
● Recargas de extintores
● Agendas e impressos pedagógicos
● Livros didáticos e de literatura já distribuídos pelo 

FNDE, por meio do PNLD
● Mobiliário padrão



  

Limites de Gastos

É importante observar a definição dos limites 
de gastos permitidos, conforme a Lei de 
Licitações nº 8.666/93, a qual define que a 
despesa máxima para obras é de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais) ao ano por unidade escolar, e 
para serviços e consumo é de R$ 8.000,00 
(oito mil reais) ao ano, também por unidade 
escolar.



  

Passeios

● Anexar à prestação de contas o Projeto 
Pedagógico assinado pelo(a) diretor(a)

● Ter o aval, por escrito, da assessoria 
pedagógica da SMED no projeto

● Realizar orçamentos com três empresas de 
transportes



  

Tributos

● A escola deve exigir que conste nas notas fiscais de 
serviços os tributos correspondentes

● Para tanto, deve consultar o CNPJ do fornecedor 
antes da prestação de serviços, no site da Receita 
Federal, em "Consulta Optantes pelo Simples 
Nacional", objetivando saber se o mesmo se 
enquadra no Simples Nacional ou no SIMEI



  

● Optante pelo Simples Nacional:

ISS –  dedução na nota fiscal de 2 a 5%

INSS - dedução na nota fiscal de 3,3 % (transporte) e 
de 3,5 ou 11% (obras e reformas)

● Não Optante pelo Simples Nacional:

ISS – dedução na nota fiscal de 4%

INSS – dedução na nota fiscal de 3,3 % (transporte) e 
de 3,5 ou 11%  



  

● Optantes pelo SIMEI:

Não há retenção de ISS e INSS 

INSS Patronal – 20% (deve ocorrer o pagamento da 
guia, porém, não há dedução deste valor na nota 
fiscal) 



  

 

O ISS e o INSS devem ser descontados do 
valor total dos serviços e recolhidos pelo CPM.

O CPM só deve pagar para o fornecedor o 
valor líquido (com os descontos dos impostos).

O INSS PATRONAL (20%) não é deduzido do 
valor total da nota fiscal, mas deve ser 
considerado na pesquisa de preços.



  

Manutenção Predial

✔ Para as reformas estruturais e/ou arquitetônicas, 
atentar para a elaboração de projeto que deve ser 
efetuado e/ou autorizado pela Assessoria Técnica da 
SMED

✔ Em casos de obras que necessitem de projetos 
arquitetônicos somente deve-se efetuar o pagamento 
do fornecedor mediante Termo de Fiscalização e 
Recebimento da obra/serviço pelo engenheiro ou 
arquiteto responsável 



  

Autonomia
 

Financeira



  

Autonomia Financeira

● Art.184 Lei Orgânica do município
● Decreto 10.649, de 25 de janeiro de 2002
● Valor repassado de acordo com a faixa de 

alunos matriculados em cada escola



  

Autonomia Financeira 2015

Faixa Alunos matriculados Valor R$

1 Até 150 alunos R$ 19.311,00

2 De 151 a 300 alunos R$ 27.594,00

3 De 301 a 450 alunos R$ 37.245,00

4 De 451 a 600 alunos R$ 46.899,00

5 De 601 a 800 alunos R$ 57.933,00

6 De 801 a 1000 alunos R$ 73.110,00

7 De 1001 a 1200 alunos R$ 84.144,00

8 Acima de 1201 alunos R$ 88.281,00

9 E. M. Helen Keller R$ 32.004,00



  

LIES

● Valor repassado de acordo com a quantidade 
de máquinas em cada escola

Manutenção LIES 2015

Faixa Quantidade de 
máquinas

Valor R$

1 Até 5 terminais R$ 1.347,00

2 De 6 a 12 terminais R$ 3.369,00

3 De 13 a 18 terminais R$ 5.394,00

4 Acima de 18 terminais R$ 6.741,00



  

ATENÇÃO:
● Não pode haver empréstimo entre as verbas 

(Autonomia e LIE)
● Verba do LIE é destinada para os serviços de 

manutenção do LIE e Sala de Recursos 
Multifuncionais durante o ano letivo

● Só são permitidos gastos com peças e novos 
equipamentos para o LIES após 10 de 
dezembro



  

Sugestão para controle das verbas 
(Autonomia/LIE)



  

Datas dos Repasses

● 1° Quadrimestre: Janeiro
● 2° Quadrimestre: Maio

● 3° Quadrimestre: Setembro



  

PAR – Plano de Aplicação de 
Recursos

A escola deve prever 1/3 do recurso anual a ser 
recebido para Manutenção Predial.

O restante da verba, dividir entre os demais 
grupos: Consumo, Serviços e Permanente.



  

Classificação Despesas

● Material de Consumo
● Contratação de Serviços

● Material Permanente
● Manutenção Predial

● Laboratório Informática Educativa (LIE)



  

Telefonia

Não podem ser pagas:
● Chamadas recebidas a cobrar
● Multas por atraso de pagamento
● Ligações que não forem a serviço da escola 

(particulares)



  

● Todas as faturas telefônicas devem apresentar 
a declaração a seguir:

Declaro que as ligações constantes 
nesta fatura, pagas com recursos 
públicos, foram efetuadas a serviço da 
escola.
Nome: 
Matrícula:
Data:
Assinatura:



  

Saldos Bancários
● A escola pode deixar saldo de um quadrimestre para o 

outro, aplicado
● O saldo da Autonomia remanescente a R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ao final do exercício (ano), será 
devolvido mediante DARM emitida pelo setor 
Financeiro 

● Todo o saldo do LIES, ao final do exercício (ano), 
será devolvido mediante DARM emitida pelo setor 
Financeiro



  

Prazos para Entrega

1º Quadrimestre 10/05 Com fechamento 
bancário em 30/04

2º Quadrimestre 10/09 Com fechamento 
bancário em 31/08

3º Quadrimestre 23/12 Com fechamento 
bancário até 23/12



  

  

PDDE  - Programa 
Dinheiro Direto na 

Escola



  

Procedimentos para uso das 
verbas federais

1º Passo:
✔ Solicitar extrato bancário da conta corrente e da(s) 

conta(s) aplicação(ões) de 01 de dezembro de 2013 
até a data atual, junto ao Banco do Brasil

✔ Confirmar o valor recebido, no exercício 2014, nos 
grupos Custeio e Capital 

✔ Confirmar o saldo nos grupos Custeio e Capital, ao 
final do exercício 2014

✔ Iniciar o Livro Caixa



  

  

2º Passo:
✔ Observar o que diz a legislação sobre o uso da verba 

do PDDE. Disponíveis no site fnde.gov.br (algumas 
informações estão na página 
educacao.caxias.rs.gov.br)

✔ Elencar as prioridades da escola
✔ Reunir o CPM e o Conselho Escolar para definir o uso 

da verba



  

✔ Registrar Atas em livro específico dos recursos do 
PDDE, uma elencando prioridades estabelecidas pelo 
CPM e Conselho Escolar e outra(s) com as 
Consolidações de Pesquisa de Preço (modelos 
disponíveis no portal)

✔ Expor cópia das Atas na escola, em local visível à 
comunidade escolar por, no mínimo, 10 dias

 



  

Em que utilizar os recursos 
do PDDE

Os recursos do PDDE, tanto de Custeio como de 
Capital, devem ser aplicados exclusivamente para 
atender ao coletivo da escola:
✔ Na implementação de projetos pedagógicos
✔ No desenvolvimento de atividades educacionais
✔ Na aquisição de material de consumo
✔ Na aquisição de material permanente, quando 

receberem recursos de Capital



  

É vedado com recursos 
do PDDE

✔ Realização de manutenção predial
✔ Aquisição de periódicos (jornais), revistas pagamento 

de internet e telefonia
✔ Pagamento tributos de serviços pagos com outras 

verbas
✔ Pagamento de guia patronal
✔ No emprego de recursos de Custeio para aquisição de 

bens de Capital e vice-versa



  

  
PDDE

Acessibilidade



  

Destino dos Recursos

Os recursos serão destinados à promoção da 
acessibilidade e inclusão de alunos público alvo da 
educação especial em classes comuns do ensino regular 
devendo ser utilizados na:
✔ Aquisição de materiais e bens e/ou contratação de 

serviços para construção e adequação de rampas, 
alargamento de portas e passagens, instalação de 
corrimão, construção e adequação de sanitários para 
acessibilidade e colocação de sinalização visual, tátil 
e sonora



  

✔ Aquisição de cadeiras de rodas, bebedouros e 
mobiliário acessíveis 

✔ Aquisição de recursos de tecnologia assistiva

OBS: Por tecnologia assistiva compreendem-se os 
produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e 
serviços que objetivam promover a funcionalidade, 
relacionada à atividade e participação de pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida, visando sua 
autonomia, independência e inclusão educacional.



  

 
PDDE

Educação Integral
Mais Educação



  

Objetivo do Programa

O programa é uma estratégia do Governo Federal 
para induzir a ampliação da jornada escolar e a 
organização curricular, na perspectiva da Educação 
Integral. Essa estratégia promove a ampliação de 
tempos, espaços, oportunidades educativas e o 
compartilhamento da tarefa de educar entre os 
profissionais da educação e de outras áreas, as 
famílias e diferentes atores sociais, sob a 
coordenação da escola e dos professores.



  

Destino dos Recursos

✔ Na aquisição de materiais permanente e de consumo 
e na contratação de serviços necessários às 
atividades de Educação Integral 

✔ No ressarcimento de despesas com transporte e 
alimentação dos monitores responsáveis pelo 
desenvolvimento das atividades de Educação Integral



  

Utilização dos Recursos

✔ A escola DEVE seguir o Plano de Atendimento Geral, 
aprovado pelo SIMEC, observando o que consta na 
legislação sobre sobre o uso da verba (Disponível no 
site fnde.gov.br)

✔ Para a aquisição dos materiais necessários para as 
oficinas, seguir o que consta no manual do Mais 
Educação

✔ Cheque nominal ao monitor



  

 

PDDE
Escola do Campo



  

Objetivos do Programa

Promover ações voltadas para a melhoria da qualidade 
do ensino, por meio de adequações e benfeitorias na 
infraestrutura física das escolas, necessárias à 
realização de atividades educativas e pedagógicas 



  

Destino Dos Recursos

✔ Contratação de mão-de-obra e outras despesas 
necessárias à manutenção, conservação e pequenos 
reparos nas instalações da escola

✔ Aquisição de material de construção (areia, brita, 
cimento, tijolos, telhas, tinta, etc) 

✔ Aquisição de mobiliário escolar
✔ Aquisição de equipamentos para a cozinha



  

É VEDADO COM O USO DOS 
RECURSOS

Não podem ser adquiridos: alimentos, acervo 
bibliográfico e material didático-pedagógico porque 
podem ser obtidos por meio de outras ações e 
programas educacionais



  

 PDDE
PDE 



  

Objetivos do Programa

✔ Programa voltado para o aperfeiçoamento da gestão 
escolar democrática e inclusiva

✔ Auxilia a escola a identificar os seus principais 
desafios, desenvolver e implementar ações a fim de 
melhorar seus resultados, oferecendo apoio técnico e 
financeiro para isto, por meio da ferramenta de 
planejamento estratégico, disponível no SIMEC



  

Utilização dos Recursos

✔ Seguir citeriosamente o previsto no Plano de Ação 
aprovado pelo SIMEC

✔ Em caso de alterações no PDE a escola deve 
registrar em ATA as alterações que pretende fazer, 
apresentando justificativa plausível para tal 
modificação

✔ A escola não pode alterar as Estratégias Elencadas, 
pode justificar as ações a serem alteradas



  

 

PDDE
ATLETA NA ESCOLA



  

Objetivos do Programa
✔ Difundir a prática desportiva entre os estudantes 

brasileiros
✔ Desenvolver valores olímpicos e paraolímpicos entre 

os jovens e adolescentes
✔ Favorecer a identificação de jovens talentos numa 

perspectiva de formação educativa integral que 
concorra para a elevação do desempenho escolar e 
esportivo dos alunos. 

 



  

Utilização dos Recursos

✔ Aquisição de materiais e/ou contratação de serviços 
para realização de reparos e/ou pequenas 
adequações que favoreçam a manutenção, 
conservação e melhoria das instalações físicas da 
escola 

✔ realização de atividades educativas e esportivas e no 
desenvolvimento dessas atividades que concorram 
para a elevação do desempenho escolar e esportivo 
dos alunos. 



  

Prazo para Entrega

As prestações de contas dos recursos federais 
devem ser entregues até 23 de dezembro.



  

Orientações Gerais

Orientações no Portal da Educação  
(educacao.caxias.rs.gov.br)

Gestão

Financeiro - Verbas Públicas


