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COMISSÃO DE PATRIMÔNIO

Alexandre - Informática
Anabela - Almoxarifado
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Helen – Patrimônio/Financeiro
Marina – Dep. Pessoal
Kátia – Almoxarifado
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Contato da Comissão de 
Patrimônio SMED

O contato com a comissão deve ser feito pelo 

e-mail: 

smedpatrimonio@caxias.rs.gov.br 

 

mailto:smedpatrimonio@caxias.rs.gov.br


Demonstração de Documentos

● Termo de Recebimento de Bem em Doação

● Termo de Reparo de Bem Patrimonial

● Termo de Responsabilidade

● Termo de Transferência

● Termo de Baixa de Bem Patrimonial



Termo de Recebimento de 
Bem em Doação



Doações

●  Ao receber um bem em doação, verifique o estado do

mesmo antes de recebê-lo, pois, se não puder usar o bem, o

mesmo só poderá ser descartado no próximo leilão

●  A escola não pode realizar doações de bens, somente  
transferência entre escolas

●  Preencher o Termo de Recebimento de Bem em Doação em 
3 vias e, após assinaturas, encaminhar as cópias à Comissão 
de Patrimônio da SMED, juntamente com a cópia da Nota 
Fiscal



Compras

• Preencher o Termo de Recebimento de Bem em 
Doação (3 vias), do CPM para a Prefeitura

• Deve constar a assinatura do Presidente do CPM e  
do(a) Diretor(a), após as assinaturas, encaminhar as 
cópias à Comissão de Patrimônio da SMED, 
juntamente com a cópia da Nota Fiscal 

•  Realizar este procedimento no ato da compra para que 
haja o patrimoniamento dos bens

•  Colocar as placas de patrimônio no bem



Termo de Reparo de Bem 
Patrimonial



Termo de Responsabilidade



Troca de Equipe Diretiva

•  A cada troca de equipe diretiva deve-se fazer a passagem 
de responsabilidade de todos os bens da escola para a 
nova direção

•  Solicitar à Comissão de Patrimônio a lista total de bens da 
escola

•  Conferir os bens e assinar o Termo de Responsabilidade

•  Encaminhar cópia do Termo de Responsabilidade e Ata 
de Troca de Responsável para a Comissão de Patrimônio



Termo de Transferência



Transferências

• Os Bens Servíveis não podem ser doados, somente 
transferidos entre escolas

•  Transferência somente de bens em bom estado

• Preencher o Termo de Transferência e, após todas as 
assinaturas, encaminhar cópia à comissão de patrimônio 
da SMED

•  Não retirar placas de patrimônio

• Os bens devem permanecer na escola até que aja a 
transferência para outra escola



Termo de Baixa de Bem 
Patrimonial



Situações de Baixa 
Patrimonial

Furtos e/ou roubos: necessário fazer Boletim de 
Ocorrência (BO) e Termo de Baixa de Bem 
Patrimonial assim que for dado a falta do bem.



Bens Inservíveis

• Os bens inservíveis são aqueles que não podem ser 
usados por ninguém (SUCATA)

• Deverão ter o laudo técnico explicando o motivo do 
descarte (sem conserto, custo muito caro, etc.)

•  Não retirar placas de patrimônio

•  Não podem ser doados

• Devem permanecer na escola em local adequado, 
seguro e protegido de intemperes até o próximo leilão



Bens Servíveis

•  Os bens servíveis são aqueles em bom estado e

que podem ser usados por outras escolas

•  Se não estiverem em uso devem ser

armazenados em local seguro, adequado e

protegido de intemperes

•  Não podem ser doados, somente transferidos

entre escolas



  

Orientação  CPM
Gestão 2018-2020

Maria Fatima Miot Santos
 Grupo de Trabalho Interligar

Telefone: 3901 2323, ramal 220
E-mail: mmsantos@caxias.rs.gov.br



Data 02 / 01 / 2018

Da Posse da Diretoria do CPM

Os eleitos assumirão o respectivo mandato no 

primeiro dia útil de janeiro do ano seguinte ao da 

eleição (Art. 27 do Estatuto do CPM).

A posse deve ser registrada em ata (modelo 

disponível no Portal da Educação CPM 2018).



Até 30 dias após a posse

 Alteração na Receita Federal do Brasil  

Para atualização junto à Receita Federal do Brasil 
do responsável pelo CNPJ (Presidente do CPM), a  
direção deverá encaminhar ao contador contratado 
pela escola os documentos:

● livro com a Ata da Eleição de CPM (já registrada 
em cartório) ou cópia autenticada

● cópia dos documentos de identidade e CPF do 
Presidente do CPM, autenticada



O Presidente (independente se houve mudança ou não) e o Diretor da escola deverão comparecer na 
agência bancária na qual o CPM possui Conta-Corrente para atualização de informações com os seguintes 
documentos: 
 1. Diretor (a)
✔  Publicação no Diário Oficial (legível);
✔  Documento de identificação original;
✔  Comprovante de endereço emitido há menos de 60 dias;
✔  Certidão de Casamento (se casado);
✔ Comprovante de Renda atualizado, se o (a) Diretor(a) for correntista do Banco do Brasil na Pessoa 

Física.
✔ Carta de Designação da Coordenadora Responsável pelo Estabelecimento de Ensino, para Escola do 

Meio Rural, publicada no Diário Oficial.
 2. Presidente do CPM
✔ Duas cópias  da ata de Eleição do Presidente do CPM (bem legíveis), acompanhadas da ata original;
✔ Documento de identificação original;
✔ Comprovante de endereço emitido a menos de 60 dias;
✔ Certidão de Casamento (se casado);
✔ Comprovante de Renda atualizado se o(a) Presidente for correntista do Banco do Brasil na Pessoa 

Física.
 3. Escola
✔ Estatuto ou Alteração Estatuto (se houver) registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica.
 Importante: toda cópia deve estar acompanhada do documento original.

OBSERVAÇÃO: os responsáveis pela movimentação financeira da escola devem estar isentos de 
pendências no Serasa.

Alteração no(s) Banco(s) 

Até 30 dias após a posse



Obrigações Fiscais
   1- DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na  Fonte)

a) É anual e entregue até 28/02/2018.
b) Deve ser feita pelas escolas que tem Imposto de Renda Retido na Fonte.
c) A escola deverá informar junto à DIRF todas as DCTFs em que houve   movimentação   nos meses de 2017.

2- RAIS (Relação Anual de Informações Sociais)
O prazo legal da entrega da declaração RAIS ano-base 2017 é até 28/02/2018.

3- DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais)
a) É feita sempre que houver Prestação de Serviços com Imposto de Renda Retido   na  Fonte.
b) A partir do fato gerador o prazo para fazer a retenção do IR (pagar a DARF) é até  15º dia útil do segundo mês 
subsequente.
c) O prazo de entrega da DCTF é de 45 dias úteis após o encerramento do mês).
Exemplo: Se houve movimentação de prestação de serviços no mês de dezembro,    o  prazo de entrega é até 15 de fevereiro.

4- ECF (Escrituração Contábil Fiscal)
A ECF será transmitida (pelo contador contratado) anualmente ao Sped até  último  dia útil do mês de junho do ano 
seguinte ao ano-calendário a que se refira   a Escrituração.

Importante: as obrigações fiscais deverão ser cumpridas nos prazos determinados, sob pena de gerar multa. A SMED orienta 
às direções contratar serviços de Escritório de Contabilidade para elaboração das obrigações fiscais, mediante pesquisa de 
preços com 3 (três) orçamentos, bem como apresentação de Nota Fiscal de Prestação de    Serviços para o pagamento com 
recursos da Autonomia Financeira. 



Formações

26/02/2018 – Escolas NGA 1

 27/02/2018 – Escolas NGA 2

 28/02/2018 – Escolas NGA 3

 01/03/2018 – Escolas NGA 4

 05/03/2018 – Escolas NGA 5

 As escolas do Meio Rural deverão escolher uma das datas 

acima para participar.



Gestão Democrática

•   Equipe Diretiva

•  Conselho Escolar – Lei 5.312/1999 alterada pela Lei   
6.168/2003 e Decreto 9.952/2000

Integrantes: professores, pais, funcionários e estudantes

● CPM – Estatuto

Integrantes: professores e pais 

● Grêmio Estudantil – Estatuto 

Integrantes: estudantes



  

SETOR DE INFRAESTRUTURA

Carina Maíra Ravizzon - Arquiteta

 Rodrigo Fabiano Montemezzo - Engenheiro Civil

Clayton André Stringari – Desenhista

Bruna Noronha – Acadêmica   



  

SETOR DE INFRAESTRUTURA
O Setor de Infraestrutura é o responsável pela 
manutenção, adequação e por toda parte de 
conservação e ampliação das escolas.

Reparos, pequenos consertos e manutenções podem 
ser feitos sem necessidade de autorização do Setor 
de Infraestrutura.

Já pequenas obras ou quaisquer intervenções na 
estrutura física da escola, deverão ser devidamente 
autorizadas pelo setor para a sua execução.

Toda intervenção a ser realizada na estrutura física da 
escola necessita de avaliação do setor, de modo a 
não ocasionar conflito com o PPCI em aprovação ou 
aprovado.



  

SETOR FINANCEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Danúbia Sartor – Diretora Financeira

Gerusa Rui Romasanta 
Marcos Antônio da Silva 

Michele Pagnossin Abadie
Mônica Teresinha Hübner

  



  

Verbas Públicas

● MUNICIPAIS:

AUTONOMIA FINANCEIRA

LIES

● FEDERAIS:

PDDE

PDDE AÇÕES AGREGADAS



  

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

● Acompanhar o saldo nos extratos bancários

● Conhecer a regulamentação para o uso das verbas

● Observar as despesas básicas já estabelecidas: 
material de expediente, higiene e limpeza, 
suprimentos de informática, telefone, internet, 
contratos de manutenção... 

● Definir as demais despesas por ordem de prioridade



  

Extratos Bancários
● No início de cada mês, retirar os extratos da 

movimentação bancária do mês anterior (conta 
corrente e conta aplicação), observando sua 
continuidade

● Anexar os extratos mensais junto à prestação de 
contas

● Solicitar ao banco a isenção das taxas de manutenção 
de conta

● Evitar emissão de cheques de valor muito baixo ou no 
valor de R$ 5.000,00 ou mais, uma vez que geram 
tarifas



  

Aplicação das Verbas

Todos os recursos públicos devem ser aplicados em 
fundo de renda fixa de curto prazo ou poupança.

Não podem ser aplicados em CDB.

Se não forem aplicados os recursos, será solicitado 
ressarcimento dos rendimentos.

(Termo de Ciência)



  

Termo de Ciência

Declaro estar ciente das orientações relacionadas a seguir e 
contidas nos Decretos Nº 10.649, de 25 de janeiro de 2002 
(Autonomia Financeira) e Nº 14.946, de 1º outubro de 2010 (LIEs), 
assim como nas Resoluções do governo federal (PDDE e outros 
programas vinculados):

Aplicação dos Recursos

1. Os recursos creditados em conta devem ser imediatamente 
aplicados em renda fixa de curto prazo (fundo de investimento);

2. É vedada a aplicação de recursos públicos em renda fixa de 
longo prazo (CDB);

3. Se os recursos não forem aplicados, deverá ocorrer o 
ressarcimento dos rendimentos aos cofres públicos.



  

Termo de Ciência

Utilização dos Recursos

1. É proibido utilizar recursos de um ano para pagar despesas de 
outro ano;

2. Não pode ocorrer empréstimo entre as verbas da Autonomia e 
do LIEs, tampouco entre as rubricas Custeio e Capital das 
verbas federais, cabendo ao gestor da escola o controle dos 
gastos de cada recurso;

3. Sempre efetuar a consulta ao CNPJ das empresas para 
verificar se as atividades econômicas  são compatíveis com os 
serviços/produtos ofertados; 

4. Caso não sejam observados os critérios de uso das verbas, os 
valores deverão ser reembolsados.



  

Contador

1. As notas fiscais de serviços deverão ser encaminhadas a um 
contador, para que o mesmo providencie emissão das guias de 
tributos devidos. Solicitar carimbo do contador nestes 
documentos fiscais.

Termo de Ciência



  

Orçamentos

● Observar a unidade de medida: kg, m, fardo com 1000 
folhas, galão de 5 litros,...

● Não utilizar marca na planilha de orçamentos

● Considerar preço por item e não global

● Realizar no mínimo três orçamentos por escrito, 
procurando não orçar sempre com as mesmas 
empresas

● Não aceitar que uma empresa ofereça orçamentos de 
outras empresas



  

  
● Para comprar com empresa de fora do município de 

Caxias, apresentar outros dois orçamentos de 
empresas da cidade

● 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 "ConsultaCNPJ" 
https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_so
licitacao2.asp

● Se for necessário, pesquisar também o código 
"CNAE" 
https://cnae.ibge.gov.br

Orçamentos

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp
https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp
https://cnae.ibge.gov.br/


  

● Imprimir pesquisa, principalmente da empresa que 
apresentou o menor preço, anexando-a à prestação 
de contas (via da escola)

● Consultar o enquadramento tributário da empresa em 
"Consulta Optantes pelo Simples Nacional", no site da 
Receita Federal objetivando saber se o mesmo se 
enquadra no Simples Nacional ou no SIMEI 
https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21

Orçamentos

https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21


  

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 (manual ou eletrônica) para serviços

● Notas em via original ou 1ª via

● Todos os documentos em nome do CPM da EMEF ...



  

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

● Não preencher as notas manuais pelo prestador de 
serviços, em hipótese alguma

● Para correção de irregularidades no documento fiscal, 
solicitar carta de correção eletrônica para nota fiscal 
eletrônica e carta de correção manual para nota fiscal 
de serviço

● A carta de correção manual deve ser em via original, 
assinada e carimbada pela empresa

Comprovante Fiscal



  

● Não podem ser efetuadas compras consignadas

● As aquisições só podem ser efetuadas com 
pagamento à vista. Da mesma forma, o pagamento 
dos serviços não pode ser parcelado, exceto os 
previstos em contrato

Comprovante Fiscal



  

Todo documento fiscal deve apresentar:

● Atestado de recebimento dos produtos/serviços nas 
notas

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

Comprovante Fiscal



  

●  Informação da verba utilizada para pagamento

● Carimbo do contador nas notas de serviços

PAGO COM RECURSOS 
DA AUTONOMIA 

FINANCEIRA

PAGO COM RECURSOS 
DO

PDDE

PAGO COM RECURSOS 
DO

PDDE/ACESSIBILIDADE

Comprovante Fiscal



  

Serviços Contábeis

● A escola deve contar com os serviços de um contador

● É permitida a contratação de serviços contábeis com 
verba da Autonomia Financeira

● Os documentos fiscais de serviços devem ser 
encaminhados ao contador para conferência e 
emissão de guias para pagamento

● A prestação de contas é tarefa do(a) diretor(a), não 
está entre as atribuições do contador

● Cabe ao contador orientar quanto à arrecadação de 
impostos



  

Pagamentos
● Os pagamentos devem ser realizados através de 

cheques

● Todos os cheques devem ser nominais ao 
fornecedor/prestador e conter assinatura do(a) 
diretor(a) da escola e do(a) presidente do CPM

● Somente emitir o cheque mediante a nota fiscal que 
comprove a operação

● Caso o valor do(s) cheque(s) não corresponda ao 
valor do documento fiscal, apresentar recibo de 
quitação do fornecedor/prestador 

● A data do cheque deve ser a mesma do recebimento 
da mercadoria/serviços



  

● Fazer cópia dos cheques emitidos

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

● Não é permitida a compra pela internet, em virtude do 
pagamento antecipado

Pagamentos



  

Bens Patrimoniais

● Só podem ser adquiridos produtos novos 

● Não podem ser adquiridos bens com avarias 
(mostruário)

● Após adquiridos, pertencem ao Patrimônio do 
Município, devendo a escola encaminhar 
documentação específica ao Setor de Patrimônio 

● Planilha Levantamento de Bens Patrimoniais/Termo 
de Doação das prestações de contas não informa ao 
Setor de Patrimônio as aquisições

● Não podem ser negociados



  

Restrições
Não podem ser pagos(as) com verba pública:

● Frete, extensão do seguro de garantia

● Tarifa de boleto, extratos, microfilmagem, devolução 
de cheques, dentre outras

● Presentes, doações

● Enfeites, artigos decorativos

● Despesa com deslocamento

● Ar condicionado sem cumprimento da Instrução 
Técnica Nº 001, de 25/01/2016 (SESMT)



  

 

Não podem ser adquiridos produtos e/ou serviços 
fornecidos:

● 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

Restrições



  

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 como despesas máximas no 
ano:

● R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para serviços de 
engenharia (com aval do Setor Técnico SMED)

● R$ 8.000,00 (oito mil reais) para serviços e aquisições 
de mesma natureza (por exemplo, material de 
expediente)



  

Passeios

Anexar à prestação de contas:

● Projeto Pedagógico assinado pelo(a) diretor(a) 

● Aval, por escrito, da assessoria pedagógica da 
SMED



  

Impostos

A escola deve exigir que conste nas notas fiscais de 
serviços os impostos correspondentes ao 
enquadramento da empresa:

● Optante pelo Simples Nacional:

ISS –  dedução na nota fiscal de 2 a 5%

INSS - dedução na nota fiscal de 3,3; 3,5 ou 11% 



  

● Optante pelo SIMEI:

Não há retenção de ISS e INSS na nota 

Porém, a escola deverá efetuar o pagamento de guia 
de INSS Patronal (20%) para os seguintes serviços: 
hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria, 
manutenção/reparo de veículos 

Impostos



  

● Não Optante pelo Simples Nacional:

ISS – dedução na nota fiscal de 4%

INSS – dedução na nota fiscal de 3,3; 3,5 ou 11%  

Impostos



  

 

● 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 e recolhido pelo CPM

● Ao contratar serviços de empresas optantes pelo 
SIMEI, solicitar número do PIS e data de nascimento 
do responsável pela empresa, a fim de gerar GFIP 
posteriormente (contador)

Impostos



  

Prestadores Optantes pelo 
Simples e SIMEI

Solicitar ao fornecedor o DAS (Documento de 
Arrecadação do Simples) quitado, a fim de comprovar 
a adimplência no recolhimento dos tributos: 

● Durante os orçamentos: dos meses anteriores à 
prestação dos serviços

● Após a realização dos serviços: do mês de emissão 
da nota 

OBS: A guia do DAS é paga no dia 20 do mês seguinte ao 
da emissão da nota fiscal.



  

● Se o prestador for optante pelo SIMEI é possível 
consultar e imprimir o extrato do DAS no site da 
Receita, "PGMEI". Contudo, o mesmo deverá constar 
como quitado 
https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes/atspo/pgmei
.app/

● É obrigatório contratar serviços somente dos 
prestadores adimplentes

Prestadores Optantes pelo 
Simples e SIMEI

https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes/atspo/pgmei.app/
https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes/atspo/pgmei.app/


  

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 2017

Faixa Alunos matriculados Valor R$

1 Até 150 alunos R$ 20.277,00

2 De 151 a 300 alunos R$ 28.974,00

3 De 301 a 450 alunos R$ 39.108,00

4 De 451 a 600 alunos R$ 49.244,00

5 De 601 a 800 alunos R$ 60.830,00

6 De 801 a 1000 alunos R$ 76.766,00

7 De 1001 a 1200 alunos R$ 88.352,00

8 Acima de 1201 alunos R$ 92.696,00

9 E. M. Helen Keller R$ 33.605,00



  

LIES

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

Manutenção LIES 2017

Faixa Quantidade de 
máquinas

Valor R$

1 Até 5 terminais R$ 1.415,00

2 De 6 a 12 terminais R$ 3.538,00

3 De 13 a 18 terminais R$ 5.664,00

4 Acima de 18 terminais R$ 7.079,00



  

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 a partir de 01 de dezembro

LIES



  

Sugestão para controle das 
verbas (Autonomia/LIE)



  

Datas dos Repasses

● 1° Quadrimestre: Janeiro

● 2° Quadrimestre: Maio

● 3° Quadrimestre: Setembro



  

Classificação Despesas

● Material de Consumo

● Contratação de Serviços

● Material Permanente

● Manutenção Predial

● Laboratório Informática Educativa (LIE)



  

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.

● Havendo alteração de faixa de repasse durante o ano, 
o PAR deverá ser refeito.



  

Município de Caxias do Sul
Anexo ISecretaria Municipal da Educação

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS – PAR

CPM EMEF XXXXXXXXXXXX
Nº de Alunos XXXXXXX DAT A: 12/12/16

1º Q uadrimestre 2º Q uadrime stre 3º Q uadrimestre Valor R$

MATERIAL DE CO NSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00

Recreação e educação física 0,00

Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos 0,00

Higiene e limpeza 0,00

Escolar, didát ico, de expediente e pedagógico 0,00

Processamentos de dados e filmagens 0,00

Outros 0,00

SERVIÇO S 0,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção e conservação de equipamentos 0,00

Implementação de Projetos Pedagógicos 0,00

Desenvolvimento de atividades educacionais diversas 0,00

T elefonia 0,00

Outros 0,00 0,00

MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliário 0,00

Didát ico, esportivo, som e imagem 0,00

Bibliográfico 0,00

Informatização e reprografia 0,00

Equipamentos elet rônicos, elet rodomést icos 0,00

Outros 0,00

MANUTENÇÃO  PREDIAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Material / Mão de Obra / Empreitada Global 0,00

Sub Totais dos Q uadrimestre s 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00

Valor previsto a Receber  (R$) 0,00 0,00 0,00

___________________________________________ __________________________________________________ ______________________________________

Assinatura do Dire tor/profe ssor(a) da Escola Assinatura do Pre sidente  CPM Assinatura do Presidente  do Conselho Escolar

Nome : Nome: Nome:

Valor previsto por 
Quadrimestre (R$)

Valor previsto em  
Manutenção Predial  (R$) 

Mínimo
1/3 valor 

anual

Boletim 
Estatístico
dezembro



  

Telefonia
● Não podem ser pagas:

– Chamadas recebidas a cobrar
– Multas por atraso de pagamento
– Ligações que não forem a serviço da escola 

(particulares)
– Segundas vias de faturas
–

● Efetuar somente ligações com operadora contratada

● Apresentar faturas telefônicas com detalhamentos das 
ligações efetuadas



  

Todas as faturas telefônicas devem apresentar, além 
do carimbo de Pago com Recursos da Autonomia 
Financeira, 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:

Telefonia



  

Contratos

● Contador/Internet/LIES

● Vigência dentro do ano civil

● Renovação mediante três orçamentos

● Atentar para forma de pagamento registrada no 
contrato

● Não efetuar pagamentos antecipados



  

Saldos Bancários

● A escola pode deixar saldo de um quadrimestre para o 
outro, aplicado

● O saldo da Autonomia superior 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 ou descontado do repasse do 3º 
quadrimestre 



  

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

● Confirmar o saldo nos grupos Custeio e Capital, ao 
final do exercício 2017

● Iniciar o Livro Caixa do ano 2018

● Observar o que diz a legislação sobre o uso da verba 
do PDDE, disponíveis no site 

https://www.fnde.gov.br 

Algumas informações estão em
https://www.educacao.caxias.rs.gov.br

https://www.fnde.gov.br/
https://www.educacao.caxias.rs.gov.br/


  

  

● Elencar as prioridades da escola

● Reunir o CPM e o Conselho Escolar para definir o uso 
da verba

● Organizar uma prestação de contas para cada conta 
bancária

Procedimentos para uso das 
verbas federais



  

● Registrar atas em livro específico dos recursos do 
PDDE:

✔ Ata(s) elencando prioridades estabelecidas pelo 
CPM e Conselho Escolar 

✔ Ata(s) com Consolidações de Pesquisa de Preço 
✔ Ata de prestação de contas e reprogramação de 

saldos para exercício seguinte
● Expor cópia das Atas na escola, em local visível à 

comunidade escolar

● Observar ordem cronológica dos passos e registros

 

Atas



  

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), pagamento de 
internet e telefonia

● Pagamento impostos de serviços pagos com outras 
verbas

● Pagamento de guia patronal

● Emprego de recursos de Custeio para aquisição de 
bens de Capital e vice-versa



  

  
PDDE

Acessibilidade



  

Destino dos Recursos

Os recursos são 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.

Destino dos Recursos



  

● Verificar se a escola já recebeu recurso para este fim

● Se já recebeu, verificar se o projeto foi elaborado, 
executado e se ainda restam saldos

●  As escolas que ainda têm saldos ou que, porventura, 
receberem o recurso durante o ano devem procurar o 
Setor Financeiro - Prestação de Contas  para 
receberem orientações

Procedimentos para uso 
do PDDE Acessibilidade



  

Mais Educação, PDE e 
Atleta na Escola

As escolas que possuem saldos das Ações Agregadas 
Mais Educação, PDE e Atleta na Escola deverão 
acompanhar a movimentação bancária das contas e 
aguardar autorização da Secretaria para utilização 
destas verbas específicas.



  

Prazo para Entrega

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

Orientações Gerais

Orientações no Portal da Educação 
http://www.educacao.caxias.rs.gov.br 

Gestão

Financeiro - Verbas Públicas

http://www.educacao.caxias.rs.gov.br/
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