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Orientações Importantes 
sobre 

Utilização das Verbas



  

Aplicação das Verbas

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

prazo ou poupança. No caso da não aplicação 
dos recursos, será solicitado o ressarcimento 

dos rendimentos

Não pode aplicar em CDB.



  

Documentos Fiscais

Encaminhar todos os documentos fiscais 
mensalmente a um contador, para emissão e 

posterior pagamento das guias de tributos 
devidos.

Solicitar carimbo do contador em todos os 
documentos fiscais.



  

É proibido...

● Empréstimo entre as verbas da Autonomia/LIE 
e entre as rubricas Custeio/Capital (verbas 

federais), sob pena de devolução dos recursos

● Utilização de recursos de um ano para pagar 
despesas de outro ano



  

Sugestão para controle das verbas 
(Autonomia/LIE)



  

Consulta ao CNPJ do 
Fornecedor/Prestador

     Durante a realização dos orçamentos e 
antes da aquisição de mercadorias ou da 
prestação de serviços, 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". 

     Também pode ser solicitado o contrato 
social ao fornecedor/prestador.



  

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 e durante a realização 
dos orçamentos, 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%, conforme o 
faturamento da empresa

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

● Não Optante pelo Simples Nacional:

ISS – dedução na nota fiscal de 2 a 5%, conforme a 
natureza do serviço prestado

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



  

● Optante 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) 

Cota Patronal apenas para serviços de hidráulica, 
eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e 
manutenção ou reparo de veículos.



  

 
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 pago 
pelo CPM.



  

Prestadores SIMEI

Solicitar ao fornecedor o DAS (Documento de 
Arrecadação do Simples) quitado ou consultar 
e imprimir o extrato no site da Receita (google - 
pagmei):

● 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.



  

Jogo dos sete erros



  



  



  

  
 

Programa Dinheiro 
Direto na Escola



  

UTILIZAÇÃO DOS 
RECURSOS

● 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)

● Os recursos do PDDE, tanto de custeio como 
de capital, devem ser utilizados, 
exclusivamente, para atender ao coletivo do 
aluno



  

LIVRO ATA DO PDDE
● Todas as despesas devem ser definidas pelo 

CPM e Conselho Escolar e registradas em 
Livro Ata específico do PDDE 

● Antes da aquisição das mercadorias, deve-se 
reunir o CPM e Conselho Escolar para registrar 
em Ata a Consolidação de Pesquisa de Preços, 
conforme modelo disponível no portal: 
educacao.caxias.rs.gov.br



  

É VEDADO COM O 
RECURSO DO PDDE

● Realização de manutenção predial 
● Aquisição de periódicos (jornais) e pagamento 

de internet ou telefonia
● Pagamento de tributos de outras verbas
● Pagamento de guia patronal
● Emprego de recursos de Custeio para 

aquisição de bens de Capital e vice-versa



  

PDDE 
ACESSIBILIDADE



  

UTILIZAÇÃO DOS 
RECURSOS

● A escola deve aplicar a verba em poupança ou 
fundo de resgate automático até estar liberada 
a utlização do recurso pelo SIMEC e pelo Setor 
Técnico da SMED que elabora os projetos 
(custeio) 

● Para as despesas que não necessitam de 
projeto arquitetônico a escola inicia a pesquisa 
de preços e procedimentos  conforme descrito 
para a verba do PDDE

  



  

UTILIZAÇÃO DOS 
RECURSOS

● Todos os materiais adquiridos e os serviços 
prestados devem estar contemplados no Plano 
de Ação aprovado pelo SIMEC

● O pagamento dos serviços somente poderá 
ocorrer mediante Termo de Fiscalização e 
Recebimento elaborado pelo engenheiro ou 
arquiteto responsável pelo projeto

    



  

PRESTAÇÃO DE CONTAS

● Anexar cópia do Plano de Atendimento
● Anexar projeto técnico para as reformas 

estruturais e/ou adequações
● Comprovante de recolhimento de impostos   
● Termo de Fiscalização e Recebimento da 

obra/serviço pelo engenheiro responsável  



  

 
PDDE

EDUCAÇÃO INTEGRAL
MAIS EDUCAÇÃO



  

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 (kits) necessários 
para as oficinas, seguir o que consta no manual 
do Mais Educação



  

RESSARCIMENTO DE 
MONITORES

● O ressarcimento dos monitores deve ser 
calculado de acordo com o número de turmas 
monitoradas, sendo R$ 80,00 (oitenta) reais por 
turma monitorada e limitado a R$ 400,00 
(quatrocentos) reais mensais

●  O cheque deve ser nominal ao fornecedor
● As atividades desempenhadas pelos monitores  

deverão ser efetivadas mediante apresentação 
do "Relatório e Recibo Mensal de Atividades 
Realizadas por Monitor" 



  

PRESTAÇÃO DE CONTAS

● Para os Monitores é necessário apresentar as 
cópias legíveis e autenticadas de:

- Termo de Adesão e Compromisso, com data 
anterior à primeira atividade efetuada pelo 
monitor

- Termo de Desligamento, com data posterior à 
última atividade efetuada pelo monitor

- Relatório e Recibo Mensal de Atividades 
Desenvolvidas por Voluntário



  

 

PDDE
Escola do Campo



  

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 ESCOLA 



  

Utilização dos Recursos

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

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



  

 

PDDE
ATLETA NA ESCOLA



  

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. 



  

Autonomia
 

Financeira



  

Ordem de Apresentação dos Documentos
Autonomia Financeira

1. Ofício encaminhamento Prestação Contas

2. Parecer Conselho Fiscal

3. Planilha de Gastos – Consumo

4. Planilha de Gastos – Serviços

5. Planilha de Gastos – Permanente

6. Planilha de Gastos – Manutenção Predial

7. Relatório Manutenção Predial



  

8. Planilha de Gastos - LIES

9. Relatório Serviços LIES

10. Planilha Conciliação Bancária

11. Extratos Conta Corrente/Conta Aplicação

12. Comprovantes Depósito

13. Planilha Levantamento Bens Patrimoniais/ 

Termo de Doação Bens (3º Quadrimestre)



  

Nota Fiscal

Planilha Consulta de Preços

Cópia do cheque

Guias e Comprovantes Pagamento Impostos

Justificativa/Projeto

Ordem dos documentos 
em cada categoria



  

Movimentação Bancária
● Saber o valor da verba disponível
● Verificar o saldo nos extratos bancários
● Retirar o extrato total da movimentação bancária, no 

início de cada mês, observando sua continuidade e se 
ocorreu o repasse

● Anexar o extrato da aplicação financeira mensal junto 
à prestação de contas, verificando se houve a 
aplicação a cada novo repasse



  

● 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



  

Orçamentos

● Observar na descrição dos produtos a mesma 
unidade: kg, m, fardo, pacote,...

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

empresas



  

  
● Não aceitar orçamentos oferecidos por uma só 

empresa
● Solicitar orçamentos por escrito aos 

fornecedores/prestadores e com dados 
completos (razão social, CNPJ, nome da 
pessoa que forneceu os valores/informações, 
data)

● As pesquisas de preços devem preceder a 
compra (observar as datas)



  

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

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.



  

Contratos de Prestação de 
Serviços

● Devem ter vigência dentro do ano civil
● Observar o que consta no contrato sobre 

pagamento: mensal, quadrimestral, anual,...
● Não são permitidos pagamentos antecipados
● Apresentar três orçamentos anteriores à 

assinatura do contrato quando anexar primeira 
nota à prestação de contas, assim como cópia 
do contrato



  

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
● Tarifas de boleto e de extratos 
● 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 na Lei de Licitações nº 
8.666/93, a qual define que para obras e 
serviços de engenharia é dispensável a 
licitação até o valor máximo de R$15.000,00 
(quinze mil reais) ao ano, e para serviços e 
consumo é de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao 
ano.



  

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



  

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 



  

Datas dos Repasses

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

● 3° Quadrimestre: Setembro



  

Telefonia

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

(particulares)



  

     Orientamos a escola a ter um local específico 
para registro das ligações, com data, hora, 
número do telefone e destino, principalmente no 
que se refere às ligações que não são 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



  

Orientações Gerais

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

Gestão

Financeiro - Verbas Públicas


