
ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

VERBAS DO FNDE/PDDE

1. Notas Fiscais
• registrar a verba utilizada (PAGO COM RECURSOS DO PDDE, PAGO COM RECURSOS DO

PDDE/ACESSIBILIDADE,  PAGO COM RECURSOS DO PDDE/ESCOLA DO CAMPO, PAGO
COM RECURSOS DO PDDE/MAIS EDUCAÇÃO, PAGO COM RECURSOS DO PDDE/ATLETA
NA  ESCOLA  ou  PAGO  COM  RECURSOS  DO  PDDE/PDE)  e  o  recebimento das
mercadorias/serviços (contendo nome do servidor, matrícula, data e assinatura em caneta azul)

• fazer  cópia(s) e  trazê-las,  juntamente  com  as  notas  originais  correspondentes,  no  setor
financeiro da SMED, para autenticação dos documentos. Isto pode ser feito a medida em que
forem gastos os recursos, evitando transtornos no dia da entrega da prestação de contas

2. Documentos a serem entregues na prestação de contas PDDE: 
• Vias originais do Ofício de Encaminhamento, do Parecer do Conselho Fiscal, do Demonstrativo

da Execução da Receita, das Planilhas de Consolidação da Pesquisa de Preços, da Relação de
Bens Adquiridos ou Produzidos, do Termo de Doação de Bens, do Termo de Posse e Guarda
dos Documentos

• Cópias autenticadas das Notas Fiscais 
• Cópias  das  atas  das  prioridades  elencadas  pelo  CPM  e  Conselho  Escolar,  das  atas  de

"Consolidação  de  Pesquisa  de  Preços",  dos  cheques,  do  extrato  dos  valores  recebidos  do
FNDE, dos extratos bancários da aplicação e da conta corrente (de todos os meses), da ata com
justificativa do saldo remanescente a ser reprogramado para o ano seguinte 

3. Documentos a serem arquivados na prestação de contas PDDE da escola (ficando  à
disposição dos órgãos de fiscalização da Mantenedora e do PDDE):
• Vias originais do Ofício de Encaminhamento, do Parecer do Conselho Fiscal, do Demonstrativo

da Execução da Receita, das Planilhas de Consolidação da Pesquisa de Preços, da Relação de
Bens Adquiridos ou Produzidos, do Termo de Doação de Bens, do Termo de Posse e Guarda
dos Documentos

• Notas Fiscais originais
• Vias originais das atas das prioridades elencadas pelo CPM e Conselho Escolar, das atas de

"Consolidação de Pesquisa de Preços", da ata com justificativa do saldo remanescente a ser
reprogramado para o ano seguinte 

• Cópias dos cheques,  do extrato dos valores recebidos do FNDE, dos extratos bancários da
aplicação e da conta corrente (de todos os meses)

4.  Sequência a ser observada
1º Passo: Levantamento de prioridades
2º Passo: Ata de Prioridades
3º Passo: Pesquisa de preços
4º Passo: Planilha Consolidação de Pesquisa de Preços
5º Passo: Ata de Consolidação de Pesquisa de Preços
6º Passo: Aquisição das mercadorias (emissão da nota)
7º Passo: Ata de Prestação de Contas e de Reprogramação de Saldos

5.  Observações
• É  obrigação  da  escola  manter  o  Livro  Caixa  em  dia  e  observar  rigorosamente  os  valores

destinados a CUSTEIO e à CAPITAL
• Somente serão aceitas planilhas nos modelos disponíveis no portal educacao@caxias.rs.gov.br

(Gestão – Financeiro/Verbas Públicas)
• A prestação  de  contas  do  PDDE  não  será  protocolada  sem  os  extratos  completos  (conta

corrente e conta aplicação) de 2018
• A prestação de contas PDDE deve ser protocolada no Setor de Expediente da SMED, mediante

autorização do setor Financeiro



PAR 2019 - Plano de Aplicação dos Recursos da Autonomia Financeira

• Programar o valor a ser utilizado em cada grupo de despesas conforme as necessidades da
escola 

• Destinar no mínimo 1/3 dos recursos para a Manutenção Predial
• Protocolar  no Setor  de Expediente da SMED, juntamente  com o ofício  de encaminhamento

(modelo disponível no portal), até 21 de dezembro de 2018

AUTONOMIA FINANCEIRA

• Entregar  a  Planilha  Levantamento  de Bens Patrimoniais/Termo de Doação de Bens (utilizar
modelo  novo  disponível  no  Portal) junto  à  prestação  de  contas  do  3º  quadrimestre,
relacionando todos os bens adquiridos com a verba da Autonomia Financeira e do LIES durante
o exercício 2018

• Apresentar justificativa fundamentada para os gastos efetuados no exercício 2018 que diferem
do PAR 2018 aprovado pelo Setor Financeiro da SMED. A variação admitida é de 10% para mais
ou para menos da previsão inicial em cada categoria

• Lembrar que, ao final do ano, é permitido um saldo de ATÉ R$ 2.000,00 da Autonomia

LEMBRETES IMPORTANTES PARA UTILIZAÇÃO DAS VERBAS

• Consulta  CNPJ: verificar  se  a  empresa  tem autorização  para  realizar  serviço/comercializar
produto e se a sua situação cadastral é ativa (antes da contratação/aquisição)

• Consulta Optantes:  conferir  se a  empresa é  Optante pelo  Simples  Nacional,  Optante  pelo
Simples Nacional/MEI ou Não Optante pelo Simples Nacional para dedução correta dos tributos
na nota ou, no caso de MEI, para acrescentar aos orçamentos 20% (antes da contratação)

• Planilha Consulta Preços: incluir  na Planilha de Pesquisa de Preços o CNPJ de todos os
proponentes (prestadores/fornecedores)

• Tamanho A4: apresentar todos os documentos em tamanho folha A4, sendo um documento por
folha

• Telefone: usar somente código da operadora contratada nas ligações feitas para outras cidades 
• Manutenção Predial:  apresentar orçamentos mais detalhados, por item, evitanto somente um

valor total 
• Notas Fiscais de Serviços: nunca preencher notas pelos prestadores
• Aquisições/Contratações: não efetuar gastos com empresas/prestadores com quem o servidor

tem grau de parentesco, nem aceitar que uma empresa/prestador forneça orçamentos além dos
seus. Também não realizar compras consignadas.

OBSERVAÇÕES GERAIS

• Até a data da entrega das prestações de contas, ao final do ano, todos os cheques devem ter
sido compensados, sendo vedada a emissão de cheques após esta data

• Os extratos completos (conta corrente e conta aplicação) do mês de dezembro, de TODAS AS
VERBAS PÚBLICAS, devem ser entregues no setor financeiro da SMED até, impreterivelmente,
dia 11/01/2019

• Entregar na SMED até 21 de dezembro todas as prestações de contas dos recursos do FNDE
(PDDE, Mais Educação, PDE,..), da Autonomia Financeira do 3º quadrimestre e o PAR 2019

Setor Financeiro/Novembro 2018


