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Apresentação 

 O objetivo deste Guia de Orientações é informar aos diretores das Associações de Pais e 

Mestres, de Escolas Municipais, sobre Obrigações Fiscais e Sociais que a APM está obrigada a 

cumprir, na condição de Pessoa Jurídica, legalmente constituída pelo Decreto nº 6410, de 30 de 

novembro de 2010, (com Estatuto registrado em cartório, inscrição no CNPJ, diretoria eleita, etc.). 

As prestações de contas seguem os O Decreto 7386/2016, regulamenta o disposto na Lei 

Municipal nº 3.297, de 18 de dezembro de 2015, estabelecendo os critérios de repasse e a 

execução do Programa de Transferência de Recursos Financeiros às Associações de Pais e 

Mestres - APM´s das Unidades da Rede Municipal de Ensino de Itaquaquecetuba. 

Moldes operacionais e fundamentação legal do PDDE Básico Resolução n°09 de 02 de 

março de 2011; Resolução n°10 de 18 de abril de 2013; Resolução n° 15 de 15 de julho de 2014; 

Resolução n°08 de 16 de dezembro de 2016; Resolução n° 09 de 13 de abril de 2018; Resolução 

n° 10 e n° 16 de 07 de outubro de 2020, e por último, não menos importante que a Portaria 448 

de 13 de setembro de 2002, que orienta sobre a classificação de materiais nas categorias 

econômicas de custeio e capital.  

Orientamos que o Gestor da Unidade Escolar realize a leitura completa das Resoluções, 

Leis e Decretos pertinentes a cada programa e supracitados.  
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1. Associação de Pais e Mestres  

 A APM é uma entidade jurídica de direito privado, criada com a finalidade de colaborar 

para o aperfeiçoamento do processo educacional, para a assistência ao escolar e para a 

integração escola-comunidade. Atualmente, sua principal função é atuar, em conjunto com o 

Conselho de Escola, na gestão da unidade escolar, participando das decisões relativas à 

organização e funcionamento escolar nos aspectos administrativos, pedagógicos e financeiros. 

Dessa forma, através do Decreto nº 6410 de 30 de novembro de 2010, foi estabelecido o Estatuto 

Padrão das Associações de Pais e Mestres, e este é o instrumento que dispõe sobre as 

finalidades, atribuições e deveres para seu funcionamento como instituição. 

 Quando e como deverá ser constituída a Associação de Pais e Mestres?  

O mandato da Diretoria da APM é de 02 anos, devendo o Diretor da Escola, ao final do 

mesmo, convocar a equipe escolar (Vice-Diretor, Coordenador Pedagógico, Pessoal 

Administrativo e Professores), pais dos alunos e os alunos maiores de 18 (dezoito) anos, para a 

Assembleia Geral que será presidida pelo mesmo. Compete à Assembleia Geral eleger o 

Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal. Cabe ao Conselho Deliberativo eleger os membros da 

Diretoria Executiva e divulgar os nomes dos escolhidos a todos os associados.  

Qual a finalidade da Associação de Pais e Mestres?  

A APM tem por finalidade colaborar no aprimoramento do processo educacional, na 

assistência ao escolar e na integração família-escola-comunidade. Os objetivos da APM são de 

natureza social e educativa, sem caráter político, racial ou religioso e sem finalidades lucrativas. 

 Quem administra a APM? 

 A APM é administrada pelos seguintes órgãos: Assembleia Geral - constituída por todos 

os associados; Conselho Deliberativo - constituído de, no mínimo, 6 (seis) membros, sendo o 

Diretor da Escola o seu presidente nato, e os demais componentes distribuídos na seguinte 

proporção: 30% dos membros serão professores, 40% dos membros serão pais de alunos, 20% 

dos membros serão alunos maiores de 18 (dezoito) anos, 10% dos membros serão sócios 

admitidos; Diretoria Executiva - constituída por: Diretor Executivo, Vice-diretor Executivo, 

Secretário, Diretor Financeiro, Vice-diretor Financeiro. O Diretor Financeiro deverá ser, 

obrigatoriamente, pai ou mãe de aluno. Conselho Fiscal - será constituído de 3 (três) elementos, 

sendo 2 (dois) pais de alunos e 1 (um) representante do quadro administrativo ou docente da 

Escola.  

São deveres dos associados 
 

 Conhecer o Estatuto da Associação de Pais e Mestres; 

  Defender, por atos e palavras, o bom nome da Unidade Educacional e da Associação de 
Pais e Mestres; 

 Participar das reuniões para as quais forem convocados; 
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 Aceitar e desempenhar com zelo os cargos e as missões que lhes forem confiados; 

  Contribuir, pecuniariamente ou em espécie, ou ainda com a prestação de serviços, 
conforme suas possibilidades, para a consecução das finalidades da associação; 

 Zelar pela integridade do prédio, das instalações e dos equipamentos escolares, nos 
eventos realizados pela associação, ou ainda, em razão de Programas instituídos, 
especialmente, nos dias em que não houver funcionamento regular da Unidade 
Educacional. 

 O associado será excluído do quadro social, por justa causa, sempre que sua conduta for 
incompatível com os fins da entidade, quando deixar de cumprir com os 
deveres estabelecidos nesse Estatuto, ou, ainda, se for reconhecida a existência de 
motivos graves, em deliberação fundamentada, pela maioria absoluta dos presentes a 
Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim. 

 No prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da comunicação, o associado 
poderá interpor defesa por escrito à Diretoria Executiva, cabendo recurso à Assembleia 
Geral no prazo de 10 (dez) dias corridos, que o apreciará e julgará em reunião 
extraordinária; 

  A defesa será analisada pela Diretoria Executiva e a decisão será comunicada 
expressamente pelo Presidente ao interessado. 

 
DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS  

As Prestações de Contas serão bimestrais e deverão ser encaminhadas até o dia 10 do 
mês subsequente, em 02 (duas) vias, sendo a original e a cópia, ao Departamento de Protocolo 
da Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, contendo: (Redação dada pelo Decreto nº 
7489/2017). 
 

 Planilhas preenchidas, notas fiscais (coladas no papel sulfite com as folhas devidamente 
numeradas, somente a parte superior, pois a mesma constará atestada no verso); 

 Extrato bancário da conta corrente específica em que as Receitas da APM foram 
depositadas e; 

 Cópia da ata de reunião digitadas e realizada à comunidade escolar, sendo definido o 
destino dos recursos e apresentação dos gastos ao Conselho referente ao bimestre em 
questão; 

 As Notas fiscais apresentadas nas prestações de contas devem ser emitidas em nome e 
com o CNPJ da APM da escola, constando detalhadamente o material adquirido ou o 
serviço prestado. 

 Parágrafo Único - As Notas Fiscais são obrigatórias, não poderão ser apresentadas com 
nenhum tipo de rasura, emenda ou ressalva bem como não serão aceitos documentos gerenciais 
tais como: recibos, orçamentos/pedidos, ordem de serviço. 

Os documentos comprobatórios das despesas deverão ser colados em folha de papel 
sulfite, devendo conter obrigatoriamente as seguintes declarações, dependendo do caso, com o 
nome legível do Senhor Diretor Executivo da APM, e de dois conselheiros fiscais da APM, 
assinatura e data: 

 Atesto a Entrega do Material ou equipamento (no caso de Nota Fiscal de venda); 

 Atesto a Realização dos Serviços (no caso de Nota Fiscal de serviço); 
Caso tratar-se de contratação de Pessoa Física, deve ser observada a legislação que regula a 
contratação de profissionais autônomos, a saber:  

 O profissional autônomo deve possuir matrícula no INSS;  
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  O profissional autônomo deve possuir inscrição no Cadastro de Contribuintes da Prefeitura 
Municipal de Itaquaquecetuba;  

  Para a APM efetuar o pagamento autônomo deve-se exigir previamente Certidão Negativa 
de Débito.  

§ 1º Se o profissional autônomo não estiver inscrito no Cadastro de Contribuinte da 
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba e/ou não apresentar recolhimento do ISS, de 
acordo com a legislação do município onde o serviço for prestado descontando esse valor 
do pagamento.  

 

Obrigações Fiscais e Sociais.  

A APM, por ser pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF (Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica do Ministério da Fazenda), deverá cumprir com todas as obrigações fiscais e sociais 

previstas para esse tipo de entidade. Assim, deverão ser seguidas as orientações expedidas pela 

FDE, bem como as demais aplicáveis à pessoa jurídica e, especificamente, cumpridas as 

obrigações estatutárias decorrentes de sua condição de associação sem fins lucrativos.  

Dentre as obrigações sociais e fiscais as quais as APMs estão sujeitas anualmente, 

destacamos: 

 • GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social; 

 • DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte; 

• RAIS – Relação Anual de Informações Sociais; 

• DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais;  

• DIPJ – Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica. 

 

GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à 

Previdência Social. 

 A GFIP é o meio pelo qual o INSS recebe informações essenciais de todas as Pessoas 

Jurídicas para atualização do CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais (cadastro dos 

seus empregados e sua remuneração), assim como informa a Caixa Econômica Federal sobre a 

movimentação das contas vinculadas do FGTS. A concessão de benefícios do INSS aos 

trabalhadores depende da entrega dessa Guia por parte das Pessoas Jurídicas. A APM está 

obrigada a entregar o GFIP sempre que ocorrer recolhimento de FGTS ou recolhimento de INSS 

cuja guia GPS foi emitida com Dados Cadastrais da APM. As informações e Orientações quanto 

ao preenchimento da GFIP, prazos e forma de entrega, consultar o mistério da Previdência 

Assistência Social, no site www.previdencia.gov.br ou se dirigir ao Posto Fiscal INSS mais 

próximo. 
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DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte. 

 As APMs que, durante o ano, retiveram na fonte e recolheram, ainda que em um único 

mês, Imposto de Renda, PIS, COFINS e CSLL, através da guia DARF, devem elaborar e 

transmitir a DIRF para a Secretaria da Receita Federal. O número do CPF do responsável pela 

APM que deverá ser informada na DIRF deve ser aquele cadastrado junto a Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, para poder validar o documento. A não observação desse fato impedirá 

a transmissão da DIRF pela internet. (Base legal: Instrução Normativa RFB n° 1.297, 17/10/2012) 

para transmissão da DIRF, que deverá ser realizada através da internet, é obrigatório o uso de 

Certificado Digital, de acordo com a Instrução Normativa RFB n° 969 de 21/10/2009 e alterações 

posteriores. As informações e Orientações quanto ao preenchimento e entrega da DIRF, 

consultar a Secretaria da Receita Federal do Brasil, no site www.receita.fazenda.gov.br ou se 

dirigir ao Posto Fiscal da Receita Federal mais próximo. 

Comprovante de Rendimentos Pagos e de Impostos sobre a Renda Retida na Fonte.  

Deve ser entregue impresso, mediante protocolo, ou por email, a todos os empregados 

da APM, registrados em carteira, independentemente de terem tido ou não retenção de imposto 

de renda na fonte. Esse documento servirá para que cada empregado apresente sua Declaração 

do Imposto de Renda; (Base legal: Instrução Normativa RFB n° 1.215 de 15/12/2011)  

Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditos e de Retenção de Impostos de 

Renda na Fonte – Pessoa Jurídica. 

 Deve ser entregue impresso, mediante protocolo, ou por email, a todas as empresas que 

prestaram serviços à APM e que tiveram retenção na fonte de Imposto de Renda. Esse 

documento servirá para que as empresas elaborem suas Declarações à Secretaria da Receita 

Federal do Brasil; (Base legal: Instrução Normativa SRF n° 119 de 28/12/2000, alterada pela 

Instrução Normativa RFB n° 1.047 de 24/06/2012) 

 Comprovante Anual de Retenção de PIS, COFINS e CSLL. 

 Deve ser entregue, mediante protocolo, a todas as empresas que prestaram serviços à 

APM e que tiveram retenção na fonte de PIS, COFINS e CSLL. Esse documento servirá para que 

as empresas elaborem suas Declarações à Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Base legal: 

Instrução Normativa SRF n° 459, de 18/10/2004 e suas alterações) 

 RAIS – Relação Anual de Informações Sociais.  

Instituída pelo Decreto n°76.900 de 23/11/1975, a RAIS tem por objetivo. O suprimento às 

necessidades de controle da atividade trabalhista no país; O provimento de dados para a 

elaboração de estatísticas do trabalho; A disponibilização de Informações do mercado de trabalho 

às entidades governamentais.  

Os dados coletados pela RAIS constituem expressivos insumos para atendimento das 

necessidades: da legislação da nacionalização do trabalho; de controle dos registros do FGTS; 

Dos Sistemas de Arrecadação e de Concessão e Benefícios Previdenciários; de estudos técnicos 



8 
 

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação 
Departamento de Prestação de Contas 

Rua Uberlândia, 57 - Vila Virgínia – Itaquaquecetuba – SP - CEP 08573-020 
E-mail - prestacaocontas@semecti.com.br 

Telefone: 11-4647-5200 Ramal 231 
 

de natureza estatística e atuarial; de identificação do trabalhador com direito ao abono salarial 

PIS/ PASEP. 

 Todas as APMs são obrigadas pela legislação a elaborar e transmitir anualmente a RAIS, 

contando ou não com empregados registrados em carteira. As APMs que não tiveram 

empregados registrados em carteira deverão transmitir a RAIS negativa, que poderá ser 

preenchida diretamente nos sites abaixo informado. As demais deverão transmitir a RAIS com 

dados de sua situação específica). As informações e orientações quanto ao preenchimento e 

entrega da RAIS, consultar o Ministério do Trabalho e Emprego, nos seguintes sites: 

www.rais.gov.br ou www.mte.gov.br/rais ou se dirigir ao Posto Fiscal do Ministério do Trabalho 

mais próximo.  

DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. 

 As normas disciplinadoras da DCTF, relativas a fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/2010, 

são as estabelecidas pela Instrução Normativa RFB n°1.110, publicada no Diário Oficial da União 

de 27/12/2010. Segundo essa Instrução Normativa, devem elaborar e entregar a DCTF mensal, 

desde que tenham débitos a declarar: - As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive 

as equiparadas, as imunes e isentas, de forma centralizada, pela matriz; ou seja, a partir de 2010, 

havendo informações a declarar, as APMs deverão transmitir a DCTF mensalmente, até o 15° dia 

útil do segundo mês subsequente ao mês da ocorrência do fato gerador.  

DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica.  

A DIPJ referente ao ano-calendário deverá ser transmitida no primeiro semestre de 2021, 

em data ainda a ser definida em Instrução Normativa especifica da Secretaria da Receita Federal 

do Brasil. Em anos anteriores, o prazo foi encerrado no último dia útil do mês de junho. Entre 

outras informações necessárias ao preenchimento da DIPJ, as APMs (na condição de entidade 

isenta do Imposto de Renda) deverão relacionar todos os valores recebidos através de repasses. 

Para a transmissão da DIPJ, que deverá ser realizada através da internet, é obrigatório o uso de 

Certificado Digital, de acordo com a Instrução Normativa RFB n° 969, de 21/10/2009 e alterações 

posteriores. As informações e orientações quanto ao preenchimento e entrega da DIPJ, consultar 

a Secretaria da Receita Federal do Brasil, no site www.receita.fazenda.gov.br ou se dirigir ao 

Posto Fiscal da Receita Federal mais próximo. 

 Consulta sobre a situação fiscal da APM junto ao INSS e a Secretaria da Receita Federal 

do Brasil.  

As APMs poderão consultar, a qualquer momento, sua situação fiscal junto ao INSS e à 

Secretária da Receita Federal do Brasil, emitindo a respectiva CND, Certidão Negativa de 

Débitos, caso não houver nenhuma pendência tributária com esses órgãos. A emissão das CNDs 

é feita adotando-se os seguintes procedimentos 

a) Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias: - acessar o site 

www.receita.fazenda.gov.br; - clicar nos links ‘’ Serviços’’ – ‘’ Empresas’’- ‘’ Certidões e Situação 

Fiscal’’ – ‘’ Emissão de Certidão Previdenciária’’ – ‘’ Acesso direto ou com senha específica’’; - 
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será aberta a tela ‘’ Pedido de Certidão’’; - selecionar ‘’ CNPJ’’; - inserir o número do CNPJ da 

APM; - selecionar o item ‘’4 – as Outras finalidades do art. 47 da Lei n° 8212, de 24/08/91’’; - 

digitar no campo apropriado os caracteres que aparecem na tela; - clicar no botão ‘’Cadastrar’’; - 

serão apresentados os dados cadastrais da APM na tela e, se tudo estiver em ordem, clicar no 

botão ‘’ Confirmar’’. Se não existir nenhuma pendência previdenciária, a CND da APM será 

exibida na tela. Se houver algum motivo que impeça a emissão, surgirá a seguinte mensagem: ‘’ 

A RFB informa: A emissão automática da certidão não foi possível em razão da existência de 

pendência nos sistemas da RFB. Essas pendências podem ser verificadas por meio do link ‘’ 

Verificação de Regularidade das Contribuições Previdenciárias’’, com a utilização de senha de 

acesso. Após regularização das pendências, novo pedido poderá ser feito na internet para 

obtenção da certidão’’.  

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União 

- acessar o site www.receita.fazenda.gov.br; - clicar nos links ‘’ Serviços’’ – ‘’ Empresas’’- ‘’ 

Certidões e Situação Fiscal’’ – ‘’ Emissão de Certidão Previdenciária’’ – ‘’ Acesso direto ou com 

senha específica’’; - será aberta a tela ‘’ Pedido de Certidão’’; - selecionar ‘’ CNPJ’’; - inserir o 

número do CNPJ da APM; - clicar no botão consultar. Se não existir nenhuma pendência, a CND 

da APM será exibida na tela. Se houver algum motivo que impeça a emissão da CND da APM, 

surgirá a seguinte mensagem: ‘’ Resultado da Consulta As informações disponíveis na Secretaria 

da Receita Federal Do Brasil – RFB sobre o contribuinte xx.xxx.xxx/xxxx-xx (n° do CNPJ 

consultado) são insuficientes para a emissão de certidão por meio da internet. Para análise 

específica do caso, dirija-se à unidade da RFB de seu domicílio. Para maiores esclarecimentos, 

consulte a página Orientações para emissão de Certidão nas unidades da RFB’’. 
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2. Programa de Transferência de Recursos Financeiros às Associações de Pais e 

Mestres - APM´s 

DECRETO Nº 7386 DE 09 DE AGOSTO DE 2016. 

 "Regulamenta o disposto na Lei Municipal nº 3.297, de 18 de dezembro de 2015, estabelecendo 

os critérios de repasse e a execução do Programa de Transferência de Recursos Financeiros às 

Associações de Pais e Mestres - APM´s das Unidades da Rede Municipal de Ensino de 

Itaquaquecetuba". 

FINALIDADE DO REPASSE  

O propósito do repasse é contribuir para o provimento das necessidades prioritárias dos 

estabelecimentos educacionais beneficiários que concorram para a garantia de seu 

funcionamento e para a promoção de melhorias em sua infraestrutura física, bem como incentivar 

a autogestão escolar e o exercício da cidadania com a participação da comunidade no controle 

social, nas Escolas Públicas da Rede Municipal de Ensino de Itaquaquecetuba. 

 

 

DESTINAÇÃO DO RECURSO  

 

Os recursos do Programa destinam-se exclusivamente a cobertura de despesas de 

custeio, manutenção e pequenos investimentos que concorram Art. 1º e 2º 1/10 

LeisMunicipais.com.br – Decreto número 7386/2016 para a garantia do funcionamento e melhoria 

da infraestrutura física das Unidades Escolares do Sistema Municipal de Ensino, devendo ser 

empregados: 

 Na aquisição de materiais para pequenas manutenções necessárias ao funcionamento da 

Unidade Escolar;  

 Na conservação de instalações físicas;  

 Na manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar; 

  Na contratação de pequenos serviços; 

 Despesas bancárias, tarifas e taxas pertinentes ao Programa. 

 

TRANSFERÊNCIAS DO RECURSO  

 

A transferência dos recursos será feita em parcelas trimestrais, obedecidas as seguintes 

proporções:  

 Até 100 alunos: R$ 1.000,00 (mil reais);  

 Entre 101 e 399 alunos: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais);  

 Entre 400 e 699 alunos: R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais); 

 Acima de 699 alunos: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). 
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DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO RECEBIMENTO 

 

As Unidades Escolares deverão preencher os seguintes requisitos para fazer jus ao 

repasse de valores:   

 Que a APM (Associação de Pais e Mestres) esteja regularmente constituída;  

 Que as prestações de contas correspondentes a repasses provenientes de outros órgãos 

(federais, estaduais, municipais, recursos próprios e/ou convênios) e do próprio Programa 

tenham sido julgadas regulares. 

 

DA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS 

Os recursos transferidos para os gastos referentes ao Programa serão creditados em 

conta bancária específica, na qual deverão ser mantidos e geridos.  

Os dirigentes das Associações de Pais e Mestres deverão comparecer na agência do 

banco onde a conta deverá ser aberta e proceder à entrega e a chancela dos documentos 

necessários à sua movimentação, de acordo com as normas bancárias vigentes.  

A movimentação dos recursos pelas Associações de Pais e Mestres somente é permitida 

para aplicação financeira e para pagamentos de despesas relacionadas com a finalidade do 

Programa, devendo-se realizar por meio de cheques nominais ao credor, utilização de cartão 

magnético específico do programa ou para realização de operações que envolvam crédito em 

conta bancária de titularidade dos fornecedores e/ou prestadores de serviços, de modo a 

possibilitar a identificação dos favorecidos, tais como: 

 Transferência entre contas do mesmo banco;  

  Transferência entre contas de bancos distintos, mediante emissão de Documento 

de Ordem de Crédito (DOC) ou de Transferência Eletrônica de Disponibilidade 

(TED);  

 Pagamentos de boletos bancários, títulos ou guias de recolhimento; ou outras 

modalidades de movimentação eletrônica, autorizadas pelo Banco Central do 

Brasil, em que evidenciada a identificação dos fornecedores e/ou prestadores de 

serviços favorecidos. 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

As prestações de contas dos recursos recebidos à custa do Programa deverão ser 

elaboradas e entregues no Departamento de Protocolo da Prefeitura Municipal de 

Itaquaquecetuba, até o 10º dia subsequente ao vencimento do trimestre em duas vias, original e 

cópia conforme abaixo: 

 Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e Pagamentos Efetuados 

devidamente preenchidos, conforme anexo;  
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  Cópia dos comprovantes de pagamentos efetuados (cheques, transferências eletrônicas 

de disponibilidade, etc.) e dos originais documentos comprobatórios das despesas 

efetivadas (notas fiscais, recibos ou faturas);  

 Os documentos comprobatórios das despesas deverão ser emitidos em nome da 

Associação de Pais e Mestres da Unidade Escolar e deverão estar coladas em papel 

sulfite e a 2ª via conter carimbo de confere com o original;  

  Os cheques emitidos e/ou as transferências eletrônicas nominais ao credor; o atestado de 

recebimento dos materiais ou serviços prestados à unidade escolar com data, identificação 

e assinatura de dois membros da Associação de Pais e Mestres que firmou o atestado 

(podendo ser usado carimbos);  

 Extrato bancário da conta corrente específica e conta de aplicação (referente ao trimestre);  

 Cópia das atas de reuniões digitadas do conselho de Escola e da APM, para a definição do 

uso dos recursos, e escolha do orçamento mais vantajoso e aprovação da prestação de 

contas dos recursos recebidos pelo do Programa; e  

  Consolidação da pesquisa de preços com a indicação dos itens ou lotes extraídos dos 

orçamentos. 

 

A aquisição dos materiais e ou prestação de serviços, deverá observar os princípios da 

isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, a fim de garantir às escolas que 

representam produtos de boa qualidade, sem qualquer espécie de favorecimento e mediante a 

escolha da proposta mais vantajosa para o erário, adotando, para esse fim, o sistema de 

pesquisa de preços, e ainda o seguinte: 

 

 Deverá abranger o maior número possível de fornecedores e prestadores de serviços que 

atuem nos ramos correspondentes ao objeto a ser adquirido e/ou serviços contratados, com 

fundamento no artigo 2º, incisos I, II, III e IV da Lei Municipal Nº 3.297/2015; 

 As notas fiscais apresentadas nas prestações de contas devem ser emitidas, 

obrigatoriamente, em nome e com CNPJ da APM da unidade escolar, constando 

detalhadamente o material ou o serviço prestado; 

 A realização de obras, instalações elétricas, hidráulicas, alvenaria (telhados) e ainda 

reformas estruturais de qualquer espécie, deverá ter a prévia aprovação e parecer do 

Departamento de Engenharia e da Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia 

e Inovação; 

 As notas fiscais não poderão conter nenhum tipo de rasura, emenda ou ressalva bem como 

não serão aceitos documentos gerenciais tais como: recibos, orçamentos, pedidos, ordem 

de serviço e cupons fiscais. 

Não serão permitidas as cartas de correção quando houver necessidade de alterar a 

descrição do produto ou do serviço prestado. Serão permitidas cartas de correção de notas 

fiscais, apenas se o erro ocorrido na emissão não estiver relacionado com: 

 As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, 

diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação de serviço;  
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 Correção de dados cadastrais que impliquem mudança do remetente ou destinatário;  

 Data da emissão ou saída. 

 

DA SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTO DE REPASSES 

Fica autorizada a Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba a suspender o repasse dos recursos 

do Programa nas seguintes hipóteses: 

 Omissão na prestação de contas; 

  Irregularidade na prestação de contas; 

  Utilização dos recursos em desacordo com os critérios estabelecidos para execução do 

Programa de Transferência, conforme constatado por análise documental ou de auditoria. 

Parágrafo único. Serão restabelecidas as condições para o repasse dos recursos do 

Programa de Transferência após a regularização das pendências referidas nos incisos I, 

II e III. 
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3. PDDE e ações agregadas 

Prestar contas significa demonstrar a correta e regular aplicação dos recursos recebidos. 

Para tanto, se faz necessária a apresentação de documentos capazes de demonstrar a ligação 

entre a origem do recurso e a concretização do objeto. 

Conforme Resolução n°15 de 10 de julho de 2014, as Unidades Escolares Executoras 

Próprias (Uex), deverão entregar a Prestação de Contas referente ao ano vigente até o último 31 

de janeiro do próximo ano.  

ORIENTAÇÕES  

O gestor responsável pela unidade escolar no ano e vigência deverá entregar dentro do 

prazo estipulado, a Prestação de Contas do PDDE/Ações Agregadas, no Departamento de 

Protocolo da Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, para posteriormente ser encaminhada para 

análise e conferência dos documentos apresentados.  

A Prestação de Contas de cada PDDE deve ser separada de acordo com sua ação:  

 PDDE Básico; 

 PDDE Qualidade/Emergencial/Conectada;  

 PDDE Acessibilidade; 

 PDDE Integral; 

 PDE.  

O gestor deixará apenas a cópia no Departamento de Protocolos da Prefeitura Municipal 

de Itaquaquecetuba e retornará à Prestação de Contas original para sede da escola, onde deixará 

guardada em local próprio juntamente com as Prestações de Contas dos anos anteriores. O 

prazo para a guarda da documentação é de 10 anos a contar da data de julgamento da Prestação 

de Contas pelo Tribunal de Contas da União. 

A prestação de contas, nos moldes supracitados, deve ser entregue até 31 de janeiro, 

contendo os seguintes documentos, na ordem apresentada, a fim de facilitar sua análise e 

aprovação: 

 • Ofício de Homologação;  

• Ata do Plano de Aplicação dos Recursos;  

• Ata com o registro da decisão de destinação dos recursos;  

• Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;  

• Extratos bancários da(s) conta(s) corrente(s); 

 • Extratos bancários da(s) conta(s) de aplicação(ões);  

• Consolidação das Pesquisas de Preço; 

 • Atas com os registros das escolhas das melhores propostas apresentas em reunião;  
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• Comprovantes das despesas e Guias de Recolhimento dos Impostos;  

• Comprovantes de pagamentos;  

• Pesquisa no Simples Nacional; 

 • Pesquisa no Sintegra;  

• Termo de adesão de voluntariado (PDDE Integral e Qualidade);  

• Relatórios de atividades/recibos de pagamentos (PDDE Integral e Qualidade);  

• Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;  

• Termo de doação de bens;  

• Comprovante de devolução de recursos (caso haja);  

• Parecer do Conselho Fiscal;  

 

RECEBIMENTO DOS RECURSOS 

 

 Conforme estabelece a Resolução CD/FNDE nº 6 de 27 de fevereiro de 2018, para que 

as unidades escolares façam jus ao recebimento dos recursos do PDDE, deverão atualizar, 

ANUALMENTE, seus cadastros no PDDEWEB, bem como ter suas prestações de contas 

aprovadas até o prazo oficial de 30 de abril. As unidades escolares que não tiverem suas contas 

aprovadas até o mencionado prazo, mas regularizarem suas pendências até o último dia útil de 

outubro, terão direito ao recebimento dos recursos até o termino do ano correspondente. O 

recadastramento anual no PDDEWEB deve ser feito, havendo ou não, alteração no Mandato 

Anual Eletivo da APM, destacando a necessidade de atualização excepcional sempre que houver 

a troca do responsável pela Diretoria Executiva.  

 

CONSULTA DO RECURSO RECEBIDO 

 

 Os repasses financeiros são creditados em conta bancária específica, na qual tais 

recursos deverão ser mantidos e geridos, conforme normas estabelecidas pelo Conselho 

Deliberativo do FNDE. O gestor do recurso poderá consultar o recebimento das verbas através 

dos sites do FNDE/ MEC (liberação de recursos e PDDEREX), acessando 

https://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_ fnde.liberacoes_01_pc, realizando a pesquisa com o 

número do CNPJ da APM e o ano. Tal consulta retornará resultados como a data do crédito, a 

agência e conta corrente, o valor recebido e o nome do programa. 

 

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS  
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Os recursos do FNDE/MEC devem ser utilizados de acordo com o estabelecido nas 

resoluções do Conselho Deliberativo – CD/FNDE/MEC, atentando à indicação das necessidades 

prioritárias da unidade escolar, registrando em documento de ata o que será adquirido com as 

verbas do PDDE Educação Básica, ou no Plano/Projeto de Aplicação (registrado e aprovado pelo 

MEC) a destinação dos recursos das Ações Agregadas. Os recursos financeiros do PDDE devem 

ser utilizados no ano em que foram repassados. Caso não seja possível, os saldos podem ser 

reprogramados para uso no ano seguinte, obedecendo às classificações de Custeio (C) e Capital 

(K), nas quais foram repassados. 

 

 Custeio (C) – são aqueles destinados à aquisição de bens e materiais de consumo e à 

contratação de serviço para a realização de pequenos reparos e adequações, necessários à 

manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da unidade escolar. 

 

Capital (K) – são aqueles destinados a cobrir despesas com a aquisição de equipamentos e de 

material permanente para as escolas, que resultem em reposição ou elevação patrimonial. 

 

SEQUÊNCIA DO PROCESSO FÍSICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Ofício de Homologação  

No ofício de encaminhamento ao setor de Prestação de Contas da Semecti deverá 

contemplar o valor total recebido e somado ao rendimento de aplicação financeira, devendo estar 

assinado pelo Presidente da Associação Pais e Mestres (APM) e endereçado ao Secretário (a) de 

Educação do Município.        

            

 Parecer do Conselho Fiscal  

O Parecer do Conselho fiscal, deverá constar informações, por exemplo, o “Conselho 

fiscal aprova a despesa do PDDE (especificar qual PDDE) ano vigente, no valor de R$ ***** 

(colocar o valor por extenso), e os demais documentos apresentados”, deverá conter as 

assinaturas dos 03 (três) conselheiros fiscais da Associação de Pais e Mestres atestando a 

aprovação da prestação de contas. No parecer também deve constar informações sobre a 

reprogramação, por exemplo, “aprovação do Conselho Fiscal em reprogramar a receita do PDDE 

(especificar qual PDDE) o ano vigente, o valor R$**** (colocar por extenso o valor) e justificativa 

no texto.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  Ata de reunião  

Todas as decisões tomadas para utilização dos recursos devem ser pautadas nas 

legislações que regem os moldes operacionais do Programa Dinheiro Direto na Escola, porém os 

casos não especificados em leis, resoluções ou portarias, O Conselho Escolar tem autonomia e 

poder de decisão, desde que seja compatível com a finalidade do Programa, adotando as normas 
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de convocação e realização de assembleias com parecer favorável da maioria dos membros e 

registro em ata com as justificativas adotadas em casos excepcionais. 

Deverá conter aprovação da proposta mais vantajosa – menor preço e/ou melhor 

qualidade, de cada aquisição de bens e serviços, ou seja, a seleção em reunião com seus 

membros e/ou representantes da comunidade escolar, dos materiais e bens a serem adquiridos 

e/ou serviços a serem contratados, de acordo com as finalidades do programa, para suprirem as 

necessidades prioritárias das escolas que representam, devendo ser registrados em ata os 

produtos e/ou serviços escolhidos e os motivos que determinaram as escolhas; realização de 

pesquisas de preços dos produtos e/ou serviços indicados na ata referida nos incisos anteriores, 

junto ao maior número possível de fornecedores e/ou prestadores que atuem nos ramos 

relacionados com a natureza do produto e/ou do serviço a ser adquirido e/ou contratado, sendo 

obrigatória a avaliação de, no mínimo, 3 (três) orçamentos a fim de evitar quaisquer 

favorecimentos e a garantir a escolha da proposta mais vantajosa para o erário; lavratura de ata 

na qual deverão ser explicitados os critérios de escolha, em conformidade com o disposto nos §§ 

2° e 3º deste artigo, bem como outros esclarecimentos considerados necessários. (Redação dada 

pela Resolução n° 38, de 21 de julho de 2011, do Conselho Deliberativo do FNDE).  

Deverá constar na ata quaisquer alterações em relação às ações do PDDE e a assinatura 

de todos os membros do conselho. Organizado mês a mês. Vale ressaltar que a reunião deverá 

acontecer em três momentos e deverão ser registrados na ATA, com a presença dos membros 

e/ou representantes da comunidade escolar: 1° reunião será para seleção dos materiais/serviços 

a serem adquiridos com os recursos do PDDE – Educação Integral; 2° reunião, como dito 

anteriormente, será para apresentar proposta mais vantajosa – menor preço e/ou melhor, 

qualidade, de cada aquisição de bens e serviços, ou seja, a seleção em reunião com seus 

membros e/ou representantes da comunidade escolar, dos materiais e bens a serem adquiridos 

e/ou serviços a serem contratados; 3° reunião deverá ser apresentada a prestação de contas aos 

membros e/ou representantes da comunidade escolar, registrando a análise e aprovação da 

prestação de contas. 

 

A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO EM ATA DAS DECISÕES TOMADAS 

 

O registro em Ata das situações e decisões é um respaldo para os gestores, 

conselheiros, Secretaria e Município, visto que a documentação poderá passar ou não, por 

auditoria do governo federal em um prazo de 10 anos, a contar do julgamento de análise do 

Tribunal de Contas da União, os auditores que realizam as análises não conhecem o histórico de 

cada situação, é imprescindível apresentar clareza dos fatos e das atitudes tomadas em relação à 

utilização dos repasses e materiais adquiridos, respeitando as categorias de custeio e capital, em 

caso de inversão de valores ou uso indevido o gestor é responsável pela devolução do dinheiro 

na conta da UEx e a escola poderá sofrer ressalva na aprovação de contas.  

 

 Rex da Unidade Executora 
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Disponibilizado no sitio do FNDE http://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.pdderex_3_pc. 

 

 Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados 

O demonstrativo, é obrigatório em todas as prestações de contas, cada programa deverá 

apresentar o seu. Segue abaixo instruções de preenchimento de todos os campos da planilha. 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO  
 
CAMPO 01 – Programa/ Ação 

Informar o nome do Programa/Ação a que se refere a prestação de contas (ex. PAED, PDDE, 
PDDE/PAPE, PDDE/PME, PDDE/Funcionamento das escolas nos finais de semana, PNATE, 
etc). 
 
CAMPO 02 – Exercício 
Informar o exercício a que se refere a prestação de contas. 
 
CAMPO 03 – Nome da Razão Social 
Informar o nome da Unidade Executora - UEx (APM, Caixa Escolar etc), da Entidade Executora - 
EEx (Prefeitura Municipal ou Secretaria de Educação do Estado ou do DF), ou da Entidade 
Mantenedora - EM de escola de educação especial (APAE, Sociedade Pestalozzi, etc), de acordo 
com a denominação constante do cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 
CAMPO 04 - N.º do CNPJ 
Informar o número de inscrição da Unidade Executora, PM, SEC ou EM, conforme o caso, no 
CNPJ. 
 
CAMPO 05 a 07 - Endereços, Município e UF. 
Informar o endereço completo (nome da rua, avenida ou praça), o nome do município onde se 
localiza a sede da UEx, EEx ou EM, conforme o caso, e a respectiva sigla da unidade da 
federação. 

BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R$) 

CAMPOS 08 a 11 - Saldo do Exercício Anterior; Valor Recebido no Exercício; Recursos Próprios; 
e Rendimento de Aplicação Financeira. 
Informar o saldo reprogramado, proveniente do exercício anterior; o valor recebido do FNDE no 
exercício correspondente ao da prestação de contas; o valor dos recursos próprios (quando 
ocorrer); e o valor dos rendimentos auferidos com aplicações financeiras, eventualmente 
realizadas.  
 
CAMPO 12 – Devolução ao FNDE 
Informar o valor devolvido ao FNDE (quando ocorrer)   
 
 

http://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.pdderex_3_pc
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CAMPO 13 – Valor Total da Receita 
Informar o valor total da receita (soma dos valores dos campos 08+09+10+11,  menos o valor do 
campo 12). 
 
CAMPO 14 - Despesa Realizada 
Informar o valor das despesas realizadas no exercício a que se refere a prestação de contas, 
conforme indicado no campo 02. 
 
CAMPO 15 - Saldo 
Informar o valor do saldo apurado no encerramento do exercício: o valor total da receita (Campo 
13) menos o valor da despesa realizada (Campo 14); e se o valor do saldo foi devolvido ao 
FNDE, ou será reprogramado (a reprogramação somente será permitida, quando prevista na 
legislação do Programa). 
 
CAMPO 16- Saldo Devolvido 
Informar o valor devolvido ao FNDE (quando ocorrer)   
 
CAMPO 17 – Período de Execução 
Informar a data de início e término do período de execução dos recursos. No caso de UEx. 

  
 
CAMPO 18 - N.º Escolas Atendidas (somente para o PDDE). 
Informar o número de escolas atendidas: pela UEx ou EM (quando os recursos forem repassados 
diretamente para as escolas);por meio da EEx, no caso das escolas que tiverem seus recursos 
depositados na conta da PM ou SEC, conforme a rede de ensino. 
 
BLOCO 03 – PAGAMENTOS EFETUADOS 
 
CAMPO 19 – Item 
Informar o número sequencial dos pagamentos efetuados. 
 
CAMPO 20 – Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF 
Informar o nome ou a razão social dos fornecedores ou prestadores de serviços pagos com 
recursos do Programa, bem como os respectivos CNPJ ou CPF. 
 
CAMPO 21 - CNPJ ou CPF 
Informar CNPJ ou CPF dos fornecedores ou prestadores de serviços pagos com recursos do 
Programa. 
 
CAMPO 22 – Tipo de bens e materiais adquiridos ou serviços contratados. 
Informar o tipo de material (de expediente, elétrico, didático-pedagógico etc.), ou bem adquirido 
e/ou serviço contratado com pagamento efetuado. 
 
CAMPO 23 – Origem dos recursos 
Informar se o pagamento foi efetuado com recursos do FNDE ou recursos próprios 
 
CAMPO 24 – Natureza Desp. 
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Informar (C) quando a natureza da despesa for Custeio ou (K) quando se tratar de despesa de 
Capital. 
 
CAMPO 25 – Documento (Tipo, Número e Data) 
Informar o tipo (recibo, fatura ou nota fiscal), o número e a data do documento que comprove o 
pagamento efetuado, utilizando a seguinte abreviatura NF para nota fiscal. 
 
CAMPO 26 – Pagamento (N.º Ch/OB e Data) 
Informar o número do cheque (CH) ou da ordem bancária (OB) e a respectiva data em que 
ocorreu o pagamento aos fornecedores ou prestadores de serviços. 
 
CAMPO 27 - Valor (R$) 
Informar o valor do pagamento efetuado. 
 
 
CAMPO 28 – Total 
Informar o valor total correspondente ao somatório do Campo 27. 
 
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO 
 
Informar o local (município) e a data de preenchimento do formulário, bem como o nome legível e 
assinatura do (a) dirigente ou do representante legal da UEx, EEx ou EM. 
               

Conciliação Bancária.  

Ocorre nas situações em que o cheque não é compensado no mesmo mês do 

fechamento da prestação de contas. Evite realizar compras após o dia 20/12, porque pode 

ocorrer do cheque não ser compensado até o dia 31/12 e nesse caso a conciliação bancaria é 

obrigatória. Abaixo instrução de preenchimento: 

 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 
 
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO 
 
CAMPO 01 – Programa 
Informar o nome do Programa/Ação a que se refere a prestação de contas (ex. PAED, PDDE, 
PDDE/PAPE, PDDE/PME, PDDE/Funcionamento das escolas nos finais de semana, PNATE, 
etc). 
 
CAMPO 02 – Exercício 
Informar o exercício a que se refere a prestação de contas 
 
CAMPO 03 – Nome da Razão Social 
Informar o nome da Entidade Executora - EEx (Secretaria de Educação do Estado ou do Distrito 
Federal, da Prefeitura Municipal) ou da Entidade Mantenedora - EM de escola privada de 
educação especial (APAE, Sociedade Pestalozzi etc), de acordo com a denominação constante 
do cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
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CAMPO 04 - Nº do CNPJ 
Informar o número de inscrição da EEx ou EM no CNPJ. 
 
CAMPOS 05 e 07 - Municípios e UF 
Informar o endereço, nome do município onde se localiza a sede da EEx ou da EM e a sigla da 
unidade da federação. 
 
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO  
 
CAMPOS 08 a 10 – Bancos, Código da Agência e Nº da Conta Corrente. 
Informar o nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente, onde os recursos 
do PDDE foram depositados. 
 
CAMPO 11 – Saldo do Extrato Bancário (Data, Valor) 
Informar a data do último lançamento e o valor do saldo constante no extrato bancário 
apresentado. 
 
BLOCO 03 – DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL/ FINANCEIRA 
 
CAMPO 12 – Créditos não Demonstrados no Extrato (Histórico e Valor) 
Informar os créditos não constantes do extrato, indicando a origem dos mesmos e o valor. 
(Exemplo: crédito de rendimento de aplicação financeira; estorno de débito indevido; etc.) 
 
CAMPO 13 – Débitos não Demonstrados no Extrato (Histórico e Valor) 
Informar os débitos não constantes do extrato, indicando a destinação dos mesmos e o valor. 
(Exemplo: cheque não compensado; débito futuro de CPMF; etc.) 
 
CAMPO 14 – Restos a Pagar Processados (Histórico e Valor) 
Informar os débitos processados, indicando o nome do favorecido, o número da Nota Fiscal e o 
valor. (Exemplo: bens materiais ou serviços recebidos e não pagos). 
 
CAMPO 15 – Saldo Contábil (11+12) – (13+14) 
Informar o saldo contábil, ou seja, a soma dos campos 11 e 12 menos a soma dos campos 13 e 
14. 
 
CAMPO 16 - Total 
Informar a soma das colunas dos campos 12 a 15. 
 
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO 
Informar o local (município) e a data de preenchimento do formulário, bem como o nome legível e 
assinatura do(a) dirigente ou do representante legal da EEx ou EM. 
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Relação de bens adquiridos ou produzidos  

Somente apresentar/preencher essa planilha se adquiriu ou produziu bens/capital. NÃO 

INCLUIR NADA QUE NÃO FOR DE CUSTEIO. Informar a especificação do bem adquirido ou 

produzido:  

 Relacionar apenas os bens de capital (aqueles que, pela sua natureza, aumenta o 

patrimônio disponível da escola); 

 Entende-se por bens adquiridos, para este fim, aqueles obtidos com recursos de capital; 

 Entende-se por bens produzidos, aqueles elaborados com a utilização de recursos de 

custeio, é o caso, de uma escola que compra materiais e confecciona uma mesa, por 

exemplo.  

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO 

CAMPO 01 – Programa/Ação 

Informar o nome do Programa/Ação a que se refere a prestação de contas (ex. PAED, PDDE, 

PDDE/PME, PDDE/PAPE, PDDE/Funcionamento das escolas nos finais de semana, etc). 

 

CAMPO 02 – Exercício 

Informar qual o exercício a que se refere a prestação de contas.      

CAMPO 03 – Nome da Razão Social 
Informar o nome da Prefeitura , SEDUC, Unidade Executora - UEx (APM, Caixa Escolar, 
Conselho Escolar, etc), ou da Entidade Mantenedora - EM de escola de educação especial 
(APAE, Sociedade Pestalozzi, etc), de acordo com a denominação constante do cartão do 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

CAMPO 04 - N.º do CNPJ 
Informar o número de inscrição da Prefeitura,  SEDUC, UEx ou da EM no CNPJ. 

CAMPOS 05, 06 e 07 – Endereço, Município e UF 

Informar o endereço da entidade, nome do município onde se localiza a sede da Prefeitura, 

SEDUC, UEx ou da EM e a sigla da unidade da federação. 

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS 

CAMPO 08 – Documento (Tipo, Número e Data) 

Informar o tipo (nota fiscal), o número e a data do documento emitido pelo fornecedor ou 

prestador do serviço, que comprove o pagamento do bem ou do serviço executado, utilizando a 

seguinte abreviatura: 

 

 NF para nota fiscal 

CAMPO 09 - ESPECIFICAÇÃO DOS BENS 
Informar a especificação do bem adquirido ou produzido. 
 



23 
 

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação 
Departamento de Prestação de Contas 

Rua Uberlândia, 57 - Vila Virgínia – Itaquaquecetuba – SP - CEP 08573-020 
E-mail - prestacaocontas@semecti.com.br 

Telefone: 11-4647-5200 Ramal 231 
 

 CAMPO 10 – Quantidade 
Informar a quantidade do(s) bem(ns) relacionado(s). 
 

CAMPO 11 - Valor (R$) (Unitário e Total) 

Informar o valor unitário de cada bem relacionado e o valor total, obtido mediante a multiplicação 

da quantidade pelo valor unitário. 

 No caso de bens produzidos, o valor unitário a ser informado corresponderá à totalidade 

das despesas com materiais e com serviços contratados, necessários à produção do bem. 

CAMPO 12 - Total 

Informar o valor total correspondente ao somatório dos valores discriminados no campo 9. 

BLOCO 3- AUTENTICAÇÃO 
Informar o local (município) e a data de preenchimento do formulário, bem como o nome legível e 
assinatura do (a) dirigente ou do representante legal da Prefeitura, SEDUC, UEx ou EM.      

                                                                  

 Termo de Doação 

Deverão ser relacionados somente equipamentos e materiais permanentes adquiridos, ou 

seja, bem de capital, contendo também o nome da Presidente da Associação Pais e Mestres e a 

identificação do estabelecimento de ensino e Secretaria Municipal de Educação. 

 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 

CAMPO 01 - Código Censo 

Informar o número do código da escola no censo escolar. 

CAMPO 02 - Nome 

Informar o nome da escola, de acordo com a denominação constante do censo escolar. 

CAMPO 03 - UF 

Informar a sigla da unidade da federação onde se localiza a sede da escola. 

CAMPO 04 - Município 

Informar o nome da cidade onde se localiza a sede da escola.  

CAMPO 05 - Esfera Administrativa 

Informar a  esfera  administrativa  à  qual  se vincula  a  escola  (municipal,  estadual  ou distrital). 

BLOCO 2 - VALOR DEVIDO À ESCOLA 
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CAMPO 06 a 08 - Custeios, Capital e Total. 

Informar o valor devido à escola pelo PDDE, relativo ao exercício do repasse, acrescido de 
eventuais saldos reprogramados, discriminando os valores  de  custeio  e  capital  e  o  valor  
total, que  constam  da  Relação  de  Unidades Executoras - REx. 

BLOCO 3 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E BENS FORNECIDOS E/OU SERVIÇOS 
PRESTADOS 

CAMPO 09 - Descrição 

Descrever, de forma clara, o tipo de materiais e bens fornecidos e/ou dos serviços prestados à 
escola. 

CAMPO 10 - Unidade 

Informar a unidade (quilo, litro, resma, caixa, etc) dos materiais e bens fornecidos e/ou serviços 
prestados à escola. 

CAMPO 11 - Quantidade 

Informar a quantidade dos materiais e bens fornecidos e/ou serviços prestados à escola. 

CAMPO 12 - Valor Unitário 

Informar o valor unitário de cada material e bem fornecido e/ou serviço prestado à escola. 

CAMPO 13 - Valor Total 

Informar o valor total dos materiais e bens fornecidos e/ou serviços prestados à escola. 

CAMPO 14 - Total Geral 

Informar o somatório dos valores lançados. 

BLOCO 4 - OBSERVAÇÕES 

Fazer as observações que se fizerem necessárias quanto aos materiais e bens fornecidos e/ou 
serviços prestados à escola. Ex. Justificativa para o não fornecimento (ou fornecimento parcial) 
de materiais e bens e/ou a não prestação (ou  prestação  parcial)  dos serviços  selecionados  
como  prioritários  pela escola. 

BLOCO 5 - RESPONSABILIZAÇÃO 

BLOCO 5.1 - CONCEDENTE (PM, SEDUC, UEx) 

CAMPO 15 - Local e Data 

Informar o local (município) e a data de preenchimento do formulário. 

CAMPO 16 - Nome e Assinatura do (a) Responsável pela Informação 
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Informar, legível, o nome completo e a assinatura do (a) representante legal da Prefeitura 
Municipal (PM), Secretaria Estadual ou Distrital de Educação (SEDUC) ou da Unidade Executora 
Própria (UEx), responsável pela informação. 

BLOCO 5.2 - BENEFICIÁRIO (ESCOLA) 

CAMPO 17 - Local e Data 

Informar o local (município) e a data de preenchimento do formulário. 

CAMPO 18 - Nome e Assinatura do (a) Responsável pelo Atesto 

Informar, legível, o nome completo e a assinatura do (a) representante legal da escola ou da UEx, 
que atestou o recebimento dos materiais e bens fornecidos e/ou serviços prestados à escola. 

CÓPIA DO OFÍCIO AO SETOR DE PATRIMÔNIO 

É a cópia do ofício que foi enviado ao setor de Patrimônio solicitando o chapeamento dos 
bens permanentes (capital) adquiridos. Deverá conter na prestação de contas, cópia do livro 
tombo com relação de bens adquiridos.  

 

    Nota Fiscal dos serviços ou produtos adquiridos  

       Dados que devem constar na nota fiscal, conforme resolução vigente: 

 

 Expressão e siglas, pago com recursos do FNDE/PDDE (BÁSICO), PDDE QUALIDADE 

(MAIS ALFABETIZAÇÃO, EDUCAÇÃO CONECTADA, PDDE EMERGENCIAL) 

FNDE/PDDE (ACESSIBILIDADE) ou FNDE/PDDE (INTEGRAL), carimbar as notas de 

acordo com cada programa. 

 Atestado de recebimento de material e/ou serviço prestado a escola, constar data e 

assinatura legível identificando o membro da que firmou o atesto de recebimento, que 

deverá constar data e assinatura por parte do fornecedor (proprietário ou funcionário que 

vendeu produtos e/ou realizou o serviço para escola.  

 

Portanto são dois atestos de recebimento com data e assinatura, um por parte da escola e outro 

por parte do fornecedor. 

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS  

 

Alguns serviços que a unidade escolar venha a contratar podem exigir a necessidade 

legal de se proceder a retenção de impostos na fonte.  

Reter na fonte significa descontar determinado valor de um pagamento a ser realizado. 

 As legislações que definem a matéria atribuem essa função ao tomador do serviço, no 

caso, a APM, devendo ser recolhido ao órgão responsável pelo tributo (Instituto Nacional de 
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Seguridade Social, Secretaria da Receita Federal do Brasil ou Prefeitura Municipal), por meio de 

guia própria.  

Atenção: Na hipótese de eventual fiscalização, caso a APM não tenha efetuado a retenção e o 

recolhimento na forma prevista, poderá ser autuada pelo órgão fiscalizador e notificada a recolher 

o valor principal acrescido de multa, juros e atualização monetária, que não podem ser custeados 

com os recursos do PDDE.  

Mediante escolha da melhor proposta, por meio da análise das pesquisas de preço, 

ANTES de efetuar a contratação da empresa para realização dos serviços, o representante da 

unidade escolar ou da própria APM, deve consultar se a empresa é optante pelo Simples 

Nacional e/ou SIMEI, através do site 

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

Tendo contratado o serviço, constatado o regime tributário em que a empresa está 

inserida (por meio de consulta ao Simples Nacional), e, providenciada a emissão das guias de 

recolhimento dos impostos a serem retidos, os pagamentos deverão ser efetuados:  

• A empresa prestadora do serviço, apenas o valor líquido da nota fiscal, ou seja, o valor total da 

nota descontado o total dos impostos. 

 • Rede bancária ou internet, o valor dos impostos, mediante as guias emitidas. 

 

 Dependendo de cada caso específico, os impostos a serem retidos na fonte podem ser:  

 

• INSS: contribuição para o Instituto Nacional de Seguridade Social (Instrução Normativa RFB nº 

971/09, de 13/11/2009). 

 Não há retenção ou recolhimento se o valor for inferior ao limite mínimo estabelecido para a 

emissão de GPS (Guia da Previdência Social), que está fixado atualmente em R$ 10,00 (dez 

reais).  

• IRRF: Imposto de Renda Retido na Fonte (Decreto nº 3.000, de 26/03/1999 (Regulamento do 

Imposto de Renda).  

Assim como no caso no INSS, é dispensada a retenção do imposto de renda quando o valor for 

inferior a R$ 10,00 (dez reais) e quando a empresa for optante pela Simples Nacional.  

• ISS: Imposto sobre Serviços (Lei Complementar Federal nº 116, de 31/07/2003). 

 Deve ser verificado em conjunto com a legislação do município onde o serviço foi prestado.  

• PIS/COFINS/CSLL: contribuições para o Programa de Integração Social, Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Instrução 

Normativa SRF nº 459, de 18/10/2004). 

 

 

 

 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21
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 Apresentar no mínimo 03 ORÇAMENTOS de cada compra e/ou serviço 

PROCEDIMENTOS QUE DEVEM SER ADOTADOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO.  

RESOLUÇÃO N°09, DE MARÇO DE 2011 

Os orçamentos deverão especificar com clareza, os produtos e/ou serviços cotados, seus 

valores individuais, bem como descontados se for o caso, ser direcionado ao Conselho de escola 

e  conter, descontos se for o caso, ser direcionado ao Conselho de escola e conter dados 

específicos tais como, razão social, (CNPJ), endereço e telefone de ambas partes ( Conselho 

escolar/escola e do fornecedor/prestador), período de validade das propostas, as formas de 

pagamento, prazo e condições de entrega dos produtos ou serviços contratados, as respectivas 

datas, assinaturas e carimbo do fornecedor ou prestador de serviço. É necessário, que se faça 

uma pesquisa de CNPJ das empresas cotadas, no site da RECEITA FEDERAL para adquirir ficha 

cadastral da empresa e pesquisar também CNPJ, no site do SINTEGRA para saber se apresentar 

se encontra ativa e qual seu regime de atividade. Consultas ao Sintegra e Comprovante de 

Inscrição de Situação Cadastral, através do sitio http://www.sintegra.gov.br/ e  

http://receita.economia.gov.br/. 

 

GARANTIR:  

Princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, sem 

qualquer espécie de favorecimento. Conforme estabelecido no artigo 3º, § 8º da 

supramencionada Resolução, deverá ser evitada a realização repetitiva de pesquisas de preços 

nos mesmos fornecedores e prestadores de serviços, devendo tal prática, quando inevitável, ser 

objeto de justificativa correspondente. 

                                               

         Consolidação de Pesquisa de Preços 

Relacionar todos os itens orçados, preencher os campos, três proponentes 

(fornecedores), com razão social, CNPJ e valores da proposta.  

Atenção nas datas, 99,9% das unidades ainda apresenta essa falha, dando a entender a 

quem for analisar o processo físico da Prestação de Contas (auditores) que aquisição dos 

produtos ou serviços não ocorre conforme orientação disponibilizada nas Resoluções do FNDE.  

SEGUE PROCEDIMENTO EM RELAÇÃO À CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS  

Preencher no final da folha a data que deverá ser anterior à nota fiscal da compra e 

posterior aos orçamentos, objetivo desse formulário é que, de posse dos 03 orçamentos 

apresente em reunião de conselho para decidir qual empresa será realizada a compra ou serviço 

, preenchendo o formulário com as informações consolidando a escolha da melhor proposta , 

sendo assim esse processo se dá anterior a efetivação da compra ou serviços, para atestar a 

transparência do processo conforme a legislação é importante conter a data correta.  

http://www.sintegra.gov.br/
http://receita.economia.gov.br/
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A escolha da proposta mais vantajosa para a escola deve considerar:  

• Menor preço;  

• Melhor qualidade; e 

 • Melhor prazo de entrega dos produtos ou execução dos e/serviços. 

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO 

 BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx) / ENTIDADE 

MANTENEDORA (EM) 

 CAMPO 01 - Razão Social 

 Informar a razão social da Unidade Executora Própria - UEx (Caixa Escolar, Associação de Pais 

e Mestres, etc.), ou da Entidade Mantenedora (EM), de acordo com a denominação no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

 CAMPO 02 – CNPJ 

 Informar o número de inscrição da UEx, ou da EM, no CNPJ.  

 

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES  

(Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços) 

 CAMPO 03 - Razão Social dos Proponentes (A), (B) e (C).  

Informar a razão social dos fornecedores de produtos ou prestadores de serviços nos quais foram 

realizadas as pesquisas de preços.  

CAMPO 04 – CNPJ dos Proponentes (A), (B) e (C). 

 Informar o número de inscrição no CNPJ dos fornecedores de produtos ou prestadores de 

serviços nos quais foram realizadas as pesquisas de preços.  

BLOCO III – PROPOSTAS (R$ 1,00)  

CAMPO 05 - Item Atribuir número de ordem sequencial, a começar pelo algarismo 1, a cada 

produto ou serviço, objeto da pesquisa de preços, de acordo com a posição em que será descrito 

no formulário.  

CAMPO 06 - Descrição dos Produtos ou Serviços, de forma clara e detalhada, com exceção da 

marca, os produtos ou serviços pesquisados. ATENÇÃO: no caso de ser informado, no Campo 07 

– Unid., caixa, pacote ou assemelhado, deverá constar da sua descrição neste campo o número 

de unidades nele (a) contido. Ex: Caixa de lápis de cor com 12 unidades.  

CAMPO 07 - Informar a unidade de referência (quilo, litro, resma, caixa, pacote, etc.) dos 

produtos ou dos serviços (capina, dedetização, etc.) pesquisados. ATENÇÃO: no caso de caixa, 

pacote ou assemelhado, deverá ser indicado, no Campo 06 – Descrição dos Produtos ou 

Serviços, o número de unidades nele (a) contido. Ex: Caixa de lápis de cor com 12 unidades.  
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CAMPO 08 - Informar a quantidade dos produtos ou dos serviços pesquisados.  

CAMPOS 09 a 11 – Valores Proponentes (A), (B) e (C). 

Informar os valores cotados pelos proponentes (A), (B) e (C) para cada produto ou serviço 

pesquisado.  

CAMPO 12 - Valor Total da Proposta: Informar o valor total das propostas (A), (B) e (C).  

CAMPO 13 - Valor Total da Proposta com Desconto: Informar o valor total das propostas (A), (B) 

e (C), deduzidos os descontos, quando houver. 

BLOCO IV – APURAÇÃO DAS PROPOSTAS CAMPO  

CAMPO 14 - Itens de Menor Valor: Indicar os itens de menor preço de cada proponente.  

CAMPO 15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor: Informar o valor total dos itens de menor preço 

de cada proponente (A), (B) e (C).  

CAMPO 16 - Valor Total: Informar a soma dos valores totais dos itens de menor preço.  

BLOCO V – AUTENTICAÇÃO  

CAMPO 17 - Local e Data Informar a localidade e a data de preenchimento do formulário.  

CAMPOS 18 e 19 - Nome e Assinatura do Dirigente ou Representante Legal da UEx ou da EM 

Informar, de modo legível, o nome completo e a assinatura do dirigente ou representante legal da 

UEx ou da EM. 

  CÓPIA DOS CHEQUES/COMPROVANTE  

(PDDE QUALIDADE, ACESSIBILIDADE, INTEGRAL E PDDE EMERGENCIAL se entrar 

na conta até o último dia do ano vigente) cheque nominal à empresa, apresentar cópias dos 

comprovantes de pagamentos do cheque ou cartão (PDDEE BASICO).  

É vedada a realização de pagamento antes da efetiva entrega de materiais e bens 

e/ou contratos de serviços, inclusive para aquisições em empresas de comercio eletrônico.  

DOS EXTRATOS BANCÁRIOS  

Apresentar extratos da conta corrente e da aplicação financeira. Os extratos deverão ser 

de janeiro a dezembro da conta corrente e aplicação financeira com saldo final seguindo 

orientações abaixo.  

Contas que iniciaram o ano com saldo reprogramado do exercício anterior (extrato 

apareça o saldo) extratos do ano que apareça os débitos se houve movimentação/utilização dos 

recursos e obrigatoriamente o extrato com saldo final da conta o último dia do ano para fechar a 

receita com precisão sem conter erros. 
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SEGUE ORIENTAÇÕES PARA ESCOLA QUE EXECUTOU O PAGAMENTO DE MONITORES 

OU ASSISTENTES COM VERBA DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO (INCLUIR ITENS 

ABAIXO RELACIONADOS).  

 Termo de adesão e compromisso de voluntariado;  

 Termo das atividades desenvolvidas do professor assistente e/ou monitor;  

 Cópia dos cheques (nominais) para o ressarcimento de Transporte e Auxilio de 

Alimentação do professor assistente e/ou monitor.  

Observação = o registro diário é como se fosse uma folha de ponto que irá registrar a 
presença diária do voluntário. A unidade escolar deverá zelar para que este registro 
seja assinado de fato todos os dias. As datas deverão estar em consonância com as 
datas de realização das atividades lançadas no Relatório Mensal de Atividades 
Desenvolvidas. 
 
4. PDDE Qualidade 

O PDDE Qualidade inclui as ações Mais Alfabetização, Educação Conectada e PDDE 

Emergencial.  

Todos os Programas citados do PDDE Qualidade os repasses serão em uma única conta, 

portanto será apenas uma prestação de contas, porém deverá conter 03 (três) planilhas 

Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa de Pagamentos Efetuados, um para cada 

ação agregada com seus respectivos gastos.  

ATENÇÃO 

Fica a critério da UEx, a destruição do rendimento de aplicação financeira, por exemplo, 

pode dividir o valor total do rendimento entre as três planilhas, no caso fazer a distribuição para 

os três programas ou colocar em apenas uma planilha, usar em apenas um programa. 
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5. ANEXOS 
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(Sugestão modelo de texto de ofício de Homologação PDDE e Ações Agregadas) 

 

Itaquaquecetuba, XX de Janeiro de XXXX.  

 

OFÍCIO N° XX/XXXX 

 

Ao Senhor/À Senhora  

(O nome da pessoa que estiver respondendo pela (SEDUC) 

Secretário (a) Municipal de Educação  

 

Assunto: Homologação e Encaminhamento da Prestação de Contas ao FNDE 

 

Através do presente, encaminhamento a Vossa Senhoria a Prestação de Contas referente ao 

recurso recebido através do FNDE para execução do (PDDE QUALIDADE/MAIS 

ALFABETIZAÇÃO, EDUCAÇÃO CONECTADA, PDDE EMERGENCIAL, PDDE BASICO, PDDE 

ACESSIBILIDADE) transferidos ao Conselho de Escola desta Unidade Escolar no valor de R$ 

XX, para que se assim entender homologar e encaminhar ao FNDE.  

 

Atenciosamente,  

 

 

_____________________                                                    _____________________                                                     

            (Assinatura)                                                                           (Assinatura)  

              NOME                                                                                     NOME  

RG: 00.000.000- X SSP/SP                                                    RG: 00.000.000- X SSP/S 

DIRETOR DE ESCOLA/EXECUTIVO                                    DIRETOR FINANCEIRO 
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Sugestão de ata de reunião da APM para indicação dos vencedores dos bens e serviços a 

serem  adquiridos. 

Ata da reunião (definir se é ordinária ou extraordinária) da Associação de Pais e Mestres – APM  

da E.M.E.B. ___________________para escolha da (as) proposta (as) mais vantajosa para a 

escola, considerando critérios de preços, qualidade e prazo de entrega dos produtos e serviços. 

Aos _______dias do mês de __________ de ________, as _____horas____minutos, em primeira 

chamada, em uma das dependências da unidade, sob a presidência do Sr.(a) ____________,que 

designou o Sr. (a)__________ para secretariar a reunião, nesta cidade de Itaquaquecetuba, 

Estado de São Paulo, sito a  Rua ________ (av, travessa, etc.) -  nº_______  - CEP________,  

em conformidade com o estatuto  em vigência, reuniram-se em   conformidade com estatuto  em 

vigência, os membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comunidade Escolar  

(Nomear todos os Presentes – Nome e RG), para deliberarem sobre a indicação dos fornecedores 

que apresentaram as melhores propostas, conforme Consolidação de Pesquisas de Preços, sendo 

contemplados como vencedores os descritos abaixo. (Listar as propostas vencedoras) 

Os itens a serem adquiridos totalizam R$ … ( reais), utilizado o critério de menor preço por (item, lote, 

admitida a escolha com base no menor preços global da proposta nos casos em que tal opção, 

justificadamente, resultar no melhor aproveitamento dos recursos públicos), esta ata, conforme estabelece 

o inciso II do art. 3º da resolução FNDE nº 09/2011 .Nada mais havendo a constar, encerrou-se a 

reunião às ____horas, e  a presente ata que, lida e considerada de acordo segue assinada por 

mim e pelo senhor presidente em sinal de fidedignidade, e os demais presentes que com o seu 

conteúdo concordem. Itaquaquecetuba,        de  XXXX.  

 

 

________________________________ 
Secretário (a) 
 
 

_________________________________ 
Diretor (a) Executivo (a) 
 
 
*1 Para a APM que receber mais de um recurso, deverá ser elaborada uma ata para cada recurso. 

Exemplo: PDDE, PDDE CAMPO, PDDE TEMPO INTEGRAL, Repasse Municipal 
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Sugestão de ata de reunião da APM para seleção dos bens e serviços a serem adquiridos 
 

Ata da Assembleia Geral da APM – Associação  de Pais e Mestres da E.M.E.B. 

___________________ para definição das ações que integrarão o Plano de Aplicação Financeira 

da unidade escolar com vistas ao recebimento de recursos do Programa Dinheiro Direto na 

Escola – PDDE (repasse municipal), que objetiva a melhoria da infraestrutura física e pedagógica 

das escolas e o reforço da autogestão escolar nos plano financeiro, administrativo e didático. Aos 

_______dias do mês de __________ de ________, as _____horas____minutos, em segunda 

chamada inicia-se a Assembleia Geral em uma das dependências da unidade, sob a presidência 

do Sr.(a) ____________, que designou o Sr. (a)__________ para secretariar a reunião, nesta 

cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, sito a  Rua ________ (av, travessa, etc.) -  

nº_______  - CEP________,  em conformidade com do estatuto  em vigência, reuniram-se em 

Assembleia Geral os membros da APM, formada por professores, funcionários, pais de alunos e 

outros membro da comunidade da escola (Nomear todos os Presentes – Nome e RG), para 

deliberarem sobre as ações prioritárias  a serem realizadas com os recursos do Programa 

Dinheiro Direto na Escola – PDDE/básico  (ou ações agregadas, ou repasse municipal). Iniciados 

os trabalhos, foram esclarecidos aos participantes os principais aspectos sobre o repasse, tais 

como o valor dos recursos de R$_____(escrever também por extenso), o objetivo e a forma de 

utilização do dinheiro. Em seguida, foram discutidas as ações prioritárias a serem custeadas com 

os recursos, sendo cada participante ouvido em suas sugestões e argumentos. Após os debates,  

os participantes  decidiram por: (listar as ações escolhidas, bem como os materiais e bens a  a  e 

os serviços a serem realizados). Foi esclarecido aos participantes sobre o cumprimento do prazo 

de execução do Programa e esta ata, conforme estabelece o inciso II, do art. 3º Resolução FNDE 

nº 09/2011, será afixada no quadro mural da escola por um prazo mínimo de 30 dias para ciência 

de toda a comunidade escolar.  Será providenciado pesquisa de preços, com no mínimo 3 (três) 

orçamentos, conforme prevê o inciso III, do art. 4º da resolução FNDE nº 09/2011, no qual será 

escolhida a proposta mais vantajosa. Nada mais havendo a constar, encerrou-se a reunião às 

____horas e  a presente ata que, lida e considerada de acordo segue assinada por mim e pelo 

senhor presidente em sinal de fidedignidade, e pelos demais presentes que com o seu conteúdo 

concordem Itaquaquecetuba,         de   XXXX.  

 

____________________________________ 
Secretário (a) 

 
___________________________________ 

Diretor (a) Executivo (a) 

 
 *1 Para o APM que receber mais de um recurso, deverá ser elaborada uma ata para cada recurso. Exemplo: PDDE, 
PDDE TEMPO INTEGRAL, PDDE ACESSIBILIDADE, PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO e Repasse Municipal. 
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Sugestão de ata de reunião da comunidade para definição do plano de ação 

Ata da assembleia geral de definição dos materiais e bens a 

serem adquiridos e ou serviços a serem contratos de acordo 

com a finalidade do programa, para suprirem necessidades 

prioritárias da unidade escolar.  

Aos ... dias do mês de ... de.... reuniu-se a comunidade escolar, formada por professores, 

funcionários, estudantes maiores, pais de estudantes e residentes na comunidade da Escola _ 

para deliberarem sobre as ações a serem realizadas com os recursos do PDDE Básico . A 

reunião foi presidida pelo Sr.(a) , que designou o Sr.(a)_ como Secretário(a) desta reunião. 

Iniciados os trabalhos, foram esclarecidos aos participantes os principais pontos sobre o 

Programa, tais como o valor dos recursos de R$......(.... mil Reais), o objetivo e como pode ser 

gasto. Em seguida, foram discutidas as ações prioritárias a serem custeadas com os recursos, 

sendo cada participante ouvido em suas sugestões e argumentos. Após os debates, os 

participantes da reunião decidiram por: (listar os serviços a serem feitos e/ou os equipamentos a 

serem adquiridos). Foi esclarecido aos participantes sobre o cumprimento o prazo para a 

realização das ações de acordo com o estabelecido no plano de ação da escola e a apresentação 

da prestação de contas até o dia 31 de dezembro do ano do recebimento dos recursos e que 

devem ser indicados representantes da comunidade dentre os presentes à reunião para 

acompanhar as obras e a aquisição e entrega dos equipamentos, de modo a verificar o 

cumprimento das ações. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às _ horas. Eu, 

Secretário(a) da reunião, subscrevo-me.  

Assinatura do (a) Secretário(a).  

Assinatura de todos os presentes à reunião 
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Demonstrativo de Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos e Efetuados 
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Consolidação de Pesquisa de Preço 
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Conciliação Bancária  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação 
Departamento de Prestação de Contas 

Rua Uberlândia, 57 - Vila Virgínia – Itaquaquecetuba – SP - CEP 08573-020 
E-mail - prestacaocontas@semecti.com.br 

Telefone: 11-4647-5200 Ramal 231 
 

Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos 
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Termo de Adesão e Compromisso 

 

                   _____________________________________, ____________, ______________, 
                                                Nome do(a) Voluntário(a)                                                              ( Nacionalidade)                           (Estado Civil) 

               residente e domiciliado(a) no(a)______________________________________, ______, 
                                                                                                                                  (Rua/Avenida)                                                                          (nº) 

             _______, __________________, __________________, _____ portador(a)  do  CPF n.º 
                     (Complemento)                            (Bairro)                                                     (Cidade)                  (UF) 

                ___________________ carteira de identidade nº ______________, _________/_____, 
                            (Nº do CPF)                                                                                                                               (Órgão Expedidor)             (UF) 

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, 

nos termos da Lei n° 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a (  ) organização de atividades 

educativas e recreativas no programa Mais Alfabetização em escolas públicas definidas em Resolução 

do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, 

sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cônscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte 

e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e 

não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 

 

________________________/ _____, ____ de _______________ de _______. 

                                                   (Local)                            (UF)                                                 (Data)  

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do(a) Voluntário(a) 
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Termo de Desligamento 

_____________________________________, ____________, ______________, 
                                                     Nome do(a) Voluntário(a)                                                              ( Nacionalidade)                           (Estado Civil) 

residente e domiciliado(a) no(a)______________________________________, ______, 
                                                                                                                  (Rua/Avenida)                                                                          (nº) 

_______, __________________, __________________, _____ portador(a)  do  CPF n.º 
(Complemento)                            (Bairro)                                                     (Cidade)                  (UF) 

____________________ carteira de identidade nº ______________, _________/_____,  
                      (Nº do CPF)                                                                                                                             (Órgão Expedidor)             (UF) 

pelo presente instrumento, formaliza o desligamento em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos 

da Lei n° 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que   tem por objeto a   (  )organização de atividades educativas 

e recreativas no programa Mais Alfabetização em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho 

Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os 

processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE), cônscio de que, à partir desta data não mais  fará jus ao ressarcimento das 

despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço que foi prestado 

sem qualquer  vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 

 

________________________/ _____, ____ de _______________ de _______. 

                                                   (Local)                            (UF)                                                 (Data)  

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do(a) Voluntário(a) 
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