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APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, após identificar 

ações no sentido de implantar suas diretrizes, busca desenvolver, na 

atual gestão, a prática democrática de administração descentraliza-

da. 

Para consolidar essa descentralização, o rompimento com modelos 

burocráticos faz-se necessário, a implementação de processos que 

favoreçam a autonomia das escolas, com a parceria nos projetos, 

na decisão e na responsabilidade dessas ações favorecer o fomento 

da cidadania. 

Implementar um projeto de descentralização financeira-

administrativa exige ousadia e tomada de decisões coerentes com o 

que se deseja implantar, privilegiando Unidades Escolares que serão 

sempre as beneficiadas, haja vista os compromissos assumidos nessa 

gestão com o social, valorizando as pessoas em primeiro lugar. 

A Escola/APP e a Secretaria Municipal de Educação juntas, numa 

gestão compartilhada, com o apoio e a interação com a comunida-

de obterão, certamente, melhores resultados na consolidação de 

uma escola pública, gratuita e de qualidade. 

Este Manual objetiva, portanto, oferecer um direcionamento para 

que, na prática, as mudanças propostas sejam implementadas. 

 

 

Rodolfo Joaquim Pinto da Luz 
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

As orientações contidas neste Manual refletem a interpretação da 

legislação vigente. O presente Programa de Descentralização Financeira 

e Escola Aberta (PDEA) tem fundamentação legal no Decreto Municipal 

Nº 5318, de 13 de novembro de 2007, no Decreto Municipal Nº 13.192, de 

16 de junho de 2014 atende, especialmente, aos seguintes dispositivos   

legais: 

Constituição da República Federativa do Brasil; 

Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações; 

Lei Federal nº 4.320/1964; 

Lei Complementar nº 101/2000; 

Instrução Normativa nº 14/2012 Tribunal de Contas de SC; 

Instrução Normativa nº 15/2012 Tribunal de Contas de SC; 

Instrução Normativa nº 16/2013 Tribunal de Contas de SC; 

Instrução Normativa nº 17/2013 Tribunal de Contas de SC; 

Lei Municipal nº 7.626/2008 e suas alterações; 

Decreto Municipal nº 8.869/2011 e suas alterações; 

Decreto Municipal nº 9.130/2011 e suas alterações; 

Decreto Municipal nº 13.192/2014; 

Acórdãos do Tribunal de Contas do Estado de SC. 

 

OBJETIVO GERAL 

 Buscar uma gestão inovadora, que garanta a melhoria da 

qualidade do ensino, visando a transparência dos mecanismos               

administrativos, financeiros e pedagógicos, à valorização dos profissionais 

da  educação e a eficiência do uso dos recursos financeiros. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Facilitar os procedimentos administrativos, agilizar, qualificar e       

garantir a segurança, possibilitando à escola adquirir materiais e realizar 

manutenções na rede física com mais agilidade em OBRAS EMERGENCIAIS 

(PEQUENOS REPAROS) que não possam esperar o prazo de uma licitação 

ou venha trazer risco ao atendimento. 
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FORMA DE REPASSE DOS RECURSOS 

 
 O recurso regular será repassado através de 04 (quatro) parcelas, 

sendo divididas da seguinte forma: 

 

 1ª – Fevereiro 

 2ª – Maio 

 3ª – Agosto 

 4ª – Outubro 

 

          70% do valor para manutenção 

          30% do valor para pedagogia   

 

Casos especiais: o recurso poderá ser repassado em meses posteriores 

aos definidos, desde que estejam com as prestações de contas em dia.  

 

Recursos complementares:  

 

Capina: caso não seja utilizada para tal fim, poderá ser remanejada para 

compras tanto de uso pedagógico quanto para manutenção predial. 

 

Conserto: caso não seja utilizado para tal fim, poderá ser remanejado pa-

ra compras tanto de uso pedagógico quanto para manutenção predial.   

 

  

 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MOVIMENTAÇÃO DAS 

CONTAS 
  

 

 A APP deverá abrir uma conta bancária específica para este fim, 

em       entidade bancária indicada pela SME, de posse dos seguintes  

documentos: 

 

 Cópia do Estatuto da APP e as Atas de Eleição e Posse 

  Cópia do CNPJ da APP 

 CPF e RG do Presidente e do Tesoureiro com cadastro positivo junto   

           banco central para movimentação bancária em conjunto de dois. 
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IDENTIFICAÇÃO DA CONTA 
 

 PMF/SME/APP Descentralização Financeira  

 

Os gastos só poderão começar após o depósito do recurso na conta  

citada; 

 

Cabe a APP:  Movimentar os recursos do Convênio na conta específica; 

Exigir do Banco e guardar todos os extratos bancários, mensalmente, 

depois do recebimento do recurso; 

 UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 

Relacionamos a seguir, as principais obrigações da APP´s durante a 

execução da Verba, pois todo órgão ou entidade que receber recursos 

públicos é obrigado a prestar contas da sua boa e regular aplicação sob 

pena de sanções previstas em lei e de comprometimento do fluxo de re-

cursos mediante a suspensão de novas transferências: 

a) Os recursos transferidos serão exclusivamente utilizados para a realiza-

ção das ações autorizadas. Não serão aceitas despesas realizadas em 

finalidade diferente da autorizada nos respectivos projetos e planos de 

trabalho, caso identificados, os valores deverão ser restituídos a Prefeitu-

ra; 

b) Em casos EXCEPCIONAIS, será aceito o pagamento de prestador de 

serviço via cheque. Para isso, a entidade deve apresentar justificativa in-

formando o motivo de não ter realizado a transferência bancária, que é 

a forma correta para comprovação da despesa. Por exemplo: pintor que 

prestar serviço na entidade e não possuiu conta bancária. Nesse caso, 

aceitar-se-á o pagamento com cheque. 

d) Os documentos que compõem a prestação de contas devem obri-

gatoriamente ser numerados em ordem cronológica de execução da 

despesa;  

e) Não serão aceitos comprovantes que contenham rasuras, borrões, 

caracteres ilegíveis ou data anterior ao recebimento; 
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Instrução Normativa N. TC-14/2012. 

Art. 31. Os comprovantes de despesa devem ser preenchidos 

com clareza e sem emendas, borrões, rasuras, acréscimos ou 

entrelinhas que possam comprometer a sua credibilidade. 

 

f) As faturas, recibos, notas fiscais e outros documentos comprobatórios 

deverão conter o “atesto ou Termo de Aceite” do recebimento do mate-

rial adquirido ou do serviço prestado, contendo a data do recebimento e 

a assinatura identificada.  

 

g) Todos os documentos deverão ser mantidos arquivados em boa or-

dem, no próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos ór-

gãos de controle interno e externo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, conta-

dos a partir da aprovação da Prestação ou Tomada de Contas.  

 

Instrução Normativa 12/2014. 

Art. 27. Os recursos concedidos a título de subvenções, auxílios 

e contribuições devem ser depositados em conta bancária 

específica e vinculada, e movimentados por ordem bancária 

ou transferência eletrônica de numerário.  

 

h) Não poderão, ainda, ser realizadas despesas com recursos transferidos 

pela concedente com taxa de administração, remuneração a servidor 

ou empregado de órgão ou entidade pública da administração direta ou 

indireta de todas as esferas, multas, juros ou correção monetária, além de 

aluguel de sede, IPTU, taxas de condomínio, serviços de limpeza e despe-

sas cartorárias; 
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PRAZO DE APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS  

RECURSOS 

 
 

RECEBIMENTO E REGISTRO 

A Prestação de Contas deverá ser entregue (original e cópia) na 

Unidade Prefeitura/SME, conforme modelo de protocolo de entrada 

(anexo 07 do decreto). A documentação da prestação de contas ao ser 

recebida deverá ser protocolada e formalizada em processo administrati-

vo, com folhas sequencialmente numeradas e rubricadas em ordem crono-

lógica, depois de encaminhada à unidade responsável da concedente, 

para a imediata efetivação do controle do registro no Cadastro de Presta-

ção de Contas. 

COMPOSIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A fim de facilitar a análise do processo de prestação de contas é 

necessário que ele seja apresentado mediante ofício, com os documentos 

abaixo relacionados, na ordem descrita, com as páginas rubricadas pelo 

representante legal do convenente: 

I – Capa de identificação da instituição e protocolo (anexo 07 do decreto); 

II - Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas, assinado pelo Pre-

sidente da Instituição e pelo responsável financeiro quando houver (anexo 

08 do decreto) 

III – Plano de Trabalho e Aplicação dos Recursos recebidos (anexo 09 do 

decreto); 

IV – Balancete TC 28 (anexo 10 do decreto); 

V - Original do extrato bancário da conta específica mantida pela entida-

de beneficiada, no qual está evidenciado o ingresso e a saída dos recur-

sos;(com todos os cheques compensados). 

VI – Original dos comprovantes da despesa emitidos em nome da institui-

ção beneficiada (nota fiscal, recibo ou cupom fiscal) com o devido termo 

de aceite (anexo 11 do decreto);  
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VII – Relatório firmado por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumpri-

mento dos objetivos previstos, quando da aplicação dos recursos repassados. Ane-

xar o maior número de informações sobre a realização do projeto com foto (em 

preto e branco), folder, cartaz (anexo 12 do decreto); 

VIII – Comprovante da devolução do saldo de recursos por ventura existentes, à 

conta indicada; 

IX – Comprovante do recolhimento do DAM e INSS – Documento de Arrecadação 

Municipal, quando da compra da Nota Fiscal Avulsa e os encargos de pessoa físi-

ca. 

OBS: Para as unidades do Ensino Fundamental que atendem ao Programa 

Escola Aberta, acrescentar os seguintes anexo: 
 

Recibo de ressarcimento. 
Termo de adesão e compromisso. 

 
 
 A Unidade Escolar tem 30 dias para gastar o recurso e o prazo para prestar con-
tas é de até 60 dias após a data do depósito bancário. 
 
 Os recursos não aplicados até o prazo da prestação de contas devem ser 
devolvidos à Prefeitura Municipal de Florianópolis, através de depósito na conta: 
  
 

 
Banco do Brasil 
Agência: 3582-3 
Conta: 2567-4 

 
Identificando no comprovante de depósito o Depositante (APP) 

 
O recurso não utilizado deve ser devolvido a PMF, retornando ao caixa geral. 

  
 

FINALIDADE DOS RECURSOS 
 

  

Os recursos NÃO podem ser utilizados para aquisição de Materiais 

Permanentes  
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TIPOS DE DESPESAS 
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

Os recursos são destinados a aquisição de materiais de  

consumo: 

 

 -    A4 colorido 

 -    Almofadas 

 -    Balões 

 -    Brinquedos 

 -   E aquisição de materiais didático-pedagógicos, desde  

      que não sejam fornecidos pela SME. 

 -    Mudas de plantas e vasos (relacionadas ao projeto horta); 

 -   Para manutenção elétrica, hidráulica, carpintaria, capina  e     

reparos de urgência em situações que possam causar riscos 

às crianças/adolescentes, na unidade escolar;  

 -    Pendrive; 

 -    Tecidos 

 

Os recursos transferidos para as Unidades Escolares destinam-se a 

DESPESAS DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAIS 

 

       RELAÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO 

 PERMITIDOS 

 

       MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 

 

- Arame 

- Arquivo histórico 

- Barbante 

- Caixa (transporte de alimentos). 

- Caixas plásticas 

- Fitas metálicas 

- Linha 

 

MATERIAL DE COPA E COZINHA 

 

Somente com autorização do DEPAE (Departamento de Alimenta-

ção Escolar), através de pedido por escrito. 
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- Acendedor automático de fogão 

- Copos para liquidificador doméstico,  

- Funil 

- Potes de armazenamento (até 2l) 

- Utensílios de cozinha  

 

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 

- Aparelhos sanitários 

- Arames liso 

- Areia para parque 

- Benjamins 

- Boca de lobo 

- Bocais 

- Boia(para caixa 

d’água) 

- Brita  

- Brocha 

- Cabos 

- Cadeados 

- Calhas 

- Cano 

- Capacetes 

- Capacitores e  

resistores 

- Chaves 

- Chaves 

- Chaves de ligação 

- Cintos 

- Cola 

- Coletes 

- Condutores 

- Condutores de fios 

- Cones 

- Conexões 

 

- Controle p/ TV e DVD. 

- Controle p/portão eletrônico 

- Crachás 

- Curvas 

- Dedais 

- Disjuntores 

- Espelhos para interruptores 

- Fechaduras 

- Ferragens 

- Ferramentas 

- Fios e cabos 

- Fita isolante 

- Interruptores 

- Joelhos 

- Lâmpadas e luminárias 

- Lavatórios 

- Lixas 

- Lona 

- Luvas 

- Madeira (pequenos 

 reparos) 

- Mangueira de lona 

- Mangueira para fogão 

- Máscaras 

- Materiais de limpeza (quando 

não licitados) 

 

 

- Materiais de reposição para 

  instrumentos  musicais. 

- Niple 

- Parafusos 

- Peças de reposição de aparelhos  

  e máquinas em geral (exceto  

  infomática) 

- Pias (para banheiro) 

- Pigmentos 

- Pilhas e baterias 

- Pinos e plugs 

- Piso laminado 

- Placas indicativas para setores e 

  seções 

- Portas e portais 

- Pregos 

- Reatores 

- Recargas de extintores. 
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- Materiais de reposição para 

  instrumentos  musicais. 

- Niple 

- Parafusos 

- Peças de reposição de aparelhos  

  e máquinas em geral (exceto  

  infomática) 

- Pias (para banheiro) 

- Pigmentos 

- Pilhas e baterias 

- Pinos e plugs 

- Piso laminado 

- Placas indicativas para setores e 

  seções 

- Portas e portais 

- Pregos 

- Reatores 

- Recargas de extintores. 

 

- Resistência 

- Rolos 

- Sifão 

- Starts, 

- Suportes 

- Tampa para vaso 

- Tampão de ferro 

- Telha 

- Tomada 

- Torneira 

- Válvulas 

- Varão para cortinas 

- Vidro 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA 

PEQUENOS REPAROS 

 

- Pedreiro 

- Carpinteiro 

- Serralheiro 

- Pintura 

- Capina (jardinagem) 

- Reparos em instalações elétricas e hidráulicas 

- Reparos em janelas, grades, portão etc.   

 

Estar atento para as Notas Fiscais Avulsas, onde a Unidade deve arcar com 

as taxas de INSS. 
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE  

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 

Serviços de reparos e consertos em máquinas e equipamentos gráfi-

cos, em aparelhos de fax, em calculadoras, em eletrodomésticos, em má-

quinas de escrever, equipamentos de proteção e segurança, equipamen-

tos gráficos, turbinas.  

 

NÃO será autorizada a compra de produtos e/ou contratação  

serviços fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação,  

através das cotas bimestrais. 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E LIBERAÇÃO DA PRÓXIMA PARCELA 

 

- Prestar contas do recurso gasto para liberação da  próxima parce-

la; 

      - A Prestação de Contas não deverá apresentar irregularidades; 

      - Em caso de irregularidade os valores devem ser devolvidos para a 

PMF. 

      - Os valores destinados para cada finalidade devem ser respeita-

dos;  

              - As notas fiscais devem ser em nome da Entidade Conveniada  

( APP’s e CNPJ; ) 

              - “As  notas fiscais e outros documentos comprobatórios deverão    

conter o “certifico” do recebimento do material adquirido ou do serviço 

prestado, contendo a data do recebimento e a assinatura identificada.” 

             -  Só serão aceitas despesas efetuadas no período de execução do 

Convênio (data do repasse até data da prestação  de contas); 

             - Todas as prestações devem conter o TERMO DE ADESÃO; 

             -  As despesas devem ser pagas por ordem bancária ou transferên-

cia eletrônica de numerário, e data igual a da nota fiscal ( não é aceito 

boleto de cobrança bancária); 

             - “Em casos EXCEPCIONAIS, será aceito o pagamento via cheque.    

Para isso, a entidade deve apresentar justificativa informando o motivo de 

não ter realizado a transferência bancária, que é a forma correta para 

comprovação da despesa. Por exemplo: pintor que prestar serviço na enti-

dade e não possuiu conta bancária. Nesse caso, aceitar-se-á o pagamen-

to com cheque.  
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6. E-MAIL DE CONTATO: 

As demandas que não puderem ser resolvidas através da verba 
descentralizadas serão encaminhas para o departamento de 
pequenas obras, através do DIINFRA através do email: 

diinfra.sme@ gmail.com 

pequenasobraspmf@ gmail.com 
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5. TELEFONES ÚTEIS E CONTATOS 
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Os valores destinados para cada finalidade devem ser respeitados;  

As notas fiscais devem ser em nome da Entidade Conveniada e CNPJ;  

 “As  notas fiscais e outros documentos comprobatórios deverão con-

ter o “certifico” do recebimento do material adquirido ou do serviço presta-

do, contendo a data do recebimento e a assinatura identificada.” 

 

Só serão aceitas despesas efetuadas no período  

de execução do Convênio (data do repasse até data da prestação  de 

contas); 

 

Todas as prestações devem conter o TERMO DE ADESÃO; 

 

As despesas devem ser pagas por ordem bancária  

ou transferência eletrônica de numerário, e data igual a da nota fiscal ( não 

é aceito boleto de cobrança bancária); 

 

“Em casos EXCEPCIONAIS, será aceito o pagamento de prestador de 

serviço via cheque. Para isso, a entidade deve apresentar justificativa infor-

mando o motivo de não ter realizado a transferência bancária, que é a for-

ma correta para comprovação da despesa. Por exemplo: pintor que prestar 

serviço na entidade e não possuiu conta bancária. Nesse caso, aceitar-se-á 

o pagamento com cheque.  

LEMBRETES  IMPORTANTES  



 

16 

CONTATOS 

 

Gabinete do Secretário Municipal de Educação 

 

Maria José da Costa Brandão 

 

 

Diretoria Administrativa e Financeira 

Departamento de Convênios/Verba Descentralizada 

 

Márli Lorensetti 

 

Cristiane Farias 

Cristiane Scheffer 

Simone Maria Ávila Fochesato  

 

 

Controladoria Interna 

 

Leonardo Fermíno Pacheco 

leonardo.pacheco@sme.pmf.sc.gov.br 

3251 6129 

 

 

Comissão de Diretores 

 

Adirson Olavio Bernardes 

Ana Lucia Vianna Meister 

Carina Santiago dos Santos 

Claudia Schiara de Medeiros Santos 

Marcos Cordeiro Bueno 

Sirene Costa da Silva Costa 

 

(48) 3251.6138 

 

descentralizada.diaf@gmail.com  
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ANEXO I 

 

NOTAS FISCAIS AVULSAS  

Pessoas Físicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em caso de valores que ultrapassarem as tabelas de isenção do Imposto 

de Renda as entidades também deverão descontar o imposto de acor-

do com a tabela do IR; dos valores a serem pagos para o prestador de 

serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Bruto dos Serviços R$ 400,00 

INSS Servidor 11% R$ 44,00 

INSS Entidade 9% (pode ser pago 

com os recursos da Verba) 

R$ 36,00 

VALOR A SER PAGO Prestador  R$ 356,00 

Valor a ser pago INSS - Guia R$ 80,00 
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GUIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS  

UNIDADES EDUCATIVAS 
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4. DETALHAMENTO DE RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÕES 
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3.4 FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO DO PROCESSO DE MANUTENÇÃO 
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GUIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS  

UNIDADES EDUCATIVAS 
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1. OBJETIVO  

 

Este material visa conceituar e orientar quanto aos serviços de manuten-

ção das 

estruturas físicas das unidades educativas, que podem ser contratados 

com a verba descentralizada. 

 

2. O QUE É REFORMA 

 

Alteração nas condições da edificação existente com ou sem mudança 

de função, visando recuperar, melhorar ou ampliar suas condições de ha-

bitabilidade, uso ou segurança e que não seja manutenção. 

A reforma é algo que é originada por um desejo de mudança parcial ou 

radical, ou muitas vezes exigências para ampliar o ambiente de trabalho - 

aumentar ou re-organizar 

o ambiente. 

A NBR 16280 define os requisitos mínimos para uma reforma. 

 

3. O QUE É MANUTENÇÃO 

 

Conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a 

capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes de a-

tender as necessidades e seguranças de seus usuários. 

Tal distinção entre serviços e obra de engenharia consta nos incisos I e II do 

art. 6º da Lei 8.666/1993, trazendo as seguintes definições: 

‘Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - Obra – toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou amplia-

ção, realizada por execução direta ou indireta; 
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II - Serviço – toda atividade destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 

montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, 

transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico profis-

sionais;’ 

Conforme NBR 5674, as manutenções podem ser dividas em: 

 

3.1 MANUTENÇÃO ROTINEIRA 

 

Manutenções simples, rotineira, caracterizada por um fluxo constante de servi-

ços simples e padronizados, para os quais somente são necessários equipa-

mentos e pessoal permanentemente disponíveis nas edificações. 

 

3.2 MANUTENÇÃO PLANEJADA 

 

Serviços cuja a realização é organizada antecipadamente, tendo por refe-

rência solicitações dos usuários, estimativas da durabilidade esperada dos 

componentes das edificações em uso ou relatórios de inspeções periódicas 

sobre o seu estado de deterioração. Deve ser realizado por mão-de-obra es-

pecializada, com emissão de ART (Anotação de responsabilidade técnica) 

quando aplicável. 

 

3.3 MANUTENÇÃO NÃO PLANEJADA 

 

Serviços não previstos na manutenção planejada, incluindo a manutenção 

de emergência, caracterizada por serviços que exigem intervenção imediata 

para permitir a continuidade do uso das edificações ou evitar graves riscos ou 

prejuízos pessoais e patrimoniais aos seus usuários. 


