


1. Vantagens do CPESC

EficiênciaEficiência

O CPESC permitirá ao gestor atender as necessidades urgentes, extraordinárias,
imprevisíveis ou, ainda que previsíveis, de dimensões incalculáveis, da unidade
administrativa a que esta vinculado, evitando a descontinuidade do serviço
oferecido à população e garantindo a eficiência da gestão pública.

Transparên-
cia

Autonomia

Controle



1. Vantagens do CPESC

Eficiência

O responsável da unidade gestora poderá acessar os gastos de todos os cartões 
vinculados em tempo real, pela internet, por intermédio do autoatendimento do 
Banco do Brasil. A ferramenta possibilita diversos filtros para alimentar relatórios 
gerenciais e um acompanhamento permanente desta modalidade de aplicação de 
recursos públicos.

Transparên-
cia

Autonomia

ControleControle



1. Vantagens do CPESC

Eficiência

O cartão de pagamentos promoverá um modelo descentralizado de gestão pública, 
dando condições para a unidade administrativa realizar pequenas aquisições de 
materiais ou contratação de serviços de primeira necessidade, que, devido às 
circunstâncias, não poderão submeter-se ao regime normal de execução.

Transparên-
cia

Autonomia

Controle

Autonomia



1. Vantagens do CPESC

Eficiência

Todas as informações do cartão de pagamentos poderão ser acessadas pelo
Portal da Transparência do Estado de Santa Catarina
(www.transparencia.sc.gov.br), permitindo à sociedade civil e aos meios de
comunicação visualizar e emitir relatórios que vão desde os locais onde o cartão
foi utilizado até os demonstrativos do montante das despesas aplicadas com o
CPESC.

Transparên-
cia

Autonomia

Controle Transparên-
cia



2. Marco Legal

Lei 4.320/1964

“Art. 65. O pagamento da
despesa será efetuado por
tesouraria ou pagadoria
regularmente instituídos por
estabelecimentos bancários

“Art. 68. O regime de
adiantamento é aplicável aos
casos de despesas
expressamente definidos em
lei e consiste na entrega de
numerário a servidor, sempre
precedida de empenho naestabelecimentos bancários

credenciados e, em casos
excepcionais , por meio de
adiantamento .”

precedida de empenho na
dotação própria para o fim de
realizar despesas, que não
possam subordinar-se ao
processo normal de
aplicação .”



Decreto Estadual nº 1.949/13

“Art. 9º É permitida a utilização
do CPESC para pagamento de
despesas com aquisição de
materiais e contratação de
serviços enquadrados como

I - extraordinária ou urgente :
as de caráter eventual,
excepcional ou emergencial
que não possam ser
adequadamente previstas;

2. Marco Legal

serviços enquadrados como
despesas extraordinárias ou
urgentes de pequeno vulto e
pronto pagamento.”

§ 1º Para fins deste Decreto,
considera-se despesa:

II – de pequeno vulto : aquela
cujo valor não ultrapasse 0,5%
(cinco décimos por cento) do
constante no art. 23, inciso II,
alínea “a”, da Lei federal nº
8.666, de 1993;



III – de pronto pagamento : as
que são fornecidas ou
prestadas no momento da
requisição, vedado o
parcelamento, devendo ser
paga quando da sua regular
liquidação, conforme dispõem

2. Marco Legal

liquidação, conforme dispõem
os arts. 62 e 63 da Lei federal
4.320, de 17 de março de
1964.





3. Responsabilidades do Portador do Cartão

Assinar os formulários do BB;

Assinar o formulário “proposta de 
concessão de crédito”;

Responsabilidades do 
Portador do CPESC

Guardar e utilizar o CPESC visando 
o interesse público e nos limites 

definidos na PCC e pelo MCPESC;

Comunicar o BB a ocorrência de 
roubo, furto, perda ou extravio do 
CPESC e registrar B.O. no distrito 

policial;

Realizar a prestação de contas mo
prazo definido na “proposta de 

concessão de crédito”.



3. Passo a passo resumido

1º
Enviar ofício ao BB 

com tramitação para 

DITE/SEF

2º
Receber o número da 

conta de 

relacionamento



3º
Acessar o site do BB 

e preencher os 

formulários.

4º
Receber o cartão para 

a entrega ao portador.



5º
Abrir processo e 

preencher o PCC, 

assinado pelo diretor 

da área solicitante.

6º
Empenhar no 

subelemento 98, com 

inscrição genérica e 

instrumento 35.



7º
Acessar o AASP e 

incluir o crédito no 

cartão do portador.

8º
Receber, analisar e 

aprovar a prestação 

de contas.



4. Aplicação dos recursos

O portador do CPESC terá, no máximo, 60 dias após a 
liberação do crédito para a realização de gastos.

Aplicação Liberação 
do Crédito

Aplicação 
dos 

Recursos

60 dias



4. Aplicação dos recursos



4. Aplicação dos recursos



Material Permanente

Computadores

Mesas, cadeiras e armários

Aparelhos de ar-
condicionado

Material de Consumo

Combustíveis e lubrificantes

Material farmacológico e 
hospitalar

Material de limpeza

4. Aplicação dos recursos

Aquecedores e ventiladores

Bebedouro

Veículos de qualquer 
natureza

Telefones e aparelhos de fax

Geladeiras, fogões, forno 
micro-ondas

Projetores

Material de copa e cozinha

Material de expediente

Material de construção

Pequenas ferramentas

Material para manutenção 
corretiva de veículos

Material para atividades 
educacionais



4. Aplicação dos recursos

Manutenção
de software

Serviços utilizados na manutenção corretiva de problemas tecnológicos e/ou
operacionais que estejam comprometendo ou inviabilizando uma atividade pública
essencial e que, por alguma circunstância, não haja nenhum contrato vigente com o
referido objeto.

Exemplos de Serviços Permitidos:

Locação de 
máquinas e 
equipament

os

Aluguel de máquinas e equipamentos desde que para atender a alguma
necessidade urgente e momentânea, tais como: aparelhos de medição e aferição,
aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais, equipamentos de
processamento de dados e afins.

Reforma, 
manutenção 

e 
conservaçã
o de bens 
imóveis

Serviços utilizados para realização de pequenas reformas, revisões, pinturas ou
adaptações emergenciais, reparos em instalações elétricas ou hidráulicas
necessárias à manutenção de atividade pública essencial.



4. Aplicação dos recursos

Exemplos de Serviços Permitidos:

Manutenção e 
conservação 

de máquinas e 
equipamentos

Serviços utilizados para realização de pequenos consertos, revisões, pinturas ou
adaptações emergenciais e reparos em máquinas e equipamentos necessários à
manutenção de atividade pública essencial.

Manutenção 
e 

conservação 
de veículos

Serviços utilizados para realização de pequenas reformas, revisões, pinturas ou
adaptações emergenciais, reparos em alinhamento e balanceamento, instalação
elétrica, laternagem, mecânica e afins necessários à manutenção de atividade
pública essencial.

Manutenção e 
conservação 

de bens 
móveis

Serviços utilizados para realização de reparos, consertos corretivos, reformas e
adaptações emergenciais e afins necessários à manutenção de atividade
pública essencial.



4. Aplicação dos recursos

Exemplos de Serviços Proibidos:

Festividades, 
homenagens 
e recepções

Serviços utilizados na organização de recepção e eventos, tais como: coquetéis,
recepções, homenagens, festas de congraçamento e afins.

Serviços de 
consultorias e 
assessorias

Serviços utilizados de consultorias e assessorias de qualquer natureza, técnicas
ou auditorias financeiras ou jurídicas ou assemelhadas.

Locação ou 
cessão de 
mão-de-

obra

Serviços de cessão de mão de obra ou empreitada de limpeza, higiene e
conservação, vigilância, serviços de copa e cozinha, estagiários e locações ou
cessões de mão-de-obra de qualquer natureza.



4. Aplicação dos recursos

Exemplos de Serviços Proibidos:

Serviços 
técnicos 

profissionais

Serviços prestados por empresas especializadas nas respectivas áreas, tais como:
advocacia, arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística, dentre
outras.

Multas e 
infrações de 

trânsito

Despesas decorrentes de multas e infrações de trânsito imputadas a veículos
oficiais ou não.



4. Retenção de Impostos

A retenção de impostos poderá ocorrer quando o crédito do CPESC
for utilizado para a contratação de serviços de terceiros – pessoa
jurídica, e, na sua ocorrência, deverá ser pago ao prestador de
serviço o valor bruto do serviço subtraído dos impostos retidos.

EXEMPLOEXEMPLO

VALOR BRUTO DOS SERVIÇOS: R$    400,00
(-) ISS – 5%: R$ (20,00)

(-) INSS – 11%:  R$ (44,00)

•VALOR A SER PAGO: R$ 336,00



4. Retenção de Impostos

1. Após o recebimento da nota fiscal do
contratado, independente de destaque do
imposto a ser retido, o suprido deverá se
encaminhar ao posto de atendimento fiscal da
prefeitura para receber o documento de
arrecadação fiscal do município - DAM.

2. Em posse do DAM, o suprido deverá quitar o documento nos terminais de
autoatendimento do BB. Caso o DAM não possua código de barras, o suprido
deverá solicitar à GEAFC a liberação de saque para o valor exato do imposto
retido.

3. Caso a prefeitura dispense o recolhimento do imposto, deverá ser solicitado
um documento formal assinado por autoridade competente em que esteja
expressa a posição da prefeitura.



4. Retenção de Impostos

1. O suprido, ao contratar serviços de terceiros –
pessoa jurídica, para a realização de pequenas
reformas, revisões, pinturas ou adaptações
emergenciais, reparos em instalações elétricas
ou hidráulicas ou qualquer benfeitoria agregada
ao solo ou subsolo deverá realizar a retenção da
contribuição previdenciária no percentual decontribuição previdenciária no percentual de
11% (onze por cento).



4. Retenção de Impostos

1. Nenhum serviço apto a ser contratado pelo portador do CPESC possui
obrigatoriedade de retenção na fonte do IRRF, portanto, o suprido não deverá
proceder à retenção e ao recolhimento do imposto.



5. Devolução do Saldo não Utilizado

O portador do CPESC não precisará devolver o saldo
que ficou no limite do cartão após o encerramento do
prazo de aplicação. Esse montante, individualmente ou
acumulado com outros, deverá ser resgatado da conta
de relacionamento para a conta de origem pela GEAFC
da UG.da UG.



6. Rendimentos da Aplicação Financeira

1. Os recursos transferidos para a conta de
relacionamento, enquanto não utilizados, devem gerar
rendimentos em aplicação financeira de resgate
automático definida pela DITE/SEF.

2. A GEAFC da UG deverá acompanhar os
rendimentos auferidos mensalmente e realizar o
resgate e apropriação desta receita de maneira
periódica, quando os recursos somarem R$ 1.000,00
(mil reais) ou por ocorrência do encerramento do
exercício.



5. Prestação de Contas

Dever Constitucional (art. 58 da Constituição Estadual de SC):

“Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública

ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ouou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou

administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais

o Estado responda, ou que, em nome deste, assuma

obrigações de natureza pecuniária.”



Prazo: 3º dia útil após o fim do período de aplicação.

Aplicação 

5. Prestação de Contas

Liberação 
do Crédito

Aplicação 
dos 

Recursos

60 dias

Prestação 
de Contas

3 dias



Cópia da proposta de concessão de 
crédito;

Cópia da nota de empenho quando 
nominal e ordem bancária;

5. Prestação de Contas

Documentos obrigatórios na 
prestação de contas

Extrato de todo o período de 
utilização dos recursos do CPESC;

Demonstrativo de prestação de 
contas;

Documentos fiscais originais que 
comprovem as despesas realizadas.



5. Prestação de Contas
1. Todos os documentos da prestação de contas
deverão ser encaminhados no prazo de 3 dias úteis
para o setor de análise de prestação de contas de
sua Unidade Gestora.

2. Todos os documentos fiscais deverão conter
“atesto” de recebimento dos materiais adquiridos
ou dos serviços contratados efetuado por servidorou dos serviços contratados efetuado por servidor
da área que solicitou ou por servidor que possua
condições técnicas de realizar o seu recebimento.

3. Os documentos fiscais deverão estar
preenchidos com exatidão e clareza e não poderá
conter rasuras, emendas ou qualquer outra
alteração que possa comprometer sua idoneidade.

4. Caso o fornecedor esteja obrigado a emitir a
Nota Fiscal Eletrônica, o DANFE (documento
auxiliar da nota fiscal eletrônica) deverá compor a
prestação de contas.



5. Prestação de Contas

O atesto ou certifico 

O documento fiscal 
deverá estar em nome 
da Unidade Gestora 

(Secretaria do Estado da 
Educação) ou da 

Unidade Administrativa O atesto ou certifico 
deverá estar datado, 

assinado e carimbado 
por servidor apto.

Unidade Administrativa 
(Escola de Ensino Médio 

Tullo Cavalazzi).

Caso a despesa seja de 
combustíveis, 

lubrificantes ou serviços 
de manutenção de 

veículos deverá também 
conter o número da 

placa e a quilometragem 
registrada no hodômetro.



5. Prestação de Contas

Orientações sobre o Demonstrativo de Prestação de Contas



5. Prestação de Contas

1. Caso haja desvio de finalidade na aplicação dos
recursos ou ausência da regular comprovação do
todo ou de parte do crédito recebido, o valor será
glosado e deverá ser ressarcido aos cofres público
com correção monetária.

2. Constatada a ausência da prestação de contas2. Constatada a ausência da prestação de contas
ou irregularidades na aplicação dos recursos que
configure prejuízo ao erário, depois de esgotadas
as providências administrativas sem a
regularização ou reparação do dano, o ordenador
de despesas da UG deverá instaurar a Tomada de
Contas Especial, sob pena de responsabilidade
solidária.
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