
PERGUNTA: Como devemos proceder com a aplicação dos recursos repassados?

RESPOSTA: O correto é utilizar-se da caderneta de poupança, visto que se trata de dinheiro

público  e  esta  aplicação é  a  única  que não  apresenta  risco.  Caso  tenha dúvidas  sobre  as

aplicações  efetuadas  em  Fundos  de  Investimento  do  Banco  do  Brasil,  no  link

www.bb.com.br/docs/pub/voce/dwn/CartilhaFundos.pdf,  você poderá observar  que todas  as

aplicações  apresentam  risco,  em  menor  ou  maior  grau.  Assim,  não  podemos,  de  forma

alguma, sujeitar o dinheiro público a perdas do mercado financeiro.

Sobre o rendimento desses recursos, estes, ao final do convênio, deverão ser devolvidos, pois

a sua utilização acarreta injeção de recursos no convênio, inchando, inflando o valor final, o

que não é permitido.

PERGUNTA: Então, como utilizar o recurso próprio?

RESPOSTA:

1. Se o caso for de complementação salarial: isso significa extrapolar o valor previsto no

plano de aplicação, pois esta ação mensal de complementação salarial não se trata de uma

ação esporádica e sim de uma injeção de recurso que inflacionará o valor total estipulado do

convênio.

2.  Se  o  caso  for adiantamento  salarial  previsto  em acordo coletivo  e  solicitado  pelo
funcionário constando da comprovação: o tomador poderá colocar recursos próprios tendo

em vista que se comprovada a solicitação do funcionário e o não adiantamento fere o direito

trabalhista, existindo uma justificativa legal para o caso além de não se tratar de injeção de

recursos no convênio, uma vez que existirá a devolução desses recursos ao tomador.

3. Se o caso for aumento de preço em itens cotados e não previstos no plano de aplicação:

neste  caso,  assim como no  item 1,  haverá  injeção  de  recursos  que não  serão  devolvidos

causando, dessa forma, inchaço no valor final do convênio, que não é permitido por lei. tendo

em vista a não existência de cláusulas de contrapartida firmada no mesmo.

PERGUNTA: E as rescisões de contrato de trabalho, também deverão ser pagas com cheque

de outra conta?

RESPOSTA:  Sim,  no  que se  refere  à  multa.  As  demais  despesas,  previstas  no Plano  de

Aplicação, deverão ser pagas pela conta cadastrada no convênio, por meio de depósito de

recursos  próprios,  e  o responsável  pela prestação de contas  da entidade deverá entrar  em

contato com o setor Deein para solicitar o devido ressarcimento das despesas.

PERGUNTA: Nós fazemos o depósito de recursos próprios para pagar a conta de telefone e

energia elétrica, até chegar o repasse do custeio. Assim que o repasse é efetuado nós fazemos

o saque. Este procedimento está correto?

RESPOSTA: Conforme consta na instrução enviada, "A utilização de depósito de recursos

próprios deverá ser efetuado,  excepcionalmente,  em casos de falta ou atraso dos repasses

efetuados  pelo Concedente.  Não sendo aceito  'depósito  de recursos  próprios'  para fins  de

complementação  de  pagamentos  de  pessoal,  custeio  e  investimento".  Ou  seja,   pode  ser

depositado recurso próprio (devidamente lançado no SIT) na falta ou atraso de repasse, uma

vez que seja esporádico. Quanto à regularização da situação, esta se dará através de repasse

pelo concedente da parcela destinada, nesse caso, às despesas de custeio (luz, água, telefone,

entre  outras),  sendo  possível  efetivar  o  ressarcimento  à  entidade  por  meio  de

transferência/cheque  nominal,  ou  outra  forma  contida  no  art.  13,  §5º,  da  Resolução  n.

28/2011. Por fim, será indispensável a atualização da movimentação financeira no SIT através

do lançamento do ressarcimento no campo de "Devolução ao Tomador". 


