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COMUNICADO 

 

Solicitado por: CAF 

Autorizado: Dirigente 

Transmitido: NIT 

Comunicado: 125/2020 

Data: 25-03-2020 

Assunto: IMPORTANTE: Obrigações Ficais e Sociais da APM  
 

 

Prezados Diretores, responsáveis pela APM, 

 

A Diretoria de Ensino de Capivari, através do CAF e NFI, vem informar sobre as 

Obrigações Fiscais e Sociais da APM. Sendo que, cabe aos representantes da APM 

zelar pelo cumprimento de tais obrigações e que  o não cumprimento acarreta em sérias 

consequências para APM.  

Elaboramos este comunicado, pois, no ano passado, algumas APMs relataram 

que tinham pendências e tiveram que pagar multas altas e tiveram as contas 

bloqueadas. Portanto, a equipe gestora deve verificar se a APM está com as obrigações 

em dia, sendo de fundamental importância que se arquive na Escola as cópias dos 

documentos/declarações (RAIS, DIRF, DCTF, GFIP, por exemplo) que comprovem o 

atendimento das exigências, atentando-se nesse momento a RAIS que vai até 

17/04/2020.  Além disso, é necessário que, pelo menos uma vez por semestre, a APM 

faça a consulta e impressão das Certidões Negativas de Débitos, isto é, verificar se a 

APM está em situação regular junto às diferentes esferas de governo. Para tanto, é 

necessário acessar os site dos  órgãos públicos para verificar a situação. Na planilha 

anexa, há exemplo de alguns sites que sugerimos para  consultas. 

A planilha  anexada no link abaixo tem com objetivo auxiliar em alguns tipos de 

consultas. Há outras formas e sites para verificação, sendo que, em algumas delas, 

são necessários dados específicos da APM e de seus representantes, dos quais a 

Diretoria de Ensino não dispõe. Destaca-se mais uma vez que é de responsabilidade 



dos membros da APM zelar pelo cumprimento de suas obrigações, consultar 

pendências e saná-las. 

 

QUADRO DE CONSULTA CERTIDOES NEGATIVAS 
 

Cláudia  Aparecida Boareto 
Diretor Técnico II - CAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1u6vLXRV6Hte__rIPQEySIwdej872iLLz/view?usp=sharing

