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glossário
CGAME.........Coordenação-Geral de Apoio à Manutenção Escolar
CGU.............Controladoria-Geral de União
CNAS............Conselho Nacional de Assistência Social
CNPJ............Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
COACO.........Coordenação de Acompanhamento de Programas
COEXP.........Coordenação de Execução de Programas
CPF..............Cadastro de Pessoa Física
DIRAE............Diretoria de Ações Educacionais
EEx................Entidade Executora
EM................Entidade Mantenedora
FNDE...........Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
IN.................Instrução Normativa
IRRF............Imposto de Renda Retido na Fonte
MEC.............Ministério da Educação
ONG..............Organização Não-Governamental
PASEP............Patrimônio do Servidor Público
PDDE............Programa Dinheiro Direto na Escola
PIS...............Programa de Integração Social
PM................Prefeitura Municipal
PNAE.............Programa Nacional de Alimentação Escolar
PNBE.............Programa Nacional Biblioteca da Escola
PNLD.............Programa Nacional do Livro Didático
RAIS.............Relação Anual de Informações Sociais
RG..............Registro Geral (carteira de identidade)
SEC.............Secretaria Estadual ou Distrital de Educação
TCE............Tomada de Contas Especial
TCU.............Tribunal de Contas da União
UEx............Unidade Executora Própria





apresentação

Em seu décimo primeiro ano de funcionamento, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) comprova que a autonomia gerencial das escolas, com a participação da sociedade, pode contribuir,
e muito, para a melhoria da qualidade da educação que é oferecida
aos alunos do ensino fundamental público, nas modalidades regular,
especial e indígena, bem como aos educandos de escolas privadas filantrópicas de educação especial. Pequenos investimentos ou reparos,
tanto na infra-estrutura física quanto no aspecto pedagógico, podem
ser rapidamente implementados graças aos recursos que são repassados às Unidades Executoras das instituições de ensino.
A participação da comunidade escolar tem sido cada vez
maior. Isso garante a utilização dos recursos em ações que proporcionem uma melhor convivência entre alunos, pais, professores e diretores, sempre buscando melhorias na escola que tragam benefícios
coletivos.
E, é com o intuito de otimizar ainda mais a aplicação dos
recursos do PDDE que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio da Diretoria de Ações Educacionais (DIRAE) e
da Coordenação-Geral de Apoio à Manutenção Escolar (CGAME), oferece à comunidade escolar este Manual de Orientações, mostrando
todos os passos para a execução do programa por parte das unidades
executoras das escolas.
Mais que servir como fonte de consulta, as informações
deste manual devem ser discutidas com a equipe da escola, com os
funcionários de apoio, pais e alunos, para que juntos possam planejar
ações, que resultem na correta utilização dos recursos do programa.
Com as questões abordadas neste manual, o FNDE espera
contribuir para maior racionalidade e eficiência na aplicação dos recursos do PDDE.
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capítulo 1

O Pragrama Dinheiro
Direto na Escola
PDDE

O que é o PDDE?
O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) é um
programa federal implantado, em 1995, pelo Ministério da
Educação (MEC) e executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Consiste na transferência de
recursos financeiros, em uma única parcela anual, em favor
das escolas públicas do ensino fundamental e das escolas privadas de educação especial.

Qual a finalidade do programa?
O PDDE tem por finalidade prover as escolas com recursos financeiros destinados à cobertura de despesas de
custeio, de manutenção e de pequenos investimentos, de
forma a contribuir, supletivamente, para a melhoria da
infra-estrutura física e pedagógica das instituições de ensino. Com esta iniciativa, procura-se assegurar as condições indispensáveis ao seu bom funcionamento e reforçar
a participação social, a autogestão escolar, o controle e o
acompanhamento do emprego dos recursos públicos voltados à educação fundamental.
Os recursos são liberados nas categorias econômicas
de custeio ou de capital, ou em ambas as categorias, a
depender do número de alunos das escolas beneficiadas, e
devem ser empregados nas seguintes finalidades:
• aquisição de material permanente, quando forem
repassados recursos de capital;
• manutenção, conservação e pequenos reparos da
unidade escolar;
• aquisição de material de consumo necessário ao
funcionamento da escola;
• avaliação de aprendizagem;
• implementação de projeto pedagógico; e
• desenvolvimento de atividades educacionais.

A quem se destinam os recursos?
Às escolas públicas do ensino fundamental – nas modalidades regular, especial e indígena – das redes distrital, estaduais e municipais e às escolas privadas de educação especial,
mantidas por entidades sem fins lucrativos, inscritas no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), ou outras similares
de atendimento direto e gratuito ao público, cadastradas no



censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC) no ano anterior ao do atendimento.

Como são feitos os repasses?
Os recursos financeiros são destinados às escolas, sem a
necessidade de convênio, mediante crédito dos recursos na
conta bancária da unidade executora. Esta conta bancária é
aberta pelo FNDE, especificamente para este fim, conforme opção feita pela unidade executora registrada no Anexo
I – A.

A UEx, EEx, e EM para optarem pelo
domicílio bancário deverão obedecer à
seguinte ordem de prioridade:
I - O Banco do Brasil S/A, a Caixa
Econômica Federal ou outra instituição
oficial, inclusive de caráter regional,
ou instituição financeira submetida a
processo de desestatização ou, ainda, aquela adquirente de seu controle
acionário; e
II - o banco parceiro local, caso inexista
no município agência dos bancos indicados no ítem anterior.

O que é Unidade Executora?
Entidade ou instituição responsável pela formalização
dos processos de adesão e habilitação e pelo recebimento,
execução e prestação de contas dos recursos transferidos pelo
FNDE, para o atendimento das escolas beneficiárias, dividindo-se em três categorias:

Unidade Executora Própria (UEx)
Entidade sem fins lucrativos, representativa dos estabelecimentos de ensino públicos, constituída e integrada por
membros das comunidades escolar e local (caixa escolar, associação de pais e mestres, conselho escolar ou similar), ou
outra instituição constituída para receber, executar e prestar
contas dos recursos destinados às referidas escolas.

Entidade Executora (EEx)
Prefeituras municipais e secretarias de educação distrital
e estaduais, responsáveis pelo recebimento, execução e prestação de contas dos recursos destinados às escolas públicas
que não instituírem UEx.

Entidade Mantenedora (EM)
Entidade sem fins lucrativos e inscrita no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), ou outra similar de atendimento direto e gratuito ao público que comprove ser de
utilidade pública, responsável pelo recebimento, execução e
prestação de contas dos recursos destinados às escolas privadas de educação especial.



Qual o valor destinado a cada escola?
Escolas públicas do ensino fundamental
Às escolas públicas do ensino fundamental são destinados os recursos do PDDE, anualmente, em uma única parcela,
de acordo com tabela progressiva definida pelo FNDE, em função do número de alunos matriculados na escola, nas modalidades regular, especial e indígena, extraído do censo escolar
do ano anterior ao do atendimento. O cálculo dos valores da
tabela progressiva baseia-se no princípio redistributivo, visando concorrer para a redução dos desníveis e desigualdades
sócio-educacionais existentes entre as regiões do País.
Às escolas públicas do ensino fundamental com mais
de 20 alunos é destinado um valor base, conforme tabelas
definidas por regiões, acrescido de um fator de correção (K),
isto é, de um adicional por aluno que exceder o limite inferior de cada intervalo de classe de número de alunos. O fator
de correção, definido, anualmente, pelo FNDE, visa a reduzir
a defasagem entre os valores destinados às escolas públicas
com diferentes quantidades de alunos matriculados.
Às escolas públicas do ensino fundamental com mais
de 20 alunos situadas nas regiões Norte, Nordeste e CentroOeste (à exceção do Distrito Federal) serão destinados recursos, conforme a tabela abaixo:
INTERVALO DE CLASSE DE
NÚMERO DE ALUNOS

REGIÃO N/NE/CO *
FATOR DE
CORREÇÃO(2)
(X – 21) x K

VALOR TOTAL(3)
(R$ 1,00)
600 + (X – 21) x K

51 a 99
1.300
(X – 51) x K
100 a 250
2.700
(X – 100) x K
251 a 500
3.900
(X – 251) x K
501 a 750
6.300
(X – 501) x K
751 a 1.000
8.900
(X – 751) x K
1.001 a 1.500
10.300
(X – 1.001) x K
1.501 a 2.000
14.400
(X – 1.501) x K
Acima de 2.000
19.000
(X – 2.001) x K
* Exceto o Distrito Federal
* Os valores desta tabela são passíveis de alteração a cada ano.
(1)
Valor base;
(2)
Fator de Correção;
(3)
Valor total

1.300 + (X – 51) x K
2.700 + (X – 100) x K
3.900 + (X – 251) x K
6.300 + (X – 501) x K
8.900 + (X – 751) x K
10.300 + (X – 1.001) x K
14.400 + (X – 1.501) x K
19.000 + (X – 2.001) x K

21 a 50

VALOR BASE(1)
(R$ 1,00)
600

Em 2006, o valor adicional por aluno (K), de que trata a tabela acima, equivale a R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos).
Exemplo:
Supondo-se que o fator K corresponda a R$ 4,20.
Uma escola com 2.700 alunos localizada na região Nordeste
será beneficiada, por ano, com o valor base de R$ 19.000,00



mais o fator de correção de R$ 2.935,80, perfazendo um total
de R$ 21.935,80.
Veja como:
Alunos (X) = 2.700
Limite inferior do intervalo de classe = 2.001
Fator K = R$ 4,20
Cálculo do fator de correção:
(X – 2.001) x K
(2.700 – 2.001) x R$ 4,20
699 x R$ 4,20 = R$ 2.935,80
Cálculo do valor total:
R$ 19.000,00 + R$ 2.935,80 = R$ 21.935,80
Às escolas públicas do ensino fundamental com mais
de 20 alunos situadas nas regiões Sul, Sudeste e no Distrito
Federal são destinados recursos, conforme a tabela abaixo:
REGIÃO S/SE/DF
INTERVALO DE CLASSE DE
(1)
VALOR BASE
FATOR DE
VALOR TOTAL(3)
NÚMERO DE ALUNOS
(R$ 1,00)
CORREÇÃO(2)
(R$ 1,00)
21 a 50
500
(X – 21) x K
500 + (X – 21) x K
51 a 99
1.100
(X – 51) x K
1.100 + (X – 51) x K
100 a 250
1.800
(X – 100) x K
1.800 + (X –100) x K
251 a 500
2.700
(X – 251) x K
2.700 + (X –251) x K
501 a 750
4.500
(X – 501) x K
4.500 + (X –501) x K
751 a 1.000
6.200
(X – 751) x K
6.200 + (X –751) x K
1.001 a 1.500
8.200
(X – 1.001) x K
8.200 + (X –1001) x K
1.501 a 2.000
11.000
(X – 1.501) x K
11.000+ (X – 1501) x K
Acima de 2.000
14.500
(X – 2.001) x K
14.500 + (X –2001) x K
* Os valores desta tabela são passíveis de alteração a cada ano.
(1)
Valor base;
(2)
Fator de Correção;
(3)
Valor total

Exemplo:
Supondo-se que o fator K corresponda a R$ 4,20.
Uma escola com 70 alunos localizada na região Sul será beneficiada, por ano, com o valor base de R$ 1.100,00, mais o
fator de correção de R$ 79,80, perfazendo um total de R$
1.179,80.
Veja como:
Alunos (X) = 70
Limite inferior do intervalo de classe = 51
Fator K = R$ 4,20
Cálculo do fator de correção:
(X – 51) x K
(70 – 51) x R$ 4,20
19 x R$ 4,20 = R$ 79,80



Cálculo do valor total:
R$ 1.100 + R$ 79,80 = R$ 1.179,80
As escolas com até 20 alunos matriculados serão beneficiadas com um valor per capita diferenciado por região,
estabelecido, pelo FNDE anualmente. Em 2006, o valor per
capita para as escolas situadas nas regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, exceto no Distrito Federal, e as situadas nas
regiões Sul e Sudeste e no Distrito Federal foi fixado em R$
29,00 e R$ 24,00, respectivamente.

Escolas privadas de educação especial
As escolas privadas de educação especial, mantidas por
entidades sem fins lucrativos, inscritas no CNAS, ou outras entidades similares de atendimento direto e gratuito ao público, são beneficiadas com os recursos do PDDE, anualmente,
em uma única parcela, de acordo com os valores estipulados
pelo FNDE, em função do número de alunos matriculados na
escola, extraído do censo escolar do ano anterior, conforme
a tabela abaixo:
INTERVALO DE CLASSE DE
NÚMERO DE ALUNOS
06 a 25
26 a 45
46 a 65
66 a 85
86 a 125
126 a 200
201 a 300
Acima de 300

VALOR BASE(1)
(R$ 1,00)

FATOR DE
CORREÇÃO(2)

VALOR TOTAL(3)
(R$ 1,00)

1.050
1.800
2.700
3.600
4.800
5.700
7.100
9.000

(X – 06) x E
(X – 26) x E
(X – 46) x E
(X – 66) x E
(X – 86) x E
(X – 126) x E
(X – 201) x E
(X – 301) x E

1.050 + (X – 06) x E
1.800 + (X – 26) x E
2.700 + (X – 46) x E
3.600 + (X – 66) x E
4.800 + (X – 86) x E
5.700 + (X – 126) x E
7.100 + (X – 201) x E
9.000 + (X – 301) x E

Valor Base: parcela mínima a ser destinada à instituição de ensino que apresentar quantidade de alunos matriculados, segundo o censo escolar, igual ao limite inferior de cada Intervalo de Classe de Número de Alunos, no qual o estabelecimento de ensino esteja situado.
(1)

Fator de Correção: resultado da multiplicação da constante E pela diferença entre o número de alunos matriculados na escola e o limite inferior de cada Intervalo de Classe de Número
de Alunos, no qual o estabelecimento de ensino esteja situado - (X – Limite Inferior) x E – representando X o número de alunos da escola, segundo o censo escolar, e E o valor adicional
por aluno acima do limite inferior de cada Intervalo de Classe de Número de Alunos.
(2)

Valor Total: resultado, em cada intervalo de classe, da soma horizontal do Valor Base mais
o Fator de Correção.
(3)

Em 2006, o valor adicional por aluno (E), de que trata a
tabela acima, equivale a R$ 18,00 (dezoito reais).
Exemplo:
Supondo-se que o fator E corresponde a R$ 18,00.
Uma escola com 50 alunos será beneficiada, por ano,
com o valor base de R$ 2.700,00, mais o fator de correção de
R$ 72,00, perfazendo um total de R$ 2.772,00.
Veja como:
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Alunos (x) = 50
Limite inferior do intervalo de classe = 46
Fator E = R$ 18,00
Cálculo do fator de correção:
(X – 46) x E
(50 – 46) x R$ 18,00
4 x R$ 18,00 = R$ 72,00
Cálculo do valor total:
R$ 2.700,00 + R$ 72,00 = R$ 2.772,00
Do montante devido, anualmente, às escolas privadas de educação especial, que possuírem mais de 05 (cinco)
alunos, serão destinados 50% (cinqüenta por cento) em recursos de custeio e 50% (cinqüenta por cento) em recursos
de capital.
As escolas privadas de educação especial que
possuem até cinco alunos serão contempladas, anualmente, com uma determinada importância por aluno,
para cobertura de despesas de custeio em benfício dos
educandos portadores de necessidades especiais. Em 2006,
esta importância corresponde a R$ 120,00 (cento e vinte
reais)

11
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capítulo 2

Condições para recebimento
dos recursos do PDDE

Às escolas públicas, com até 50 (cinquenta) alunos matriculados, é facultada e recomendada a constituição de
UEx, caso em que os recursos do programa serão creditados na conta específica da UEx e deverão ser por esta
geridos, com a participação das comunidades escolar e local, cujos representantes integrarão a sua composição.
Os consórcios formados até dezembro
de 2003 poderão continuar com até
20 (vinte) escolas em sua formação e
os formados após esta data poderão
congregar e representar, no máximo
05 (cinco) unidades ecolares

Escolas públicas do ensino
fundamental
As escolas públicas com mais de 50 alunos matriculados no ensino fundamental devem instituir, obrigatoriamente,
uma UEx para que possam ser contempladas com os recursos do
PDDE. Cada escola deve fornecer os dados de sua UEx à secretaria de educação do Estado ou do Distrito Federal ou à prefeitura
municipal, de acordo com a sua dependência administrativa.
As escolas públicas com até 99 alunos matriculados no
ensino fundamental é facultada a criação de consórcio, que
congregue, no máximo, cinco escolas, da mesma rede de ensino de modo a instituírem uma única UEx que as represente.
As escolas participantes do consórcio devem encaminhar a
documentação de adesão à secretaria de educação do Estado
ou do Distrito Federal ou à prefeitura municipal, de acordo
com a sua dependência administrativa.
As escolas públicas com até 50 alunos matriculados no
ensino fundamental, que não constituírem UEx, ou não participarem de consórcio, receberão os recursos do PDDE por
intermédio da secretaria de educação do Estado ou do Distrito Federal ou da prefeitura municipal, de acordo com a sua
dependência administrativa. A adesão ao programa será feita
pela secretaria de educação do Estado ou do Distrito Federal
ou da prefeitura municipal, de acordo com a dependência
administrativa da escola.

Escolas privadas de educação especial
As escolas privadas de educação especial mantidas por
entidades sem fins lucrativos e inscritas no CNAS, ou outras
similares de atendimento direto e gratuito ao público recebem os recursos do PDDE por intermédio de suas Entidades
Mantenedoras (EM), desde que façam a adesão e a habilitação ao programa, mediante remessa ao FNDE dos documentos pertinentes.

Como aderir e se habilitar ao PDDE
ESCOLAS PÚBLICAS
Para aderirem, ao PDDE, é necessário que as Secretarias
de Educação dos Estados, do Distrito Federal e as Prefeituras
Municipais manifestem interesse em participar do programa,
mediante o envio de dados e documentos exigidos pelo FNDE.
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Documentos exigidos para a adesão das:
a) Entidades Executoras (EEx – Secretarias de Educação
dos Estados, do Distrito Federal e das Prefeituras Municipais):
• Cadastro do(a) Órgão/Entidade e do(a) Dirigente
(Anexo I);
• Termo de Compromisso (Anexo II).
b) UEX:
• Cadastro de Unidade Executora Própria (Anexo I - A).

ESCOLAS PRIVADAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Para aderirem e se habilitarem, ao PDDE, é necessário
que as Entidades Mantenedoras manifestem interesse em
participar do programa, mediante o envio de dados e documentos exigidos pelo FNDE.
Documentos necessários à adesão:
• Termo de Compromisso (Anexo II - A).
Documentos exigidos para a habilitação:
• Cadastro do (a) Órgão / Entidade e do (a) Dirigente
(Anexo I);
• Cópia do Estatuto da entidade;
• Cópia da Ata de Eleição e Posse da Diretoria da entidade;
• Cópia do CPF e da Carteira de Identidade do dirigente
da entidade;
• Declaração de funcionamento regular da entidade,
em relação ao exercício anterior, emitida no exercício
da habilitação, por 3(três) autoridades locais;
• Cópia do Registro no Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS) ou de documento de órgão federal que
comprove utilidade pública.

É importante destacar que não há,
necessariamente, vinculação entre o
cargo de presidente da UEx com o
de diretor da escola representada.
O acesso à presidência da entidade
representativa da unidade educacional
é facultado aos pais de alunos, diretor,
professor, servidor de escola ou qualquer outro membro das comunidades
escolar e local, mediante processo
eletivo ou de acordo com o estatuto de cada entidade, de maneira
a garantir a legitimidade e o exercício
da cidadania.
A escola estará adepta e habilitada
pelo FNDE após a análise e aprovação
dos documentos apresentados e das
informações prestadas.
As UEx das escolas estaduais e distritais estão dispensadas de preencher
o ANEXO I -A, devendo seguir, para
efeito de informação e atualização
de dados, orientações das respectivas
secretarias de educação dos Estados e
do Distrito Federal.

A Entidade Mantenedora (EM) contemplada com recursos no ano anterior, cujo corpo de dirigentes não tenha sido
alterado até a data da formalização do processo de habilitação, basta enviar apenas a Declaração de Funcionamento
Regular da entidade, em relação ao exercício anterior, emitida no ano da habilitação, por 03 (três) autoridades locais, mas
se a EM tiver sofrido alterações no seu corpo de dirigentes
neste intervalo, estará dispensada apenas do envio da cópia
do Estatuto da Entidade e do registro no CNAS ou de outro
documento que comprove utilidade pública.
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Lembre-se

Qualquer compra ou contratação de
serviço só poderá ser efetuada após
o crédito do recurso na conta. A
realização de qualquer despesa feita
antes do crédito do recurso na conta
corrente constitui-se em irregularidade
e estárá sujeita às penalidades previstas
em lei.

Como verificar se o recurso chegou?
Existem várias formas para verificar se o recurso chegou:
• Consultar o sítio do FNDE (www.fnde.gov.br): clicar
em Serviços, depois em Consultas on line e, por último, em FNDE – Consulta a liberações de recursos;
• Consultar a agência bancária onde a conta do PDDE
foi aberta;
• Consultar a Central de Atendimento ao Cidadão (SAC)
do FNDE, pelo telefone 0800.616161;
• Consultar a secretaria de educação estadual, distrital
ou municipal;
• Atendimento Institucional ACS, E-mail: sac@fnde.gov.
br, telefones (61) 3212 4135 / 4808 / 4165 / 4253 / 4789
/ 4877 / 4879 / 4933.

Em que utilizar os recursos recebidos?
Os recursos transferidos destinam-se à cobertura das
despesas nas seguintes categorias econômicas:
• Recursos de custeio: são aqueles destinados à aquisição de materiais de consumo e à contratação de serviços para funcionamento e manutenção da escola.
• Recursos de capital: são aqueles destinados a cobrir
despesas com aquisição de material permanente para
as escolas, que resultem em reposição ou elevação patrimonial.
Às escolas públicas, com mais de 20 (vinte) alunos, que
possuírem UEx, é permitido informar ao FNDE, mediante
preenchimento do campo específico do Anexo I-A (Cadastro
da Unidade Executora Própria), na fase de adesão ao PDDE,
os percentuais de recursos que desejarão receber, no exercício seguinte, em em custeio ou capital, ou em ambas categorias econômicas.
Para atender às finalidades do PDDE, relacionamos a
seguir alguns exemplos de despesas que se enquadram nestas
categorias, que não esgotam a infinidade de opções existentes, servindo apenas como referencial.
Exemplos de despesas de custeio:
Manutenção, conservação e pequenos reparos da unidade escolar:
• Contratação de serviços para pintura e reparos na estrutura física e nas instalações elétricas, hidráulicas ou
sanitárias do prédio escolar etc;
• Limpeza de caixa d’água, de calhas, de caixa de gor16

dura, de fossa e demais serviços correlatos;
• Contratação de serviços de manutenção de eletrodomésticos, aparelhos de som e imagem, equipamentos
de informática, aparelhos de fax, equipamentos de
cozinha, máquina copiadora e outros equipamentos
congêneres;
• Aquisição de material elétrico, de pintura, hidráulico,
e demais materiais básicos de construção necessários
à manutenção do prédio.
Aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento da escola:
• Material de limpeza;
• Material de expediente e de papelaria, tais como:
grampeador, papel, cartolina, lápis, tinta, giz, apagador, réguas e outros, desde que sejam para uso coletivo;
• Utensílios de copa e cozinha, tais como: pratos, talheres, copos, canecas, bacias, toalhas de mesa e outros,
desde que sejam para uso coletivo.

A classificação dos bens segundo as
categorias econômicas assinaladas tem
sido objeto de freqüentes consultas pelas escolas. Recomendamos que estas
dúvidas sejam dirimidas no setor contábil-financeiro do Estado, do Distrito
Federal ou do Município, ao qual esteja
vinculada a escola.
É vedado o uso dos recursos do PDDE
na compra de bens e na contratação
de serviços que resultem em benefícios
individuais e não atendam ao interesse
coletivo. Não é permitida a aquisição
de materiais para distribuição e doação
aos alunos.

Implementação de projeto pedagógico, avaliação de
aprendizagem e desenvolvimento de atividades educacionais:
• Aquisição de jogos pedagógicos, discos, fitas virgens
de vídeo, CD, material esportivo e demais materiais
de caráter pedagógico;
• Passeios e apresentações teatrais, musicais e culturais,
de acordo com o projeto pedagógico desenvolvido
pela escola;
• Aquisição de fantasias, coletes e uniformes para jogos, desde que sejam de uso coletivo;
• Locação de fitas de vídeo e DVD adequadas ao desenvolvimento do projeto pedagógico da escola;
• Material de processamento de dados (disquetes, cartuchos para impressora);
• Fotocópia ou impressão de apostilas e materiais utilizados nas atividades educacionais e de avaliação de
aprendizagem, desde que observadas as normas de
direitos autorais.
Exemplos Despesas de Capital:
Aquisição de material permanente:
• Aquisição de bebedouro, ventilador, aquecedor, fogão, geladeira, máquina de lavar, cortador de grama,
eletrodomésticos etc;

17

• Aquisição de equipamentos audiovisuais, computador, impressoras, scanner, fax, estabilizador de voltagem, máquina copiadora, aparelho de telefone etc;
• Aquisição de retroprojetor, projetor de slides, mimeógrafo, gravador, filmadora, máquina fotográfica,
aparelhos de TV, de vídeo, de CD, de DVD etc;
• Aquisição de armários, mesas, cadeiras e demais itens
de mobiliário escolar;
• Aquisição de material educativo gravado em fitas de
vídeo e CD;
• Aquisição de livros para composição da biblioteca da
escola, incluindo dicionários, desde que não sejam
livros didáticos e de literatura distribuídos pelo FNDE
por meio do Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD) e do Programa Nacional Biblioteca na Escola
(PNBE), ou por meio de outros programas e projetos
assemelhados.

Em que os recursos não poderão ser
utilizados?
Os recursos transferidos não podem ser utilizados
para:
• Aquisição de livros didáticos e de literatura que compõem os acervos distribuídos, pelo FNDE, às escolas
por meio do PNLD e do PNBE;
• Contratação serviços de servidores da administração
pública federal, estadual, distrital ou municipal;
• Pagamento de pessoal com ou sem vínculo empregatício;
• Aquisição de gêneros alimentícios em geral, garantidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE);
• Aquisição de uniforme escolar, por tratar-se de benefício individual;
• Festividades, comemorações, coquetéis, recepções,
flores, prêmios, presentes etc;
• Pagamento de serviço de água, energia elétrica ou
telefone;
• Pagamento de combustíveis, materiais para manutenção de veículos e transportes para desenvolvimento
de ações administrativas;
• Pagamento de passagens e diárias;
• Pagamento de inscrição, transporte, alimentação e
hospedagem de participantes em cursos, congressos,
seminários etc.;
• Realização de reformas de grande porte e ampliação
de áreas construídas;

18

• Despesas com cheques, extrato bancário, encargos
por devolução de cheque e outros serviços bancários,
pois os bancos, conforme acordo firmado com o FNDE,
devem fornecer talões, saldos, extratos e garantir a
manutenção da conta, em condições de ser movimentada, sem ônus para a escola;
• Despesas de qualquer espécie que caracterizem auxílio assistencial ou individual.
• Pagamentos de tributos federais, estaduais, distritais
e municipais não incidentes sobre bens adquiridos ou
produzidos e serviços contratados para o atingimento
dos objetivos do programa ou em ações que estejam
sendo financiadas pelo FNDE.

Sugestões de como utilizar bem os
recursos
• Definição de prioridades e elaboração do plano

de aplicação de recursos

É essencial definir as prioridades da escola e planejar a
utilização dos recursos recebidos com a participação efetiva
das comunidades escolar e local. Formam as comunidades escolar e local (diretor da escola, presidente da UEx, pais de
alunos, funcionários, alunos, professores, equipe técnico-pedagógica e membros dos segmentos sociais da localidade),
que têm melhor condição de selecionar, entre as necessidades
da escola, quais são as mais importantes a serem atendidas e
como melhor utilizar o dinheiro público.
Para tanto, sugere-se convocar uma reunião com os
membros da UEx e demais integrantes das comunidades escolar e local para discutirem as prioridades que deverão constar
do plano de aplicação de recursos.
• Pesquisa de Preços
Após a validação do plano de aplicação de recursos pelas
comunidades escolar e local, e com a finalidade de melhor
utilizar os recursos públicos, recomenda-se que sejam realizadas, no mínimo, três pesquisas de preços, quando da
aquisição ou produção de bens e contratação de serviços.
Estas pesquisas garantirão à escola bens e serviços de
qualidade pelo menor preço, devendo ser realizadas com o
maior número de firmas, fornecedores ou prestadores de serviços, sendo recomendado o pedido de, no mínimo, três orçamentos.
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O objetivo do repasse não é a acumulação financeira nas contas bancárias
das SEC, PM, UEx ou EM e sim o seu
emprego no atendimento das necessidades das escolas. A reprogramação
dos saldos deve respeitar a racionalidade do planejamento escolar
ou ser resultante de eventualidades que impossibilitem seu uso no
exercício correspondente ao do repasse.
Enquanto não utilizados na sua finalidade, os recursos do PDDE deverão ser
aplicados em caderneta de poupança
oficial, quando a previsão de seu uso
por igual ou superior a um mês, e se
sua utilização ocorrer em prazo inferior
a um mês, em outra modalidade de
aplicação cujos rendimentos venham a
ser superiores aos encargos finaceiros
dela resultantes.
O produto das aplicações financeiras
deve ser creditado na conta específica
é destinado, obrigattoriamente, ao
custeio do objeto do programa, devendo constar dos documentos e demonstrativos que integram a prestação
de contas.

As pesquisas de preços poderão ser feita diretamente à
firma, ao fornecedor ou ao prestador de serviços ou, ainda,
por meio de fax ou propaganda em jornais, revistas e folhetos. É obrigatório arquivar os orçamentos obtidos com as pesquisas de preços, junto ao plano de aplicação dos recursos,
para possibilitar maior transparência na utilização do dinheiro público.

Qual o prazo de execução dos recursos
e o que fazer com os possíveis saldos
existentes?
A escola deve utilizar o recurso recebido dentro do exercício em que foi creditado. Entretanto, na eventualidade
de permanecer saldo em 31 de dezembro (ou até a data
limite estipulada pelas secretarias de educação estaduais, distrital e pelas prefeituras municipais apenas no caso de escolas
públicas), este poderá ser utilizado no exercício seguinte, sem
ter que devolvê-lo ao FNDE, desde que a escola se mantenha
ativa no ano subseqüente. Para utilizá-lo, a unidade executora deverá reprogramá-lo para o ano seguinte, registrando a
justificativa na respectiva prestação de contas.
São exemplos que justificam a reprogramação do saldo:
• a necessidade de adequar a utilização dos recursos recebidos ao planejamento pedagógico da escola;
• a necessidade de reserva de recursos financeiros para
a aquisição de determinado bem ou contratação de
serviço de valor superior ao recebido;
• o bloqueio de conta bancária; ou
• a liberação dos recursos, pelo FNDE, no final do exercício financeiro.

Em que situações os recursos devem
ser devolvidos ao FNDE?
Os recursos financeiros deverão ser devolvidos ao FNDE
nos seguintes casos:
• repasse às escolas desativadas, extintas ou paralisadas;
• utilização dos recursos em desacordo com a finalidade do PDDE.

Como fazer a devolução de recursos?
• No caso de escolas desativadas, extintas ou paralisadas, que possuem UEx, a PM ou a SEC informará o
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fato ao FNDE que, por sua vez, providenciará o estorno dos recursos financeiros;
• No caso de escolas desativadas, extintas ou paralisadas, que não possuem UEx, a PM ou a SEC providenciará a devolução dos recursos financeiros, mediante
depósito a ser efetuado em nome do FNDE;
• No caso das escolas, que possuem UEx e utilizaram os
recursos em desacordo com a finalidade do PDDE, a
própria UEx providenciará a sua devolução, mediante
depósito a ser efetuado em nome do FNDE;
• No caso de escolas privadas de educação especial, a
devolução dos recursos ficará a cargo das respectivas
EM.
As devoluções dos recursos deverão ser efetuadas:
Se ocorrerem no mesmo exercício do repasse:
• em qualquer agência dos bancos parceiros do FNDE,
cuja relação acha-se disponível no sítio www.fnde.
gov.br, por meio de Documento de Crédito (DOC) ou
Transferência Eletrônica Disponível (TED) nos quais
deverão ser indicados a Conta Corrente n.º 170.500-8,
Agência n.º 1607-1 do Banco do Brasil S/A e o Código
Identificador n.º 153.173.152.53.66666, este último
no campo correspondente ao “Nome do Destinatário”; ou
• em agências do Banco do Brasil S/A, mediante a utilização da Guia de Recolhimento da União (GRU)
disponível no sítio www.tesouro.fazenda.gov.br (clicar no link SIAF e localizar Guia de Recolhimento da
União e clicar link GRU simples), na qual deverão ser
indicados 66666-1 no campo “Código de Recolhimento”, 153173 no campo “Unidade Gestora” e 15253 no
campo “Gestão”; e
Se forem referentes a recursos repassados em
exercícios anteriores ao da restituição:
• em qualquer agência dos bancos parceiros do FNDE,
cuja relação acha-se disponível no sítio www.fnde.
gov.br, por meio de Documento de Crédito (DOC) ou
Transferência Eletrônica Disponível (TED) nos quais
deverão ser indicados a Conta Corrente n.º 170.500-8,
Agência n.º 1607-1 do Banco do Brasil S/A e o Código
Identificador n.º 153.173.152.53.12222, este último
no campo correspondente ao “Nome do Destinatário”; ou
• em agências do Banco do Brasil S/A, mediante a utilização da Guia de Recolhimento da União (GRU)
disponível no sítio www.tesouro.fazenda.gov.br (clicar no link SIAF e localizar Guia de Recolhimento da
União e clicar link GRU simples), na qual deverão ser
indicados 12222-0 no campo “Código de Recolhimento”, 153173 no campo “Unidade Gestora” e 15253 no
campo “Gestão”.
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pdde

capítulo 3

Prestação de Contas

As Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal e as prefeituras municipais analisarão e consolidarão as informações referentes às
prestações de contas, fornecidas pelas
UEx representativas das escolas públicas a elas vinculadas e as encaminharão ao FNDE, até 28 de fevereiro do
ano subseqüente ao do repasse, em
formulários específicos, disponíveis no
sitio www.fnde.gov.br.
As UEx, arroladas na relação de inadiplentes, que vierem a regularizar
as suas pendências deverão ser indicadas na Relação de Unidades Executoras Próprias (UEx) Excluídas da
Inadimplencia, a qual deverá ser apresentada, ao FNDE, de uma única vez,
até 31 de abril de ano seguinte ao do
repasse.

Como fazer e a quem encaminhar a
prestação de contas?
ESCOLAS PÚBLICAS COM UEX
A prestação de contas deverá, de acordo com a vinculação da escola, ser elaborada pela UEx e encaminhada à
secretaria de educação do Estado, do Distrito Federal ou às
prefeituras municipais até 31 de dezembro do ano correspondente ao repasse dos recursos, ou no prazo estabelecido pelos referidos órgãos, acompanhada dos seguintes
formulários e demais comprovantes de execução, porventura
solicitados:
• Demonstrativo da Execução da Receita e da
Despesa e de Pagamentos Efetuados
Neste formulário deverão ser prestadas as informações referentes aos pagamentos efetuados – despesas de custeio
ou de capital - indicando as pessoas físicas e jurídicas favorecidas, especificando os bens adquiridos ou produzidos e
os serviços contratados com recursos do PDDE, de modo
que se tenha a noção exata do que foi adquirido ou produzido e/ou contratado e o valor total do pagamento.
• Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos
Neste formulário deverão ser relacionados os bens patrimoniais (equipamentos, material permanente etc.), adquiridos ou produzidos com recursos do PDDE. Entendese por bens patrimoniais adquiridos aqueles obtidos
com recursos de capital. Entende-se por bens produzidos aqueles elaborados com a utilização de recursos
de custeio. É o caso, por exemplo, de uma escola que
compra materiais e confecciona uma mesa. Nesta situação, a mesa deverá ser relacionada como bem produzido
e o valor gasto a ser lançado será o valor venal da mesa.
No caso de escolas públicas, os bens adquiridos e/ou produzidos devem ser doados à SEC ou PM, conforme sua
vinculação, por meio do Termo de Doação, cabendo a
estas últimas a realização dos tombamentos respectivos.
• Extrato da conta bancária específica do PDDE
É o documento que comprova toda a movimentação
dos recursos referentes a crédito, débito e, ainda, o
resumo mensal da aplicação financeira, caso tenha
sido realizada. Poderá ser solicitado à agência bancária um extrato a cada mês.
• Conciliação Bancária
Quando houver incompatibilidade entre o saldo do
extrato bancário e o Demonstrativo da Execução da
Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados.
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ESCOLAS PÚBLICAS SEM UEX
A elaboração das prestações de contas das escolas públicas, que não possuem UEx, é de responsabilidade das Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal e das
Prefeituras Municipais, conforme a vinculação da unidade
educacional, e deverá ser contituída do (a):
• Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
• Extrato da conta bancária específica do PDDE;
• Conciliação bancária, se for o caso;
• Demonstrativo Consolidado da Execução FísicoFinanceira das Unidades Executoras Próprias;
• Relação de Unidades Executoras Próprias (UEx)
Inadimplentes com Prestação de Contas, se for
o caso.

ESCOLAS PRIVADAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
A prestação de contas deverá ser elaborada pela EM e
encaminhada diretamente ao FNDE, até o dia 28 de fevereiro do ano subseqüente ao repasse dos recursos financeiros, mediante a utilização dos seguintes formulários:
• Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
• Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
• Extrato da Conta Bancária específica do PDDE;
• Conciliação Bancária, quando for o caso.

Quais são os documentos que
comprovam a realização das
despesas?

É recomendável que, no caso de
incorreção no preenchimento da nota
fiscal, seja consultada a legislação fiscal
de seu Estado e/ou Município para as
medidas cabíveis.
Empresas prestadoras de serviços ou
fornecedoras de produtos não podem
se omitir quanto à emissão adequada
do documento fiscal que comprove a
realização do serviço ou da venda e o
recebimento do valor, ou seja, a nota
fiscal.

Os documentos que comprovam as despesas realizadas
são as notas fiscais, as faturas e os recibos.
Para a emissão das notas fiscais, devem ser observadas
as seguintes informações:
• Ser emitidas em nome da UEx, SEC, PM ou EM, constando CNPJ e endereço completo;
• Conter a identificação do PDDE;
• Ser preenchida sem rasuras e de forma legível;
• Evitar as abreviações no campo “Descrição do Produto / Serviço”;
• Verificar a data limite da nota fiscal (prazo estipulado
pela secretaria de tributação), sendo admitido carimbo de prorrogação de validade, de acordo com a legislação em vigor;
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É importante destacar que:
Pessoa física é o prestador de serviços
autônomo que não tem firma aberta.
Pessoa jurídica é a empresa registrada no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ).
Os originais das notas fiscais, recibos,
faturas etc. devem ser mantidos em arquivo em boa guarda, conservação e
organização na sede da UEX, SEC, PM
ou EM por, pelo menos, cinco anos, a
contar da data da aprovação da prestação de contas anual do FNDE, ficando
à disposição da Autarquia e dos órgãos
de controle interno e externo.
O gestor responsável pela prestação de
contas que inserir ou fizer inserir documentos ou declaração falsa ou diversa
da que deveria ser inscrita, com o fim
de alterar a verdade sobre os fatos,
será responsabilizado civil, penal e administrativamente.

• Verificar se a nota é específica para a venda de produtos ou prestação de serviços, ou ainda, de produtos e
serviços;
• A nota fiscal deve conter a quitação do valor pago e
ser datada e assinada pelo fornecedor ou prestador
de serviço;
• Constar o atestado de recebimento dos serviços contratados ou dos produtos adquiridos, assinado e datado por funcionário efetivo da escola.
Para a emissão dos recibos que comprovem o pagamento da realização de serviços de terceiros por pessoa física (autônomo), devem ser observadas as seguintes informações:
• Conter nome e endereço completo, CPF ou RG, PIS/PASEP ou Número de Inscrição do Trabalhador no INSS
(NIT) da pessoa prestadora dos serviços;
• Ser emitidos em nome da UEx, SEC, PM ou EM constando CNPJ e endereço completo;
• Conter a identificação do PDDE;
• Ser original, preenchido sem rasuras e de forma legível;
• Conter a descrição dos serviços realizados, valor, data
e assinatura do prestador de serviços;
• Constar o atestado de recebimento dos serviços contratados, assinado e datado por funcionário efetivo
da escola.

O que ocorre se a prestação de
contas não for encaminhada no prazo
estipulado ou contiver incorreções?
• No caso das escolas públicas, a secretaria de educação do Estado ou do Distrito Federal ou a prefeitura
municipal estabelecerá prazo de 30 (trinta) dias para
apresentação ou regularização da prestação de contas.
Esgotado o prazo e persistindo a pendência, a secretaria de educação do Estado ou do Distrito Federal
ou a prefeitura municipal deverá comunicar o fato ao
FNDE, que suspenderá o repasse dos recursos financeiros e adotará as medidas necessárias à instauração
da respectiva Tomada de Contas Especial (TCE)
contra o gestor infrator.
• No caso das escolas privadas de educação especial, o FNDE estabelecerá prazo de 30 (trinta) dias
para apresentação ou regularização da prestação de contas e esgotado este prazo e persistindo a
pendência, o FNDE suspenderá o repasse dos recursos e adotará as medidas necessárias à instauração da
correspondente Tomada de Conta Especial (TCE)
contra o gestor infrator.
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• O dirigente de UEx, que não apresentar a prestação de contas dos recursos financeiros recebidos à conta do PDDE, por falta, no todo ou em
parte, de documentos, por dolo ou culpa do gestor anterior, deverá apresentar as justificativas
à secretaria de educação do Estado ou do Distrito Federal ou à prefeitura municipal de acordo
com a sua vinculação, acompanhadas de cópia
autenticada de representação contra seu antecessor protocolizada junto ao respectivo órgão
do Ministério Público, para adoção das providências cíveis e criminais da sua alçada.
A referida representação deverá ser instruída com a documentação mínima, abaixo indicada, para aceitação e julgamento do procedimento:
• qualquer documento disponível referente à transferência dos recursos, inclusive extratos da conta específica;
• relatório de ações empreendidas com os recursos
transferidos; e
• qualificação do ex-gestor ou ex-dirigente, inclusive
com o endereço atualizado, se houver.

A secretaria de educação distrital ou
estadual ou a prefeitura municipal examinará as justificativas apresentadas
pela UEx, no prazo de 15 (quinze) dias
a contar de seu recebimento, devendo:
I - em caso de acolhimento, comunicar o fato, ao FNDE, para suspensão da
inadimplência; e
II - em caso de indeferimento, encaminhar, ao FNDE, as justificativas de UEx,
juntamente com o seu parecer desfavorável, para as providências aplicáveis
à espécie.

Os dirigentes de EM, SEC e PM, que não apresentarem as
prestações de contas pela razão acima mencionada, deverão
apresentar, diretamente ao FNDE, as justificativas, acompanhadas de cópia de representação contra seus antecessores
protocolizada junto ao respectivo órgão do Ministério Público, a ser instruída da mesma forma indicada para as UEx.

Recolhimento de impostos
Com relação aos percentuais de tributos, devidos por
força da aquisição ou produção de bens ou contratação de
serviços, recomenda-se que as dúvidas porventura existentes sejam esclarecidas junto ao órgão contábil/financeiro da
respectiva unidade executora da escola (EEx, UEx ou EM) ou
junto ao órgão ou entidade arrecadadora dos respectivos tributos.
A UEx e a EM terá a obrigatoriedade de apresentar, anualmente, Declaração de Isenção do Imposto de Renda - Pessoa
Jurídica e Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ainda
que negativa, na forma e nos prazos estabelecidos, respectivamente, pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda e pela Secretaria de Políticas de Emprego e Salário
do Ministério do Trabalho e Emprego.
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Denúncia de irregularidades
Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá apresentar
denúncia formal de irregularidade na aplicação dos recursos do PDDE ao FNDE, à Controladoria Geral da União, ao
Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público.
A denúncia deverá, no mínimo, conter:
I - exposição sumária do ato ou do fato censurável,
que possibilite sua perfeita determinação; e
II - a identificação da UEx, EEx ou EM e do responsável
por sua prática, bem como a data do ocorrido.
Se a denúncia for apresentada por pessoa física, deverão ser fornecidos, além dos elementos referidos nos itens
I e II acima, o nome legível e o endereço para encaminhamento das providências adotadas.
Se a denúncia for apresentada por pessoa jurídica
(partido político, associação civil, entidade sindical etc),
deverá ser encaminhada cópia de documento que ateste
sua constituição jurídica e fornecido, além dos elementos
referidos nos itens I e II acima, o endereço da sede da representada.
Quando a denúncia for dirigida ao FNDE, deverá ser
encaminhada, preferencialmente, à sua Auditoria, por via
postal ou eletrônica, para um dos seguintes endereços:
I - Setor Bancário Sul - Quadra 02 - Bloco “F” Edifício
Áurea - 4º andar - Sala 401 - Brasília - DF - 70070.929; ou
II - audit@fnde.gov.br
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Escolas Públicas

Modelos de Formulários

ANEXO I – A
CADASTRO DE UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

BLOCO 1 - DADOS
EXECUTORA PRÓPRIA

DE

UNIDADE

Ґҏ

CAMPO 01 - CNPJ
Informar o número de inscrição da Unidade Executora
Própria (UEx) da(s) escolas(s) (cx. escolar, Associação
de Pais e Mestres etc) no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ).
ҐҏCAMPO 02 – Nome (De acordo com o cartão CNPJ)
Informar o nome ou razão social da UEx da(s) escola(s)
de acordo com a denominação no CNPJ.
ҐҏCAMPO 03 - Endereço (Rua, Avenida, ou Praça e N.º)
Informar o nome da rua, avenida ou praça e o n.º do
imóvel onde se localiza a sede da UEx .
ҐҏCAMPO 04 – Complemento (Andar, Sala etc...)
Informar o andar, n.º da sala ou outro dado complementar
do endereço da UEx.
ҐҏCAMPO 05 - Bairro/Distrito
Informar o nome do bairro/distrito onde se localiza a sede
da UEx.
ҐҏCAMPO 06 - UF
Informar a sigla da unidade da federação onde se localiza
a sede da UEx.
ҐҏCAMPO 07 - Município
Informar o nome do município onde se localiza a sede da
UEx .
ҐҏCAMPO 08 - CEP
Informar
o
Código
de
Endereçamento
Postal
correspondente ao endereço da UEx.
ҐҏCAMPOS 09 a 13 - Caixa Postal, DDD, Telefone, Fax e email
Informar os números da caixa postal, DDD local, telefone,
fax e o endereço eletrônico (e-mail) da UEx.

ҐҏCAMPO 33 – Cargo ou Função
Informar a denominação do cargo ou função exercido(a)
pelo(a) dirigente da UEx (presidente, diretor etc.).
ҐҏCAMPOS 34 a 36 - N.º Carteira de Identidade, Data da
Emissão e Órgão Expedidor/UF
Informar o número da carteira de identidade do(a)
dirigente da UEx, a data da sua emissão, o órgão que a
expediu e a sigla da unidade da federação onde este se
localiza.

BLOCO 4 - ESCOLAS VINCULADAS A
UEx E PROGRAMAÇÃO DE RECURSOS
PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

BLOCO 2 - DADOS BANCÁRIOS

CAMPO 37 – Vinculada a UEx?
- Em caso de formulário impresso, confirmar se a escola é
vinculada, ou não, a UEx, assinalando a quadrícula
correspondente; e, em caso de formulário em branco,
informar, nos campos 38 e 39, o código e o nome da
escola vinculada à UEx. - Deverá ser observado, em caso
de formulário impresso, se os dados da(s) escola(s)
informados nos Campos 38 e 39 pertencem a UEx,
referida no Bloco 1. Caso afirmativo, marcar na quadrícula
correspondente "sim", caso contrário, marcar na
quadrícula "não".
ҐҏCAMPO 38 - Cód. Escola no Censo
Informar o número do código que foi atribuído à escola,
por ocasião da realização do Censo Escolar.
ҐҏCAMPO 39 – Nome da Escola
Informar o nome da escola, conforme consta do Censo
Escolar.
ҐҏCAMPO 40 – Prog Recursos – Custeio% Capital%
Informar, do montante devido à escola que possui mais de
20 alunos, que percentual de recursos de custeio ou de
capital que o estabelecimento de ensino deseja receber
no exercício seguinte.

Ґҏ

CAMPOS 14 e 15 – Código do Banco e Nome do Banco
Informar o código e o nome do banco escolhido pela UEx
da relação de instituições bancárias conveniadas com o
FNDE.
ҐҏCAMPOS 16 e 17 - UF e Município da Agência
Informar a sigla da unidade da federação e o nome do
município onde está situada a agência bancária escolhida
pela UEx.
ҐҏCAMPOS 18 e 19 – Cód. Agência/DV e Nome da Agência
Informar o código da agência, com seu respectivo DV, e a
denominação da agência bancária escolhida pela UEx.
Ґҏ

CAMPO 20 – Nº da Conta Corrente/DV (PDDE)
- NÃO PREENCHER

BLOCO 3 - DADOS DO(A) DIRIGENTE
Ґҏ

Ґҏ

CAMPOS 21 e 22 - CPF e Nome
Informar o número de inscrição no Cadastro de Pessoa
Física (CPF) e o nome completo do(a) dirigente da UEx.
CAMPOS 23 a 32 – Endereço (Rua, Avenida ou Praça e
N.º), Complemento do Endereço (Andar, Sala etc.),
Bairro/Distrito, UF, Município, CEP, DDD, Telefone, Fax e
e-mail
Informar o endereço completo da residência do(a)
dirigente da UEx, o DDD local e seus telefone, fax e
correio eletrônico (e-mail).

Ґҏ

BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO
CAMPO 41 – Local e Data
Informar o local (município) e a data de preenchimento do
formulário.
ҐҏCAMPO 42 – Nome e Assinatura do(a) Dirigente da
Unidade Executora Própria
Campo reservado para a indicação do nome legível e
assinatura do(a) dirigente da UEx.

–

19 – Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF

Origem dos recursos: FNDE ou Recursos Próprios (RP)

Local e Data

_________________________________________

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

26 – TOTAL

18
Item

09 – Valor Recebido no Exercício

Valor: R$______________

15 – Saldo

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

22 –
Nat.
Desp

________________________________________________

21
–
Origem
R$ (*)

Saldo Devolvido

Saldo a Ser Reprogramado

10 – Recursos Próprios

20 – Tipo de bens e materiais adquiridos ou serviços contratados

14 – Despesa Realizada

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

13 – Valor Total da Receita

08 – Saldo do Exercício Anterior

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

05 – Endereço

03 – Nome da Razão Social

01 – Programa/Ação

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data

Data

24 – Pagamento
Nº Ch/OB

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Número

23 – Documento

25 – Valor (R$)

17– Nº de Escolas Atendidas

12 – Devolução ao FNDE (-)

07 – UF

______________________________________________________

Tipo

____/_____/____ a ____/____/____

16 – Período de Execução

11 – Rend. de Aplicação Financeira

06 – Município

04 – Número do CNPJ

02 – Exercício

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS
EFETUADOS

(a ser preenchido pela entidade que recebe e executa os recursos financeiros)
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO
CAMPO 01 – Programa/ Ação
CAMPO 02 – exercício
Informar o exercício a que se refere a prestação de contas.
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 - Endereço, 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)
CAMPO 13 – Valor Total da Receita
ectivamente, as datas de realização da primeira despesa e 31
de dezembro; se houve reprogramação de saldo e a PM/SEC
fixou prazo, deverão ser informadas como o início e término
do período de execução, respectivamente, as datas de
realização da primeira despesa e a fixada pela PM/SEC.
CAMPO 17 - 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 18 - Item
Informar o número seqüencial dos pagamentos efetuados.
CAMPO 19 – 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 20 – Tipo de bens e materiais adquiridos ou serviços
contratados.
Informar o tipo de material (de expediente, elétrico, didáticopedagógico etc.), ou bem adquirido e/ou serviço contratado
com pagamento efetuado.

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 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
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 – Período de Execução
Informar a data de início e término do período de execução dos
recursos. No caso de UEx, será informado da seguinte forma:
se a UEx não reprogramou saldo e a PM/SEC não
fixou prazo limite para uso dos recursos, deverão ser
informadas como o início e o término do período de
execução, respectivamente, as datas de crédito do dinheiro
pelo FNDE e 31 de dezembro; se não houve reprogramação
de saldo, mas houve fixação de prazo, deverão ser
informadas como início e o término do período de execução,
respectivamente, as datas do crédito do dinheiro pelo FNDE
e a fixada pela PM/SEC;
.
se a UEx reprogramou saldo e a PM/SEC não fixou
prazo limite para uso dos recursos, deverão ser informadas
como o início e o término do período de execução, resp
CAMPO 21 – Origem dos recursos
Informar se o pagamento foi efetuado com recursos do FNDE
ou recursos próprios
22 - Nat. Desp.
Informar (C) quando a natureza da despesa for Custeio ou (K)
quando se tratar de despesa de Capital.
CAMPO 23 – 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
as seguintes abreviaturas:
x
RB para recibo
x
FT para fatura
x
NF para nota fiscal
CAMPO 24 – 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 25 - Valor (R$)
Informar o valor do pagamento efetuado.
CAMPO 26 - Total
Informar o valor total correspondente ao somatório do Campo
25.

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.

08 – Documento
Número

Data

11 – Valor (R$)

07 – UF

Total

_________________________________________________________
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM

Unitário

04 – N.º do CNPJ

02 – Exercício

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

10 – Quantidade

06 – Município

______________________________________________________
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM

09 – Especificação dos Bens

________________________________________________
Local e Data

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO

12 - TOTAL

Tipo

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

05 – Endereço

03 – Nome da Razão Social

01 – Programa/Ação

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS
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 (recibo, fatura ou 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 as seguintes abreviaturas:
-

RB para recibo
FT para fatura
NF para nota fiscal

CAMPO 09 - ESPECIFICAÇÃO DOS BENS
Informar a especificação do bem adquirido ou
produzido.
- Relacionar apenas os bens de capital
(aqueles que, pela sua natureza, aumenta o
patrimônio disponível na 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, por exemplo, de uma escola
comprar materiais e confeccionar uma mesa.

CAMPO 10 - Quantidade
Informar
a
quantidade
relacionado(s).

do(s)

bem(ns)

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.

Nome da UEx

QTDE.

VALOR (R$)
UNITÁRIO
TOTAL

_____________________________________________
Assinatura do(a) Responsável pela UEx

NOTA FISCAL
N.º
DATA

_____________________________________________
Nome do(a) Responsável pela UEx

DESCRIÇÃO DO BEM

___________________________________________
Local e Data

TOTAIS:

N.º ORD.

guarda e conservação do(s) mesmo(s).

seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela

Nome do município ou da secretaria de educação do estado ou do Distrito Federal

adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à)_________________________________________________ para que

Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo,

Nome da Escola

_______________________________________________________________ faz, em conformidade com a legislação aplicável ao Programa

Nome da UEx

Pelo presente instrumento a(o) ____________________________________________________________________________, da Escola

T E R M O DE D O A Ç Ã O

09 – Cód. da Agência

Valor (R$)

________________________________________________
Local e Data

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

16 – Total

Histórico

12 – Créditos não Demonstrados no Extrato
Valor (R$)

15 – Saldo Contábil (11+12) –
(13+14)

07 – UF

02 – Exercício

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

________________________________________________________
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante legal da EEx ou EM

Histórico

Valor (R$)

11 – Saldo do Extrato Bancário
Valor (R$)

04 – N.º do CNPJ

14 – Restos a Pagar Processados

___________________________________________________________
Nome Legível do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx ou EM

Histórico

Data:

06 – Município

__________/___________/___________
13 – Débitos não Demonstrados no Extrato

10 – Nº da Conta Corrente

BLOCO 3 – DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA

08 – Banco

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO

05 – Endereço

03 – Nome da Razão Social

01 – Programa/Ação

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
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).
CAMPO 04 - Nº do CNPJ
Informar o número de inscrição da EEx ou EM no
CNPJ.
CAMPOS 05 e 07 - Município 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 – Banco, Cód 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
salto 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.

pdde

Modelos de Formulários

Escolas Privadas
de Educação Especial

ANEXO I
CADASTRO DO(A) ÓRGÃO/ENTIDADE E DO(A) DIRIGENTE
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

BLOCO 1- IDENTIFICAÇÃO

BLOCO 3 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

CAMPO 01 - CNPJ
Informar o número de inscrição do(a) órgão/ entidade
proponente (Secretaria de Educação dos Estados e do
Distrito Federal, Prefeitura Municipal ou Entidade Privada
sem fins lucrativos) no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ).
CAMPO 02 – NOME
Informar o nome do(a) órgão/entidade proponente, de acordo
com a denominação constante do CNPJ.
CAMPO 03 - ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, OU PRAÇA E
N.º)
Informar o nome da rua, avenida ou praça e o n.º do imóvel
onde se localiza a sede do(a) órgão/ entidade proponente.
CAMPO 04 - COMPLEMENTO DO ENDEREÇO (ANDAR,
SALA ETC.)
Informar o andar, n.º da sala ou outro dado complementar do
endereço do(a) órgão/entidade proponente.
CAMPO 05 - BAIRRO/DISTRITO
Informar o nome do bairro/distrito onde se localiza a sede
do(a) órgão/entidade proponente.
CAMPO 06 - UF
Informar a sigla da unidade da federação onde se localiza a
sede do(a) órgão/entidade proponente.
CAMPO 07 - MUNICÍPIO
Informar o nome do município onde se localiza a sede do(a)
órgão/entidade proponente.
CAMPO 08 - CEP
Informar o Código de Endereçamento Postal correspondente
ao endereço do(a) órgão/entidade proponente.
CAMPOS 09 a 13 - CAIXA POSTAL, DDD, TELEFONE, FAX
E E-MAIL
Informar os números da caixa postal, DDD, telefone, fax e o
endereço
eletrônico
(e-mail)
do(a)
órgão/entidade
proponente.

CAMPOS 21 e 22 - CÓDIGO DO BANCO E NOME DO
BANCO
Informar o código e o nome do banco escolhido pelo(a)
órgão/entidade proponente da relação de instituições
bancárias conveniadas com o FNDE.
CAMPOS 23 e 24 - UF E MUNICÍPIO DA AGÊNCIA
Informar a sigla da unidade da federação e o nome do
município onde está situada a agência bancária escolhida
pelo(a) órgão/entidade proponente.
CAMPOS 25 e 26 - CÓDIGO DA AGÊNCIA/DV E NOME DA
AGÊNCIA
Informar o código da agência, com seu respectivo DV, e a
denominação da agência bancária escolhida pelo(a)
órgão/entidade proponente.
CAMPO 27 - Nº DA CONTA CORRENTE/DV
NÃO PREENCHER

BLOCO 2 - TIPO
CAMPO 14 - TIPO
Informar a esfera administrativa à qual pertence o(a)
órgão/entidade proponente, assinalando a quadrícula
correspondente.
CAMPOS 15 e 16 - TELEFONE E FAX DA SEC. MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO
Informar os números do telefone e do fax da secretaria
municipal de educação (quando o(a) órgão/entidade
proponente pertencer à esfera municipal).
CAMPOS 17 e 18 - UNIDADE GESTORA DO ÓRGÃO
FEDERAL E GESTÃO DO ÓRGÃO FEDERAL
NÃO PREENCHER
CAMPO 19 - Nº REGISTRO NO CNAS OU NO MINISTÉRIO
DA JUSTIÇA
Informar o número do registro no Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS) ou do Certificado emitido pelo
Ministério da Justiça, somente quando se tratar de entidade
privada sem fins lucrativos.
CAMPO 20 - ESCOLA(S) MANTIDA(S) PELA ENTIDADE
PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
Informar o código e nome da(s) escola(s), mantida(s) pela
entidade privada sem fins lucrativos, constante(s) do Censo
Escolar.

BLOCO 4
DIRIGENTE

-

IDENTIFICAÇÃO

DO(A)

CAMPOS 28 e 29 - CPF E NOME
Informar o número de inscrição no Cadastro de Pessoa
Física (CPF) e o nome completo do(a) dirigente do(a)
órgão/entidade proponente.
CAMPO 30 - SEXO
Informar o sexo do(a) dirigente do(a) órgão/entidade
proponente, assinalando a quadrícula correspondente.
CAMPO 31 - NACIONALIDADE
Informar a nacionalidade do dirigente do(a) órgão/entidade
proponente.
CAMPO 32 – ESTADO CIVIL
Informar o estado civil do(a) dirigente do órgão/entidade
proponente.
CAMPOS 33 a 42 - ENDEREÇO (RUA, AVENIDA OU
PRAÇA E N.º), COMPLEMENTO DO ENDEREÇO (ANDAR,
SALA ETC.), BAIRRO/DISTRITO, UF, MUNICÍPIO, CEP,
DDD, TELEFONE, FAX E E-MAIL
Informar o endereço completo da residência do(a) dirigente
do(a) órgão/entidade proponente, o DDD local e seus
telefone, fax e correio eletrônico (e-mail).
CAMPO 43 - CARGO OU FUNÇÃO
Informar o cargo ou função do(a) dirigente do(a)
órgão/entidade proponente.
CAMPOS 44 a 46 - N.º CARTEIRA DE IDENTIDADE, DATA
DA EMISSÃO E ÓRGÃO EXPEDIDOR/UF
Informar o número da carteira de identidade do(a) dirigente
do(a) órgão/entidade proponente, a data da sua emissão,
órgão que a expediu e a sigla da unidade da federação onde
este se localiza.

BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO
CAMPO 47 - LOCAL E DATA
Informar o local (município) e a data de preenchimento do
formulário.
CAMPO 48 - NOME DO(A) DIRIGENTE OU DO SEU
REPRESENTANTE LEGAL
Informar, legível, o nome completo do(a) dirigente, ou do
representante legal, do(a) órgão/entidade proponente.
CAMPO 49 - ASSINATURA DO(A) DIRIGENTE OU DO SEU
REPRESENTANTE LEGAL
Campo reservado para a assinatura do(a) dirigente, ou do
representante legal, do(a) órgão/entidade proponente.

ANEXO II - A
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) E PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO
AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE
DEFICIÊNCIA (PAED)
TERMO DE COMPROMISSO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
O(a) ____________________________________________________________, sediado(a) no
(Entidade Mantenedora)

município de _______________________________________, _______ representado(a) por seu(sua)
(UF)

Presidente __________________________________________________, _____________, residente
(nome)

( estado civil)

e domiciliado(a) no(a) ____________________________________________, __________________,
(Rua/Avenida/Praça)

(Bairro).

__________________________________, ________, portador do CPF nº _____________________,
(Cidade)

(UF)

e da Carteira de Identidade nº ____________________________,______________,______, para ser
(Órgão Expedidor)

(UF)

contemplado(a) com os recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e do Programa de
Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de
Deficiência (PAED), destinados à(s) escola(s) de educação especial por este(a) mantida(s), firma o
compromisso, sob pena de sujeitar-se às cominações legais pertinentes, de:
a) apresentar, tempestivamente, ao FNDE, os dados cadastrais e documentos exigidos, com vistas à
formalização dos processos de adesão e habilitação aos programas, para fins de atendimento da(s)
escola(s) beneficiária(s) por este(a) mantida(s);
b) empregar os recursos em favor da(s) escola(s) beneficiária(s) que mantém(êm), respeitando as
regras e as finalidades dos programas;
c) reunir a comunidade escolar para divulgar o recebimento dos recursos e selecionar as
necessidades prioritárias a serem supridas;
d) executar as despesas mediante a realização de pesquisa de preços com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos recebidos;
e) manter e gerir os recursos nas correspondentes contas bancárias especificas em que foram
depositados, movimentando-os somente para pagamentos das despesas relacionadas com as
finalidades dos programas, mediante cheque nominativo ao credor ou para aplicação no mercado
financeiro;
f) aplicar os recursos em caderneta de poupança nos casos em que a previsão de sua utilização for
igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, quando a utilização
dos mesmos verificar-se em prazos menores de um mês;
g) empregar, quando for o caso, os rendimentos resultante de aplicações financeiras nas finalidades
dos programas;
h) manter registros contábeis específicos para acompanhamento e controle do fluxo dos recursos
recebidos, destacando a receita, as aplicações financeiras e respectivos rendimentos, bem como as
despesas realizadas;
i) proceder à incorporação ao seu patrimônio dos bens adquiridos ou produzidos com recursos dos
programas, vedado o seu uso fora do âmbito da(s) unidade(s) escolar(es) beneficiária(s);

Continuação do ANEXO II - A
j) proceder ao imediato tombamento dos bens adquiridos ou produzidos, afixando-lhes plaquetas que
possibilitem identificar ter sido a sua aquisição ou produção realizada com recursos dos programas;
k) custear, com recursos próprios, o tombamento, a guarda, manutenção e conservação dos bens
adquiridos ou produzidos à conta dos programas;
l) apresentar a prestação de contas dos recursos recebidos, da seguinte forma:
l. 1) do PDDE, ao FNDE, até o dia 28 de fevereiro do ano subseqüente ao dos repasses;
l. 2) do PAED, ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Conselho do
FUNDEF), até o dia 28 de fevereiro do ano subseqüente ao dos repasses;
m) manter, em sua sede, em boa ordem e organização, à disposição do FNDE e dos órgãos de
controle interno e externo, pelo prazo determinado na legislação pertinente, os documentos
comprobatórios da realização das despesas relativas aos programas, emitidos em seu nome e
identificados com os nomes dos programas, ainda que a contabilização tenha sido confiada a
terceiros;
n) garantir o livre acesso de servidores ou representantes do FNDE e dos órgãos de controle interno e
externo, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com a
execução dos recursos dos programas, quando em missão de acompanhamento, fiscalização ou de
auditoria;
o) promover o atendimento especializado aos educandos da(s) escola(s) beneficiária(s) portadores de
necessidades especiais, cuja situação não permita a integração em classes de ensino regular;
p) concorrer para a inserção, progressiva, dos educandos portadores de necessidades especiais em
classes comuns de ensino regular;
q) cumprir e fazer cumprir as disposições das Resoluções FNDE/CD nº
(PDDE), datada de
____/____/_____ e nº
(PAED), datada de ____/____/_____, da Medida Provisória nº 2.178-36, de
24 de agosto de 2001 e da Lei n° 10.845, de 05 de março de 2004.
_______________________________, ____/____/____.
Local

Data

______________________________________________
Assinatura do(a) Presidente

–

19 – Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF

Origem dos recursos: FNDE ou Recursos Próprios (RP)

Local e Data

_________________________________________

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

26 – TOTAL

18
Item

Valor: R$______________

15 – Saldo

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

________________________________________________

21
– 22 –
Origem
Nat.
R$ (*)
Desp

Saldo Devolvido

Saldo a Ser Reprogramado

10 – Recursos Próprios

20 – Tipo de bens e materiais adquiridos ou serviços contratados

09 – Valor Recebido no Exercício

14 – Despesa Realizada

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

13 – Valor Total da Receita

08 – Saldo do Exercício Anterior

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

05 – Endereço

03 – Nome da Razão Social

01 – Programa/Ação

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data

Data

24 – Pagamento
Nº Ch/OB

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Número

23 – Documento

25 – Valor (R$)

17– Nº de Escolas Atendidas

12 – Devolução ao FNDE (-)

07 – UF

______________________________________________________

Tipo

____/_____/____ a ____/____/____

16 – Período de Execução

11 – Rend. de Aplicação Financeira

06 – Município

04 – Número do CNPJ

02 – Exercício

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS
EFETUADOS
(a ser preenchido pela entidade que recebe e executa os recursos financeiros)
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 - Endereço, 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)
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 – Período de Execução
Informar a data de início e término do período de
execução dos recursos. No caso de UEx, será informado
da seguinte forma:
se a UEx não reprogramou saldo e a PM/SEC não
fixou prazo limite para uso dos recursos, deverão ser
informadas como o início e o término do período de
execução, respectivamente, as datas de crédito do
dinheiro pelo FNDE e 31 de dezembro; se não houve
reprogramação de saldo, mas houve fixação de prazo,

deverão ser informadas como início e o término do
período de execução, respectivamente, as datas do
crédito do dinheiro pelo FNDE e a fixada pela PM/SEC;
.
se a UEx reprogramou saldo e a PM/SEC não
fixou prazo limite para uso dos recursos, deverão ser
informadas como o início e o término do período de
execução, respectivamente, as datas de realização da
primeira despesa e 31 de dezembro; se houve
reprogramação de saldo e a PM/SEC fixou prazo,
deverão ser informadas como o início e término do
período de execução, respectivamente, as datas de
realização da primeira despesa e a fixada pela
PM/SEC.
CAMPO 17 - 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
EFETUADOS

–

PAGAMENTOS

CAMPO 18 - Item
Informar o número seqüencial dos pagamentos efetuados.
CAMPO 19 – 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 20 – 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 21 – Origem dos recursos
Informar se o pagamento foi efetuado com recursos do
FNDE ou recursos próprios
22 - Nat. Desp.
Informar (C) quando a natureza da despesa for Custeio ou
(K) quando se tratar de despesa de Capital.
CAMPO 23 – 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 as seguintes abreviaturas:
x
RB para recibo
x
FT para fatura
x
NF para nota fiscal
CAMPO 24 – 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 25 - Valor (R$)
Informar o valor do pagamento efetuado.
CAMPO 26 - Total
Informar o valor total correspondente ao somatório do
Campo 25.
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.

08 – Documento
Número

Data

PRESTAÇÃO DE CONTAS

11 – Valor (R$)

07 – UF

Total

_________________________________________________________
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM

Unitário

04 – N.º do CNPJ

02 – Exercício

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

10 – Quantidade

06 – Município

______________________________________________________
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM

09 – Especificação dos Bens

________________________________________________
Local e Data

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO

12 - TOTAL

Tipo

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

05 – Endereço

03 – Nome da Razão Social

01 – Programa/Ação

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS
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.

CAMPO 09 - ESPECIFICAÇÃO DOS BENS
Informar a especificação do bem adquirido ou
produzido.
- Relacionar apenas os bens de capital
(aqueles que, pela sua natureza, aumenta o
patrimônio disponível na 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, por exemplo,
de uma escola comprar materiais e
confeccionar uma mesa.
CAMPO 10 - Quantidade
Informar
a
quantidade
relacionado(s).

do(s)

bem(ns)

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
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS
BENS
ADQUIRIDOS
OU
PRODUZIDOS
CAMPO 08 – Documento (Tipo, Número e
Data)
Informar o tipo (recibo, fatura ou 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
as
seguintes
abreviaturas:
-

RB para recibo
FT para fatura
NF para nota fiscal

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.

09 – Cód. da Agência

Valor (R$)

________________________________________________
Local e Data

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

16 – Total

Histórico

12 – Créditos não Demonstrados no Extrato
Valor (R$)

15 – Saldo Contábil (11+12) –
(13+14)

07 – UF

02 – Exercício

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

________________________________________________________
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante legal da EEx ou EM

Histórico

Valor (R$)

11 – Saldo do Extrato Bancário
Valor (R$)

04 – N.º do CNPJ

14 – Restos a Pagar Processados

___________________________________________________________
Nome Legível do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx ou EM

Histórico

Data:

06 – Município

__________/___________/___________
13 – Débitos não Demonstrados no Extrato

10 – Nº da Conta Corrente

BLOCO 3 – DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA

08 – Banco

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO

05 – Endereço

03 – Nome da Razão Social

01 – Programa/Ação

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
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).
CAMPO 04 - Nº do CNPJ
Informar o número de inscrição da EEx ou EM no
CNPJ.
CAMPOS 05 e 07 - Município 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 – Banco, Cód 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
salto 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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