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Constituição Federal de 1988

Art. 211 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios organizarão em regime de colaboração seus
sistemas de ensino.

§ 1º - A União [...] exercerá, em matéria educacional,
função redistributiva e supletiva, de forma a garantir
equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo
de qualidade do ensino mediante assistência técnica e
financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios;

� Origem da Verba
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O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) é uma autarquia federal responsável pela
execução de políticas educacionais do Ministério da
Educação (MEC)

� Origem da Verba

Lembrando que: Autarquias são
pessoas jurídicas de direito público,
criadas por lei específica que dispõem de
patrimônio próprio e realizam atividades
típicas do Estado, de forma
descentralizada.
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Exemplos de Programas em execução pelo FNDE:
▫ Alimentação Escolar 
▫ Livro Didático 

▫ Dinheiro Direto na Escola → PDDE
▫ Biblioteca da Escola
▫ Transporte Escolar
▫ Caminho da Escola

Orçamento previsto para 2017:

►MEC: R$ 105,65 bilhões

►FNDE: R$ 62,84 bilhões (59,47%)

►PDDE para PCRJ: R$ 14,9 milhões (*) 

� Origem da Verba
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Portal FNDE / Boletim n°2/2017

Entre 29/06/2017 e 12/07/2017, o FNDE

realizou a liberação da primeira parcela de

2017 do PDDE. No total, foram

transferidos R$ 304,2 milhões, que

beneficiarão 92,5 mil unidades escolares e

23,3 milhões de alunos de todos os estados

brasileiros.

Portal FNDE / REx - Relação de
Unidades Executoras Atendidas pelo
PDDE: Município do Rio de Janeiro

1º Parcela

Valor Total: R$ 7.453.860,00

Valor Pago: R$ 5.816.070,00

(Consulta realizada em 02/08/2017)

� Origem da Verba
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� Origem da Verba

Como repassar recursos às escolas?

Por meio de entidades representativas da
comunidade escolar que possuam CNPJ,
tais como:
– Associações de Pais e Mestres
– Caixas Escolares
– Conselhos Escolares

No Município do Rio de Janeiro as 
entidades representativas são os 
Conselhos Escola-Comunidade 

(CEC)

CEC
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�Execução dos Recursos

�Valor do Repasse
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Lei nº 11.947/2009 Dispõe sobre o Programa Dinheiro Direto na Escola
(PDDE) aos alunos da educação básica [...];

Resolução nº 9/2011 Estabelece os procedimentos a serem adotados para
aquisição de materiais e bens e contratação de
serviços, com os repasses do PDDE [...];

Resolução nº 10/2013 Dispõe sobre os critérios de repasse e execução do
PDDE;

Resolução nº 15/2014 Dispõe sobre as prestações de contas das entidades
beneficiadas pelo PDDE e suas ações agregadas

� PDDE Básico
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OBJETIVOS

• Prestar assistência financeira em caráter suplementar com o propósito
de contribuir para o provimento das necessidades prioritárias dos
estabelecimentos e para a promoção de melhorias em sua
infraestrutura física e pedagógica;

• Além de destinar recursos às escolas, o PDDE tem por fim promover:
» a autonomia escolar
» o exercício da cidadania com a participação da comunidade escolar

� PDDE Básico
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PÚBLICO ALVO

Os recursos do PDDE destinam-se a beneficiar:

• escolas públicas das redes estaduais, municipais e do Distrito
Federal, que possuam alunos matriculados na educação básica, de
acordo com dados extraídos do censo escolar, realizado pelo MEC;

� PDDE Básico

• escolas privadas de educação básica, na modalidade de
educação especial mantidas por entidades beneficentes
de assistência social;

• polos presenciais do sistema Universidade Aberta do
Brasil (UAB) que ofertem programas de formação
continuada a profissionais da educação básica.
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ENTIDADES

Os recursos do PDDE serão destinados às escolas por intermédio das seguintes
Entidades:

Entidade

Executora (EEx)
Prefeituras municipais e secretarias distritais e estaduais

Unidade

Executora (UEx)
Entidade privada sem fins lucrativos, representativa das escolas
públicas, integrada por membros da comunidade escolar

Entidade

Mantenedora 

(EM)

Entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como
beneficente de assistência social, representativa das escolas
privadas de educação especial

� PDDE Básico



• ENTIDADE 
EXECUTORA 
(EEx)

• UNIDADE 
EXECUTORA 
(UEx)

• ENTIDADE 
MANTENEDORA
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� PDDE Básico

Prefeitura do Rio de 
Janeiro / Secretaria 
Municipal de Educação

Conselho Escola  
Comunidade (CEC)CEC

Exemplos: Associação de pais e amigos 
dos excepcionais, Associação Pestalozzi, 
etc.



15

CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO

� Escolas públicas com mais de 50 alunos matriculados na educação básica
deverão, obrigatoriamente, constituir suas respectivas UEx.

� Escolas públicas com até 50 alunos é facultada e recomendada a constituição
de UEx.

� Escolas públicas que possuírem, cada uma, individualmente, até 99 alunos, é
facultada a formação de consórcio, de no máximo 5 unidades escolares, com
vistas à constituição de uma única UEx.

� PDDE Básico
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ADESÃO AO PROGRAMA

� A adesão ao programa é uma condição indispensável para a liberação dos
recursos, pois trata-se de uma parceria firmada entre a EEx e o FNDE.

� A adesão ocorre por intermédio do sistema PDDEWeb, disponível no sítio
www.fnde.gov.br.

� As UEx deverão efetivar o cadastro, junto ao FNDE por intermédio do
sistema PDDEWeb.

� PDDE Básico

Adesão ���� PCRJ/SME Efetivação do cadastro ���� CEC
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TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS 

• A transferência de recursos financeiros do PDDE será realizada sem a
necessidade de celebração de convênio, acordo, contrato, ajuste ou
instrumento congênere.

� PDDE Básico

• Os recursos transferidos do PDDE serão creditados em
conta bancária específica, em bancos oficiais
parceiros, em agências indicadas pelas Entidades.
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EXECUÇÃO DOS RECURSOS

• A execução dos recursos deverá ocorrer até 31 de dezembro do ano em
que tenha sido efetivado o respectivo crédito na conta corrente específica.

� PDDE Básico

• Os saldos de recursos financeiros poderão ser
reprogramados, obedecendo às classificações de
custeio e capital nas quais foram repassados, para
aplicação no exercício seguinte.
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VALOR DO REPASSE

O cálculo do valor do repasse será composto de um valor fixo e um valor 
variável (per capita): 

Especificação Fixo Variável

Escola pública urbana com UEx R$ 1.000,00 R$ 20,00 

Escola pública rural com UEx R$ 2.000,00 R$ 20,00 

Escola privada de educação especial R$ 1.000,00 R$ 60,00 

Escola pública urbana sem UEx - R$ 40,00 

Escola pública rural sem UEx - R$ 60,00 

Público alvo da educação especial em escola pública - R$ 80,00 

� PDDE Básico
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Como calcular o valor do repasse para uma escola 
do Município do Rio de Janeiro?

� PDDE Básico

Exemplo 1: Unidade Escolar com 373 alunos e que possui UEx:

• Valor Fixo: R$ 1.000,00

• Valor per capta: 373 x R$ 20,00 = R$ 7.460,00

• Valor Total = R$ 1.000,00 + R$ 7.460,00 = R$ 8.460,00



� PDDE Básico

Valor Total 
Recebido

%
Recursos 

de Custeio

%
Recursos 
de Capital

PDDEWeb: Prazo para
definir os percentuais que
desejarão receber de
custeio e capital

Exemplo 2: Unidade Escolar (com UEx) com 374 alunos, sendo 1 aluno incluído:

• Valor Fixo: R$ 1.000,00

• Valor per capta: 373 x R$ 20,00 = R$ 7.460,00

• Valor per capta (aluno incluído): 1 x 80,00 = R$ 80,00

• Valor Total = R$ 1.000,00 + R$ 7.460,00 + 80,00 = R$ 8.540,00
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EM QUE EMPREGAR OS RECURSOS

Os recursos do programa podem ser empregados:

» na avaliação da aprendizagem;

» na implementação de projeto pedagógico;

» no desenvolvimento de atividades educacionais;

» na aquisição de material de consumo;

» na aquisição de material permanente;

» na manutenção, conservação e pequenos reparos da estrutura física;

� Aplicação dos Recursos
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Os recursos liberados na categoria de custeio poderão
ser utilizados para cobrir despesa cartorária
decorrente de alteração no estatuto e recomposição de
seus membros.

Material de consumo x Material de capital:

♦ para a aquisição de material de consumo deve ser utilizado recursos de
custeio.

♦ para a aquisição de material permanente apenas quando receber
recursos de capital.

� Aplicação dos Recursos
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VEDAÇÃO À APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE

» gastos com pessoal;

» agente público da ativa;

» tarifas bancárias; 

» ações objeto de financiamento por outros programas do FNDE:
▪ Livros Didáticos (Programa Nacional do Livro Didático - PNLD)

▪ Livros de literatura e de pesquisa (Programa Nacional Biblioteca da Escola -
PNBE)

▪ Gêneros alimentícios (Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE)

» pagamento de tributos, exceto os incidentes sobre os bens adquiridos para a 
consecução dos objetivos do programa.

� Aplicação dos Recursos
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Outras vedações à aplicação dos recursos:

» passagens e diárias;

» reformas de grande porte e ampliação de áreas construídas;

» coquetéis, recepções, festividades, prêmios, presentes;

» despesas de qualquer espécie que caracterizem auxílio
assistencial ou individual (uniforme, material escolar, etc.)

� Aplicação dos Recursos

Fonte: Material do encontro TCMRJ e FNDE
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COMO EMPREGAR OS RECURSOS

� A Resolução nº 9/2011 estabelece os procedimentos
a serem adotados para a aquisição de materiais e
bens e a contratação de serviços, com recursos do
PDDE;

� as aquisições e contratações deverão observar os
princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência;

� e tem por finalidade sistematizar, disciplinar e
padronizar os procedimentos administrativos;

� Aplicação dos Recursos

OBS: Guia de Orientações 
disponível no Portal do FNDE
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Os procedimentos para utilização dos
recursos do PDDE em 5 passos:

� 1º Passo: Levantamento e seleção das
necessidades prioritárias

� 2º Passo: Realização de pesquisas de
preços e escolha da melhor proposta

� 3º Passo: Aquisição e/ou contratação
� 4º Passo: Tombamento dos bens
� 5º Passo: Guarda da documentação

� Aplicação dos Recursos

IMPORTANTE: 
As decisões devem ser 

registradas em Ata
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1º Passo: Levantamento e seleção das necessidades prioritárias:

▪ Convocar a comunidade escolar;

▪ Observar as legislações que regem o Programa;

▪ Realizar levantamento das necessidades;

▪ Elencar as prioridades.

Tal iniciativa tem por objetivo incentivar a participação 
e o controle social na gestão dos recursos e garantir 
maior transparência no uso do dinheiro público

� Aplicação dos Recursos
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2º Passo: Realização de pesquisas de preços e escolha da melhor 
proposta

▪ Realizar ampla pesquisa de preços com, no mínimo, 3 orçamentos;

▪ As 3 melhores propostas deverão ser indicadas no formulário Consolidação

de Pesquisas de Preços;

� Aplicação dos Recursos

▪ Registrar em ATA os critérios adotados para
seleção das melhores propostas;

▪ Escolher a proposta mais vantajosa.
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3º Passo: Aquisição e/ou contratação

▪ Observar as categorias econômicas: Custeio x Capital;

▪ Pagamento pela UEx → cheque nominativo, por meio
eletrônico ou cartão PDDE (em breve);

� Aplicação dos Recursos

▪ Aquisições/contratações de Pessoas Jurídicas: deve ser exigida a
apresentação de documento fiscal original (nota fiscal, cupom fiscal,
fatura);

▪ Serviços realizados por Pessoas Físicas: pode ser aceito recibo, desde que
conste a especificação do serviço, identificação (completa) e assinatura do
prestador.
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4º Passo: Tombamento dos bens

▪ Os bens permanentes adquiridos com os recursos do PDDE deverão ser
tombados e incorporados ao patrimônio da EEx e destinados ao uso dos
respectivos estabelecimentos de ensino;

▪ UEx deve elaborar o Termo de Doação;

▪ Os bens permanentes adquiridos são doados à EEx para incorporação ao seu
patrimônio;

▪ Os bens doados devem ser registrados para facilitar a identificação pelos
órgãos de controle.

� Aplicação dos Recursos
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5º Passo: Guarda da documentação

▪ Toda a documentação probatória deverá ser mantida em arquivo, em boa
ordem e organização, na sede da UEx, juntamente com os demais
documentos do PDDE, à disposição da Comunidade Escolar, do FNDE e
dos Órgãos de controle, pelo prazo de 10 anos,

� Aplicação dos Recursos
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Parte 3 – VERBAS ESCOLARES
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ATENÇÃO: NÃO significa que todos os bens,
materiais e serviços descritos nessa Portaria
podem ser adquiridos ou contratados com
recursos do PDDE.

Despesa de custeio ou de capital

A Portaria n° 448/2002, da Secretaria do Tesouro Nacional, é um importante
referencial para auxiliar na correta classificação de produtos em material de
consumo ou permanente e na identificação em que categoria de despesa se
enquadra, se custeio ou capital.

� Categorias Econômicas: Custeio x Capital
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Como saber se uma despesa é de custeio ou de capital?

� No Município do Rio de Janeiro, o sistema SIGMA (Sistema de
Gerenciamento de Materiais) auxilia na identificação da despesa: se de
custeio ou de capital;

� Categorias Econômicas: Custeio x Capital

� As dúvidas relacionadas ao assunto devem ser sanadas junto aos Comitês
Regionais ou Gerência de Infraestrutura das CREs ou com o setor
contábil/financeiro da SME
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Recursos de custeio:
são aqueles destinados à aquisição de bens e materiais de consumo e à
contratação de serviço para a realização de atividades de manutenção,
necessários ao regular funcionamento da escola.

(Manual de Orientações Básicas do PDDE/2003)

Para efeito da Portaria 448 da STN, entende-se como material de consumo:

● aquele que, em razão de seu uso corrente, perde normalmente sua identidade

física ou tem sua utilização limitada a dois anos;

� Categorias Econômicas: Custeio x Capital
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Recursos de capital:
são aqueles destinados a cobrir despesas com a aquisição de equipamentos e
material permanente para as escolas, que resultem em reposição ou elevação
patrimonial.

(Manual de Orientações Básicas do PDDE/2003)

Para efeito da Portaria 448 da STN, entende-se como material permanente:

● aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física ou

tem uma durabilidade superior a dois anos.

� Categorias Econômicas: Custeio x Capital
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Despesas de Custeio 
(material de consumo ou contratação de 

serviço)

Despesas de Capital 
(material permanente)

• Aquisição de material de expediente;

• Aquisição de material para manutenção
e reparo das instalações elétricas,
hidráulicas e sanitárias;

• Contratação de serviços para realização
de manutenção e reparo de
equipamentos;

• Avaliação da aprendizagem, projetos
pedagógicos, atividades educacionais.

• Aquisição de eletrodomésticos e
utensílios domésticos;

• Aquisição de computadores e
equipamentos de informática;

• Aquisição de equipamentos de
filmagem, gravação e reprodução de
som e imagem;

• Aquisição de mobiliário e aparelho de
ar-condicionado.

Exemplos de Despesas de Custeio e Capital do Boletim Informativo nº 03/2016
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Não. É vedada a destinação de recursos de capital
para realização de despesas de custeio e vice-versa.

Posso utilizar recursos de capital em despesas de 
custeio e vice-versa?

� Categorias Econômicas: Custeio x Capital
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As Unidades Executoras Próprias (UEx) deverão:

� Afixar, em local de fácil acesso e visibilidade, a relação de seus membros e o
demonstrativo sintético que evidencie os bens, materiais e serviços adquiridos
com recursos do PDDE;

� Exercer plenamente autonomia de gestão do PDDE, assegurando à
comunidade escolar participação sistemática e efetiva nas decisões colegiadas;

� Disponibilizar à comunidade toda e qualquer informação referente à aplicação
dos recursos do programa;

� Manter o acompanhamento das transferências do PDDE;

� Prestar contas à EEx acerca dos recursos recebidos.

� Procedimentos Administrativos

CECCECCECCEC
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As Entidades Executoras (EEx) deverão:

� Apoiar, técnica e financeiramente, as UEx, no cumprimento das obrigações,
bem como zelar para que elas não incorram em falhas que comprometam sua
regularidade junto ao FNDE;

� Acompanhar, fiscalizar e controlar a execução dos recursos repassados às
UEx;

� Receber e analisar as prestações de contas das UEx, emitindo parecer
favorável ou desfavorável acerca de sua aprovação;

� Enviar tempestivamente, ao FNDE, as prestações de contas dos recursos
destinados às escolas integrantes de sua respectiva rede de ensino.

� Procedimentos Administrativos
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• Os recursos do PDDE deverão ser aplicados:

» Até 30 dias → em fundo de aplicação financeira de curto
prazo

» Mais de 30 dias→ em caderneta de poupança

� Procedimentos Administrativos

SERVIÇOS BANCÁRIOS

• As contas bancárias abertas serão isentas de pagamento de taxas e tarifas;

• A movimentação dos recursos somente é permitida para a aplicação
financeira e pagamento de despesas relacionadas com a finalidade do
programa;
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INOVAÇÕES: CARTÃO PDDE

• O cartão PDDE é um cartão de débito cujo objetivo é
possibilitar pagamentos de bens, materiais e serviços
nos estabelecimentos comerciais, por meio de
máquinas leitora de cartão magnético.

� Procedimentos Administrativos

Fonte: Guia de Orientações para uso do Cartão PDDE

• Também pode ser usado para realização de:
▫ transferências de valores para contas do Banco do Brasil e outros bancos

(DOC e TED);
▫ emissão de Ordem de Pagamento, em favor de pessoas que não possuem

conta bancária;
▫ saques em terminais de autoatendimento do Banco do Brasil (obedecendo

aos limites estabelecidos).
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� Procedimentos Administrativos

• A versão experimental do Cartão
PDDE está sendo implantada no
Estado do Espírito Santo e no
Distrito Federal;

• Previsão do FNDE para 2018 que o
cartão seja implementado no
restante do país.

Boletim Informativo nº 2 – Edição 6

Cartão PDDE

Cartão PDDE chega às 
UEx do DF e Espírito 
Santo


