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NOVO MAIS EDUCAÇÃO

• Acompanhamento pedagógico em língua
portuguesa e matemática

• Desenvolvimento de atividades de livre
escolha da escola, nos campos de artes,
cultura, esporte e lazer
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Fonte: Portal do MEC portal.mec.gov.br



• 5 horas de atividades complementares por semana:

duas atividades de acompanhamento pedagógico, sendo uma de língua
portuguesa e uma de matemática, com 2 horas e meia de duração cada.

• 15 horas de atividades complementares por semana:

duas atividades de acompanhamento pedagógico, sendo uma de língua
portuguesa e uma de matemática, com 4 horas de duração cada, e outras
três atividades de escolha da escola dentre aquelas disponibilizadas no
Sistema PDDE Interativo, a serem realizadas nas 7 horas restantes.
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NOVO MAIS EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA

Fonte: Portal do MEC portal.mec.gov.br



• Ao indicar as escolas para o Programa, é recomendado que 
as EEx utilizem os seguintes critérios de priorização: 

�escolas que receberam recursos na conta PDDE Educação Integral
entre 2014 e 2016

�escolas que apresentam Índice de Nível Socioeconômico baixo ou
muito baixo segundo a classificação do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)

�escolas que obtiveram baixo desempenho no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
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NOVO MAIS EDUCAÇÃO
CRITÉRIOS DE ADESÃO

Fonte: Portal do MEC 
portal.mec.gov.br



• Os recursos serão destinados:
�ao ressarcimento de despesas com transporte

e alimentação dos Mediadores da
Aprendizagem e Facilitadores responsáveis
pelo desenvolvimento das atividades

�à aquisição de material de consumo e na
contratação de serviços necessários às
atividades complementares
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NOVO MAIS EDUCAÇÃO
VALORES E BENEFICIÁRIOS

Fonte: Portal do MEC 
portal.mec.gov.br



• Os recursos correspondem ao valor estimado do Plano de
Atendimento da Escola e serão calculados de acordo com o
número de estudantes informados no plano e turmas
correspondentes, para o período de oito meses

7

NOVO MAIS EDUCAÇÃO
VALORES E BENEFICIÁRIOS

Fonte: Portal do MEC 
portal.mec.gov.br



• Para ressarcimento do mediador ou facilitador:
�R$ 150,00 por mês, por turma de acompanhamento pedagógico,

para escolas urbanas que implementarem carga horária
complementar de 15h

�R$ 80,00 por mês, por turma das atividades de livre escolha da
escola, para escolas urbanas que implementarem carga horária
complementar de 15h
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NOVO MAIS EDUCAÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA

Fonte: Portal do MEC 
portal.mec.gov.br



�R$ 80,00 por mês, por turma de
acompanhamento pedagógico, para escolas
urbanas que implementarem carga horária
complementar de 5h

�Para as escolas rurais o valor do
ressarcimento por turma será 50% maior do
que o definido para as escolas urbanas
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NOVO MAIS EDUCAÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA

Fonte: Portal do MEC 
portal.mec.gov.br



• Para aquisição de material de consumo e contratação de
serviços:
�R$ 15,00 por adesão, por estudante informado no Plano de

Atendimento da Escola para escolas urbanas e rurais que
implementarem carga horária complementar de 15h

�R$ 5,00 por adesão, por estudante informado no Plano de
Atendimento da Escola para escolas urbanas e rurais que
implementarem carga horária complementar de 5h

10

NOVO MAIS EDUCAÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA

Fonte: Portal do MEC 
portal.mec.gov.br



• A UEx possui saldo da ação Educação Integral, mas não foi
cadastrada no Novo Mais Educação. Ela deverá devolver os recursos
ou utilizá-los?

Mesmo que não tenha se cadastrado no Novo Mais Educação, a UEx poderá
fazer uso do saldo e desenvolver as atividades de Educação Integral
normalmente. Caso não seja possível dar continuidade às atividades, ela
poderá utilizar o saldo nas finalidades do PDDE, justificando em ata as
razões para nova destinação e respeitando as categorias econômicas de
custeio e capital, conforme facultado pela Resolução nº 8, de 16 de
dezembro de 2016.
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Fonte: Portal do FNDE
www.fnde.gov.br

NOVO MAIS EDUCAÇÃO
SALDO PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL



• Destinar recursos financeiros, nos moldes
operacionais e regulamentares do PDDE:
�para cobertura de despesas de custeio e capital

�por intermédio de suas Unidades Executoras Próprias
(UEx)

�às escolas públicas das redes municipais, estaduais e
do Distrito Federal da educação básica

� com matrícula de alunos público alvo da educação
especial em classes comuns registradas no censo escolar
do ano anterior ao do atendimento e

� contempladas com salas de recursos multifuncionais
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ESCOLA ACESSÍVEL

Fonte: Resolução FNDE nº 19/2013, art 1º



• 80% para cobertura de despesas de custeio 

• 20% para cobertura de despesas de capital 

• de acordo com o número de estudantes da educação básica 
matriculados na unidade educacional, extraído do censo 
escolar do ano anterior ao do repasse 

• tomando como parâmetros os intervalos de número de 
alunos e os correspondentes valores, indicados na tabela a 
seguir
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ESCOLA ACESSÍVEL
RECURSOS FINANCEIROS

Fonte: Resolução FNDE nº 19/2013, art 4º
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Fonte: Resolução FNDE nº 19/2013, art 4º

ESCOLA ACESSÍVEL
RECURSOS FINANCEIROS



• Promoção da acessibilidade e inclusão escolar de
estudantes público alvo da educação especial em classes
comuns do ensino regular, devendo ser empregados na
aquisição de:
�materiais e bens e/ou contratação de serviços para construção e

adequação de rampas, alargamento de portas e passagens,
instalação de corrimão, construção e adequação de sanitários
para acessibilidade e colocação de sinalização visual, tátil e
sonora

� cadeiras de rodas, bebedouros acessíveis e mobiliários acessíveis

� outros produtos de alta tecnologia assistiva
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ESCOLA ACESSÍVEL
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fonte: Resolução FNDE nº 19/2013, art 2º



• Após 31 de dezembro do ano seguinte ao do repasse, os saldos
financeiros:
�poderão ser empregados na aquisição de materiais didáticos e pedagógicos

acessíveis

�destinados exclusivamente à implementação de atividades educativas e
pedagógicas desenvolvidas nas escolas beneficiárias

�observada a categoria econômica
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Fonte: Resolução FNDE nº 19/2013, art 6º

ESCOLA ACESSÍVEL
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PDDE E AÇÕES AGREGADAS
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O QUE É PRESTAÇÃO DE CONTAS

• Demonstração do que foi feito com os recursos públicos que 
foram transferidos a uma entidade num determinado período
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Fonte: Portal do FNDE 
www.fnde.gov.br



O QUE É PRESTAÇÃO DE CONTAS
• No caso do PDDE e Ações Agregadas:

�apresentar

� aos órgãos competentes e à comunidade escolar

� os valores recebidos pela entidade em um dado ano, despesas
realizadas nesse período e eventuais saldos a serem
reprogramados para uso no ano seguinte

�para demonstrar

� se os recursos foram corretamente empregados e

� se os objetivos do programa e de suas ações foram alcançados.

19

Fonte: Portal do FNDE 
www.fnde.gov.br



EM QUE SITUAÇÕES É PRECISO FAZER

• Recebimento de recursos do PDDE ou de qualquer uma de 
suas ações naquele ano 

• Saldos de recursos reprogramados de anos anteriores, ainda 
que não tenham recebidos novos repasses 

A prestação de contas é obrigatória mesmo se os recursos não 
tiverem sido utilizados naquele período. 
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Fonte: Portal do FNDE 
www.fnde.gov.br



FORMAS E PRAZOS DE ENCAMINHAMENTO
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Fonte: Portal do FNDE 
www.fnde.gov.br



FORMAS E PRAZOS DE ENCAMINHAMENTO

• Prefeituras/Secretarias de Estado de Educação:

ao receberem as prestações de contas das UEx, devem
analisar e julgar as contas e, em seguida, enviar ao
FNDE os dados consolidados, por meio do SIGPC, até
30 de abril do ano subsequente ao do recebimento dos
recursos.
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Fonte: Portal do FNDE 
www.fnde.gov.br



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

• Prestação de contas da UEx, a ser enviada à 
Prefeitura/Secretaria de Estado de Educação:

�Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de
Pagamentos Efetuados;

�conciliação bancária, no caso de terem ocorrido despesas, cujos
débitos na conta bancária ainda não tenham sido lançados até 31
de dezembro;
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Fonte: Portal do FNDE 
www.fnde.gov.br



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

�extratos bancários da conta corrente em que os
recursos foram depositados, assim como das
aplicações financeiras e

�outros documentos que concorram para a
inequívoca comprovação da destinação dada aos
recursos (como atas de reuniões do colegiado
escolar, pesquisas de preços, notas fiscais, recibos,
cópias de cheque, etc.).
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Fonte: Portal do FNDE 
www.fnde.gov.br



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
• Prestações de contas das EM e das EEx (incluídos os

dados consolidados das UEx), a serem encaminhadas
ao FNDE:

�devem ser feitas diretamente no Sistema de Gestão de
Prestação de Contas (SIGPC), mediante lançamento
das informações requisitadas sobre a execução dos
recursos

�os documentos físicos (extratos bancários, notas fiscais,
recibos, processos de licitação, etc.) não precisam ser
enviados ao FNDE, exceto se forem solicitados pelo
órgão, devendo ser guardados na sede da entidade
gestora dos recursos
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Fonte: Portal do FNDE 
www.fnde.gov.br



ASPECTOS QUE DEVEM SER 
CONSIDERADOS PARA ANÁLISE E 

JULGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE 
CONTAS

• Averiguação contábil das contas

• Cumprimento às normas estabelecidas pelo FNDE

• Alcance dos objetivos do Programa

• Verificação da participação da comunidade escolar nas 
decisões sobre o uso dos recursos 
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Fonte: Portal do FNDE 
www.fnde.gov.br



PARECERES DO FNDE ACERCA DAS 
PRESTAÇÕES DE CONTAS

• Com base nos dados financeiros [...], para cada prestação
de contas, o FNDE, por intermédio do SIGPC, procederá à
emissão automatizada de um dos seguintes pareceres:

�"aprovada": nas hipóteses de todas as despesas realizadas terem
sido aprovadas pela EEx e de a soma desses dispêndios com
saldo de recursos eventualmente existente for equivalente à
receita total objeto da prestação de contas
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Fonte: Resolução FNDE nº 15/2014, art. 2º, § 4º



� "aprovada com ressalva": na hipótese de ter sido registrada
utilização indevida de recursos de custeio em despesas de capital
ou vice-versa, ou quando tiver ocorrido, por qualquer motivo,
restituição de valores à Conta Única da União

� "não aprovada": quando houver registro de despesa não aprovada
ou de dispêndio para o qual não tenha sido apresentada a
correspondente documentação comprobatória
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PARECERES DO FNDE ACERCA DAS 
PRESTAÇÕES DE CONTAS

Fonte: Resolução FNDE nº 15/2014, art. 2º, § 4º



�"não apresentada": quando não houver registro de despesas, de
devolução de saldo de recursos ou de reprogramação deste para
utilização no exercício subsequente
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PARECERES DO FNDE ACERCA DAS 
PRESTAÇÕES DE CONTAS

Fonte: Resolução FNDE nº 15/2014, art. 2º, § 4º



SUSPENSÃO DO REPASSE DE 
RECURSOS

• Fica o FNDE autorizado a suspender o repasse dos recursos
do PDDE nas seguintes hipóteses:
�omissão na prestação de contas

�rejeição da prestação de contas

�utilização dos recursos em desacordo com os critérios
estabelecidos para a execução do PDDE, conforme constatado por
análise documental ou de auditoria
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Fonte: Lei nº 11.947/2009, art. 26, § 2º



DATA LIMITE PARA REGULARIZAÇÃO

• As transferências financeiras do período
corrente, quando suspensas por força normativa,
serão restabelecidas na sua totalidade se a
condição que levou à suspensão for resolvida
até o último dia útil do mês de outubro do
exercício em curso, condicionadas à
disponibilidade orçamentária e financeira.
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Fonte: Resolução FNDE nº21/2014, art. 5º



DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
• Que motivos ensejam devolução de recursos?

�utilização de recursos em desacordo com a finalidade do
programa/ação

�gasto de recursos de capital em custeio e vice-versa

�não comprovação de despesas

�créditos indevidos pelo FNDE

�não aplicação dos recursos no mercado financeiro

�extinção ou paralisação de escolas
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Fonte: Material do Encontro TCMRJ - FNDE



SE A PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO 
FOR FEITA

• Consequências para aqueles que se omitem no dever de 
prestar contas, dentre outras:

�suspensão de repasses do PDDE e de suas ações às entidades; 

�inscrição das entidades e de seus dirigentes em cadastros de 
inadimplentes; 

�instauração de processo administrativo e, se for o caso, judicial 
em desfavor dos responsáveis, com vistas à restituição dos valores 
(corrigidos monetariamente); 
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Fonte: Portal do FNDE 
www.fnde.gov.br



�impedimento dos responsáveis licitarem ou 
contratarem com a administração pública; 

�inabilitação dos responsáveis para exercerem 
cargo ou função pública, inclusive cargos 
eletivos e 

�penhora de bens dos responsáveis pela omissão, 
para garantir o ressarcimento dos valores 
(corrigidos monetariamente).
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Fonte: Portal do FNDE 
www.fnde.gov.br

SE A PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO 
FOR FEITA



COMO FUNCIONA NO MUNICÍPIO 

DO RIO DE JANEIRO

35



MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
AGENTES ENVOLVIDOS

• Unidade Executora

• Protocolo da CRE

• Comitê Regional de Análise e Avaliação dos Programas 
Federais

• Coordenador da CRE

• Comitê de Análise e Avaliação dos Programas Federais do Nível 
Central da SME

• SME – Subsecretaria de Gestão – Coordenadoria de 
Planejamento                 
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Fonte: Manual de procedimentos para comprovação das PC do PDDE e Ações Agregadas (SME-RJ)



MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
ETAPAS

• Unidade Executora:
�entrega no protocolo da CRE toda a

documentação relativa à prestação de
contas

• Protocolo da CRE:
�procede à abertura do processo e o tramita

para o Comitê Regional de sua CRE
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Fonte: Manual de procedimentos para comprovação das PC do PDDE e Ações Agregadas (SME-RJ)



• Comitê Regional:
�analisa toda a documentação constante do processo, baseado nas

regras estabelecidas nas Resoluções do FNDE e no Manual de
procedimentos para comprovação das prestações de contas do
PDDE e Ações Agregadas (SME-RJ)

�se for o caso, orienta a UEx a corrigir fragilidades e despacha o
processo para a mesma (compete ao presidente do CEC o
saneamento das exigências); procede a nova análise quanto do
retorno do processo

�emite ao coordenador da CRE parecer favorável ou não à
aprovação das contas
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MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
ETAPAS

Fonte: Manual de procedimentos para comprovação das PC do PDDE e Ações Agregadas (SME-RJ)



• Coordenador da CRE:
�ratifica o parecer do Comitê Regional

�em caso de não aprovação da prestação de
contas, poderá solicitar o parecer do Comitê do
Nível Central da SME

�publica o seu parecer no DOM-RJ

�despacha o processo para o Comitê Regional
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MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
ETAPAS

Fonte: Manual de procedimentos para comprovação das PC do PDDE e Ações Agregadas (SME-RJ)



• Comitê Regional:
�encaminha à Coordenadoria de Planejamento cópias do

Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e
Pagamentos Efetuados, do Demonstrativo de Execução
Financeira Anual (quando for o caso) e das páginas do DOM-RJ
onde conste a aprovação da prestação de contas

�quando solicitado, encaminha o processo para a Coordenadoria de
Planejamento
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MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
ETAPAS

Fonte: Manual de procedimentos para comprovação das PC do PDDE e Ações Agregadas (SME-RJ)



• Coordenadoria de Planejamento:
�procede ao lançamento da prestação de contas no Sistema de 

Gestão de Prestação de Contas do FNDE (SIGPC)
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MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
ETAPAS

Fonte: Manual de procedimentos para comprovação das PC do PDDE e Ações Agregadas (SME-RJ)
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