
Programa Dinheiro Direto na Escola 



Bases legais e normativas

Lei 11.947, de 16 de junho de 2009.
Resolução nº 10, de 18 de abril de 2013, e alterações.
Resolução nº 9, de 2 de março de 2011, e alterações.
Resolução nº 15, de 10 de julho de 2014, e alterações.
Resolução nº 8, de 16 de dezembro de 2016.
Resolução nº 6, de 27 de fevereiro de 2018.



Objetivos

Manutenção e melhoria da infraestrutura física e 
pedagógica das escolas, com a consequente 

elevação do desempenho escolar.



Finalidades

• Implementação de projetos pedagógicos

• Desenvolvimento de atividades educacionais

• Avaliação de aprendizagem

• Manutenção, conservação e pequenos reparos na infraestrutura 

física da escola

• Material de consumo

• Material permanente (se receber recursos de capital)

• Despesas cartorárias



Público Atendido

Escola Pública

Escola Privada

-Educação Básica
-Recenseada pelo INEP/MEC
-Em funcionamento

-Educação Especial
-Recenseada pelo INEP/MEC
-Em funcionamento
-Mantida por Entidade Beneficente de Assistência 
Social, ou de atendimento direto e gratuito ao público



Entidades Representativas

Escola Pública

Escola Privada

Unidades Executoras Próprias (UEx)
Associações de Pais e Mestres, Caixas 

Escolares, Conselhos Escolares, etc.
+ de 50 alunos

Entidades Executoras (EEx)
Prefeituras Municipais e Secretarias de 

Estado de Educação
- de 50 alunos

Entidades Mantenedoras (EM)
Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais, Associações Pestalozzi, etc.



Ações Agregadas

PDDE Integral PDDE Estrutura PDDE Qualidade

-Mais Educação -Escola Acessível
-Água na Escola
-Escola do Campo
-PDE Escola

-Ensino Médio 
Inovador
-Atleta na Escola
-Escolas 
Sustentáveis
-Mais Cultura na 
Escola
-Ação Emergencial 
para RJ
- Mais 
Alfabetização



Ações Agregadas

Novo Mais Educação Resolução nº 05, de 25/10/2016

Escola Acessível Resolução nº 19, de 21/05/2013

Água na Escola Resolução nº 33, de 09/08/2013

Escola do Campo Resolução nº 32, de 02/08/2013

Ensino Médio Inovador Resolução nº 04, de 25/10/2016

PDE Escola Resolução nº 49, de 11/12/2013

Atleta na Escola Resolução nº 11, de 07/05/2013

Escola Sustentável Resolução nº 18, de 03/09/2014

Mais Cultura na Escola Resolução nº 04, de 31/03/2014

Ação Emergencial para o Rio de Janeiro Resolução nº 18, de 27/12/2017

Mais Alfabetização Resolução n° 07, de 22/03/2018 

Normas específicas



Execução dos recursos

Órgãos Públicos

• Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

• Decreto 7.507, de 27 de junho de 2011.

• Demais normas de gestão financeira 
aplicáveis a entes públicos.

• Normas vigentes afetas ao PDDE.

EEx

UEx e EM
Entidades privadas

• Resolução nº 9, de 2 de março de 2011.

• Normas vigentes afetas ao PDDE e a suas 
ações agregadas.

Normas aplicáveis



Execução dos recursos

UEx e EM

Aquisição/

Contratação
Doação de 

bens 
permanentes

Prestação 
de contas Guarda de 

documentos

Planejamento 
participativo Pesquisas 

de Preço

Para mais informações:
Guia de Orientações - Compras do PDDE

Vídeo - Como executar recursos do PDDE



Prestação de contas dos recursos

UEx EEx

Até 
30/04 do ano seguinte ao 

do repasse

Até 
31/01 do ano seguinte 

ao do repasse

Escolas Públicas com UEx

• Junta  documentos
• Preenchimento de 

formulários

• Análise
• Parecer
• Julgamento
• Registros no SIGPC

• Monitoramento e controle
• Tomada de Contas (se for o 

caso)



Prestação de contas dos recursos

EEx

Até 
30/04 do ano seguinte ao 

do repasse

Escolas Públicas sem UEx

• Junta documentos
• Registros no SIGPC

• Análise
• Parecer
• Julgamento
• Monitoramento e controle
• Tomada de Contas (se for o 

caso)



Prestação de contas dos recursos

EM

Até 
30/04 do ano seguinte ao 

do repasse

Escolas Privadas de Educação Especial, com EM

• Junta documentos
• Registros no SIGPC

• Análise
• Parecer
• Julgamento
• Monitoramento e controle
• Tomada de Contas (se for o 

caso)

Para mais informações:
Orientações para regularização de pendências de UEx

Boletim Informativo - 01/2016



Inovações

Resolução nº 8, de 16 de dezembro de 2016.

• Flexibilização no uso de saldos das Ações Agregadas

• Flexibilização no uso de saldos de escolas extintas ou paralisadas

• Nova forma para restituição de valores

• Novo prazo para guarda da documentação

Para acessar mais informações:
Folder - Inovações da Resolução nº 08/2016

Boletim Informativo - 01/2017



Inovações

Cartão PDDE

• Projeto piloto com UEx de escolas públicas do Distrito Federal, 
Espírito Santo, Ceará e Goiás.

• Possibilita pagamentos por meio de máquina leitora de cartão 
magnético, uso em caixas eletrônicos e pela internet.

• Objetiva agilizar a execução dos recursos, oferecer mais 
segurança nas transações bancárias, ampliar o controle sobre a 
destinação dada aos recursos e facilitar a prestação de contas.

Para mais informações:
Cartilha - Orientações para o uso do Cartão PDDE

Boletim Informativo Dicas PDDE - 02/2017



Inovações

TV PDDE e Boletim “Dicas PDDE”

• Iniciativas para favorecer a difusão de conhecimentos sobre os 
aspectos operacionais e regulamentares do PDDE e de suas 
Ações Agregadas, por meios eletrônicos.

Clique aqui para acessar

Clique aqui para acessar



Sistemas públicos de informação

Relação de Unidades Executoras 
do PDDE (PDDERex)

Consulta à Liberação de 
Recursos (SIGEF)

Consulta à Situação de Prestação 
de Contas (SIGPC)

• Escolas e entidades previstas de 
serem atendidas

• Valores previstos de serem 
repassados

• Valores pagos

• Dados bancários

• Informações do ano em curso e 
dos dois anteriores

• Entidades atendidas

• Valores pagos

• Data de pagamento

• Dados bancários

• Informações desde o ano 2000.

• Situação de prestação de contas 
das entidades

• Valores objeto da prestação de 
contas

• Data de envio

• Informações desde o ano 2012. As 
de anos anteriores em processo 
de inclusão.



pdde@fnde.gov.br

0800 61 61 61

Materiais de Apoio: www.fnde.gov.br/


