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     Diálogos são sempre produtivos e esperançosos. Por
mais que tentem reconstruir a realidade essa vem ou
mergulhada em incertezas ou meticulosamente tecida por
fragmentos do vivido. Contudo, as memórias fruto dessas
vivências e experiências é o que fomentam a arte da
narrativa moldada por palavras e tintas dando sentidos ao
nosso caminhar, cada vez mais necessário e latente, fios
e nós que nos mantem em reconstrução.
    Reconstrução de perspectivas, pontos de vistas, de
escolhas e, sobretudo, de novas referências como seres
humanos e profissionais. O registro dessas narrativas são
muito mais do que tentativas de oficializações de pontos
de vistas expressos pelo ato de forjar a tinta no papel ou
de imortalizações, feitos e palavras. É fruto de um
trabalho coletivo, colaborativo de re-cohecimento e de re-
construção.
     Trazemos aqui questões diversas sobre o Programa
Dinheiro direto na Escola-PDDE que alimentam nossas
ações dentro do Centro Colaborador de Apoio ao
Monitoramento e a Gestão de Programas Educacionais –
Cecampe Sudeste, da Universidade Federal de
Uberlândia-UFU.

Apresentação
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     Sabemos que essa coleção é reflexo de nossas
escolhas. Salientamos que nossa intenção não é
sobrepor outros pontos de vistas já oficializados sobre a
temática, mas apresentar novas percepções dialógicas,
democratizando um pouco mais as discussões e
evocando outras vozes para o exercício da reverberação
da escrita e da narrativa por meio de questões eleitas
pelo Cecampe Sudeste como prioritários para se pensar e
reelaborar os modos de pensar e agir sobre políticas
públicas de financiamento como é o caso do PDDE.
     Através dos diálogos aqui expostos na forma de
textos, os leitores podem se identificar com os temas.
Para aqueles que já tem familiaridade com a temática, as
reflexões proporcionadas configuram-se como
movimentos para novas percepções; para os que
enveredam agora, o material traz uma bagagem
fomentada na compreensão de uma série de assuntos, os
quais envolvem o exercício da interlocução com o PDDE
e suas ações integradas.  
     Estes, por sua vez, perpassam os níveis da adesão,
da execução do programa, da prestação de contas e,
ainda, refletem sobre a necessidade de se pensar os
momentos posteriores, a tríade que alimenta a
positividade do cumprimento dos requisitos do Programa
Dinheiro Direto na Escola.
     Sabemos que todas as vezes que se refaz um
processo dialógico sobre um dado assunto,
desencadeamos uma série de novas perspectivas de
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de análise e compreensão. Fundadas por diferentes
concepções analíticas e reflexivas, elas se completam ao
reordenarem as tramas e relações constitutivas dos
significados e possibilidades que a temática proporciona.
Desta forma, convidamos vocês para começarmos os
Diálogos.
     Este Volume 7, “Diálogos sobre a dialogicidade com o
PDDE”, é um número especial por centralizar as suas
discussões em tira-dúvidas. Conversando sobre essas
dúvidas o texto “PDDE e Ações Integradas”, escrito por
Marcelo Evaristo da Silva e Ana Rita da Silva e Souza,
configura-se como um material ideal para estar sempre
ao alcance de gestores/as. Certamente, este tipo de texto
traz agilidade e eficiência para o processo de execução
de recursos financeiros de forma produtiva. 
    Com o presente volume, concluímos a coleção
Diálogos Cecamp Sudeste, ora publicada na versão E-
book, em 2022. Nossa intenção foi a de que, ao
apresentarmos à todos os leitores e leitoras este mosaico
de textos e reflexões, possamos ter descortinando
caminhos a serem trilhados, fruto das experiências e
inquietações dos autores que contribuíram com a
coleção. Atentamos para uma série de materiais cuja
ação e importância pudesse oferecer contornos ao corpo
vivo que alimenta o PDDE, qual seja, os estudantes,
contribuindo para a melhoria da educação ofertada pela
gestão dos recursos, de forma consciente e
colaborativamente projetada.
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     É nosso sincero desejo que os temas discutidos nos
sete volumes que compõem a coleção possam interagir,
produzindo uma circularidade reflexiva capaz de romper
com visões verticalizadas, permitindo novas trilhas para o
gestar e o fazer da ação e da reflexão do PDDE pelos
gestores públicos e seus pesquisadores.

 

Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 

 Cairo Mohamad Ibrahim Katrib 
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Conversando sobre dúvidas PDDE 
e Ações Integradas 

Adesão e atualização cadastral 
Palavra-chave: Adesão 

Como é realizada a adesão ao PDDE no caso de 

UEx?  

A adesão é feita pelo sistema PDDEweb, disponível 

no site: www.fnde.gov.br/pdde 

Quem poderá fazer a adesão no caso de UEx? 

Todas as escolas com mais de 50 alunos, sendo que 

neste caso é obrigatório possuir Unidade Executora 

Própria – UEx.  

Palavra-chave: Atualização 

Como a UEX realiza atualizações cadastrais e como 

ela é feita? 

http://www.fnde.gov.br/pdde
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Para terem direito a receber recursos, as UEx devem 

atualizar o cadastro anualmente, até o último dia útil 

de outubro de cada exercício. 

A atualização é feita por meio do sistema PDDEweb 

(www.fnde.gov.br/pdde) 

1.  O sistema PDDEweb não funciona mais no 

navegador “Internet Explorer”. (nos anos 

anteriores, funcionava apenas por ele). 

Agora utilize outros navegadores, como: 

“Microsoft Edge”, “Google Chrome”, “Mozilla 

Firefox”. 

2. Houve a integração do PDDE Web com o 

sítio GOV.BR. Assim o link automaticamente 

direcionará para o site GOV.BR (neste caso, 

será necessário que todos habilitem o 

acesso pelo site GOV.BR). 

Planejamento para utilização dos 
Recursos do PDDE e ações agregadas: 
Palavra-chave: Saldos 

http://gov.br/
http://gov.br/
http://gov.br/
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Como é feita a consulta de saldos? 

Para verificar créditos no exercício (utilizar CNPJ) 

http://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.libera

coes_01_pc  

Para verificar o valor, a data e a qual parcela se refere 

(valores disponíveis de custeio e capital), a situação 

cadastral da caixa e se há alguma pendência na 

prestação de contas (utilizar código da escola 

precedido do código INEP da região na qual a escola 

está localizada. Para Minas Gerais o código é 

precedido pelo número 31. 

https://www.fnde.gov.br/pddeinfo/pddeinfo/escola/co
nsultar 

O código do INEP pode ser consultado em:  
Oracle BI Interactive Dashboards - Catálogo de 
Escolas (inep.gov.br) 

Palavra-chave: Planejamento Adequado 

Como realizar um adequado planejamento para 

utilização dos recursos? 

Para realizar um planejamento adequado é 

necessário inicialmente elaborar o plano de aplicação 

dos recursos. É fundamental consultar previamente o 

https://www.fnde.gov.br/pddeinfo/pddeinfo/escola/consultar
https://www.fnde.gov.br/pddeinfo/pddeinfo/escola/consultar
https://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Dashboard&PortalPath=%2Fshared%2FCenso%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2F_portal%2FCat%C3%A1logo%20de%20Escolas&Page=Pr%C3%A9-Lista%20das%20Escolas
https://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Dashboard&PortalPath=%2Fshared%2FCenso%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2F_portal%2FCat%C3%A1logo%20de%20Escolas&Page=Pr%C3%A9-Lista%20das%20Escolas
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saldo existente na conta bancária. O presidente da 

UEX deverá realizar, com a participação do Colegiado 

Escolar/Conselhos Escolares, o levantamento das 

necessidades prioritárias da escola que representa e 

a seleção dos materiais e bens e/ou serviços 

destinados a suprir essas necessidades. Todos os 

materiais e bens e/ou serviços escolhidos, bem como 

as razões que determinam as escolhas, deverão ser 

registrados em ata e elaborado o rol de materiais, 

bens e/ou serviços prioritários, com subsequente 

afixação de sua cópia legível em local de fácil acesso 

e visibilidade, na sede da escola beneficiária, para 

divulgação, em especial à comunidade escolar, das 

aquisições e/ou contratações que serão realizadas 

com os recursos do PDDE e Ações Integradas. 

Todas a atas e formulários deverão compor a 

prestação de contas. 

 

Palavra-chave: Alteração Planejamento 

Caso ocorra mudanças nas prioridades inicialmente 

estabelecidas pelo gestor e colegiado/conselhos 
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escolares, é possível realizar alterações no plano de 

aplicação? 

Se durante o exercício houver a necessidade da 

mudança do plano de aplicação inicial o gestor deverá 

reunir o Colegiado e avaliar as prioridades elaborando 

uma nova ata e um novo rol de materiais, bens e/ou 

serviços prioritários.  

Todas a atas e formulários deverão compor a 

prestação de contas. 

Execução dos gastos 
Palavra-chave: Pesquisa de Preços 

Como deve ser feita a pesquisa de preço?  

Após definição das prioridades e elaboração do plano 

de aplicação, deverá ser realizada ampla pesquisa de 

preços, preferencialmente no comércio local (que 

favorece a redução de custos, bem como dinamiza e 

fortalece a economia da região), junto aos 

fornecedores e/ou prestadores que atuem nos ramos 

do produto e/ou do serviço a ser adquirido e/ou 

contratado, sendo obrigatória a avaliação de, no 

mínimo, três. Excepcionalmente, será admitida a 
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determinação de preço estimado com base em 

menos de três orçamentos, desde que devidamente 

justificada nos autos pelo gestor responsável e 

aprovado pela autoridade competente da UEx. 

O que deve constar nas pesquisas de preço? 

Todas as pesquisas de preço deverão ser 

endereçadas a Caixa Escolar/UEX, datadas, constar 

validade da proposta, condições de entrega e com 

identificação da empresa (Razão social/CNPJ) e 

assinatura em todas as folhas. 

Palavra-chave: Compras Internet 

Qual critério para optar por compras pela internet? 

1 -Analisar se não é possível adquirir o objeto por 

outro meio 

2 – Analisar se haverá economia de recursos 

Palavra-chave: Compras Internet Segurança 

Como fazer aquisições pela internet de forma segura? 

Antes de realizar as aquisições /contratações, fazer 

as seguintes verificações: 



-18- 

 

1. Sites nacionais confiáveis - verificar critérios de 

segurança do site. O principal deles é se a 

página conta com o protocolo HTTPS e se 

possui o símbolo do cadeado 

2.  Preços praticados no Mercado 

3.  Tempo de entrega;  

4.  Valor total orçado. O frete deverá ser incluído;  

5.  As cotações podem ser mediante print da tela, 

porém deverão conter a especificidade do 

produto, o valor do frete, tudo que influenciará 

na comparação com outro local a ser feita a 

cotação do que será adquirido.  

6.  Ao comprar, o comprovante de pagamento 

precisa ter a identificação do fornecedor 

vencedor da proposta mais vantajosa.  

7.  Observar o direito de se arrepender da 

compra. o direito ao arrependimento está 

previsto no Código de Defesa do Consumidor 

(CDC). O cliente pode se arrepender da 

compra e fazer a devolução no prazo de até 

sete dias contados a partir da data do 

recebimento do produto. Para se enquadrar 
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nessa regra, o item não precisa ter defeito 

algum ou vícios de qualidade ou quantidade 

8.  Considerar o valor do frete na pesquisa de 

preços  

Palavra-chave: Pesquisa de Preço 

Qual é o procedimento após realizar as pesquisas de 

preço? 

O gestor da UEX deverá registrar com detalhes nas 

atas das reuniões realizadas junto aos membros e/ou 

representantes da comunidade escolar a fim de 

ratificar a compra e indicar o fornecedor e/ou 

prestadores vitoriosos e explicitar os critérios de 

escolha, pelo menor preço e/ou pela melhor 

qualidade, a necessidade e quantitativos, bem como 

apontar os esclarecimentos considerados 

indispensáveis, evidenciando a necessidade das 

aquisições, o recurso utilizado, os proponentes 

participantes (no mínimo três) e os valores. 

Como definir a melhor proposta após realização das 

pesquisas de preço? 
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As aquisições de materiais e bens e/ou contratações 

de serviços serão realizadas com base no menor 

preço por item ou lote, admitida a escolha com base 

no menor preço global da proposta nos casos em que 

tal opção, justificadamente, resultar no melhor 

aproveitamento dos recursos públicos. 

Palavra-chave: Pagamentos 

Quais são as formas de pagamentos permitidas com 

os recursos do PDDE? 

São formas de pagamento permitidas: 

✓ Cheque:  PDDE ações integradas, contas antigas 

PDDE Básico 

✓ Cartão: PDDE básico 

✓ Transferências eletrônicas para a conta bancária 

do fornecedor/prestador (como DOC e TED): em 

quaisquer ações do PDDE 

✓ Ordem de Pagamento é um tipo de transferência 

bancária em que o valor transferido fica disponível 

na agência bancária para que o próprio 

beneficiário (fornecedor/prestador) efetive o 

saque: em quaisquer ações do PDDE 



-21- 

 

✓ PIX autorizado para PDDE ações integradas 

✓ Saque: Os saques somente poderão ser feitos nos 

Terminais de Autoatendimento do Banco do Brasil 

(caixas eletrônicos), até os limites de R$ 800,00 

por dia, R$ 2 mil, por mês e R$ 8 mil por ano, 

desde que seja consignada, em ata, justificativa 

circunstanciada que demonstre a inviabilidade de 

movimentação eletrônica dos recursos 

Observar antes de efetuar os pagamentos, que os 

comprovantes deverão ser emitidos pelo 

estabelecimento comercial, ou seja, no CNPJ do 

fornecedor. Verificar o cadastro da máquina do cartão 

antes de efetuar o pagamento. 

O que é vedado realizar com os recursos do PDDE? 

É vedada a aplicação dos recursos do PDDE e 

Ações Integradas em:  

• despesas de manutenção predial como 

aluguel,  

• telefone, 

•  água, 

•  luz e esgoto, 
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•  despesa de caráter assistencialista  

Prestação de Contas 
Palavra-chave: Formulários Prestação de Contas 

Quais formulários deverão ser utilizados para compor 

a prestação de contas do PDDE e ações integradas? 

✓ Rol de materiais, bens e/ou serviços prioritários 

✓ Consolidado de Pesquisa de preços 

✓ Comprovante de Benefícios 

✓ Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos 

✓ Termo de Doação 

✓ Demonstrativo de Execução da receita e da 

despesa 

✓ Conciliação Bancária. 

Além desses formulários também são necessários:  

Extratos Bancários consolidados 

Conta Corrente do período fechado 01/01 a 31/12 

Aplicações Financeira do período fechado 01/01 à 

31/12 

Ata referendando a prestação de contas (aprovação 

da prestação de contas): 
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Na ata da reunião referendando a prestação de 

contas (aprovação da prestação de contas), informar 

com clareza e objetividade o saldo reprogramado 

para o exercício seguinte destacando os valores de 

custeio e capital de cada PDDE e Ações Integradas.  

Palavra-chave: Recurso não utilizado 

Caso no exercício financeiro, recursos do PDDE e/ou 

de suas ações integradas não tenham sido utilizados, 

como proceder? 

Independente dos recursos terem sido utilizados ou 

não, a entrega da prestação de contas é obrigatória. 

Sendo necessária a apresentação da ata de 

aprovação da prestação de contas, Conciliação 

Bancária, Extratos Bancários consolidados Conta 

Corrente do período fechado 01/01 a 31/12 e 

Aplicações Financeira do período fechado 01/01 a 

31/12. 

Palavra-chave: Saldo Remanescente 

Como utilizar os saldos remanescentes nas contas 

bancárias das Ações Integradas ao PDDE? 
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Os saldos remanescentes nas contas bancárias das 

Ações Integradas ao PDDE só poderão ser 

executados se as operacionalizações destas Ações 

tiverem sido totalmente concluídas ou não tiverem 

sido iniciadas, continuadas ou concluídas em virtude 

de algum impedimento. Os saldos remanescentes 

poderão ser utilizados de acordo com as finalidades 

seguintes, observando as categorias econômicas de 

custeio e de capital: 

I – na aquisição de material permanente; 

II – na realização de pequenos reparos, adequações 

e serviços necessários à manutenção, conservação e 

melhoria da estrutura física da unidade escolar; 

III – na aquisição de material de consumo; 

IV – na avaliação de aprendizagem; 

V – na implementação de projeto pedagógico; e 

VI – no desenvolvimento de atividades educacionais 

Palavra-chave: Saldo PDDE Mais Alfabetização 

Existe autorização para utilização de saldo do "Mais 

Alfabetização" visto que o programa foi substituído 

por "Tempo de Aprender"? 
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A Resolução FNDE 15 de 16 de setembro de 2021 

em seu artigo 25, esclarece que: 

 

Art. 25. Os saldos remanescentes nas contas 

bancárias das Ações Integradas ao PDDE, 

definidas no § 1º do art. 1º desta Resolução, 

poderão ser utilizados nas finalidades de que 

trata o art. 4º desta Resolução, observando as 

categorias econômicas de custeio e de capital. 

 § 1º A faculdade de utilização dos saldos 

remanescentes nas contas bancárias das 

Ações Integradas na forma do caput, só poderá 

ser executada se as operacionalizações destas 

Ações tiverem sido totalmente concluídas ou 

não tiverem sido iniciadas, continuadas ou 

concluídas por força de intransponíveis óbices 

supervenientes aos repasses. 

 § 2º As circunstâncias e os fatos admitidos no 

§ 1º deste artigo, motivadores da utilização 

alternativa dos saldos remanescentes de que 

tratam o caput, deverão ser objeto de registro 

em ata a serem anexadas nas respectivas 

prestações de contas a ser submetida à EEx.  
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§ 3º A movimentação dos recursos bem como 

a prestações de contas, deverão ser realizadas 

em suas contas originárias, não sendo 

permitida a transferência de recursos das 

contas das Ações Integradas à conta do 

PDDE. 

Dessa forma, este artigo permite a utilização saldo 

citado para as ações desejadas, portanto, é 

importante fazer o que estabelece o §2º antes de 

qualquer execução. 

Recomendamos especial atenção as retenções legais 

na prestação de serviços. 

Palavra-chave: identificar o valor de custeio e capital 

por tipo de repasse 

A escola recebe o PDDE Básico e o Qualidade, 

dentro do PDDE Qualidade, em uma única conta 

consta o Emergencial, Tempo de Aprender e 

Conectividade. Como saber qual o valor de cada? E 

qual o valor do capital e custeio de cada recurso? 

Para ter acesso aos porcentuais de custeio e capital 

liberados pelo FNDE, o valor total e/ou parcial dos 
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repasses, as datas que foram repassados, as contas 

nas quais foram creditados e para quais projetos os 

recursos foram repassados. 

 

Para melhor detalhar os repasses realizados pelo 

FNDE, a conferir através: 

https://www.fnde.gov.br/pddeinfo/pddeinfo/escola/co

nsultar 

 

FNDE: PDDE Info 01.07.2022#c7626e neste link 

basta inserir o CNPJ e selecionar o mês para ter 

acesso ao saldo por conta, porém sem a definição de 

custeio e capital. 

Palavra- chave: Transferência pelo Gerenciador 

Financeiro- BBPJ 

Por que não dá para fazer transferência pelo 

gerenciador financeiro da conta do PDDE Básico? 

Verificar com o gerente de sua agência, porque a 

conta deve fazer essa ação, quando a conta está com 

alguma restrição ou não está com todos os comandos 

habilitados e que gera a impossibilidade de resolver. 

https://www.fnde.gov.br/pddeinfo/pddeinfo/escola/consultar
https://www.fnde.gov.br/pddeinfo/pddeinfo/escola/consultar
https://www.fnde.gov.br/pddeinfo/consultasaldoentidade/consultasaldoentidade/consultasaldoentidade?mes=05-2022&cnpj=03.802.206%2F0001-23&co_programa_fnde=&sg_uf=&co_municipio_fnde=&consultar=Consultar
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Palavra-chave: Saldo das contas antigas do PDDE 

Se a escola possui saldo em uma conta do PDDE 

Básico, que antes era por meio de cheque e agora o 

PDDE Básico é por meio de cartão, como posso 

utilizar esse saldo? 

O saldo poderá ser utilizado de duas formas, sendo 

elas: 

• Realizar a transferência do saldo da conta 

Antiga (de cheque) para a conta mais atual 

(cartão) ,respeitando os percentuais de custeio 

e capital e depois utilizar para as 

aquisições/contratação e pagar com o cartão. 

• Outra forma possível é realizar processo de 

aquisição/contratação, conforme os valores 

disponíveis em cada conta e no percentual 

custeio e capital por conta. 

No Boletim informativo 3 de 2017, está previsto:  

[...] 

 b) transferir o saldo da conta antiga para a conta mais 

atual, por meio de transferência bancária. 
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Os programas do PDDE que não estão mais ativos e 

que ainda restam saldos em contas, podem ser 

usados esses recursos ou precisam ser devolvidos ao 

FNDE? 

O gestor escolar e a comunidade escolar têm 

autonomia para escolher a melhor forma de definir o 

que fazer com os saldos. 

A Resolução FNDE 15 de 16 de setembro de 2021, 

permite a utilização dos saldos em seu Art. 25. 

A devolução dos saldos via GRU traz impactos 

negativos no IDEGES da UEX, portanto, sendo 

consenso da comunidade escolar, melhor utilizar, se 

possível. 

Palavra-chave: pagamento por pix 

O pagamento por pix deve ser feito pelo presidente e 

aceito pelo gerenciador do tesoureiro? 

Todas as movimentações das contas do bancárias do 

PDDE e Ações Integradas, independente da forma 

com elas serão realizadas, todas elas são atribuição 

exclusiva do Diretor da Escola/Presidente da Caixa 

Escolar. 
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Palavra-chave: Prestação de Contas com Ressalva 

Quando há o lançamento de GRU no SIGPC, o 

próprio sistema está aprovando a PRESTAÇÃO DE 

CONTAS COM RESSALVA. Por quê?  

Isso acontece porque o sistema está parametrizado 

para receber as prestações de contas dentro da 

regularidade, quando há devolução o sistema 

entende como ressalva, procedimento que gera 

redução no IDEGES da UEX. 

Palavra-chave: Utilização dos Saldos 

Os rendimentos das contas do PDDE como podem 

ser utilizados esse dinheiro no percentual custeio ou 

capital? 

No Art.18 da Resolução FNDE 15 de 16 de setembro 

de 2021, está estabelecido: 

[...] 

§ 3º O produto das aplicações financeiras 

deverá ser, obrigatoriamente, computado a 

crédito da conta específica e ser aplicado, 

exclusivamente, nas finalidades do PDDE e 

Ações Integradas, cabe às EEX, UEx e EM 
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definir, dentro da conta em que foi creditado o 

recurso em qual a ação e categoria econômica 

o rendimento será investido, ficando sujeito às 

mesmas condições de prestação de contas 

exigidas para os recursos transferidos. 

Portanto, é permitido utilizar conforme melhor convier 

as necessidades da UEx, para evitar 

questionamentos no momento da análise da 

prestação de contas, é prudente fazer contar em essa 

informação na ata de aprovação da prestação de 

contas que será realizado com o 

colegiado/comunidade escolar. 
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