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O que é o PDDE? 

Criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) é um programa federal 

implantado pelo Ministério da Educação (MEC) e executado pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). Tem por finalidade prestar assistência financeira, em caráter 

suplementar, às escolas públicas da educação básica, às escolas privadas de educação especial 

mantidas por entidades sem fins lucrativos, e a polos presenciais do sistema Universidade Aberta do 

Brasil (UAB). 

LEGISLAÇÃO 

 Resolução Nº 09, de 02 de março de 2011;  

 Resolução Nº 10, de 18 de abril de 2013; 

 Resolução N° 16, de 9 de dezembro de 2015.  

 Resolução Nº 6, de 27 de fevereiro de 2018. 

FINALIDADE DOS RECURSOS 

O PDDE tem por finalidade prover as escolas e CMEI’s com recursos financeiros destinados 

à cobertura de despesas de custeio, manutenção e pequenos investimentos, que concorram para a 

garantia do funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de 

ensino beneficiários, podendo ser utilizados nas seguintes finalidades: 

 

 Aquisição de material permanente, quando forem repassados recursos de capital (K); 

 Manutenção, conservação e pequenos reparos da unidade escolar; 

 Aquisição de material de consumo (C) , necessário ao funcionamento da escola; 

 Implementação de projetos pedagógicos e desenvolvimento de atividades educacionais. 

  

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 básica. 

 

  

ONDE É VEDADA A APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

 Na compra de: 

 Bens e na contratação de serviços que individualizem sua utilização (a exemplo de material 

escolar para distribuição aos alunos), ou que concorram com o objeto de programas 

instituídos (como o da alimentação escolar e o do livro didático), financiados pelo FNDE; 

 Livros didáticos, posto que toda escola pública do ensino fundamental recebe do FNDE tais 

livros, mas é possível a compra de livros literários para a composição da biblioteca da escola, 

desde que observada, é claro, a condição do uso coletivo; 

 No pagamento de: 

 Qualquer título, a servidores da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal; 

 De pessoal e encargos sociais; 

 Gêneros alimentícios; 

 Aquisição de uniforme escolar, por tratar-se de benefício individual; 
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 Festividades, comemorações, coquetéis, recepções, flores, decorações, prêmios, presentes 

etc; 

 Serviço de água, energia elétrica, telefone, aluguel e taxas de qualquer natureza; 

 Combustível, materiais para manutenção de veículos e transportes para desenvolvimento de 

ações administrativas; 

 Passagens e diárias; 

 Inscrição, transporte, alimentação e hospedagem de participantes em cursos, congressos, 

seminários etc.; 

 Realização de reformas de grande porte e ampliação de áreas construídas; 

 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 APPS;  

 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. 

 

COMO SÃO FEITOS OS REPASSES?                                                              

Os recursos financeiros são destinados às escolas e CMEI’s, 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 (PDDEweb). 

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 e CMEI’s. 

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 e CMEI’s que não 

instituírem UEx. 

 

QUAL O VALOR DESTINADO A CADA ESCOLA?  

Às unidades de ensino são destinados os recursos do PDDE, anualmente, em duas parcelas, 

sendo a primeira parcela até 30 de abril e a segunda até 30 de setembro de cada exercício, calculado 

pela soma do valor fixo, definido por estabelecimento de ensino, com o valor variável, de acordo com 

o número de alunos matriculados no estabelecimento no censo escolar do ano anterior ao do 

atendimento. 

Do valor devido, anualmente, às unidades de ensino, cujo número de alunos da educação 

básica, seja superior a 50 (cinqüenta), serão destinados 80% (oitenta por cento) em recursos de 

custeio e 20% (vinte por cento) em recursos de capital, salvo se adotada a previsão dos valores a 

serem recebidos através do PDDEweb. 

 Às unidades de ensino, com mais de 20 (vinte) alunos matriculados na educação básica, que 

possuírem UEx, será facultado informar ao FNDE, mediante preenchimento de campo específico do 
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Anexo I-A (Cadastro de Unidade Executora – através do PDDEweb), na fase de adesão ao PDDE, 

dos montantes financeiros que lhes serão destinados, os percentuais de recursos que desejarão 

receber no exercício subseqüente ao da informação, em custeio ou capital, ou em ambas 

classificações. 

COMO ADERIR E SE HABILITAR AO PDDE? 

 Todas as UEx (APPSs) deverão acessar o PDDEweb e efetuar a atualização dos dados da 

Associação de Pais, e identificar o percentual que deseja receber, no ano subseqüente, dos valores 

de custeio e capital. O PDDEweb está disponível para acesso no site: www.fnde.gov.br. 

Quando a Associação de Pais não tiver o acesso à internet para efetuar a atualização dos dados 

do PDDE, deverá entrar em contato com a Secretaria de Educação para que esta faça a inserção dos 

dados no sistema. 

 

 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS RECURSOS 

A UEx deverá reunir-se com a comunidade escolar, o conselho fiscal e todos os membros da 

APPS e conselho escolar, afim de elencar as necessidades prioritárias da unidade escolar, bem como 

selecionar os materiais e bens a serem adquiridos e/ou os serviços a serem contratados, devendo ser 

registrados em ata os produtos e/ou serviços escolhidos e os motivos que determinaram as escolhas. 

 A reunião deverá ser registrada em livro ata específico do PDDE, e estar disponível a 

comunidade escolar e aos órgãos de fiscalização. 

 Os recursos têm finalidade principal de uso em benefício do aluno e devem ser utilizados 

de acordo com as prioridades que forem definidas em ASSEMBLÉIA. 

 

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS 

Após o levantamento das necessidades prioritárias, as UEX’s deverão elaborar o Plano de 

Aplicação de Recursos. (ANEXO I) 

 

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.  

 

Relação de materiais de CONSUMO E PERMANENTE, conforme Portaria Nº 448, de 13 de 

setembro de 2002 da (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL). 

 

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. 

 

 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 estará sujeita às penalidades previstas em lei. 

 

Exemplos de despesas de custeio: 
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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 gordura, 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 e outros, 

desde que sejam para uso coletivo. 

 

Implementação de projeto pedagógico, avaliação de aprendizagem e desenvolvimento de 

atividades educacionais: 

• Aquisição de jogos pedagógicos, discos, fitas virgens de vídeo, material esportivo e demais 

materiais de caráter pedagógico; 

•  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; 

• Aquisição de equipamentos audiovisuais, computador, impressoras, scanner, fax, 

estabilizador de voltagem, 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. 

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. 

COMO EFETUAR A MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS? 

Os recursos do PDDE deverão ser movimentados em conta específica. 

A movimentação dos recursos da conta específica somente é permitida para a aplicação 

financeira e para pagamento de despesas relacionadas com as finalidades do programa, devendo-se 

realizar por meio eletrônico, mediante utilização de cartão magnético específico do programa.  

Até que seja disponibilizado o cartão magnético, será admitida a realização de pagamentos 

mediante cheque nominativo ao credor. 
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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 financeiros dela resultantes. O produto das 

aplicações financeiras deve ser creditado na conta específica é destinado, obrigatoriamente, ao 

custeio do objeto do programa, devendo constar dos documentos e demonstrativos que integram a 

prestação de contas. 

Os valores advindos de aplicação financeira deverão ser utilizados para despesas do PDDE, 

no mesmo percentual de categoria de despesa (custeio ou capital) que a Uex recebeu, no ano em 

que realizará estes pagamentos. 

PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO 

Observar as determinações da Resolução nº 10, de 18 de abril de 2013 e o objetivo do 
repasse (ações e destinações) a fim de evitar utilização indevida e a concorrência com outros 
programas do FNDE e da Resolução nº 9, de 2 de março de 2011, que estabelece dos procedimentos 
a serem adotados para aquisições de bens e materiais e na contratação de serviços.  

COTAÇÃO DE PREÇOS: 

A UEx deverá realizar a cotação de preços, tanto para aquisição de bens de consumo e de 
capital, como para a execução de serviços diversos, sendo obrigatório obter, no mínimo, 03 (três) 
orçamentos de empresas diferentes. NÃO ACEITAR ORÇAMENTOS “CASADOS” 
 

Efetuar o preenchimento do formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços na qual serão 
indicados os menores orçamentos obtidos para cada item ou lote pesquisado e cotado, com vistas à 
identificação do fornecedor ou prestador do qual poderá ser feita a aquisição dos materiais e bens ou 
a contratação dos serviços. 

 
Os orçamentos deverão conter os seguintes dados: 

 Especificar, com clareza, os produtos e/ou serviços cotados, seus respectivos valores e, se 
for o caso, os descontos oferecidos; 

 Conter a razão social; 

 O número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 O endereço e telefone do proponente; 

 O período de validade da proposta; 
 

Se houver dúvidas enquanto a legalidade da empresa, é importante verificar previamente se a 
mesma está regular e se pode fornecer o material ou serviço que se deseja adquirir.  

 

CRITÉRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS  

Constituirão critérios para seleção da proposta mais vantajosa ao erário, a oferta, pelos 
proponentes de materiais e bens e/ou serviços de qualidade, em preços compatíveis com os 
praticados no mercado e com prazos e condições de entrega ou execução que atendam, 
tempestivamente, às necessidades prioritárias das unidades escolares.  

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.  
Considera-se:  

 Item, o produto ou serviço a ser adquirido ou contratado;  

 Lote, o agrupamento de produtos ou serviços similares a serem adquiridos ou contratados;  

 Preço global da proposta, o montante correspondente ao somatório dos valores dos itens 
e/ou dos lotes.  
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CUIDADOS AO EFETUAR PAGAMENTOS  

É vedada a realização de pagamentos antes da efetiva entrega de materiais e bens e/ou da 

realização da prestação de serviços, inclusive na adoção da alternativa de compra pelas empresas de 

comércio eletrônico. 

 

COMPROVANTE DE DESPESAS 
 

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/Razão social da UEx (APPS’s),endereço, telefone, número de 

inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

• Conter as seguintes identificações:  

 

 PAGO COM RECURSOS DO MEC/FNDE/PDDE/2016 – CH Nº 999999; 

 Carimbo de atesto, datado e com as devidas assinaturas UGT ou CONSELHO FISCAL, 

um de cada segmento; 

 Quitação da despesa efetivada, com a data, a assinatura e a identificação do 

representante legal do fornecedor do material ou bem ou do prestador do serviço. 

 

Poderão ser utilizados carimbos para utilização das identificações acima mencionadas. 

 

PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS e saldos existentes? 

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. 

O objetivo do repasse não é a acumulação financeira nas contas bancárias, e sim o seu 

emprego no atendimento das necessidades das unidades escolares.  

Entretanto, na eventualidade de permanecer saldo em 31 de dezembro (ou até a data limite 

estipulada pela secretaria de educação), este poderá ser utilizado no exercício seguinte, sem ter que 

devolvê-lo ao FNDE. Para utilizá-lo, a unidade executora deverá reprogramá-lo para o ano seguinte, 

registrando a justificativa na respectiva prestação de contas. 

APÓS EXECUÇÃO DOS RECURSOS  

A UEx  deverá reunir-se com a APPS, conselho escolar e com toda a comunidade escolar, a 

fim de elencar os bens e materiais adquiridos e os serviços que foram fornecidos e prestados à 

unidade escolar, os critérios de escolha, bem como outros esclarecimentos considerados 

necessários. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Sendo a UEx uma entidade que administra dinheiro público, deve-se prestar contas dos 

recursos financeiros provenientes do FNDE. A prestação de contas será encaminhada para a 

Secretaria Municipal de Educação e após a análise será encaminhada ao FNDE. 

Para que não haja impropriedade ou irregularidade na prestação de contas, é importante que 

sejam respeitadas determinações legais que disciplinam o gerenciamento, utilização, guarda e 

prestação de contas de recursos públicos, observando os documentos que constituem a Prestação 
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de Contas. 

A prestação de contas deverá, ser elaborada pela UEx e encaminhada à Secretaria Municipal 

de Educação, até 31 de dezembro do ano correspondente ao repasse dos recursos, mas a SEMED 

solicita que todas as Uex entreguem sua prestação de contas, impreterivelmente, até o dia 19 de 

outubro de 2018 (conforme cronograma – Dia útil) acompanhada dos seguintes formulários e demais 

comprovantes de execução, solicitados: 

 
• Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas (ANEXO II) 

 Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas dos recursos financeiros repassados 

pelo FNDE, referentes ao Programa PDDE/2018, no valor de R$... (soma do saldo reprogramado + 

valor creditado no exercício + rendimento financeiro), para fins de análise da documentação e da 

aplicação dos recursos, de acordo com (relacionar todos os documentos que compõem a Prestação 

de Contas), assinado pelo presidente da APPS e diretor da Unidade Escolar. 

 

• Parecer do Conselho Fiscal (ANEXO III) 

 Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade das contas e dos documentos 

comprobatórios quanto à utilização dos recursos, com assinatura dos três membros titulares. 

 

• Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados 

(ANEXO IV) 

Neste formulário deverão ser prestadas as informações referentes aos pagamentos efetuados 

– despesas de custeio ou de capital 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. Relacionar por ordem cronológica dos cheques. 

 

• Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos (ANEXO V) 

Neste formulário deverão ser relacionados os bens patrimoniais (equipamentos, material 

permanente etc.), adquiridos ou produzidos com recursos do PDDE. Entende-se 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 bens adquiridos e/ou produzidos, estes devem ser doados ao Município de 

Cascavel, por meio do Termo de Doação, cabendo a este 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. De todos os meses do período de movimentação, 

ou seja, do saldo reprogramado, se houver e extrato da conta investimento, demonstrando 

obrigatoriamente, o valor recebido do FNDE/MEC, a relação de débitos efetuados, dos créditos das 

aplicações financeiras e o saldo zerado ou positivo. 

 Observar sempre se o extrato traz do primeiro ao último dia do mês, pois se faltar um dia 

será necessário tirar outro extrato e isso poderá acarretar em ônus se o mês referido for anterior ao 

corrente; 

  

• Termo de Doação (ANEXO VI) 

 É o documento em que a UEx doa os bens adquiridos ou produzidos ao Município de 

Cascavel, para que ela possa incorporar estes bens ao Patrimônio Municipal. 
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• Consolidação de pesquisa de preços, Orçamentos e/ou Formulários de Pesquisa de 

Preços (ANEXO VII) 

São os documentos que comprovam as pesquisas de preços efetuadas pela UEx. 

 

• Declaração de responsabilidade de pesquisa de mercado (ANEXO VIII) 

 Declaração de responsabilidade que foi realizada a pesquisa de preços. 

 

 

 

• Certidões Negativas de Débitos 

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, o 

Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Municipais, da proposta 

vencedora de todas as aquisições efetuadas. 

 

• Notas fiscais 

Notas fiscais originais, com a autenticidade, emitidos em nome da APPS e identificados com 

“PAGO COM RECURSOS DO MEC/FNDE/PDDE/2018 – CH Nº 999999”, conter o “RECEBIDO ou 

PAGO”, com a data e assinatura do fornecedor, e o respectivo atesto, conforme orientado 

anteriormente.  

 

• Cópia dos Cheques  

Cópia dos cheques utilizados para pagamento dos fornecedores e/ou prestadores de 

serviços. 

 

• Atas  

De acordo com as orientações são exigidas no mínimo duas atas, porém se no decorrer da 

execução forem registradas outras, todas atas em relação ao PDDE deverão ser encaminhadas na 

prestação de contas. 

1 – Ata de deliberação sobre as ações a serem realizadas com os recursos do Programa 

Dinheiro Direto na Escola; 

2 – Ata de aprovação a prestação de contas das despesas realizadas com os recursos do 

Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE. 

 

Obs. As UExs deverão efetuar a entrega completa das documentações 

supracitadas, pois a entrega parcial não será analisada, caso ocorra, será devolvida 

para providenciarem os documentos faltantes. 
 

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. 

Os documentos deverão ser arquivados na sede da Uex, pelo prazo de 20 anos, contados da 

aprovação da prestação de contas, para disponibilização ao FNDE, aos órgãos de controle interno e 

externo e ao Ministério Público; 

 

 É importante destacar que: 

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. 
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LEMBRETES IMPORTANTES  

 Todos os membros da APPS e diretores das Escolas tenham o conhecimento da legislação 
vigente mencionado no inicio deste manual; 

 Prazo para entrega dos documentos de prestação de contas anual pelas UExs, no 
Departamento Financeiro da SEMED, até dia 19 de outubro do exercício; 

 Prazo para iniciar a execução do recurso que foi reprogramado e o recebido: a partir da 
realização da Assembléia de definição de prioridades; 

 Os valores destinados para cada finalidade devem ser respeitados; Não pode usar valor de 
custeio em aquisição de bem de capital e/ou vice-versa; 

 Verificar o saldo de recursos do FNDE do ano reprogramado, e prestar contas junto com o 
valor do ano corrente;  

 As notas fiscais devem sempre ser em nome da APPS;  

 Identificar cada Nota Fiscal com os devidos carimbos;  

 As despesas devem ser pagas com CHEQUE NOMINAL;  

 Não pode haver rasuras nas notas fiscais;  

 Movimentar os recursos do PDDE na conta específica;  

 Equipamento/ material permanente adquirido será patrimoniado pelo Setor de Patrimônio 
através da Secretária Municipal de Educação;  

 Emitir todos os extratos bancários, mensalmente. Observar sempre se o extrato traz do 
primeiro ao último dia do mês, pois se faltar um dia será necessário tirar outro extrato.  

 

Outros esclarecimentos e consultas em relação à utilização das verbas e elaboração da prestação de 

contas, podem ser obtidos através dos seguintes contatos: 

 Cristiane – ramal 2843 – cristianer@cascavel.pr.gov.br 

 Fatima – ramal 2843 –    mariao@cascavel.pr.gov.br 

 Jaqueline – ramal 2846 – jaquelinep@cascavel.pr.gov.br  

 Lucielene – ramal 2846 – lucielenek@cascavel.pr.gov.br 

 

 

 

Orientamos que a consulta deve ser realizada antes que a APPS tenha 

adotado a medida objeto da dúvida. Após o fato consumado, o 

Departamento Financeiro não terá como oferecer alternativas para 

colaborar na solução do problema. 

mailto:cristianer@cascavel.pr.gov.br
mailto:mariao@cascavel.pr.gov.br
mailto:jaquelinep@cascavel.pr.gov.br
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