
Cartão PDDE

O cartão PDDE é um cartão de débito para uso no território nacional, cujo objetivo é possibilitar
pagamento de bens, materiais e serviços nos estabelecimentos comerciais,  por meio de máquina
leitora de cartão magnético.

Orientações para uso do Cartão PDDE

• A emissão de cartão em nome do(a) diretor(a) da escola deve ser solicitada ao Banco do
Brasil, após alteração do Estatuto para utilização do cartão;

• Embora  o  FNDE  mencione  a  possibilidade  de  saques com  o  cartão,  se  não  houver,
comprovadamente, outra forma de efetuar pagamento, desde que com registro em ata dessa
decisão,  a  SMED sugere  que  as escolas  não realizem saques,  devido à  dificuldade  de
comprovações efetivas das despesas;

• Não é permitido (a):
✔ compra com pagamentos parcelados
✔ compra no exterior
✔ compra pela internet
✔ retirada de recurso da aplicação automática (BB CP Supremo Setor Público – Fundo 70),

sob pena de não conseguir efetuar transações
• Para  movimentação dos  recursos  são  aceitas,  além do débito,  as  seguintes  modalidades

eletrônicas:
✔ transferências entre contas do Banco do Brasil
✔ transferências para outros bancos (DOC/TED)
✔ ordens de pagamento

Funcionalidade Definição

Transferência 
Eletrônica do Banco do 
Brasil

• Modalidade utilizada para transferir recursos da conta 
específica do programa para outra conta do Banco do 
Brasil. 

• Não haverá cobrança de tarifas. 
• Pode-se utilizar os terminais de autoatendimento ou 

gerenciador financeiro.

Ordem de Crédito – 
DOC e Transferência 
Eletrônica Disponível –
TED

• Modalidade utilizada para transferir recursos da conta 
específica do programa para uma conta de outro banco. 

• A transação é efetivada em no mínimo 1 dia útil, no caso 
de DOC e no mesmo dia, em caso de TED. 

• Não haverá cobrança de tarifas bancárias. 
• Pode-se utilizar os terminais de autoatendimento ou 

gerenciador financeiro para realizar a transação. 

Ordem de Pagamento • É uma forma de pagamento que permite ao cliente, que não



possui conta bancária, receber seu dinheiro no caixa 
presencial do Banco. 

• O prazo para retirar o dinheiro é de 7 dias da data da 
emissão da ordem. 

• Essa modalidade deve ser utilizada se o fornecedor não 
possuir conta em banco. 

• Não haverá cobrança de tarifas. 
• Pode-se utilizar os terminais de autoatendimento ou 

gerenciador financeiro para realizar a transação. 

• Não há limites para as modalidades eletrônicas acima relacionadas;
• Como a senha do cartão é pessoal e intransferível, alertamos para o uso do cartão apenas

pelo(a) diretor(a);
• Continua sendo imprescindível  o controle  do saldo bancário,  assim como dos saldos de

CUSTEIO e CAPITAL, a fim de evitar devoluções;
• Na prestação de contas,  o demonstrativo de todas as transações realizadas com o cartão

PDDE,  identificando  dados  de  cada  transação  (data,  valor,  nome  estabelecimento
comercial), substituirá as cópias dos cheques;

• A apresentação dos demais documentos da prestação de contas do PDDE continua sendo
imprescindível (planilhas, documentos fiscais, extratos bancários, dentre outros);

• Para  mais  informações:  http://www.fnde.gov.br/programas/pdde/area-para-gestores/cartao-
pdde-pdde

                      Setor Financeiro/Prestação de Contas
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