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Pauta da Reunião

 Entrega de saldos 2016

 Retificação de documentos da prestação de contas de 2016

 Mudanças implantadas pela Resolução n° 8/2016

 Orientações Ações Agregadas PDDE

 Orientações gerais



  

Atualização Cadastro PDDE/Web

A atualização cadastral do PDDE já está liberada e as 
orientações sobre esta atualização serão enviadas por 
Ofício Circular.



  

Escolas que não receberam repasse    
 em dezembro

 Alberto Pasqualini
 Américo Ribeiro Mendes
 Atiliano Pinguelo
 Governador Roberto Silveira
 Guerino Zugno
 Laurindo Formolo
 Padre Leonardo Murialdo
 Prefeito Luciano Corsetti
 Professora Marianinha Queiroz



  

Documentos do PDDE Básico 2016
a serem refeitos 

As escolas que receberam repasse em 27/12/2016 
devem refazer os seguintes documentos:

 Ofício (valor total recebido no ano 2016, datado de 
29/12/2016)

 Parecer (datado de 29/12/2016)
 Ata de Reprogramação de Saldos (nova ata, com data 

atual, retificando a anterior)
 Termo de Posse e Guarda de Documentos (datado de 

29/12/2016)



  

Documentos do PDDE Estrutura/Acessibilidade 2016 
a serem entregues

As escolas que receberam repasse em 27/12/2016 
devem apresentar os seguintes documentos:

 Ofício de encaminhamento da Prestação Contas
 Parecer do Conselho Fiscal 
 Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa 

e de    Pagamentos Efetuados
 Extrato dos valores recebidos do FNDE
 Extrato Conta Corrente (de Dezembro/2016)
 Extrato Conta Aplicação (de Dezembro/2016)
 Cópia da ata com justificativa do saldo a ser 

reprogramado para o exercício seguinte
 Termo de Posse e Guarda de Documentos



  

Prazo de entrega da documentação

A documentação referente ao PDDE 2016 solicitada 
(PDDE Estrutura) ou refeita (PDDE Básico) deverá ser 
entregue no Setor Financeiro – Prestação de Contas até o dia 
10 de maio de 2017.



  

Resolução CD/FNDE nº 8/2016

A Resolução CD/FNDE nº 8/2016 estabelece 
mudanças nas Resoluções 10/2013 e 16/2015, a fim de 
promover ajustes na execução do PDDE e suas ações.

Fundamentalmente são três alterações básicas 
propostas pelo novo normativo:

1.Devolução de recursos às contas onde foram 
depositados

2.Utilização de recursos destinados a escolas que tenham 
sido extintas ou paralisadas

3.Criação de forma alternativa de utilização de saldos



  

Forma alternativa de utilização de saldos das 
Ações Agregadas no PDDE Básico

Faculta a ampliação das possibilidades de utilização 
dos saldos das Ações Agregadas - PDE (Plano de 
Desenvolvimento da Escola), PDDE Integral/Mais 
Educação, PDDE Estrutura/Acessibilidade e PDDE 
Qualidade/Atleta na Escola - desde que as atividades 
passíveis de atendimento pelas ações tenham sido 
totalmente realizadas.

Caso as atividades não tenham sido iniciadas, 
continuadas ou concluídas, para a utilização desses 
saldos é preciso que haja justificativas das razões, 
aprovadas em reuniões com a comunidade escolar e 
registradas em atas.



  

Forma alternativa de utilização de saldos das 
Ações Agregadas no PDDE Básico

 Verificar o Plano de Ação da escola e se ele já foi 
executado na sua íntegra 

 Aguardar retorno da Secretaria para autorização de uso 
dos saldos das Ações Agregadas 



  

Modelo Extrato Aplicação



  

Consulta ao CNPJ do Fornecedor/Prestador

Durante a realização dos orçamentos e antes da 
aquisição de mercadorias ou da prestação de 
serviços, pesquisar a atividade econômica do 
fornecedor para verificar se a mesma é compatível com 
os bens ou serviços ofertados. 

Tal pesquisa deve ser efetuada no site da Receita 
Federal, "Consulta CNPJ” (Google). Se necessário, 
consultar também o CNAE (Google).

Caso não conste o bem/serviço na consulta à Receita, 
deverá ser solicitado o contrato social ao 
fornecedor/prestador. 



  

Declaração de Consulta Realizada

A partir de 2017, em todas as prestações de contas 
(Autonomia Financeira e PDDE), deverá constar 
declaração de que foi realizada a consulta ao CNPJ de 
todas as empresas fornecedoras ou prestadoras de 
serviços, assinada pelo(a) diretor(a) da escola.

Na Autonomia Financeira a entrega da declaração será 
quadrimestral. Já nas prestações de contas do PDDE, será 
anual.

O modelo da declaração estará disponível no Portal 
(Financeiro/Verbas Públicas) a partir de 20/03/2017.



  

Limite de Gastos

É necessário observar o limite de gastos estabelecido na 
Lei de Licitações nº 8.666/93, a qual define que a 
despesa máxima para obras é de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais) com o mesmo fornecedor/prestador ao ano, e 
para serviços e consumo é de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 
ao ano, também por fornecedor/prestador.



  

É VEDADO COM O RECURSO DO PDDE

● Realização de manutenção predial 

● Aquisição de periódicos (jornais) e pagamento de internet ou 
telefonia

● Pagamento de tributos de outras verbas

● Pagamento de guia patronal

● Emprego de recursos de Custeio para aquisição de bens de 
Capital e vice-versa



  

Atenção

 Observar a ordem cronológica de emissão das Atas

 Observar a data de emissão da Planilha de Pesquisa de Preços 
(obrigatoriamente deverá ser anterior à data de emissão da Ata de 
Consolidação de Pesquisas)

 Observar a classificação correta dos bens adquiridos CUSTEIO (C) ou 
CAPITAL (K)

 Observar para que no Demonstrativo da Execução as despesas sejam 
apresentadas em ordem cronológica

 Não poderão ser adquiridos bens e/ou serviços que não foram 
devidamente registrados em Atas

 Na escola devem ser arquivados TODOS os documentos relativos às 
prestações de contas
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