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● Apresentação

Com a edição da Resolução n º 9, de 2 de março de 2011, do 
Conselho Deliberativo do FNDE, as aquisições de materiais e 
bens e/ou contratações de serviços, com recursos do 
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), pelas Unidades 
Executoras Próprias (UEx) e Entidades Mantenedoras (EM), 
deverão ser realizadas em conformidade com as disposições 
desse normativo. A referida resolução tem por finalidade 
sistematizar, disciplinar e padronizar os procedimentos 
administrativos que vêm sendo adotados em todo o território 
nacional, a fim de que sejam obtidos os benefícios advindos 
com a racionalização dessas práticas.
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● 1º Passo: Levantamento e seleção das necessidades 
prioritárias

Inicialmente, a Escola beneficiária dos recursos do PDDE deverá 
realizar, com a participação de professores, pais, alunos, entre outros 
membros da comunidade escolar, 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 deverão ser 
registrados em ata, 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.
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● Modelo de ATA

RESOLUÇÃO Nº 9, DE 2 DE MARÇO DE 2011.

Art. 3º

I – seleção, em reunião com seus membros e/ou representantes
da comunidade escolar, dos materiais e bens a serem adquiridos e/ou
serviços a serem contratados, de acordo com as finalidades do programa,
para suprirem as necessidades prioritárias das escolas que representam,
devendo ser registrados em ata os produtos e/ou serviços escolhidos e os
motivos que determinaram as escolhas;

II – afixação de cópia legível da ata, referida no inciso anterior, nas
sedes das escolas que representam em local de fácil acesso e visibilidade,
de modo a divulgar, em especial para a comunidade escolar, as aquisições
e contratações que serão realizadas com os repasses do PDDE;
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● 2º Passo: Realização de pesquisas de preços

Após o levantamento das prioridades, deve 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, 3 (três) 
orçamentos.

As 3 (três) melhores propostas oferecidas deverão ser indicadas no 
formulário Consolidação de Pesquisas de Preços para apuração dos 
menores preços obtidos para cada item ou lote cotado e definição dos 
fornecedores e/ou prestadores nos quais poderão ser efetivadas as 
compras e/ou contratados os serviços.
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● Modelo de planilha de Pesquisas de Preços

RESOLUÇÃO Nº 9, DE 2 DE MARÇO DE 2011.

Art. 3º

III – realização de pesquisas de preços dos produtos e/ou serviços indicados na ata 
referida nos incisos anteriores, junto ao maior número possível de fornecedores 
e/ou prestadores que atuem nos ramos relacionados com a natureza do produto 
e/ou do serviço a ser adquirido e/ou contratado, sendo obrigatória a avaliação de, 
no mínimo, 3 (três) orçamentos a fim de evitar quaisquer favorecimentos e a 
garantir a escolha da proposta mais vantajosa para o erário;
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● 3º Passo: Escolha da melhor proposta

Para seleção da proposta mais vantajosa ao erário, 
deverão ser considerados, entre outros julgados 
pertinentes, os seguintes critérios:

➢  Menor preço obtido para o item ou lote cotado;

➢  Menor preço global;

➢  Melhor qualidade do produto e/ou serviço;

➢  Prazos e condições de entrega de produtos ou execução de serviços    
satisfatórios;

Observação: As pesquisas de preços, quando não realizadas com número mínimo de 3 
(três) fornecedores e/ou prestadores de serviços, só serão aceitas se acompanhadas de 
justificativa que comprove a inviabilidade de atendimento dessa exigência. 
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● 4º Passo: Registro em Ata das pesquisas de 
preços

Antes de efetuar a compra dos produtos e/ou contratação 
dos serviços, a escola deverá realizar, com a participação 
de professores, pais, alunos, entre outros membros da 
comunidade escolar,  a apresentação dos orçamentos.

Após apreciação de todos, serão registrados em Ata os 
orçamentos e os critérios de escolha dos produtos 
e/ou contratação dos serviços escolhidos. 
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● Modelo de Ata de Consolidação de Pesquisa de 
Preços

RESOLUÇÃO Nº 9, DE 2 DE MARÇO DE 2011.

Art. 3º

V – lavratura de ata na qual deverão ser explicitados os critérios de escolha, em 
conformidade com o disposto nos §§ 2° e 3º deste artigo, bem como outros 
esclarecimentos considerados necessários. (Redação dada pela Resolução n° 38, de 
21 de julho de 2011, do Conselho Deliberativo do FNDE)
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● 5 º Passo: Aquisição e /ou  contratação dos serviços

Algumas informações devem constar nos documentos comprobatórios das 
despesas (nota fiscal, cupom fiscal, fatura, recibo, etc.):

●  Siglas do PDDE e, se for o caso, da correspondente ação agregada ao 
programa (Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE Escola, Educação 
Integral, etc.), conforme exemplificado a seguir: PDDE ou PDDE/PDE Escola 
ou PDDE/ Educação Integral, etc.;

● Atestado de recebimento do material ou bem fornecido ou do serviço prestado, 
após conferência e concordância pela Escola, quando da entrega do produto 
ou da conclusão do serviço. Exemplo: “Atesto que os materiais discriminados 
nesta nota fiscal foram recebidos em xx/xx/xx”; 

Atenção: essas informações podem ser registradas manualmente ou mediante 
carimbo.

Os pagamentos das despesas SOMENTE devem ser efetivados 
mediante emissão de cheque nominativo.
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● Documentos necessários para a prestação de contas.

➢ Ofício:  Dever ser encaminhado ao Prefeito, informando o 
valor total recebido pelo PDDE no ano. Este ofício deverá 
ser assinado pelo Presidente do CPM em exercício. 

➢ Parecer: Deve informar a aprovação da prestação de 
contas referente ao exercício vigente. Dever ser assinada 
pelo Presidente do Conselho Escolar  e por 3(três) 
membros do Conselho Fiscal do CPM.

Observação: Quaisquer  alterações dos membros dos Conselhos, durante o 
ano de vigência, deverão ser informados ao Setor Financeiro por meio de 
ofício e com cópias das Atas que comprovem essa alteração. 
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● Documentos necessários para prestação de contas 
(continuação)

➢ Cópias das Atas das Prioridades elencadas pelo CPM e 
Conselhor Escolar

➢ Cópias das Atas de Consolidação de Pesquisas de Preços

➢ Planilha Demonstrativo da Execução da Receita e da 
Despesa e de Pagamentos Efetuados

Observar a ordem cronológica de elaboração das atas e de preenchimento 
das despesas realizadas no Demonstrativo de Execução da Receita e da 
Despesa  e de Pagamentos Efetuados.



  

Formação PDDE 2016

● Documentos necessários para prestação de contas 
(continuação)

➢ Cópias das notas fiscais (com todas as informações 
necessárias) com Carimbo de “Confere com o Original” do 
Setor Financeiro

➢ Planilhas de Pesquisas de Preços de todas as notas fiscais, 
com descrição  item a item dos bens e/ou serviços para 
conferência.

➢ Cópias dos cheques emitidos para pagamento das notas 
fiscais, devidamente nominados 
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● Documentos necessários para a prestação de contas 
(continuação)

➢ Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos: Esta relação 
deverá contemplar somente os bens classificados como 
Capital (K)

➢ Termo de Doação: Este termo deverá contemplar somente  
os bens classificados como Capital (K), e ser encaminhado 
ao Municipio de Caxias do Sul

➢ Cópia do Extrato dos valores recebidos do FNDE: Fornecido 
pelo Setor Financeiro ou retirado do site  PDDEREX 
http://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.pdderex_1_pc
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● Documentos necessários para a prestação de contas 
(continuação)

➢ Extratos da Conta Corrente do período de Janeiro/2016 a 
Dezembro/2016

➢ Extratos da Conta Aplicação do perído de Janeiro/2016 a 
Dezembro/2016

➢ Comprovantes de depósitos, se houver
Em relação aos extratos, observar a continuidade em relação ao período da 
prestação, sempre contemplando o período total, e a cobrança de tarifas

Os recursos recebidos devem ser imediatamente aplicados em Fundos de Renda 
Fixa de Curto Prazo.
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● Documentos necessários para a prestação de contas (continuação)

➢ Ata com justificativa do saldo remanescente a ser reprogramado para o 
exercício posterior

➢ Termo de Posse e Guarda de Documentos: Deverá ser assinado pelo 
presidente do CPM e pelo diretor da escola.
Observação: Aconselhamos as escolas que,  ao final do ano,  realizem  uma reunião com os diversos membros do 
CPM, apresentando os gastos realizados com o PDDE e solicitando que o  saldo (valor disponível em 
corrente/aplicação) seja reprogramado para o próximo exercício.

Destacamos que, conforme a Resolução nº 16, de 9 de Dezembro de 2015:

Art. 3º Os saldos de recursos financeiros, existentes em 31 de dezembro de cada exercício, na conta 
específica denominada PDDE Básico, poderão ser reprogramados pela EEx, UEx e EM, obedecendo às 
classificações de custeio e capital nas quais foram repassados, para aplicação no exercício seguinte, com 
estrita observância de seu emprego nos objetivos do PDDE.

§ 1º O saldo existente no último dia do mês anterior ao dos repasses será deduzido do montante a ser 
transferido.

§ 2º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, considera-se saldo existente o valor total de recursos 
financeiros apurado na conta bancaria incluindo todas as modalidades de aplicações vinculadas e seus 
respectivos rendimentos.

Art. 4º A dedução de que trata o § 1º do artigo anterior passa a vigorar a partir do repasse referente à 2a. 
parcela do exercício de 2016.
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● Formulários da prestação de contas.
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● Destinação dos Recursos
RESOLUÇÃO Nº 10, DE 18 DE ABRIL DE 2013

Art. 4º Os recursos do programa destinam-se à cobertura de despesas de 
custeio, manutenção e pequenos investimentos (bens de capital) que 
concorram para a garantia do funcionamento e melhoria da infraestrutura 
física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários, devendo 
ser empregados:

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;



  

Formação PDDE 2016

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 
devidamentes registrados em Atas.

✔ Na escola devem ser arquivados TODOS os documentos relativos às 
prestações de contas
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● Orientações Gerais sobre as prestações 
de Contas
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● Prazo de entrega das prestações de 
Contas 2016:

23 de dezembro de 2016
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