
Flexibilização no uso de saldos das 

Ações Agregadas 

Unidades Executoras Próprias (UEx) que possuem saldos de 
Ações Agregadas ao PDDE, agora, poderão empregá-los em 
quaisquer das finalidades do programa.  

Sempre que as atividades originalmente previstas tiverem 
sido totalmente realizadas ou não puderem ser iniciadas, 
continuadas  ou concluídas em decorrência de obstáculos  
intransponíveis, é possível destinar os saldos das Ações 
Agregadas para as finalidades do PDDE, quais sejam:  

 realização de  pequenos reparos, adequações e ser-
viços necessários à manutenção, conservação e  
melhoria  da estrutura física da unida-
de escolar; 

 aquisição de material de consumo; 

 avaliação de aprendizagem; 

 implementação  de  projeto  
pedagógico; 

 desenvolvimento  de atividades educacionais ; e 

 Aquisição de material  permanente (se possuir   
recurso de capital). 

 
No caso de saldos de ações desconti-
nuadas desde 2012 a destinação para 
as finalidades do PDDE pode ser rea-
lizada, independentemente, do anda-
mento das atividades originalmente 
previstas.   Nesse grupo se enqua-
dram PDDE a  Título Emergencial, 
Projeto de Adequação de Prédios 
Escolares (PAPE), Projeto de Melho-

ria da Escola (PME), Funcionamento das Escolas no Fim de 
Semana (FEFS) e Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE 
Escola) . A nova regra objetiva evitar que saldos fiquem oci-
osos, quando não podem mais ser empregados em seus fins 
originais.  

Para utilizar os saldos das Ações Agregadas nas finalidades 
do PDDE não é necessário transferi-los para a conta do pro-
grama, bastando seguir o seguinte passo a passo:  

1º identificar os saldos das Ações Agregadas ao PDDE, 
bem como a agência e conta na qual estão depositados; 

2º Identificar as categorias econômicas dos saldos (custeio 
e capital); 

3º avaliar, coletivamente, se o propósito original do recur-
so já foi alcançado, ou se não é viável alcançá-lo, fazendo  
constar em ata as justificativas/motivações para destina-
ção dos recursos para as finalidades do PDDE; 

4º definir, coletivamente, a destinação a ser dada aos sal-
dos, em conformidade com os objetivos do PDDE, regis-
trando em ata as respectivas deliberações; e 

5º realizar a execução dos recursos (pesquisas de preços, 
aquisições/contratações, pagamentos, registros documen-
tais, etc.). 

 

Após a utilização dos saldos, a UEx deve elaborar e encami-
nhar a prestação de contas para a Prefeitura Municipal ou 
Secretaria de Estado de Educação, conforme vinculação da 
escola. Vale ressaltar que, além de extratos bancários, notas 
fiscais, recibos etc., também devem integrar a prestação de 
contas as atas com as justificativas/motivações para canali-
zação dos recursos para as finalidades do PDDE, e com as 
deliberações do colegiado sobre a nova destinação a ser 
dada aos  valores.  
Mas lembre-se! Se ainda for possível empregar os saldos 
das Ações Agregadas em suas finalidades originais, a entida-
de deve primar pelo emprego das verbas nesses fins. Afinal, 
para isso que os valores foram inicialmente transferidos. 

Priorize a execução dos valores mais antigos, inclu-

sive dos residuais, isto é, menores que  

R$ 100,00. Ao ser zerada a conta, esta será  

encerrada automaticamente após 2 (dois) anos, a 

menos que novos repasses sejam realizados. pelo 

FNDE na mesma conta. 

As Entidades Executoras (EEx) e Unidades Executoras Pró-

prias (UEx) que representem mais de uma escola, e que 

possuam saldos destinados as escolas extintas ou paralisa-

das, podem destinar esses valores para as demais unidades 

de ensino que atendem.  

Por exemplo, se uma EEx recebe recursos do PDDE para 
atender doze escolas, mas três foram extintas e duas parali-
sadas, os saldos destinados às escolas inativas podem ser 
empregados em favor dos sete estabelecimentos que per-
manecem em atividade. O mesmo raciocínio se aplica às 
UEx que representam mais de uma escola (comumente cha-
madas de consórcios). 

A distribuição dos saldos deve ser feita proporcionalmente 

ao número de alunos das escolas destinatárias dos valores. 

Logo, quanto mais alunos possuir, mais recursos deve rece-

ber. A seguir segue o passo-a-passo para realizar a execução 

1º identificar os saldos do PDDE e/ou de suas Ações  
Agregadas destinados a escolas paralisadas/extintas; 

2º verificar se há outra(s) escola(s) em atividade  
beneficiária(s) do PDDE, vinculada (s) à mesma entida-
de; 

3º calcular o valor a ser destinado à(s) escola(s) em 
atividade, proporcionalmente ao número de alunos; 

4º levantar as necessidades prioritárias da(s) escola(s) 
destinatária(s) dos saldos, a serem supridas com os 
recursos, em conformidade com os objetivos do PDDE; 
e 

5º realizar a execução dos recursos (pesquisas de pre-
ços - se UEx -, licitação - se EEx -, aquisi-
ções/contratações, pagamentos, registros documentais, 

Para as UEx que representam apenas uma escola também 
há novidades.  No caso de paralisação da unidade de ensi-
no, os saldos existentes podem ser destinados para a escola 
que   recepcionou  os  alunos. Mas , para isso ,  é necessário  
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que todos os alunos  tenham sido remanejados para um 
único estabelecimento de ensino, caso contrário, os recur-
sos devem ser devolvidos à União. No caso de extinção da 
unidade de ensino representada pela UEx não resta alterna-
tiva: os saldos eventualmente existentes devem ser  
restituídos para a Conta Única da União. 

Nova forma para devolução de  

recursos 
Sempre que ocorrerem débitos in-
devidos na conta do PDDE ou de 
suas Ações Agregadas, as entidades 
poderão repor os valores, direta-
mente, para a conta  bancaria em 
que ocorreu o  débito. 
A novidade oferece forma alternati-

va para restituição de valores, possibilitando que as escolas 
não sejam prejudicadas nessas situações. Antes, só era pos-
sível restituir valores para a Conta Única da União e o recur-
so não era repassado novamente às entidades. Na prática, 
as escolas perdiam parte dos recursos que têm direito. 
Vale ressaltar, porém, a reposição de recursos para a conta 
da entidade deve ser precedida da devida correção monetá-
ria, calculada com base no índice do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia (Selic), considerando-se o período 
entre a data do débito e a do efetivo recolhimento. 

Novo prazo para guarda da 

 documentação 

As entidades gestoras do PDDE e de 

suas Ações Agregadas devem guardar a 

documentação referente à execução e 

prestação dos recursos por 10(dez) 

anos.   

A redução do prazo - que, antes, era de 20 (vinte) anos - visa 

reduzir os custos financeiros e operacionais para arquiva-

mento de documentos. 

Para mais detalhes sobre essas  

inovações do PDDE, estude a 

Resolução nº 8, de 16 dezembro de 

2016, e acompanhe outras 

informações pelo site 

www.fnde.gov.br 

 

Em caso de dúvidas: 

0800 61 61 61 

pdde@fnde.gov.br 

Confira aqui as 

 principais novidades 

PDDE 
Programa Dinheiro 

Direto na Escola 


