
 
 

 
  

     
 

 

 

 

CONTÉUDO PROGRAMÁTICO - MANHÃ 

1 – PDDE- Conceito das normas legais: 1.1 Fundamentação Legal – Resolução 

no 10 de 18/04/2013; Resolução no 15 de 10/07/2014 e alterações; Resolução no 8 de 16 

de dezembro de 2016. 

1.2 Lei 11.947 de 16 junho de 2009; 

1.3 Portaria no 448 de 13/09/2002 – Tribunal de Contas da União (Define despesas 

custeio x capital). 

 

2 – Apresentando o PDDE: 

2.1 Definindo o PDDE(Nova 

Resolução); 

2.2 Objetivos do Programa; 

2.3 Adesão e Habilitação para recebimento dos recursos. 

 

3 – Funcionamento PDDE: 

3.1 Recursos destinados custeio/capital; 

3.2 Gastos permitidos e indevidos; 

3.3 Cálculo de repasse dos recursos; 

3.4 Movimentação dos Recursos; 

3.5 Formas e Prazo para Execução dos Recursos; 

3.6 Reprogramação de Recursos – Limites de Reprogramação. 

 

4 – Prestação de Contas PDDE: 

4.1 Obrigatoriedade da Prestação de Contas; 

4.2 Documentos que compõem a Prestação de Contas; 

4.3 Elaboração da Prestação de Contas 

da Uex para entrega à Prefeitura; 

 

Extra: Consulta e orientações das pendências/inadimplências dos municípios no 

PDDE Info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

     
 

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - TARDE 

4.4 Prazo para Prestação de Contas; 

4.5 Envio da Prestação de Contas através do SIGPC (Simulação). 

 

5- Programa Novo Mais Educação (Nova Resolução): 

5.1 Fundamentação Legal 

5.2 Objetivo do Programa; 

5.3 Mudanças Nova Resolução; 

5.4 Aplicação do Recurso – Categoria Custeio; 

5.5 Acompanhamento Pedagógico/Atividades; 

5.6 Período das Atividades; 

5.7 Ressarcimento Monitor; 

5.8 Reprogramação de Saldo; 

5.9 Prazos e importância dos registros de ata e documentação que compõe a prestação 

de contas, SIGPC; 

 

6– PDDE Estrutura: 

6.1 – Ações Agregadas – (Escola Acessível, Água na Escola, Escola do Campo e PDE 

Escola); 

6.2 Finalidades do Programa; 

6.3 Utilização dos Recursos – Custeio x Capital; 

6.4 Pesquisa de Preço e Compra de Materiais; 

6.5 Execução do Programa; 

6.6 Prestação de Contas Física; 

6.7 Exibição no módulo SIGPC (Simulação). 

 

7 – PDDE Qualidade: 

7.1 Ações Agregadas ( Ensino Médio Inovador, Atleta na Escola, Escola Sustentável e 

Mais Cultura na Escola); 

7.2 Finalidades dos Programas; 

7.3 Utilização dos Recursos – Custeio x Capital; 

7.4 Pesquisa de Preço e Compra de Materiais; 

7.5 Execução dos Programas; 

7.6 Prestação de Contas Física; 

7.7 Exibição no módulo SIGPC (Simulação). 

 

 

 



 
 

 
  

     
 

 

CARGA HORÁRIA 

O TREINAMENTO AO VIVO E 100% ONLINE DOS PDDEs terá duração de 06 horas, 

iniciando às 08:30hs da manhã até 11:30hs. E na parte da tarde iniciará as 14:00 até as 

17:00. Além disso, o município inscrito já terá garantido um suporte de 30 dias através 

dos seguintes canais: Grupo de WhatsApp, Email, Multi360 e outros. 

 

CERTIFICAÇÃO 

O certificado de cada participante terá como carga horária registrada um total de 12 

horas (6 ao vivo + 6 de pós suporte), conforme registro de presença feito ao vivo e online 

pelo instrutor. 

 

INVESTIMENTO 

O investimento por participante segue a tabela abaixo: 

 

01 PARTICIPANTE - R$ 400,00 - (PESSOA FÍSICA E JURÍDICA) 

02 PARTICIPANTES - R$ 800,00 valor integral ou R$ 770,00 se já participou conosco 

03 PARTICIPANTES - R$ 1.200,00 valor integral ou R$ 1.150,00 se já participou conosco  

04 PARTICIPANTES - R$ 1.600,00 valor integral ou R$ 1.500,00 se já participou conosco  

 

Pessoa física: Através de um link específico, que poderá ser pago por meio de BOLETO 

(1x) ou CARTÃO DE CRÉDITO (em até 12x). 

Pessoa jurídica: deverá fazer a inscrição no site da empresa (link específico para 

prefeituras) e o pagamento será via DEPÓSITO BANCÁRIO ou TRANSFERÊNCIA 

BANCÁRIA na seguinte conta: 

BANCO SICREDI 748 - AGÊNCIA 0247  

CONTA CORRENTE: 46833-5    CNPJ: 13.770.411/0001-08  

PRÉ REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

• Ter conhecimento mínimo da plataforma PDDE Interativo e SIGPC (conhecer o sistema). 

• Realizar a inscrição até o prazo estipulado. 

• Confirmar a participação, enviando comprovante de pagamento para 

  até 01 dia após o término das inscrições.  

• Em caso de desistência, comunicar com antecedência de 02 dias a empresa através de 

e-mail suporte@institutoprimeiraopcao.com.br , caso contrário, o valor será cobrado da 

mesma forma. 

file:///C:/Users/PC02/Downloads/financeiro@edercarlosdalberto.com.br
file:///C:/Users/PC02/Downloads/edercarlosdalberto@gmail.com


 
 

 
  

     
 

 

PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE UM TREINAMENTO ONLINE  

• Um computador equipado com recursos de multimídia: Headset (fone de 

ouvido com microfone) e uma webcam. 

• Recomendamos o uso do headset ao invés de caixas de som e microfone 

externo, porque ele evita microfonia. 

• Internet cabeada de pelo menos 05 (cinco) mega de velocidade. 

• O computador a ser usado para a treinamento online precisa estar conectado 

diretamente à internet via cabo de rede. Todos os modens de internet ou roteadores 

sem fio possuem entrada para cabo de rede. 

• Não use a conexão sem fio (wireless) mesmo se for utilizar notebook, pois 

poderá haver perdas de áudio e congelamento de imagem durante a transmissão. 

• Não compartilhe a internet com outros computadores durante o Treinamento 

Online. Se a sua internet é compartilhada com outros equipamentos, desligue-os pelo 

menos durante o treinamento; 

 

DICAS DE ETIQUETAS DURANTE UM TREINAMENTO ONLINE 

 

Para encerrarmos, algumas dicas de etiquetas durante o 
Treinamento ao Vivo e 100% Online; 
 
1) Faça os testes pré-conferência dias antes para evitar 

problemas na hora da reunião. Organize-se! 

2) Seja sempre pontual. Nunca se atrase para a 

conferência; 

 

3) Seja participativo: pergunte! Caso queira usar o 

microfone, solicite autorização pelo chat de bate papo e fale,  

p a u s a d a m e n t e; 

4) Evite usar gírias ou palavras de baixo calão, lembre-se, a 
reunião pode estar sendo gravada; 
 
  Durante a conferência, evite mandar mensagens desnecessárias no bate 

papo que não contribuem com o assunto em discussão. Mensagens repetitivas do tipo 

“Oi”, “bom dia”, “Olá’, “tudo bem pessoal”, tiram a atenção do palestrante e dos 

participantes virtuais; 

 

Para mais informações acesse nosso site: 

www.institutoprimeiraopcao.com.br 
 

Telefones para contato: 

(51) 9.9446-3262 ou (54) 9.9166-4600 

http://www.edercarlodalberto.com.br/



