PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO
CAMPO 01 – Programa/Ação
Informar o nome do Programa/Ação a que se
refere a prestação de contas (ex. PDDE,
PDDE / PDEEscola, PDDE / FEFS –
Funcionamento das escolas nos finais de
semana, etc).
CAMPO 02 – Exercício
Informar o exercício a que se refere a
prestação de contas.
CAMPO 03 – Nome
Informar o nome da Secretaria de Educação
do Estado ou do Distrito Federal ou da
Prefeitura Municipal, de acordo com a
denominação constante do cartão do
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ).
CAMPO 04 - Nº do CNPJ
Informar o número de inscrição da Secretaria
de Educação do Estado ou do Distrito Federal
ou da Prefeitura Municipal no CNPJ.
CAMPOS 05 a 07 – Endereço, Município e
UF
Informar o endereço da Entidade, nome do
município onde se localiza a sede e a sigla da
unidade da federação.
BLOCO 2 – DADOS FÍSICO-FINANCEIROS DA
EXECUÇÃO (R$)
CAMPO 08 - N.º Ord.
Informar a numeração seqüencial da(s)
Unidades Executoras Próprias - UEx a
ser(em) relacionadas.
CAMPO 09 – Nome da UEx
Informar o nome da(s) UEx, de acordo com a
denominação constante do cartão do CNPJ.
CAMPO 10 - CNPJ da UEx
Informar o número da inscrição da(s) UEx no
CNPJ.
CAMPO 11 – Saldo Exerc. Anterior
Informar o valor do saldo que foi apurado no
campo 16, no ano anterior ao do exercício
mencionado no campo 02.
CAMPO 12 – Valor Recebido
Informar o valor recebido pela(s) UEx, nas
respectivas categorias econômicas (custeio e
capital) no exercício informado no campo 02.
CAMPO 13 – Rend. Aplic. Financ.
Informar os valores auferidos com a aplicação
financeira no exercício informado no campo
02.
CAMPO 14 - Total
Informar a soma dos valores referentes aos
campos 11, 12 e 13.
CAMPO 15 – Valor Utilizado

Informar o valor executado, no exercício, de
cada UEx nas categorias econômicas de
custeio e capital.
CAMPO 16 – Saldo
Informar o(s) saldo(s) existente(s) na(s)
conta(s)
corrente(s)
da(s)
UEx
que
deverá(ão), caso a prestação de contas seja
aprovada, ser reprogramado(s) para o
exercício seguinte.
CAMPO 17 – Sit. PC
Informar a situação da prestação de contas
da UEx, de acordo com a legenda:
01 – Não apresentada
02 – Não aprovada
03 – Aprovada
CAMPO 18 – Totais
Informar os somatórios dos valores
informados nos campos 11, 12, 13, 14, 15 e
16.
BLOCO 3 – AUTENTICAÇÃO
Informar o local (município) e data de
preenchimento do formulário, bem como o
nome legível e assinatura do(a) dirigente ou
do representante legal da Secretaria de
Educação do Estado ou do Distrito Federal ou
da Prefeitura Municipal.

