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Atualização cadastral é condição para receber os recursos do PDDE
A partir deste ano, para receber os
recursos do Programa Dinheiro Direto na
Escola (PDDE), estados, municípios, DF e
as Unidades Executoras Próprias - UEx
(Caixas Escolares, Associações de Pais e
Mestres, Colegiados Escolares) devem
atualizar seus cadastros no sistema
PDDEweb (www.fnde.gov.br/pdde).
Quem atualizou o cadastro com
antecedência e estava regular com
prestação de contas já recebeu os
recursos da primeira parcela do PDDE no
primeiro lote de pagamento que ocorreu
na primeira semana de maio. Embora a
maioria já tenha realizado o
recadastramento, ainda há entidades que
não concluíram a atualização.
Resolução — A exigência da
atualização cadastral para recebimento de
recursos do PDDE está prevista na
Resolução n° 6, de 27 de fevereiro de
2018. Conforme a resolução, o
pagamento do PDDE será feito em duas
parcelas: a primeira até 30 de abril e a
segunda até 30 de setembro. Outra
novidade da norma, é que a inadimplência
da EEx (prefeituras e secretarias
estaduais de educação) não torna as UEx
também inadimplentes com o FNDE.
Mesmo se a entidade já tiver atualizado
seus dados em 2017, deverá conﬁrmá-los
em 2018. Para realizar o cadastro, é
necessário possuir senha do PDDEweb. A
entidade que esqueceu sua senha ou que
ainda não a possui deverá solicitá-la no
próprio sistema. Vale lembrar que o
PDDEweb abre apenas no navegador
Internet Explorer.
Além de garantir dados cadastrais
atualizados de todas as entidades

Editorial

Arquivo FNDE.

envolvidas na execução do programa, a
medida é importante para melhorar a
interlocução do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE)
com as entidades que executam o
programa.
Passo a passo — Para auxiliar as
entidades a realizar o recadastramento, o
FNDE publicou no site do PDDE passo a
passo sobre como usar o PDDEWeb e
material com “Perguntas e Respostas”
mais comuns. O material pode ser
consultado no endereço:
www.fnde.gov.br/programas/pdde/areapara-gestores/atualizacao-cadastral.

Com o objetivo de intensiﬁcar a comunicação
com as entidades que participam da execução do
Programa Dinheiro Direto na Escola, o FNDE realizou
campanha de recadastramento no PDDEweb. Desde
2013, o órgão não exigia a atualização cadastral como
condição para receber os recursos do programa. Por
isso, poucas entidades cuidavam de atualizar seus
dados no sistema. A Resolução n° 6, de 27 de fevereiro
de 2018, condicionou o pagamento do PDDE e das
Ações Agregadas à atualização cadastral. As
informações possibilitarão ao FNDE melhorar a
comunicação com as entidades parceiras, mantendoas informadas sobre cursos, eventos, novidades e

No processo de recadastramento, o
sistema irá pedir dados da entidade e de
identiﬁcação de seus dirigentes. É
importante preencher todos os campos de
informação corretamente para que a
entidade não ﬁque sem receber os
recursos do programa. Mais orientações e
esclarecimentos podem ser obtidos pela
Central de Atendimento do FNDE, 0800
61 61 61, ou pelo e-mail para
pdde@fnde.gov.br.

mudanças na execução do programa.
Assegurar a manutenção de ﬂuxo contínuo de
comunicação com os parceiros é crucial para êxito de
qualquer política pública. Os diferentes atores que
participam dos processos precisam atuar de forma
coordenada, sinérgica, a ﬁm de que os objetivos e
ﬁnalidades, que levaram a formulação da política,
sejam alcançados. Sem diálogo entre os stakeholders,
entre os participantes da política, as ações tornam-se
desconexas e desencontradas.O diálogo possibilita a
troca de conhecimento e experiências de forma a
aumentar a eﬁciência e eﬁcácia da política.
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Cartão PDDE chegará a todo território nacional

T

odas as Unidades Executoras Próprias – UEx
(Associações de Pais e Mestres, Conselhos Escolares
etc.), representativas de escolas urbanas, que não
sejam consórcio e cujos mandatos dos dirigentes não vençam
até 31/07/2018, foram escolhidas para receber a primeira
parcela do PDDE por meio de cartão magnético, desde que
também estejam com cadastro atualizado no PDDEweb
(www.fnde.gov.br/pdde) e regulares com prestação de contas
de anos anteriores.
Por meio do cartão, as UEx poderão realizar pagamentos,
transferências eletrônicas, emitir ordens de pagamento, realizar
saques e retirar extratos nos Terminais de Autoatendimento do
Banco do Brasil. O limite para saques, transferências e ordens
de pagamento será de R$ 800 por dia, R$ 2 mil por mês e R$ 8
mil por ano. Não será permitido utilizar o cartão para compras
por telefone ou pela internet, ou no exterior, tampouco a prazo
ou parceladas.
Todas as transações realizadas com o cartão serão
registradas em demonstrativo bancário, com a identiﬁcação dos
fornecedores ou prestadores de serviços favorecidos - exceto
no caso de pagamentos em espécie - propiciando maior
transparência na gestão dos recursos do programa e melhor
acompanhamento pelos órgãos e setores de controle e
monitoramento.
Os recursos serão automaticamente aplicados em fundos de
investimento de curto prazo, com resgate automático. Assim, à
medida que as operações ﬁnanceiras forem realizadas, as
quantias necessárias para garantir-lhes provisão serão
liberadas, até o limite dos saldos existentes.
As UEx não precisam esperar aviso do FNDE para
procurar o cartão na agência. O membro da UEx com atribuição
estatutária para movimentar a conta bancária deverá se

apresentar a sua agência de relacionamento para entregar toda
a documentação necessária e registrar senha.
Nesta etapa, o cartão será emitido apenas para
movimentação de recursos creditados na conta especiﬁca do
PDDE. A emissão do cartão para as Ações Agregadas será
realizada, posteriormente.
Para mais informações sobre como usar o Cartão PDDE, leia
a Cartilha Orientações para Uso do Cartão PDDE, que está
disponível em: FNDE> Programas> PDDE> Área
para
Arquivo FNDE.
gestores> Consultas> Orientações para uso do Cartão PDDE.

Mudanças necessárias no estatuto das UEx
para uso do cartão PDDE

A

lgumas UEx precisarão modiﬁcar seus Estatutos
para movimentar os recursos com o Cartão PDDE.
Somente um único dirigente da UEx (geralmente, o
tesoureiro ou o presidente) poderá registrar senha e
movimentar a conta bancária. Conforme normas do Banco
Central, a senhaé de uso individual e intransferível. No entanto,
nem todos os estatutos das UEx atendem a essa exigência,
pois costumam pedir a assinatura de dois dirigentes da UEx no
cheque. Nesses casos será necessário alterá-los.
Também há situações em que o Estatuto da entidade não
possibilita pagamento por meio eletrônico. Se o estatuto de sua
UEx estiver nessa condição, será necessário modiﬁcá-lo.
Para auxiliar as UEx a realizar esses ajustes, o FNDE
publicou, no seu site, Modelo de Ata para Alteração de Estatuto.
Não é necessário refazer todo o Estatuto, mas apenas a parte
que trata das regras de movimentação de recursos, para
possibilitar pagamentos por meio eletrônico e movimentação de
valores de forma individual e isolada.
A UEx deverá reunir sua comunidade escolar e aprovar a
mudança no estatuto. A ata que documenta a alteração deverá
ser levada, primeiramente, à agência do Banco do Brasil - para
iniciar processo de liberação do Cartão PDDE - e, só depois,
ser registrada em cartório, retornando ao Banco em até 90 dias.

Saldo de anos anteriores
Os saldos do PDDE e de suas Ações Agregadas (Novo Mais
Educação, Escola Acessível, etc.) provenientes de anos anteriores
não poderão ser movimentados por meio do Cartão PDDE. Nesse
caso, a entidade deve continuar executando os valores por meio de
formas eletrônicas de pagamento ou cheques até zerar o saldo.
Quando o saldo estiver zerado, a conta será, automaticamente,
encerrada.
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Fique de olho!
O Bole m Dicas PDDE inaugura editoria especíﬁca para falar sobre as falhas mais comuns iden ﬁcadas nas ações de
ﬁscalização e auditoria do FNDE e órgãos de controle. Em todas as edições, haverá orientações para prevenir a ocorrência de
impropriedades e irregularidades no uso dos recursos do PDDE e Ações Agregadas. Nesta edição, abordaremos as duas
ocorrências que mais se repe ram nas ﬁscalizações realizadas em 2017: falhas na realização de pesquisas de preços e no
preenchimento de notas ﬁscais.

Como realizar pesquisa de preços
Etapa importante do processo de execução dos recursos do
PDDE é a realização de pesquisa de preços. De acordo com as
normas, devem ser avaliados no mínimo três orçamentos, feitos,
preferencialmente, no comércio local. No entanto, quando não
for possível realizá-los, deverá ser justiﬁcada e explicada em ata
a razão pela qual não foi possível cumprir a exigência. Por
exemplo, quando não existirem três fornecedores no munícipio,
é aceitável a pesquisa com número menor.
Na realização da pesquisa de preços, os orçamentos
apresentados deverão manifestar os produtos, seus respectivos
valores, se houve descontos oferecidos e suas razões, o número
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), o
endereço e o telefone dos proponentes, o período de validade
das propostas, as formas de pagamento, prazo e as condições
para a entrega dos produtos que venham a ser adquiridos. Além

disso, também devem conter as respectivas datas e assinaturas
dos fornecedores.
Deverá ser evitada a realização repetitiva de pesquisas de
preços nos mesmos fornecedores e prestadores de serviços,
sendo admitida somente quando não houver outros. Também
evitar cotações de preços em estabelecimentos comerciais em
que os proprietários possuam algum grau de parentesco com os
dirigentes da entidade.
As compras de materiais e bens deverão ser realizadas com
base no menor preço por item ou por lote, escolhendo de acordo
com o preço mínimo global da proposta nos casos que tal opção,
justiﬁcadamente, resultar no melhor aproveitamento dos
recursos públicos. No entanto, não basta considerar apenas o
preço, também devem ser observadas qualidade e condições de
entrega dos produtos.
Arquivo FNDE.

Cuidados com preenchimento
da Nota Fiscal
Ao adquirir um bem ou pagar pelos serviços prestados com
recursos do PDDE, as entidades deverão tomar alguns cuidados
ao receber a Nota Fiscal. Primeiramente, cuidar para que a nota
detalhe o bem ou serviço que será pago, descrevendo todas as
suas especiﬁcações. Por exemplo, se for uma televisão, é
necessário conter marca, modelo, tamanho da tela, resolução
entre outras características.
Além disso, não poderá conter rasuras, devendo ser redigida
com graﬁa compreensível e emitida em nome da entidade que
está adquirindo o produto (UEx, EEx ou EM), indicando seu
CNPJ e endereço completo. Deve-se atentar se a Nota é
coerente com o que está sendo adquirido ou contratado, pois
existe Nota especíﬁca para vendas de produtos, prestação de
serviços ou ainda de produtos e serviços. Se a Nota é de
serviços, não pode ser usada para produtos, por exemplo.
Nem sempre as entidades veriﬁcam se a Nota Fiscal está no
prazo de validade. Essa informação, geralmente, consta no lado

direito do documento, com o título “Data limite para emissão”.
Nota Fiscal fora do prazo não poderá ser aceita, admitindo-se,
porém, carimbo de prorrogação.
Além dos cuidados citados, a nota deve conter mais três
informações. A primeira deve ser dada pelo fornecedor dizendo
que recebeu o pagamento do bem ou serviço, devidamente
datada e assinada (o típico “recebido” ou “pago”). A segunda é o
“atesto de recebimento do bem ou serviço”, também datado e
assinado por funcionário efetivo da escola ou membro da
entidade. E a última, a que detalha a origem do recurso utilizado
para o pagamento da despesa, identiﬁcando o programa/ação e
a sigla FNDE. Se o programa for o Mais Educação, por exemplo,
ﬁca “Pago com recursos do FNDE/PDDE/Mais Educação”.
Para saber mais sobre os procedimentos para empregar os
recursos do PDDE, leia o Guia de Orientações para Aquisições e
Contratações com recursos do PDDE.
Arquivo FNDE.

Os conteúdos acima foram produzidos considerando constatações e recomendações nos Relatórios: a) de Auditoria do FNDE nº 27/2016 (Coivaras/PI), nº
33/2016 (Palmas/TO), nº 36/2016 (João Pessoa/PB), nº 26/2016 (Chapadinha/MA), b) da Controladoria-Geral da União (CGU) nº 201700809/2017 (Palmeira dos
Índios/AL), nº 201700810/2017 (Cascavel/PR), nº 201701206/2017 (Sete Lagoas/MG), nº 201701734/2017 (Sertãozinho/SP), nº 201701670/2017 (Mazagão/AP), nº
201600226/2016 (São Domingos do Capim/PA), nº 201409332/2015 (Jaboatão dos Guararapes/PE), nº 201700583/2017 (Aparecida de Goiânia/GO), nº
201601941/2017 (Monte Alegre do Piauí/PI), nº 201700885/2017 (Pinheiro/MA), n° 201701027/2017 (Itaperuna/RJ), n° 201701626/2017 (Lages/SC), n°
201701717/2017 (Breves/PA), n° 201701741/2017 (Tobias Barreto/SE), n° 201701908/2017 (Icó/CE), n° 201701742/2017 ( Lagarto/SE).
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Perguntas&Respostas
Qual procedimento para realizar ou atualizar cadastro?
O cadastro ou atualização cadastral deverá ser feito no sistema PDDEWeb,
disponível no site do FNDE (www.fnde.gov.br/pdde/), u lizando o navegador
Internet Explorer. O sistema solicitará dados sobre a en dade e seus dirigentes.

A senha do PDDE Intera vo serve para o PDDEweb?
Não, são sistemas diferentes. PDDE Intera vo é gerenciado pelo MEC e serve para
cadastrar as escolas que par ciparão das Ações Agregadas. PDDEweb é sistema do
FNDE e serve para realizar o cadastro da UEx, deﬁnir percentual de custeio e capital,
escolher agência bancária e outras informações.

Como solicitar a senha do PDDEweb?
A en dade que esqueceu sua senha ou ainda não possui senha do PDDEWeb
deverá solicitá-la no mesmo endereço eletrônico:
h ps://www.fnde.gov.br/pdde.

Qual o prazo para realizar o cadastro ou atualização cadastral?
A en dade deverá atualizar o cadastro o mais breve possível para receber os
recursos do PDDE, pois o pagamento será feito somente para aquelas com cadastro
atualizado no ano de 2018. O prazo máximo para atualizar o cadastro é 31 de
outubro.

Quem precisa se cadastrar para receber os recursos do PDDE?
Devem se cadastrar as Unidades Executoras Próprias – UEx (Conselhos
Escolares, Associação de Pais e Mestres etc.), prefeituras e secretarias de
educação estadual.
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Perguntas&Respostas
Caso a en dade não tenha atualizado seu cadastro em 2018, poderá
comprometer o recebimento dos recursos do PDDE e Ações Agregadas?
Sim, a par r de 2018, a atualização cadastral das Unidades Executoras Próprias
(UEx), prefeituras, secretarias de educação estadual é obrigatória para o
recebimento de recursos do PDDE e Ações Agregadas, conforme a Resolução nº 6,
de 27 de fevereiro de 2018. A atualização deverá ser feita no sistema PDDEweb.

É necessário enviar formulário ou qualquer outra informação para
FNDE após ﬁnalizar o cadastro/atualização no PDDEweb?
O sistema gravará a data de atualização e enviará todas as informações para o
FNDE automa camente, não sendo necessário enviar qualquer aviso ou
informação adicional para o FNDE.

Como a en dade poderá cer ﬁcar-se que o cadastro foi realizado no
PDDEweb?
O cadastro estará concluído quando o sistema apresentar a mensagem “operação
realizada com sucesso” e emi r formulário com as informações cadastrais da
en dade. Atenção, pois o formulário pode não ser emi do, caso o sistema de popup de seu computador esteja desabilitado. Primeiro, habilite o uso de pop-up na
conﬁguração do navegador.

Se após preencher todos os dados no PDDEweb não aparecer a opção
“salvar”?
Você deverá habilitar seu computador para visualizar pop-up. Vá até conﬁgurações,
clique em “opções da internet”, “privacidade” e desmarque “a var bloqueador de
pop ups”. Também pode ser que a versão do navegador seja incompa vel com o
PDDEweb. Para tanto, você deverá entrar em “conﬁgurações”, do Internet Explorer,
clicar em “conﬁgurações do modo de exibição de compa bilidade”, em seguida,
“Adicionar” e, por ﬁm, “fechar”.

Este bole m é uma publicação da Coordenação de Monitoramento e Apoio à Gestão de
Programas (COMAG), com a colaboração da Coordenação de Execução do Dinheiro Direto
na Escola (CODDE), ambas vinculadas à Coordenação Geral de Apoio à Manutenção
Escolar (CGAME), da Diretoria de Ações Educacionais (DIRAE).

Equipe responsável: Cinara Lobo, Filipe Guerra, Jéssica
Santanna e Guilherme Prado Cutrim.
Para enviar dúvidas, sugestões, crí cas ou elogios :
bole mpdde@fnde.gov.br

Sugestão de leitura:
Resolução nº6, de 27 de fevereiro de 2018;
Car lha de Orientações para Uso do Cartão PDDE;
Guia de Orientações para Aquisições e Contratações
com recursos do PDDE.
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