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•CGEA/SECADI/MEC devolve para a Secretaria de Educação solicitando ajuste ou 

valida e envia para FNDE para pagamento; 

•FNDE verifica situação de aptidão financeira e providencia a abertura da conta junto 

ao Banco do Brasil e efetiva o crédito do recurso mediante existência de 

disponibilidade orçamentária e financeira. 

 
2- Fase: 

1.Antes de acessar a aba ―Escolas Sustentáveis‖ é necessário preencher o 

diagnóstico da escola no http://pdeinterativo.mec.gov.br  (Para acessar o sistema, 

utilizar o navegador Mozilla Firefox); 

2.Preenchimento do registro da reunião de planejamento da comunidade escolar e 

do plano de ação pelas escolas beneficiadas no mesmo sistema e tramitação para 

análise do comitê do PDDE Interativo da Secretaria de Educação; 

3.Aprovação dos planos de ação pelas respectivas Secretarias de Educação; 

4.Validação dos planos de ação pela CGEA/SECADI/MEC; 

5.Disponibilidade orçamentária e financeira do FNDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMO É FEITO O REPASSE DE RECURSOS? 

Os repasses financeiros serão depositados em contas bancárias específicas e 

integrarão a ação denominada PDDE Estrutura, segundo as orientações da 

Resolução do PDDE. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Atenção: para receber os recursos para Escolas 
Sustentáveis, a UEX não poderá ter nenhuma 
pendência com prestação de contas de recursos 
recebidos à conta do PDDE e de suas ações 

agregadas em anos anteriores. 

  
 

Na hipótese do saldo financeiro anterior ultrapassar a 30% (trinta por cento) do 

total de recursos disponíveis no exercício, a parcela excedente será deduzida de 

eventual repasse ao qual a UEx fizer jus no exercício subsequente, voltado à 

ação PDDE Estrutura. 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/
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COMO DEVEM SER UTILIZADOS OS RECURSOS? 
 
Os recursos devem ser utilizados para despesas de custeio (80%) e para despesas 

de capital (20%), necessariamente nessa proporção.  

 
 A contratação de serviços de mão de obra poderá gerar a necessidade de 

recolhimento de impostos e contribuições. Com relação aos percentuais aplicáveis às 

formas de retenção, recomenda-se que as dúvidas porventura existentes sejam e 

esclarecidas junto ao órgão contábil/financeiro da Prefeitura ou Secretaria Municipal 

de Educação da respectiva rede de ensino à qual a escola esteja vinculada, ou 

diretamente no órgão ou entidade arrecadadora dos respectivos tributos. 

 
COMO ELABORAR O PLANO DE AÇÃO? 
 
A definição das ações a serem implementadas com os recursos do PDDE Escolas 

Sustentáveis deve ser realizada pela comunidade escolar, ou seja, professores e 

outros profissionais da escola, alunos, pais ou responsáveis pelos alunos e 

moradores da comunidade a que a escola pertence. Esta decisão deve constar em 

ata devidamente lavrada e assinada pelos presentes (Ata Plano de Ação). A ata 

deve ser encaminhada à SECADI, via PDDE Interativo.  

 
RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 

 Valorizar, nas ações adotadas, o conhecimento local, as condições do bioma, do 

clima e as características culturais das edificações locais;  

 Na contratação de serviços (de pedreiros, ajudantes e auxiliares de serviço, 

marceneiros, eletricista etc.), dar preferência a profissionais da própria 

comunidade escolar, desde que comprovada à competência e o 

comprometimento com a melhoria da escola;  

 Utilizar materiais em conformidade com as características ambientais e, de 

preferência, que possam ser adquiridos no comércio local. Isso porque, além da 

possibilidade de negociar melhor preço, uma vez que se destinam à melhoria da 

escola, os recursos ajudam a dinamizar a economia da comunidade;  

 Buscar a utilização de materiais em conformidade com orientações ambientais; 

utilizar materiais duráveis, não poluentes, com baixo consumo energético, 

preferencialmente certificados e dotados de selos ambientais.  
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PASSO A PASSO PARA ELABORAR E INSERIR NO SISTEMA O PLANO DE 

AÇÃO 

 
1. Clicar na aba plano geral e em seguida na aba Escola Sustentável. Visualizar o 

recurso a ser recebido. Rec. Planejado = 0,00 e constando valores na coluna 
―Saldo‖ quer dizer que o Plano de ação ainda não foi preenchido. 
 

 

 
2. Preencher aba ―Ata Plano de Ação‖: campo data, inserir no campo de texto o 

resumo da atividade que a comunidade escolar decidiu realizar (o tamanho desse 
campo é limitado a no máximo 500 caracteres) e salvar. 
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3. Inserir os dados dos participantes da reunião (indicar no preenchimento quem 
coordenou a reunião) e salvar. É necessário o preenchimento de no mínimo cinco 
representantes da comunidade escolar. 
 

 

 
4. Preencher aba ―plano de ação‖ - Sinalizador vermelho significa que ainda não foi 

feito o detalhamento financeiro.  
 
a. Ao clicar no botão inserir/alterar que fica do lado esquerdo de cada ação. 
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b. Preencher o campo ―descrição‖ com o detalhamento da atividade que será 

realizada e salvar. 

 

 

 
c. Preencher o detalhamento financeiro pelo ícone + para adicionar item. 
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d. Preencher os campos categoria, item, unidade, quantidade, valor unitário ―salvar‖ 
e ―fechar‖. Preencher até que a coluna ―Rec. Planejados‖ esteja totalmente 
preenchida e a coluna ―Saldo‖ fique zerada. 

 

 

 
5.Visualizando a atividade inserida: preenchimento parcial => sinalizador do 

preenchimento fica amarelo. 
 

 

 
a. O botão editar permite fazer alteração no texto da atividade. 

b. O botão excluir exclui a atividade inteira (com todo o detalhamento que  contiver). 

c. O botão adicionar item permite inserir mais itens na mesma atividade (se houver 

saldo). 
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6. Quando o saldo é zerado => sinalizador do preenchimento fica verde. 

 

 
7. Plano de ação preenchido: Rec. Planejado preenchido e Saldo = 0,00 

 

 
8. Visualizar e imprimir Ata e plano de ação. Utilizar o ícone da impressora no canto 
direito superior da tela. 
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9. Tramitar para análise da Secretaria de Educação.  

10. Acompanhar a tramitação pelo histórico. 

 

11. Se visualizar a mensagem de cadastro incompleto ou saldo da matriz não 
utilizado, verifique novamente as orientações desde o início para conferir se 
observou todos os preenchimentos necessários. 
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EXECUÇÃO DOS RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A equipe da escola precisa ter clareza do que é possível realizar com os recursos 

disponíveis para que a escola não fique em pendência com o FNDE e por isso seja 

vetada de receber novos recursos. 

 
Os recursos devem ser utilizados para despesas de custeio (80%) e para despesas 

de capital (20%), necessariamente nessa proporção. O sistema está programado 

para admitir detalhamento de acordo com os limites desses valores. 

A elaboração e prestação de contas dos recursos do PDDE Escolas 

Sustentáveis deverá ser realizada pelas UEx e remetida às EEx, seguindo os 

procedimentos definidos pelas Resoluções do FNDE nº 10, de 18 de abril de 

2013, RESOLUÇÃO Nº 15, DE 10 DE JULHO DE 2014, disponíveis em 

http://www.fnde.gov.br/prestacao-de-contas/prestacao-de-contas-legislacao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aprovação do Plano de Ação não isenta a escola da correta aplicação e 

destinação dos recursos, em atendimento às Resoluções do FNDE Nº 10/2013 e 

Nº 18/2014 e guia de execução do Programa. Ressalta-se que todos os materiais 

e bens e/ou serviços escolhidos, os valores para aquisição, bem como as razões 

que determinam as escolhas, deverão estar 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. 

Registros Fotográficos: 
É importante realizar o registro fotográfico das 
obras e reparos realizados, da instalação dos 
equipamentos adquiridos e das atividades 
realizadas com recursos do PDDE Escolas 
Sustentáveis. Dessa forma, será possível 
atestar a melhoria na qualidade do ambiente 
escolar propiciada pelas ações, bem como 
registrar que os recursos foram gastos de forma 
adequada. As fotos devem integrar o relatório 
final de prestação de contas. 
 

http://www.fnde.gov.br/prestacao-de-contas/prestacao-de-contas-legislacao
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QUAL O PAPEL DA COMUNIDADE ESCOLAR? 

 Disponibilizar sala, mobiliário e telefone para o funcionamento do Com-Vida;  

 Definir quais ações serão realizadas com o recurso disponível por meio de ata a 

qual será enviada pela UEx ao MEC via PDDE Interativo e fará parte da prestação 

de contas do respectivo recurso junto à escola;  

 Acompanhar a utilização dos recursos para atestar se estão em conformidade 

com o plano de ação, bem como a qualidade do serviço, tendo em vista a 

durabilidade da intervenção e a segurança dos alunos e professores;  

 Verificar a qualidade do material adquirido para realização das obras definidas no 

Plano de Ação;  

 Verificar a qualidade dos equipamentos adquiridos;  

 Verificar se o serviço está sendo feito no prazo estabelecido e em conformidade 

com o que foi estipulado; 

 Acompanhar a prestação de contas e atestar se o recurso foi gasto estritamente 

com as ações para a qual se destinava, de acordo com o Plano; 

 Acompanhar in loco a execução das ações para garantir a aplicação dos recursos 

no objetivo determinado. 

 

RELATÓRIO FINAL 

Realizada todas as atividades do plano, a 

comunidade deverá ser convocada para uma 

reunião, registrando em ata, anexando fotos 

das obras, serviços e ações planejados e 

executados que posteriormente constarão 

do processo de prestação de contas da 

UEx para ser remetida à EEx. 
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PROGRAMA  

ESCOLA DO CAMPO 
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O QUE É? 

É um programa que destina recursos financeiros de custeio e de capital às escolas 

públicas municipais, estaduais e distritais, localizadas no campo, que tenham 

estudantes matriculados na educação básica a fim de propiciar adequação e 

benfeitoria na infraestrutura física dessas unidades, necessárias à realização de 

atividades educativas e pedagógicas voltadas à melhoria da qualidade do ensino.  

 
As escolas localizadas no campo de maneira geral funcionam em 

prédios pequenos e muitas vezes em condições inadequadas de 

ventilação, iluminação, cobertura e piso. O mobiliário escolar 

desses estabelecimentos de ensino – carteiras, mesas, quadro de 

giz, armários, estantes, etc., são inapropriados ou não dá condições adequadas ao 

trabalho dos professores e ao desenvolvimento das atividades educativas com os 

estudantes. A adequação desses espaços de aprendizado, sem dúvida, pode 

contribuir à segurança e à saúde das crianças, adolescentes e jovens e servir de 

estímulo a sua permanência na unidade escolar. 

 
A QUEM SE DESTINAM OS RECURSOS? 

Escolas que: 

 Tenham estudantes matriculados na educação básica; 

 Estejam localizadas no campo; 

 Possuam Unidade Executora Própria (UEx); 

 Não tenham sido beneficiadas com essa assistência pecuniária em exercícios 

anteriores; 

 Funcionem em edificação própria da rede pública. 

 
CONDIÇÕES PARA A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

Para garantir o atendimento, é necessário que as UEx’s, representativas das escolas 

beneficiárias, acessem o sistema PDDE Interativo, disponível no endereço eletrônico 

http://pdeinterativo.mec.gov.br, a contar da data de sua disponibilidade: 

 
a) validem o “Termo de Declaração e Compromisso”; 

b) anexem de 3 (três) a 5 (cinco) fotos que evidenciem a necessidade de melhoria 

na infraestrutura física da área e do prédio escolar onde será feito o investimento;  
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c) elaborem o Plano de Aplicação para fins de monitoramento da aplicação dos 

recursos. 

 
A SECADI/MEC informará a abertura do período para inserção dos dados na 

plataforma PDDE Interativo às escolas passíveis de serem beneficiadas com os 

recursos. A liberação dos recursos do PDDE – Escola do Campo está condicionada 

à existência de dotação orçamentária e de disponibilidade financeira no exercício. 

Além dessas condições, as UEx’s das escolas beneficiárias, até 30 de junho do ano 

do repasse, deverão: 

 
a) possuir cadastro ativo junto ao FNDE, efetivado por intermédio do sistema PDDE 

Web;  

b) não possuir pendências com prestação de contas de recursos do PDDE, e de 

suas ações agregadas, recebidos em anos anteriores. 

 
QUAL O VALOR DESTINADO A CADA ESCOLA? 

 
O montante a ser destinado a cada escola será calculado tomando como parâmetros 

os intervalos de classe de número de estudantes matriculados na unidade 

educacional, extraído do Censo Escolar do ano anterior ao do repasse, e os 

correspondentes valores conforme tabela de referência abaixo, sendo 70% (setenta 

por cento) destinado à cobertura de despesas de custeio e 30% (trinta por cento) 

para despesas de capital: 

 

 
Intervalo de Classe de 
Número de Estudantes 

Valor do Repasse (R$) 

Custeio (70%) Capital (30%) Total 

4 a 50 8.120,00 3.480,00 11.600,00 

51 a 150 9.100,00 3.900,00 13.000,00 

Acima de 150 10.500,00 4.500,00 15.000,00 
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UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS  

 
Os recursos devem ser utilizados até 31 de dezembro do ano seguinte ao do 

repasse, podendo ser empregados na contratação de mão de obra para realização 

de reparos e/ou pequenas ampliações, e cobertura de outras despesas, que 

favoreçam a manutenção, conservação e melhoria das instalações das unidades 

escolares beneficiadas, bem como na aquisição de mobiliário escolar e na 

concretização de outras ações que concorram para a elevação do desempenho 

escolar, conforme exemplificado a seguir: 

 

Recursos de Custeio / 70% do total 

1. Obras de reparo nas paredes internas e externas (reboco, pintura, colocação de 

rodapés, correção de rachaduras e infiltrações, colocação de azulejos nas partes 

frias – banheiro e cozinha etc.). 

2. Instalação rede hidráulica. 

3. Obras de reparo no piso (correção de falhas, rachaduras, buracos; nivelamento, 

colocação de revestimento etc.). 

4. Obras de reparo ou de ampliação na rede hidráulica (substituição de 

encanamento, correção de vazamento, rachaduras etc.). 

5. Obras de reparo nas janelas (substituição de vidros quebrados, colocação de 

fechaduras, tramelas, etc.). 

6. Obras de reparo nos telhados (infiltrações, substituição de telhas quebradas, 

colocação de forro ou laje etc.). 

7. Instalação ou reparos na rede elétrica (caixa de luz, fiação, interruptores, etc.). 

8. Instalação de pias na cozinha e de louça nos sanitários (pias e vasos). 

9. Obras de reparo ou de ampliação nas instalações elétricas (internalização de 

fiação). 

 

Recursos de Capital / 30% do total 

1. Aquisição de equipamentos para cozinha (fogão a gás, botijão, geladeira, 

prateleiras etc.).  

2. Aquisição de mobiliário escolar (carteiras e mesas para estudantes, em 

conformidade com a idade e em observância às normas ergonômicas, mesa e 
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cadeira para professor, quadro, armário, estante etc.).  

3. Aquisição de bomba elétrica para poço artesiano ou cisterna.  

4. Aquisição de motor rabeta de popa.  

5. Aquisição de colete salva-vidas.  

 

Atenção:  

1) dos 70% destinados ao custeio, até 50% poderá ser utilizado na contratação de 

serviços de mão-de-obra (pedreiro, eletricista, marceneiro, etc.); 

2) é vedada a aquisição de gêneros alimentícios com os recursos do PDDE – Escola 

do Campo; 

3) a contratação de serviços de mão de obra poderá gerar a necessidade de 

recolhimento de impostos e contribuições. Com relação aos percentuais aplicáveis 

aos tributos, recomenda-se que as dúvidas porventura existentes sejam esclarecidas 

junto ao órgão contábil/financeiro da Prefeitura ou Secretaria de Educação da 

respectiva rede de ensino a qual a escola esteja vinculada ou junto ao órgão ou 

entidade arrecadadora dos respectivos tributos; e 

4) é vedada a aquisição e utilização de materiais feitos a partir de amianto, tais como 

telhas e caixas d’água. 

 

PLANEJAMENTO NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 

 
A destinação a ser dada aos recursos deverá atender as finalidades às quais se 

destinam e ser decidida pela comunidade escolar, ou seja, professores e outros 

profissionais da escola, estudantes, pais de 

estudantes e moradores da comunidade a 

que a escola pertence.  

 

Essa decisão deve constar em ata 

devidamente lavrada e assinada pelos 

presentes e as ações definidas deverão 

compor o Plano de Aplicação (a ser 

preenchido por intermédio do sistema PDDE 

Interativo). Esta ata deverá compor a 

correspondente prestação de contas, assim como a Ata Final de Execução, com o 
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registro de que os serviços planejados foram executados, devendo, esta última, 

também ser escanceada e postada em arquivo tipo PDF na página do PDDE 

Interativo, juntamente com fotos da escola, da obra em execução e de sua 

conclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE A AGÊNCIA E CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DO RECURSO 

Os recursos serão depositados em conta bancária específica, aberta pelo FNDE 

para esse fim, a ser identificada pela denominação “PDDE Estrutura”, na mesma 

agência indicada no sistema PDDE Web para recebimento de recursos do PDDE. 

 

SALDOS FINANCEIROS 

Os saldos financeiros provenientes da não utilização dos recursos repassados, 

observada a respectiva categoria econômica, deverão ser empregados na 

contratação de serviços, na aquisição de material de consumo ou permanente 

que concorram para a melhoria da infraestrutura física e pedagógica das 

escolas beneficiadas. 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS  

 
É importante salientar que a prestação de contas desses 

recursos, apesar de seguir as mesmas regras do PDDE, deve ser 

feita separadamente, ou seja, os dados e documentos relativos à 

sua utilização devem compor um processo separado da 

prestação de contas, sendo obrigatória que, nos formulários 

utilizados, nos campos destinados à identificação do programa/ação, seja indicada a 

expressão “PDDE Estrutura”. 

 

 

 

 
Após o recebimento dos recursos, para fins de monitoramento pelo MEC, as 

UEx’s deverão, no prazo de até 6 (seis) meses, enviar por intermédio do sistema 

PDDE Interativo de 3 (três) a 5 (cinco) fotos da situação e andamento da obra, 

assim como, de 3 (três) a 5 (cinco) fotos quando da conclusão da obra. 
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Desse modo, caso a escola venha a ser beneficiária de outros recursos depositados 

na mesma conta da ação ―PDDE Estrutura‖, a prestação de contas deve conter 

tanto os lançamentos referentes aos recursos destinados ao PDDE Escola do 

Campo, como da outra destinação de recursos que, eventualmente, venha a 

receber. 

 
É importante ressaltar que, para facilitar a organização e a identificação das 

despesas realizadas com os recursos do PDDE Escola do Campo, as notas fiscais, 

recibos, etc., devem ser identificadas com a expressão “Pagos com recursos do 

FNDE/PDDE Estrutura/Escola do Campo”. Essa exigência visa evitar que haja 

confusão na prestação de contas dos repasses e/ou no lançamento das 

informações. 

 
Por fim, na hipótese da escola não concluir as obras até a data limite de envio das 

prestações de contas, a UEx deverá, de igual forma, enviar à EEx a prestação de 

contas, informando as despesas até então realizadas e o saldo existente em conta, 

a ser reprogramado para utilização no ano seguinte, de acordo com o objeto da 

transferência. 

 
QUAL O PAPEL DA COMUNIDADE ESCOLAR NA GESTÃO DOS RECURSOS?  

 
A comunidade escolar deve definir quais as ações que serão realizadas com o 

recurso disponível, participar na elaboração do Plano de Aplicação, acompanhar a 

utilização dos recursos para atestar se está 

sendo empregados em conformidade com o 

Plano de Aplicação e, ainda, verificar a 

qualidade do serviço.  

 
Em resumo, cabe à comunidade escolar: 

 Verificar a qualidade do material adquirido 

para realização das obras de reparo; 

 Verificar a qualidade dos equipamentos 

adquiridos (mobiliário escolar, utensílios 

de cozinha etc.); 
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 Verificar se o serviço está sendo feito no prazo estabelecido e em conformidade 

com o que foi estipulado; 

 Acompanhar a prestação de contas e atestar se os recursos foram utilizados 

estritamente com as ações de melhoria da infraestrutura da escola para a qual se 

destinavam, de acordo com o Plano de Aplicação definido pela comunidade;  

 Participar ativamente da gestão do Plano de Aplicação. 

  

Os serviços de melhoria e reparos nas instalações da escola podem ser realizados 

por meio de mutirão. Esta é uma forma de baratear o custo final e, assim, permitir 

que o recurso seja utilizado para outras ações ou aquisições, sempre em proveito da 

escola; 

 

 Valorizar, nas ações adotadas, o conhecimento local e as características culturais 

das edificações locais; 

 Na contratação de serviços (de pedreiros, ajudantes e auxiliares de serviço, 

marceneiros, eletricista etc.), dar preferência a profissionais da própria 

comunidade escolar, desde que comprovada à competência e o 

comprometimento com a melhoria da escola; 

 Levar em consideração as características climáticas da região, como umidade, 

ciclo das chuvas, estiagens, etc.; 

 Utilizar materiais em conformidade com as características locais e, de preferência, 

que possam ser adquiridos no comércio local, de modo a favorecer a dinamização 

da economia da comunidade local; 

 Priorizar se possível, a utilização de materiais que não agridam o meio ambiente e 

que favoreçam a sustentabilidade socioambiental; 

 Utilizar materiais de maior durabilidade, que não aqueçam excessivamente nos 

meses quentes e/ou que sejam mais resistentes a baixas temperaturas, conforme 

as especificidades regionais; 

 
 

OUTRAS RECOMENDAÇÕES: 


