
  
 
  

 

 

   76 
 

QUAL A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA E SECRETARIA? 

Disponibilizar um engenheiro ou, se não houver, um técnico em edificações para 

acompanhar a realização das obras e dos serviços, sobretudo em relação à 

segurança das instalações, à qualidade do serviço realizado e ao cumprimento dos 

prazos. 

 
COMO FAZER A ADESÃO AO PDDE ESCOLA DO CAMPO? 

Ao acessar o PDDE Interativo, a pessoa responsável pelo cadastramento, 

devidamente autorizada pela direção da escola, encontrará a tela a seguir com a 

relação das escolas validadas ao PDDE Escola do Campo. 

 

 
A adesão ao PDDE Escola do Campo se divide em 5 (cinco) etapas: 

 
1ª Etapa – Termo de Declaração e Compromisso.  

Ao clicar na aba ―Termo de Declaração e Compromisso‖ o responsável deverá 

aceitar o Termo de Declaração e Compromisso – Se recusar o Termo, o mesmo 

deverá preencher o motivo de recusa ao Programa. 
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2ª etapa - Dados da escola.  

As informações sobre a escola estarão preenchidas e devem ser conferidas. Se 

necessário, a pessoa deverá atualizar as informações e clicar em ―GRAVAR‖, 

conforme figura a seguir. 
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3ª etapa - Dados do Diretor.  

Ao clicar na aba ―Dados do Diretor‖, preencher todos os campos disponíveis e, ao 

final, deve clicar em ―GRAVAR‖, conforme figura a seguir: 
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4ª etapa – Galeria de Fotos.  

Ao clicar na aba ―Galeria de Fotos‖, você poderá anexar de 3 (três) a 5 (cinco) fotos 

da situação da escola e por um prazo de até 6 (seis) meses após o fechamento da 

adesão. Ainda poderá anexar, 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. 

 

 

5ª etapa - Plano de Aplicação.  

Ao clicar na aba “Plano de Aplicação”, a pessoa vai se deparar com a seguinte 

tela:  

A ata a ser anexada, no local indicado, em arquivo “PDF” contendo a "ATA DO 

PLANO DE APLICAÇÃO" poderá ser inserida após o preenchimento do Plano de 

Aplicação que é condição para a adesão.  

 
Em seguida, selecionar, na janela “Matriz Orçamentária”, e iniciar o preenchimento 

do Plano de Aplicação, tal como foi definido na reunião realizada na escola. As 

ações passíveis de financiamento constam nas páginas de 72(setenta e dois) a 

73(setenta e três) deste guia, inclusive com exemplo de preenchimento do Plano de 

Aplicação.  
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No campo "Descrição", ela informará uma atividade que se refere a este Programa. 

Ao clicar no campo “Preencher Itens Financiáveis”, poderá acessar a planilha de 

matriz orçamentária, indicada na tela a seguir.  Nesta planilha há diversos campos, 

que definem os itens financiáveis, os subitens, a unidade, a quantidade, o valor 

unitário e o valor total.  Clicando em cada aba é possível ver os diversos itens 

disponíveis. O valor unitário de cada item descrito será automaticamente 

multiplicado pelo item quantidade e diminuído do total de recursos disponíveis. Para 

excluir uma ação, é só clicar no campo "X" que está no canto direito da tela. Vale 

notar que no alto da matriz orçamentária está indicado o valor total que a escola 

poderá gastar. O saldo disponível nos itens de custeio e capital é automaticamente 

alterado sempre que se acrescenta alguma ação, conforme tela a seguir.  Após 

clicar no botão "SALVAR", a ação registrada aparecerá automaticamente. Ao lado 

de cada ação há um campo colorido, indicando o estágio de elaboração do Plano de 

Aplicação. Vermelho quer dizer que não se preencheu a ação, amarelo indica o 

estágio "em preenchimento", e verde indica que o recurso já foi inteiramente 

utilizado.  
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Concluído o Plano de Aplicação, o cadastrador ou cadastradora deve acessar o 

menu à direita da tela e clicar na opção "VERIFICAR PENDÊNCIAS". Após 

constatar que o Plano não possui pendências, a pessoa deverá clicar em ENVIAR 

PARA ANÁLISE DO MEC. Vale notar que após este momento o Plano não poderá 

mais ser alterado. 

Matriz Orçamentária  

 

Nesta página a escola elenca os itens financiáveis para cada ação 

 

  Verifique as pendências aqui 
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PROGRAMA ÁGUA NA ESCOLA 
E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
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O QUE É? 

Recursos financeiros, destinados às escolas públicas das redes distrital, municipal e 

estadual de educação básica, localizadas no campo, com a finalidade de garantir o 

abastecimento de água em condições apropriadas para consumo, por meio de 

aquisição de equipamentos, instalações hidráulicas e contratação de mão de obra 

voltada à construção de poços ou cisternas e à utilização de outras formas e meios 

que lhes assegurem o abastecimento contínuo de água adequada ao consumo 

humano e/ou o esgotamento sanitário nas unidades escolares beneficiadas. 

 
QUAIS AS ESCOLAS PASSÍVEIS DE SEREM BENEFICIADAS COM O 

RECURSO? 

Escolas das redes distrital, estaduais e municipais que: 

 Tenham estudantes matriculados na educação básica; 

 Estejam localizadas no campo; 

 Tenham declarado no Censo Escolar de 2012 a inexistência de 

abastecimento de água ou de esgotamento sanitário; 

 Possuam Unidade Executora Própria (UEx); 

 Não tenham sido beneficiadas com essa assistência pecuniária em exercícios 

anteriores; e 

 Funcionem em edificação própria da rede pública. 

 

COMO É FEITA A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS? 

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. 

c) elaborem o Plano de Aplicação para fins de monitoramento da aplicação dos 

recursos. 

 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/
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A SECADI/MEC informará a abertura do período para inserção dos dados no PDDE 

Interativo as escolas passíveis de serem beneficiadas com os recursos. A liberação 

dos recursos do PDDE - Água e Esgotamento Sanitário estão condicionados 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; e 

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

suas ações agregadas, recebidos em anos anteriores. 

 

QUAL A BASE DE CÁLCULO PARA O REPASSE DO RECURSO? 

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 80 % (oitenta 

por cento) destinado à cobertura de despesas de custeio e 20 % (vinte por cento) 

para despesas de capital: 

 
Intervalo de Classe de 
Número de Estudantes 

Valor do Repasse (R$) 

Custeio (80%) Capital (20%) Total 

4 a 50 20.000,00 5.000,00 25.600,00 

51 a 150 22.400,00 5.600,00 28.000,00 

Acima de 150 25.600,00 5.400,00 31.000,00 

 

COMO SERÃO UTILIZADOS OS RECURSOS? 

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

repasse, podendo ser empregados na aquisição de equipamentos, instalações 

hidráulicas e contratação de mão de obra voltada à construção de poços ou 

cisternas e à utilização de outras formas e meios que lhes assegurem o 
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abastecimento contínuo de água adequada ao consumo humano e/ou o 

esgotamento sanitário nas unidades escolares beneficiadas, conforme exemplificado 

a seguir: 

Recursos de Custeio (80%) Recursos de Capital (20%) 

1. Realizar instalação de rede hidráulica. 

2. Obras de reparo ou de ampliação na rede 

hidráulica (substituição de encanamento, correção 

de vazamento, rachaduras etc.). 

3. Pagamento de mão de obra (serviços de 

pedreiro, auxiliar de pedreiro, marceneiro, 

eletricista, bombeiro hidráulico etc.) em 

conformidade com as obras a serem realizadas. 

4. Aquisição de material de construção (areia, brita, 

cimento, tijolos, telhas, tinta etc.). 

5. Perfuração de poço artesiano ou cisterna no 

terreno da escola e colocação de bomba elétrica. 

1. Aquisição de bomba 

elétrica para o poço 

artesiano ou cisterna. 

2. Caixa d´água. 

3. Fossa séptica. 

4. Vaso sanitário e pia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 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 Estadual de Educação da respectiva rede de ensino à qual a 

escola esteja vinculada ou junto ao órgão ou entidade arrecadadora dos 

respectivos tributos; 

 

 É vedada a aquisição e utilização de materiais feitos a partir de amianto, tais 

como telhas e caixas d’água. 
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PLANEJAMENTO DOS RECURSOS 

A destinação a ser dada aos recursos deverá atender as 

finalidades às quais se destinam 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 registro de que os 

serviços planejados foram executados, devendo, esta última, também ser escaneada 

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. 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS 

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”.  

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 Água na Escola e Esgotamento Sanitário, 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 Água na Escola e Esgotamento 

Sanitário, as notas fiscais, recibos, etc., devem ser identificadas com a expressão 

“Pagos com recursos do FNDE/PDDE Estrutura/Água na Escola” 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 

empregado em conformidade com o Plano de 

Aplicação e, ainda, verificar a qualidade do serviço. 
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Em resumo, cabe à comunidade escolar:  

 
 Verificar a qualidade do material adquirido para realização das obras; 

 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 os recursos foram utilizados 

estritamente com as ações a fim de garantir abastecimento de água em 

condições apropriadas para consumo e esgotamento sanitário da escola para 

a qual se destinavam, de acordo com o Plano de Aplicação definido pela 

comunidade; e 

 Participar ativamente da gestão do Plano de Aplicação. 

 
QUAL A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA E SECRETARIA? 

Disponibilizar um engenheiro ou, se não houver, um técnico em edificações para 

acompanhar a realização das obras e dos serviços, sobretudo em relação à 

segurança das instalações, à qualidade do serviço realizado e 

ao cumprimento dos prazos.  

 
RECOMENDAÇÕES 

1) 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; 

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

das edificações locais; 

3) 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 a competência e o 

comprometimento com a melhoria da escola; 

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

ciclo das chuvas, estiagens, etc.; 


