
Novo

Confira aqui as 
principais novidades

Nesse exemplo, como o saldo em 31/12/2013 foi superior a 30% 
do total disponível no ano, resultando num excedente de R$ 
400,00, serão deduzidos R$ 400,00 do valor do repasse do ano 
seguinte. 

No caso de o saldo apurado em 31/12 ser inferior a 30% do total 
de recursos disponíveis no exercício, não haverá qualquer 
desconto do repasse do ano seguinte.

A ideia é incentivar a utilização dos recursos no ano a que esses 
se referem, evitando retardamento no emprego do numerário 
com vistas a contribuir para a manutenção das atividades 
educacionais e a melhoria da infraestrutura física e pedagógica 
do estabelecimento de ensino.

Com o novo PDDE, mais 
recursos para a educação. 

Para conhecer mais detalhes sobre essas e 
outras inovações do PDDE, estude a 

Resolução nº 10, de 18 de abril de 2013, e 
acompanhe outros informes disponíveis no 

site www.fnde.gov.br.

Em caso de dúvidas entre em contato com:

Central de Atendimento: 0800 616161
Coordenação do PDDE: pdde@fnde.gov.br 

2013
Repassado no exercício (1)

Saldos de ano(s) anterior(es) (2)

Rendimentos de aplicações financeiras (3)

Total de recursos disponíveis no exercício 
(4) = (1) + (2) + (3)

Despesas realizadas

Saldo em 31/12/2013 (5)

30% do total de recursos disponíveis no 
exercício (6)

Excedente (5) – (6)

9.500,00

2.000,00

500,00

12.000,00

 4.000,00

400,00

 3.600,00

8.000,00

Nova forma de efetivar os pagamentos,
mais controle

5
O pagamento das despesas relacionadas com as finalidades do 
programa deve ser efetuado com o Cartão PDDE, a ser fornecido 
pelo banco às EEx, UEx e EM beneficiárias. Ele pode ser usado 
em estabelecimentos comerciais credenciados, de acordo com 
a bandeira do cartão, ou para realização de transferências 
eletrônicas, ordens de crédito, pagamentos de boletos bancários, 
títulos e guias de recolhimento, entre outros que permitam a 
identificação dos fornecedores e prestadores de serviços.

Nova condição para reprogramação
de saldos, mais resultados

6
Os recursos do PDDE que não puderem ser utilizados no ano em 
que foram repassados podem ser reprogramados para uso no 
ano seguinte.

No entanto, a partir de 2013, se em 31 de dezembro for detectado 
saldo em conta superior a 30% (trinta por cento) do total de 
recursos disponíveis no exercício, o valor que exceder esse 
percentual será deduzido do próximo repasse. 

Para entender melhor, veja o exemplo de uma entidade que 
recebeu R$ 9.500,00 em 2013. Ela possuía R$ 2.000,00 de saldo 
reprogramado de exercício(s) anterior(es), conseguiu R$ 500,00 
em rendimentos de aplicações financeiras e, hipoteticamente, 
utilizou R$ 8.000,00 no referido ano:

Enquanto não for disponibilizado o cartão, as UEx e EM 
poderão permanecer utilizando cheques nominativos ao 
credor ou meios eletrônicos de pagamento. Já as EEx apenas 
essa última forma de pagamento.

As UEx de escolas rurais, mesmo depois de disponíveis os 
cartões PDDE, poderão optar por adotar, ou não, essa nova 
forma de pagamento.

Calma!!
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Central de Atendimento BB 0800 979 0909 

Este cartão é emitido pelo Banco do Brasil S.A. 
Se encontrado, favor entregar em qualquer agência do 
Banco do Brasil. This card is issued by Banco do Brasil S.A.
If found, please, return it to the nearest Banco do Brasil office.  

SAC 0800 729 0722
Ouvidoria 0800 729 5678 
Deficiente auditivo ou de fala 0800 729 0088
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