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APRESENTAÇÃO

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, considerando 
a extrema importância da Prestação de Contas e lembrando que a mesma é obrigatória para 
qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie 
ou administre dinheiros, bens e valores públicos.

Considerando ainda que esta Secretaria possui 327 escolas beneficiadas com o 
Programa Dinheiro Diretas na Escola – PDDE, com repasse de recurso em 2010 no valor de 
R$ 2.501.920,80 (dois milhões, quinhentos e um mil, novecentos e vinte reais e oitenta 
centavos),  elaborou o Manual de Orientações Para a Execução dos Recursos e Prestação 
de Contas do PDDE.

INTRODUÇÃO

Este manual tem como objetivo principal passar orientações básicas para os gestores 
das escolas deste município, beneficiárias com o Programa Dinheiro Diretas na Escola – 
PDDE, sobre a utilização e a prestação de contas dos recursos. 

Esperamos que este manual venha facilitar a aplicação dos recursos e a prestação de 
contas. 
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.LEGISLAÇÃO
· Resolução nº 09 de 02 de fevereiro de 2011;
· Resolução nº 17 de 19 de abril de 2011;
 
2.ORIENTAÇÃO

2.1. COMO MELHOR UTILIZAR OS RECURSOS RECEBIDOS. 
Através de reunião com a comunidade escolar, definir as prioridades, mediante a 

seleção das necessidades mais importantes da escola, pois as suas carências são, na 
maioria das vezes, superiores as suas reais disponibilidades financeiras. 

2.2.FINALIDADE DOS RECURSOS: 
Os recursos podem ser utilizados nas seguintes finalidades: 
Ÿ  Aquisição de material permanente, quando receberem recursos de capital-k; 
Ÿ  Manutenção, conservação e pequenos reparos da unidade escolar; 
Ÿ  Aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento da escola; 
Ÿ Implementação de projetos pedagógicos e desenvolvimento de atividades 

educacionais. 

3. APÓS O RECURSO CAIR NA CONTA

ŸFaça a aplicação do recurso em conta poupança, por no mínimo por 30 dias;

ŸUEx deverá reunir-se com a Comunidade escolar, para debater sobre as 
necessidades da escola e priorizá-las;

ŸElaborar o Plano de Aplicação, (se for PDE–escola, serão outros procedimentos). 
Mais informações no sítio SEMED, http://www.manaus.am.gov.br/semed/ , no link 
PDDE.

ŸCotação de preços: deverá realizar a cotação de preços, tanto para aquisição de bens 
de consumo e de capital, como para a execução de serviços diversos. Deverá obter, 
no mínimo, 03 (três) orçamentos de empresas diferentes ou utilizar-se de ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO DE ORGÃOS PÚBLICOS, (esta, dispensa as pesquisas, 
mas terá que solicitar por escrito autorização do órgão ou entidade responsável pelo 
produto); se optar pela forma tradicional deverá escolher a proposta que apresentar 
menor preço por item, e boa qualidade nos serviços e produtos solicitados.

ŸCada análise e escolha das propostas serão homologadas em ata de reunião do 
Conselho Fiscal. 

 
4. VERIFICAÇÃO PRÉVIA DA IDONEIDADE DAS EMPRESAS

ANTES da aquisição de qualquer mercadoria ou contratação de serviços, é 
obrigatório consultar o cadastro das empresas, verificando seus status na Secretaria da 
Receita Federal do Brasil. A consulta deve ser realizada no seguinte site da internet: 
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www.receita.fazenda.gov.br (no caso de aquisição de mercadorias ou contratação de 
serviços). Após acessar o site, selecionar o link “Serviços e Informações para Pessoa 
Jurídica” e, na seqüência, clicar em “Cadastro - CNPJ”. Na tela que se abre clicar em 
“Consulta Cadastros” e, na próxima tela, clicar em “Consulta Situação Cadastral”. Digitar o 
número do CNPJ da empresa e os caracteres que aparecem na tela. Será disponibilizado o 
Cartão do CNPJ da empresa consultada, sendo que o campo Situação Cadastral deve 
apresentar status ATIVA.

5. APÓS A EXECUÇÃO DO RECURSO 

Afixar, na sede da escola que representa, em local de fácil acesso e visibilidade, a 
relação de seus membros e demonstrativo sintético com fotos do antes e do depois (no caso 
de serviços), para evidenciar os bens e materiais adquiridos e os serviços que foram 
fornecidos e prestados à unidade escolar a expensas do programa, com indicação dos 
valores correspondestes. 

Garanta livre acesso às suas dependências aos representantes do FNDE, do Tribunal 
de Contas da União e do Estado (TCU e TCE), do Sistema de Controle Interno do poder 
Executivo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimento e fornecendo-lhes 
documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, fiscalização e auditoria.

Comece a organizar sua pasta de documentos! Vá até a agência bancária e pegue o 
extrato detalhado, FOTOGRAFE TUDO! Até mesmo o material adquirido com o custeio. Veja 
a relação de documentos para prestação de contas no portal da prefeitura: 
http://www.manaus.am.gov.br/semed/, salve cópia na pasta da UEx, preencha, produza 
as fotos e anexe aos documentos obrigatórios à prestação de contas, enumere e assine 
(rubricar) página por página, tire cópia de cada um, leve os originais imediatamente a Divisão 
Regional de Educação. 

Solicite do Assessor(a) o resultado, por escrito, da pré-analise dos documentos de sua 
prestação de contas. Se tiver tudo “OK”, ponha este PARECER junto às suas cópias da 
prestação de contas, se não, providencie o que ficou faltando, seguindo a orientação do 
Assessor.

 
Obs.: no portal da prefeitura http://www.manaus.am.gov.br/semed/, você 

encontrará:

ŸPDDE – CAPITAL (lista de elementos), CUSTEIO (lista de elementos);

ŸPDE – CAPITAL (lista de elementos), CUSTEIO (lista de elementos);

ŸRelação de documentos que constituem a Prestação de Contas. É só salvar na pasta 
da EUx, e bom trabalho!

6. VEDAÇÕES DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

6.1. Na compra de:

ŸBens e na contratação de serviços que individualizem sua utilização (a exemplo 
de material escolar para distribuição aos alunos), ou que concorram com o objeto 
de programas instituídos (como o da alimentação escolar e o do livro didático), 
financiados pelo FNDE; 

Ÿ Livros didáticos, posto que toda escola pública do ensino fundamental recebe do 
FNDE tais livros, mas é possível a compra de livros literários para composição da 
biblioteca da escola, desde que observada, é claro, a condição do uso coletivo; 
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6.2. No pagamento de: 

ŸA qualquer título, a servidores da administração pública federal, estadual, do 
Distrito Federal ou municipal; 

Ÿ De pessoal e encargos sociais; 

ŸSuspensa a possibilidade de destinação dos recursos do PDDE para capacitação 
e aperfeiçoamento de profissionais de educação (art. 2º Resolução N º 10, de 
22/03/2004); 

Ÿ De gêneros alimentícios;

Ÿ De festividades e comemorações (coquetéis, recepções, etc.);

Ÿ De água, luz, telefone, aluguel e taxas de qualquer natureza;

Ÿ Combustível material para manutenção de veículos, transporte para desenvolver 
ações administrativas;

ŸCheques, extratos bancários e encargos por devolução de cheques, além de 
outros.

7. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Sendo a UEx uma entidade que administra dinheiro público, deve-se prestar contas dos 
recursos financeiros transferidos pelo FNDE. Portanto, para que não haja impropriedade ou 
irregularidade na Prestação de Contas, é importante que sejam respeitadas determinações 
legais que disciplinam o gerenciamento, utilização, guarda e prestação de contas de recursos 
públicos, observando os documentos que constituem a Prestação de Contas. FICOU 
ASSIM!“ATENÇÃO”! Houve mudanças nas datas de entrega dos documentos de prestação 
de contas, como também na execução dos recursos!

7.1 . PROCEDIMENTOS:

7.1.1.As Unidades Executoras - UExs encaminharão os documentos de 
Prestação de Contas para as Divisões Regionais de Educação -  DREs até 15/10 
do presente exercício, com FOTOS do antes e depois, (no caso de serviços) e os 
materiais adquiridos de cada nota fiscal. 

7.1.2. As Divisões Regionais de Educação - DREs, por sua vez, acompanharão 
todo o processo, desde o depósito do recurso nas contas das UExs, até o último 
dia da prestação de contas (15/10), orientando cada gestor(a), quanto a aplicação, 
execução e prestação de contas dos recursos do PDDE.

7.1.3. A orientação das Divisões Regionais de Educação - DREs deverá ser: 

ŸApós a aplicação dos recursos em conta poupança, por no mínimo 30 dias 
para o resgate, as UExs deverão estar com o Plano de Aplicação pronto e 
encaminhado cópia às DREs para que estas façam o acompanhamento da 
execução;
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ŸO período de execução dos recursos recebidos compreenderá de 02/01 (no 
caso do recurso reprogramado no ano anterior) até 05/10 do corrente ano, 
conforme plano de aplicação, devidamente autorizado pelo setor competente 
(DRE), devendo ocorrer após os 30 dias da aplicação dos mesmos, em conta 
poupança, seguindo as orientações dos Assessores das DREs e as 
Resoluções nº 09 e 17 de 2011 e, ainda, poderão utilizar a ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO de órgão público;

ŸApós a execução, de imediato, a UEx deverá encaminhar os documentos de 
prestação de contas para a DRE, se não tiver mais prazo para executar todo 
recurso, é necessário REPROGRAMAR sua execução  para o ano seguinte, a 
partir do dia 02/01;

 
7.1.4-As DREs farão a pré-análise dos documentos de prestação de contas: 1º 
(seqüências de ofício, parecer, conciliação bancária, demonstrativos da execução da 
receita e da despesa e de pagamentos efetuados), relação de bens adquiridos ou 
produzidos, termo de doação; 2º (notas fiscais eletrônicas, recibos, cópia do cheque, 
todos com a mesma data, 03 planilhas de pesquisa de preço, planilhas de 
consolidação de pesquisas de preço, atas), plano de aplicação, fotos do antes e 
depois, (no caso de serviços) e os materiais adquiridos de cada nota fiscal. Pontuando 
as irregularidades se houver, e através de despacho, encaminharão para esta 
Gerência de análise e prestação de contas - SEMED, até 15/11. 

7.1.5-Competências da Gerência de Análise e prestação de Contas: o cumprimento 
das resoluções do FNDE de nº. 9 e 17/2011, dentre outras, receber e analisar a 
prestação de contas das UExs, emitindo por fim, parecer  favorável ou desfavorável, 
acerca da aprovação, e encaminhar para o FNDE até 28/02;

LEMBRETES IMPORTANTES

Antes de entregar a Prestação de Contas à DRE é necessário fazer uma cópia para ficar 
na escola.

Ÿ Prazo para realização das despesas: até 05 de outubro do ano corrente;

ŸPrazo para entrega dos documentos de prestação de contas pelas UExs, na Divisões 
Regional de Educação - DRE: até 15 de outubro do ano corrente;

ŸPrazo para entrega dos documentos de prestação de contas pelas Divisões Regional 
de Educação - DRE na Secretaria Municipal de Educação - SEMED: até 15 de 
novembro do ano corrente;

Ÿ Prazo para iniciar a execução do recurso que foi reprogramado: a partir de 02 de janeiro 
do ano subsequente a reprogramação;

ŸOs recursos são destinados a CUSTEIO E CAPITAL (consumo e permanente);

ŸOs valores destinados para cada finalidade devem ser respeitados; Não pode usar 
valor de Manutenção em Equipamento e/ou vice-versa;

ŸVerificar o saldo de recursos do FNDE do ano reprogramado, e prestar contas junto 
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com o valor do ano corrente em pastas separadas;

ŸNo caso de materiais permanentes, fazer pesquisa de preços/orçamentos de três (03) 
fornecedores e adquirir o de menor preço. Caso o produto seja fornecido por apenas 
um fornecedor, fazer uma justificativa indicando a inexistência de outras empresas;

ŸA nota fiscal eletrônica deve ser em nome da APMC ou Conselho Escolar;
ŸIdentificar cada Nota Fiscal com carimbo: FNDE/PDDE – 2011;

ŸSó serão aceitas despesas efetuadas no período de execução do PDDE da data do 
repasse até 05 de outubro de 2011 (não pode pagar nota antiga);

ŸAs despesas devem ser pagas com CHEQUE NOMINAL;

ŸNão pode haver rasuras nas notas fiscais;

ŸMovimentar os recursos do PDDE na conta específica;

ŸEquipamento/ material permanente adquirido será patrimônio da escola. APMC ou 
Conselho Escolar;

ŸDeve encaminhar Nota Fiscal original na prestação de contas, para a Divisão Regional 
de Educação - DRE, e do Termo de Doação para que seja procedida a legalização 
burocrática. Cada equipamento/material permanente receberá um n.º de registro 
(Tombamento);

ŸExigir do Banco e guardar todos os extratos bancários, mensalmente, depois do 
recebimento do recurso. Observar sempre se o extrato traz do primeiro ao último dia do 
mês, pois se faltar um dia será necessário tirar outro extrato.

8. DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

A UEx, deverá apresentar, anualmente, Declaração de Isenção de Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica (DIPJ) e Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ainda que negativa 
na forma e prazos estabelecidos respectivamente, pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil do Ministério da Fazenda e pela Secretaria de Políticas e Emprego e Salário do 
Ministério do Trabalho e Emprego.

Solicite mais informações aos Assessores da Divisão Regional de Educação – DRE.

9. Devolução de recursos ao FNDE 

Os recursos financeiros deverão ser devolvidos ao FNDE nos seguintes casos:

ŸRepasse às escolas desativadas e extintas;

ŸUtilização dos recursos em desacordo com a finalidade do PDDE.

9.1. PROCEDIMENTOS PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS:

     As devoluções de recursos do PDDE, independentemente do fato gerador que lhes 
deram origem, deverão ser efetuadas em agência do Banco do Brasil S/A., mediante a 
utilização da Guia de Recolhimento da União (GRU), disponível no sítio www.fnde.gov.br, na 
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qual deverão ser indicados, além da razão social e número de inscrição no CNPJ da EEx, da 
UEx ou da EM; 

     Inexistindo saldo suficiente na conta corrente na qual os recursos foram depositados 
para efetivar o estorno ou bloqueio. A UEx ou EM terá o prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a 
contar do recebimento da notificação, acrescidos de juros e correção monetária, para 
restituição dos recursos ao FNDE. 
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SIGLAS

CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social 

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

CPF – Cadastro de Pessoa Física

UEx - Unidade Executora 

EM - Entidade Mantenedora 

EEx - Entidade Executora 

FEFS - Funcionamento das Escolas no Final de Semana

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social

MEC - Ministério da Educação 

NIT - Número de Inscrição do Trabalhador 

PDE - Plano de Desenvolvimento da Escola 

PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola

PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar 

PNBE - Programa Nacional Biblioteca na Escola

PNLD - Programa Nacional do Livro Didático 

SAC - Central de Atendimento ao Cidadão 
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ANEXOS

ANEXO I: Disponível no sítio da Prefeitura de Manaus, no link da SEMED, 
http://www.manaus.am.gov.br/semed/
PDDE:

·Lista de custeio-C;  
·Lista de capital-k; 
·Relação de formulários e documentos necessários à prestação de contas.

ANEXO II: Disponível no sitio da Prefeitura de Manaus, no link da SEMED, 
http://www.manaus.am.gov.br/semed/
PDE-Escola:

·Lista de custeio-C; 
·Lista de capital-k; 
·Relação de formulários e documentos necessários à prestação de contas.

INFORMAÇÕES:
·Consultar a SEMED, Gerência de Prestação de Contas, pelo fone: 3632-2099;
·Consultar o sitio do FNDE ( ): clicar em Serviços, depois em 
consultas on line e, por último, em FNDE – consulta a liberações de recursos;

·Consulta a Central de Atendimento ao Cidadão (SAC) do FNDE, pelo telefone 0800 – 
616161;

www.fnde.gov.br
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