
 

 

 

 

 

PDDE o que é? 

PDDE – O programa foi criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 
tem por finalidade prestar assistência financeira para as escolas, em caráter 
suplementar, a fim de contribuir para manutenção e melhoria da infraestrutura física e 
pedagógica, com consequente elevação do desempenho escolar. Também visa 
fortalecer a participação social e a autogestão escolar. 

Os recursos do programa destinam-se à cobertura de despesas de custeio, como a 
compra de material de consumo; manutenção, conservação e reparos na unidade 
escolar; e pequenos investimentos em bens permanentes, como a aquisição de 
aparelhos de som, impressoras etc... Também promove a acessibilidade nas escolas 
públicas.   

Conforme Resolução nº 6, de 27 de fevereiro de 2018, os repasses dos recursos dar-se-
ão em duas parcelas anuais, devendo o pagamento de a primeira parcela ser efetivado 
até 30 de abril e o da segunda parcela até 30 de setembro de cada exercício às EEx, 
UEx e EM que cumprirem as exigências  de atualização cadastral até a data de 
efetivação dos pagamentos.  

OBS: Quem atualizar o cadastro até 15 de março deve receber primeira parcela do Programa 
Dinheiro Direto na Escola mais cedo. 

O programa engloba várias ações que possuem finalidades e públicos-alvo específicos, 
embora a transferência e gestão dos recursos sigam os mesmos moldes operacionais 
do PDDE. 

 As Ações Agregadas estão agrupadas em três tipos de contas da seguinte forma: 

PDDE Integral PDDE Estrutura PDDE Qualidade 

Novo Mais Educação Escola Acessível Mais Alfabetização 

- Água na Escola Educação Conectada 

- Escola do Campo - 

Como acessar? 

As escolas e os alunos da rede pública precisam estar inscritos no Censo Escolar do 
ano anterior e a lista deve ser informada ao FNDE.  As escolas públicas com mais de 50 
alunos matriculados  devem criar suas UEx e aderir ao programa por meio do Sistema 
PDDEweb (https://www.fnde.gov.br/pdde) até  o último dia útil de outubro. 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE GESTÃO EDUCACIONAL 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL 

DIVISÃO DE APOIO A GESTÃO ESCOLAR - DAGE 

https://www.fnde.gov.br/pdde


Legislação 

O PDDE é regido pela Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, e por resoluções do 
Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cujas 
principias resoluções são as seguintes: 

Resolução nº 9, de 02 de março de 2011, que estabelece os procedimentos a serem 

adotados para aquisição de materiais e bens e contratação de serviços, com os 

repasses efetuados à custa do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), pelas 

Unidades Executoras Próprias (UEx) e entidades qualificadas como beneficentes de 

assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público que ministram 

educação especial, denominadas de Entidades Mantenedoras (EM), de que trata o 

inciso I, § 2º, do art. 22 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009; 

Resolução nº 10, de 18 de abril de 2013, que dispõe sobre os critérios de repasses e 

execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) em cumprimento ao disposto 

na Lei 11.947, de 16 de junho de 2009; 

Resolução nº 15, de 10 de julho de 2014, que dispõe sobre as prestações de contas 

das entidades beneficiadas pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas 

ações agregadas; 

Resolução nº 5, de 31 de março de 2014, que dispõe sobre a efetivação das 

transferências de recursos, destinados ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 

e demais ações vinculadas referentes ao exercício 2014; 

Resolução nº 8, de 16 de dezembro de 2016, que altera as Resoluções n.º 10, de 18 

de abril de 2013, e 16, de 9 de dezembro de 2015, do Conselho Deliberativo do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (CD/FNDE), e dá outras providências; 

Resolução nº 6, de 27 de fevereiro de 2018, que altera dispositivos da Resolução nº 

10, de 18 de abril de 2013, entre eles, fixa datas limites para repasses dos recursos  e 

estabelece a  exigência de atualização cadastral no PDDEweb  como condição para ser 

beneficiário do programa. 

Portaria n° 448, de 13 de setembro de 2002, referencial para auxiliar na correta 

classificação de produtos em material permanente ou de consumo e na identificação em 

que categoria de despesa se enquadra. 

 

 

 


