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1. SÍNTESE 

CONSULTA (Links): SIACON, FNDE, Resoluções, Links de Suporte/Apoio e acesso à 
pesquisa e informações sobre Prestação de Contas e outros assuntos pertinentes; sanear 
inconsistências financeiras referentes Devoluções (pagamento) de Taxas, Tarifas e outras; 
orientações complementares da Prestação de Contas dos Recursos Federais – 2020/2021 
 

A Gerência de Análise e Prestação de Contas, no que COMPETE ao setor de 

acordo com o Decreto nº 2.682/2013 de 26 de dezembro de 2013 - DO REGIMENTO 

INTERNO da Secretária Municipal de Educação - SEMED, em seu Artigo 10, de onde 

destacamos os seguintes Itens:  

Item I - Orientar gestores, assessores e servidores sobre as normas 
relativas aos procedimentos e execução da prestação de contas dos recursos dos 
programas federais; 

Item III - Proceder a Análise Financeira e documental das Prestações de 
Contas das Unidades Executoras – UEXs, Emitindo PARECER; 

Item V - Informar, por meio de RELATÓRIOS, as situações processuais das 
Unidades Executoras – UEXs aos órgãos administrativos da Secretaria, encarregados do 
Controle dos Recursos Federais; 

2. INTRODUÇÃO ÀS CONSULTAS/ORIENTAÇÕES 

O presente Instrumento de Consulta, tem por finalidade, nortear, 

encaminhar os envolvidos (UEx’s e outros) as atividades e procedimentos de orientações 

para Aplicação, Execução, Tramitação, Controle e Acompanhamento da Prestação de 

Contas dos recursos repassados pelo FNDE/MEC às UEx’s, conforme estabelecido nas 

Resoluções vigentes, Portarias e Regimento Interno dessa Secretaria Municipal de 

Educação. 

De acordo com a Portaria Nº 1606/2019-SEMED/GS, que visa sistematizar 

os trâmites necessários ao Fluxo operacional do processo para o recebimento, execução e 

prestação de contas; assim como, controle e acompanhamento da Prestação de Contas das 

Unidades Executoras - UEx’s, responsabilização, dever e obrigação de prestar contas, 

conforme as leis e Resoluções vigentes do FNDE, seguem as seguintes orientações: 
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3. PREÂMBULO 
 

Em decorrência de Atualizações, de novas resoluções, de alterações a cada 

exercício, buscamos padronizar, harmonizando o modo que as UEx’s devem operacionalizar 

(Executar) e prestar de conta dos recursos recebidos através de repasses do FNDE. Para 

tanto, implementamos as postagens das ORIENTAÇÕES e MODELOS dos DOCUMENTOS 

OFICIAIS para prestação de conta no Banner “Prestação de Contas dos Recursos Federais” 

Portal da SEMED, onde constam todas os documentos oficiais, orientações e suportes 

regulatórios oficiais para a Prestação de Contas das UEx’s, do programa PDDE e suas Ações 

Agregadas. Diante disso, é de obrigação e prática rotineira de todas as UEx’s recorrerem ao 

Portal para extrair e consultar sobre tais assuntos; bem como ao Portal do FNDE, assim 

como, recorrer através do Portal da SEMED no Link “Serviço SEMED”, em seguida “SIACON” 

depois “CAPC” para postar suas Receitas e Despesas, executando-se assim a Análise Físico-

Financeira da UEX da sua Prestação de Contas, com o preenchimento automático do 

documento Oficial do FNDE “Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de 

Pagamentos Efetuados”. Para tanto, está oficializado desde 2018 o uso e utilização da 

Plataforma do SIACON, para inserção de dados da planilha, a qual é parte do processo de 

Prestação de Contas das UEXs.  

Orientamos que, obrigatoriamente as UEX’s deverão consultar e fazer os 

Downloads de todos os documentos oficiais da Prestação de Contas/SEMED, conforme o 

que foram postados no Banner; em decorrência das novas resoluções, atualizações de 

documentos oficiais de prestação de contas, alterações e inclusão de novas subações 

agregadas do PDDE, assim como, instruções repassadas através das Oficinas, reuniões e 

outros meios que tratam sobre os preenchimentos corretos de todos os documentos 

oficiais relacionados no Checklist e a INSERÇÃO das MOVIMENTAÇÕES (RECEITAS e 

DESPESAS) no SIACON. 
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4. DOCUMENTOS OFICIAIS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FNDE/SIACON-CAPC   

CHECKLIST / SIACON 
(da Documentação Oficial e Sistema de Análise Financeira) 

Onde podemos encontrar o Checklist e o SIACON ? 

O Checklist e os Demais Documentos Oficiais da Prestação de Contas e 

SIACON, estão POSTADOS no Portal da SEMED: 

a. Site Oficial do Portal da SEMED para o Checklist e demais documentos para 

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

Banner Prestação de Contas :  

http://semed.manaus.am.gov.br/recursos-federais/  

ou 
Digitar no Google: serviço semed, ou prestação de contas semed 

 

 

 

 

 

DIGITAR 

CLICAR 

CLICAR NESSE BANNER 
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b. Site Oficial do Portal da SEMED para SIACON - CAPC: 

 

SIACON/CAPC (Serviço Semed):  

 

      http://servicossemed.manaus.am.gov.br/siacon/   

      ou 

      Digitar no Google: siacon semed 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITAR 

CLICAR 

CLICAR 
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5. CHECK LIST 

CHECKLIST  

(da Documentação Oficial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BANNER 
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      5.1. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO - [01.02-1] DO CHECKLIST  

 

De acordo com a sequência de documentos do Check List; em decorrência da Pandemia; 
onde através de Decreto Lei que determina o isolamento social, e a suspensão das aulas 
presencias, consequentemente não houve tempo hábil para a execução de algumas 
subações agregadas do Programa PDDE, acrescentamos ao Item 01.02 o Ofício de 
Encaminhamento com Justificativa como Item 01.02-1 
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     5.2. PARECER DA COMISSÃO FISCAL - [01.03-2] DO CHECKLIST  
 

Seguindo a mesma sequência de documentos do Check List; em decorrência da 
Pandemia; onde através de Decreto Lei que determina o isolamento social, e a 
suspensão das aulas presencias, consequentemente não houve tempo hábil para a 
execução de algumas subações agregadas do Programa, acrescentamos ao Item 01.03 
Parecer da Comissão Fiscal com Justificativa como Item 01.03-2 
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6. SIACON - CAPC 

SIACON - CAPC 

 (do Sistema de Análise Físico-Financeira) 
Onde podemos ENCONTRAR/ACESSAR esses documentos? 

O Sistema SIACON – CAPC se encontra para preenchimento da Planilha de 

Análise Físico-Financeira e do Demonstrativo da Execução da Receita e da 

Despesa e dos Pagamentos Efetuados, da UEX na execução dos Recursos do 

PDDE e suas Ações Agregadas. 

a. Site Oficial do Portal da SEMED para ACESSO as P lanilhas do: 

a.1. SIACON/CAPC (ou Serviço Semed): 

http://servicossemed.manaus.am.gov.br/siacon/ 

 

 

 

 

 

DIGITAR 

CLICAR 

CLICAR 

CLICAR 

CLICAR 
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a.2. GOOGLE/SEMED (ou Serviço Semed): 

                   http://servicossemed.manaus.am.gov.br/semedweb/  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITAR 

CLICAR 

CLICAR 

CLICAR 
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            6.1. PLANILHA [4.25] DO CHECKLIST NO SIACON-CAPC 
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             6.2. PLANILHA [4.26] DO CHECKLIST NO SIACON-CAPC 

Implementamos no SIACON-CAPC, Documento Oficial do FNDE, Item 4.26 – 
Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados, para 
Prestação de Conta do PDDE, a qual será preenchida AUTOMATICAMENTE conforme as 
movimentações INSERIDAS na Planilha de Análise Físico-Financeira (no SIACON) – Item  
4.25. 
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     7. DO RELATÓRIO PRÉ PRESTAÇÃO DE CONTA 

 

 

          

       7.1. INDICADORES AVALIATIVOS PARA GERAR O CERTIFICADO  

Implementamos também no SIACON-CAPC, Documento Interno com Indicadores 
Avaliativos da Prestação de Contas das UEXs, na execução do Programa PDDE e suas 
Ações Agregadas, com objetivo de CERTIFICAR DE NADA CONSTA às UEXs que não 
apresentarem pendências e/ou Inconsistências Financeiras e/ou Documentais que 
possam afetar esses indicadores. O Certificado será emitido e vai anexo a cada Processo 
de Prestação de Conta após análises e emissão do Parecer Final. 

 

  

 

      

3 INDICADORES QUE GERAM O CERTIFICADO 

Atenuantes:  Comando EXCLUSIVO da GAPC, quando Recebido Ofício com JUSTIFICATIVA 

da UEX, da NÃO UTILIZAÇÃO DE 90% de sua Receita Total no Exercício. 

Relatório pré prestação de Contas: Com Atenuantes Cadastrados (Justificado). 
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 7.2. DA EMISSÃO DO CERTIFICADO 

                  7.1. No decorrer das análises Físico-Financeira e documental, os indicadores do Relatório Pré 
Prestação de Contas AUTOMATICAMENTE serão definidos e aplicado os Status de: APROVADO, NÃO 
APROVADO, APROVADO COM RESSALVA de acordo com cada caso, na emissão do Certificado Nada 
Consta da UEX: 

                   a. Índices de Processos Entregues no Prazo: 29/01/2021;    

              b. Índices de Processos Entregues com Qualidade: 90% (Conforme Check List); 

              c. Índices de Utilização dos Recursos: 90% da Receita Total; 

           7.2. O Certificado Nada Consta, será tomado como um dos procedimentos Oficiais Interno da 
EEX/SEMED, norteador a ser utilizado como um dos Indicadores Avaliativos da Gestão 
Escolar quanto aos critérios Financeiros das escolas, com o Programa PDDE.     

           7.3. O Certificado Nada Consta, será validado pela GAPC, com o Carimbo do Setor e as 
devidas assinaturas  

 

CERTIFICADO NADA CONSTA 
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8. PORTAL DO FNDE 

LINKs FNDE 

8.1. Site Oficial FNDE (Resoluções, Leis, Normas, Consultas Escola, área do Gestor, 

entre outros): 

a. GERAL COM O FNDE 

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

b. CONSULTA (ACESSO PÚBLICO) AO SIGPC/FNDE (Demonstrativo Consolidado Individual) 

      https://www.fnde.gov.br/fnde_sistemas/sigpc-acesso-publico 

c. CONSULTA ESCOLA (Pendências no FNDE); 

https://www.fnde.gov.br/pddeinfo/pddeinfo/escola/consultar 

d. ÁREA PARA GESTORES 

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pdde/area-para-gestores/monitore-o-pdde 

e. CONSULTA SALDO ATUALIZADO NO FNDE (DA UEX) – Contas Bancárias: 

 ftp://ftp2.fnde.gov.br/pdde/comag/ 

f. CONSULTA: INADIMPLÊNCIAS E BLOQUEIO DE VERBA DAS UEXs 

ftp://ftp2.fnde.gov.br/pdde/comag/ 

g. PDDE REX 

                      

https://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.pdderex_2_pc 
 

h. LIBERAÇÕES FNDE 

                                              

https://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.liberacoes_01_pc 
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8.2. ORIENTAÇÕES SOBRE PDDE E SUAS AÇÕES AGREGADAS 

a. Link (Geral) 

       https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pdde/area-para-gestores/manuais-e-orientacoes-pdde 

 

ATENÇÃO: Para Acesso aos demais Links abaixo (item b ao item i), somente através do a. LINK GERAL acima. 

 

b.  Perguntas e respostas (IR PARA LINK ACIMA 1.Link Geral) 

• Perguntas e respostas - Atualizado até 03/09/18 

c. Orientações para atualização cadastral (IR PARA LINK ACIMA 1.Link Geral) 

• Passo a passo para atualização cadastral 

d. Orientações para uso do Cartão PDDE (IR PARA LINK ACIMA 1.Link Geral) 

• Cartilha - Orientações para o uso do Cartão PDDE 

• Slides - Cartão PDDE (12/09/2017) 

• Declaração de Ausência de Faturamento (Modelo) 

• Termo de Autorização para Envio de Informações ao FNDE 

• Ata para alteração de Estatuto de UEx (Modelo) 

e. Utilização dos recursos do PDDE (Ir para o Link Acima 1. Link (Geral) 

• Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 

• Portaria nº 448 13 de setembro 2002 

• Manual de Orientações para Prevenção de Falhas – Unidades 
Executoras Próprias (UEx) 

• Manual de Orientações para Prevenção de Falhas – Entidades 
Executoras (EEx) 

• Guia de Orientações para aquisição de materiais e bens e contratação 
de serviços com recursos do PDDE 

• Folder - Inovações da Resolução nº 08/2016 

• Perguntas e respostas – Orientações para Execução de Saldos de Ações 
Inativas 

• Perguntas e respostas – Orientações para Execução de Saldos de 
Escolas Inativas 

f. Constituição de Unidade Executora Própria (UEx) (IR PARA LINK ACIMA 1.Link Geral) 

• Manual de Orientação para Constituição de Unidade Executora Própria 
(UEx) 
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g. Procedimentos para prestação de contas no PDDE (IR PARA LINK ACIMA 1.Link Geral) 

• Orientações para regularização de pendências de prestação de contas 
das UEx 

• Perguntas e resposta – Orientações para Regularização de Prestação 
de Contas 

h.  Capacitação Técnica  (IR PARA LINK ACIMA 1.Link Geral) 

• Material para Estudo - PDDE e Políticas de Transporte 2019 

i. Formulários e instruções de preenchimento (IR PARA LINK ACIMA 1.Link Geral) 

i.1 Adesão e cadastro 

• Formulário -  Cadastro de Entidade Executoras (EEx) 

• Instruções de Preenchimento - Cadastro de Entidade Executoras (EEx) 

• Formulário - Cadastro de Entidade Mantenedoras (EM) 

• Instruções de Preenchimento - Cadastro de Entidade Mantenedoras (EM) 

• Formulário - Cadastro de Unidades Executoras Próprias (UEx) 

• Instruções de Preenchimento - Cadastro de Unidades Executoras Próprias (UEx) 

i.2 Execução de Recursos 

• Formulário - Rol de Materiais, Bens e/ou Serviços Prioritários 

• Instruções - de preenchimento Rol de Materiais, Bens e/ou Serviços 
Prioritários 

• Formulário - Comprovante de Benefícios 

• Instruções - de preenchimento - Comprovante de Benefícios 

• Formulário - Consolidação de Pesquisas de Preços 

• Instruções - de preenchimento - Consolidação de Pesquisas de Preços 

i.4 Prestação de contas 

• Formulário - Demonstrativo da execução da receita e da despesa e de 
pagamentos efetuados 

• Instruções de preenchimento - Demonstrativo da execução da receita e da 
despesa e de pagamentos efetuados 

• Formulário - Relação de bens adquiridos ou produzidos 

• Instruções de preenchimento - Relação de bens adquiridos ou produzidos 

• Formulário - Conciliação bancária 

• Instruções de preenchimento - Conciliação bancária 

• Formulário - Termo de Doação 
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9. DA SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTO DE REPASSE DO FNDE. 

 

RESOLUÇÃO Nº 10 de 18/04/2013 e RESOLUÇÃO Nº 8 de 1 6/12/2016 

Capítulo XIII 

Art. 20  Fica o FNDE autorizado a suspender o repasse dos recursos do PDDE  
nas seguintes hipóteses: 

I - omissão na prestação de contas; [NÃO APRESENTOU]  

II - irregularidade na prestação de contas; e  [NÃO APROVADO]     

III - utilização dos recursos em desacordo com os critérios estabelecidos para a 
execução do PDDE, conforme constatado por análise documental ou de 
auditoria. [NÃO APROVADO]     

§ 1º Serão restabelecidas as condições para repasse dos recursos do PDDE  
às EEx, UEx ou EM, após a regularização das pendências referidas nos 
incisos I a III  deste artigo, de acordo com as normas estabelecidas pelo 
Conselho Deliberativo do FNDE. 

§ 2º Para terem restabelecidos os seus repasses , as EEx, UEx e EM deverão 
atender além das condições referidas no parágrafo anterior, as previstas no 
art. 12. 

§ 3º Será facultado à EEx, à UEx e à EM restituírem à conta bancária de que trata o 
art. 13 os valores correspondentes ao não cumprimento das obrigações 
estabelecidas nesta Resolução , ocorrido na execução do PDDE, nas formas 
dos incisos II e III deste artigo, corrigidos, nos termos do § 4º do art. 21, 
como alternativa de restabelecimento das condições de que tratam o 
parágrafo anterior, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis e da 
obrigação de reparar os danos porventura existentes. (Acrescentado pela 
Resolução 8/2016/CD/FNDE/MEC) 

Art. 12 Constituem condições para a efetivação dos repasses dos recursos do programa : 

I - às EEx e UEx: 

a) adesão ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), pelas EEx, até 30 de junho, por intermédio do sistema PDDE 
Web, disponível no sítio www.fnde.gov.br; 

b) efetivação de cadastro pelas EEx e UEx, até 30 de junho, por intermédio do sistema PDDE Web, disponível no sítio 
www.fnde.gov.br; 

§ 5º As UEx poderão manifestar recusa a receber recursos do PDDE para aplicação em favor das escolas ou polos que 
representam, caso em que será obrigatório o encaminhamento, ao FNDE, de documento que comprove ter sido a decisão 
referendada por seus membros, na forma que dispor seu estatuto, acompanhado, se for o caso, de cópia do comprovante 
de devolução do numerário que eventualmente já tenha sido repassado. 
 
§ 6º Em caso de atendimento, pelas EEx, UEx e EM, das condições previstas neste artigo, o FNDE providenciará a abertura 
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Capítulo XIV 

DA DEVOLUÇÃO, ESTORNO OU BLOQUEIO DOS RECURSOS 

Art. 21 . O FNDE poderá exigir a devolução de recursos, mediante notificação direta 
à EEx, UEx ou EM, de cuja notificação constarão os valores a serem 
restituídos, acrescidos, quando for o caso, de juros e correção monetária, 
nas seguintes hipóteses: 

.. 
Item VI 

§ 4º Para efeito de cálculo da correção monetária de que trata o caput deste artigo, 
será adotado o índice do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 
(Selic) , considerando-se, para esse fim, o período compreendido entre a 
data do fato gerador e a do recolhimento , sendo que a quitação do débito 
apenas se dará se o valor recolhido for considerado suficiente para sanar a 
irregularidade, para cujo fim será adotado como referencial o Sistema de 
Atualização de Débito do Tribunal de Contas da Uniã o, disponível no sítio 
www.tcu.gov.br  

 

10. CORREÇÃO MONETÁRIA (como fazer e emitir?) 

https://portal.tcu.gov.br/sistema-atualizacao-de-de bito/  

OU 

(Digitar no Google:  Sistema de Atualização de Débito do TCU  

 

 

11. EMISSÃO DE GRU (Como e onde fazer e emitir) 

 (Digitar no Google: GRU SIMPLES)  

Art. 22. As devoluções de recursos, independentemente do fato gerador  que lhes 
deu origem, deverão ser efetuadas em agência do Banco do Brasil S/A. mediante 
utilização da Guia de Recolhimento da União (GRU), que pode ser emitida no sítio 
www.fnde.gov.br na qual deverão ser indicados, além da razão social e número de 
inscrição no CNPJ da EEx, da UEx ou da EM, os códigos: 

CLICAR NO LINK 

CLICAR NO 

LINK 
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GRU (Devolução de Saldos e Débitos Apurados) 

https://www.fnde.gov.br/acoes/prestacao-de-contas/area-para-gestores/gru-devolucao-de-recursos-financeiros 
Toda e qualquer devolução de recursos financeiros transferidos pelo FNDE deverá ser feita em agência 
do Banco do Brasil S/A, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) Simples. 

           A GRU Simples só pode ser paga em agências do Banco do Brasil. 

Para emitir a Guia de Recolhimento da União (GRU) Simples do Banco do Brasil S/A, acesse o 
link http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp, e preencha conforme orientações 
abaixo: 

UNIDADE GESTORA (UG):  153173  

GESTÃO:  15253  

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 

18888-3 
Para Devolução de Recursos  
Recebidos  em Exercícios 
Anteriores  

66666-1 
Para Devolução de Recursos 
Recebidos no Exercícios 
Corrente . 

NÚMERO DE REFERÊNCIA:  02xxxx  
02 (PDDE) + Exercício (ano) em 
que foi Recebido o Recurso. 

Ex.: 022019 ou 022020 

COMPETÊNCIA:  mm/aaaa Mês/Ano = A que se refere o 
Recolhimento 

 

Link orientativo para o 

Preenchimento da GRU 

Link para preencher 

e EMITIR a GRU 
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Na tela seguinte, siga as instruções abaixo: 

 
Código 

INFORME O 
CÓDIGO DA UG 

153173 
SELECIONE O CÓDIGO DE 

GESTÃO 

15253 

DEPOIS DE PREENCHER UG, 
Gestão e Código de 
Recolhimento, clique no 
botão “Avançar” 

Selecione: 

• Código 18888-3, para 
devolução de recurso 
recebido em exercícios 
anteriores 

• Código 66666-1, para 
devolução de recuros 
recebido no exercício 
corrente. 

Informe o CNPJ e 
o nome do ente 
ou entidade 
beneficiária do 
recurso. 

Informe o valor da 
devolução e repita-o 

no campo valor 
total. 

Depois de preencher os 
campos obrigatórios, 

clique em “Emitir GRU” 

Se devolução de recurso de Convênio ou Termo de 
Compromisso acrescido do ano de celebração 

(NNNNNNAAAA). Ex. 1234562012 ( apenas números, 
sem barra ou qualquer outro caractere). 

 
Se devolução de recurso de programa, informe no 

campo “Número de Referência” um dos códigos abaixo, 
acrescido do exercício em que foi recebido o recurso 

(NNAAAA). 
Ex. 0122012 (apenas números, sem barra ou qualquer 

outro caractere). 
01 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 
02- DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 
03- APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE 
06 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
07 - APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – PEJA 
08 -  PRONATEC 
09 – PROJOJEM URBANO E CAMPO 
10 – BRASIL ALFABETIZADO 
11 – AAE 
12 – BOLSAS 
13 – PET CUSTEIO 
14- ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL - EMTI 
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12. ORIENTAÇÕES PARA PAGAMENTO – AJUSTE NO SIACON e SIGPC 

DEVOLUÇÕES, TROCA DE CATEGORIA, TAXAS, TARIFAS E OUTRAS Despesas eventuais do 

PDDE incompatíveis com a finalidade do programa e suas ações agregadas, tais como: 

Taxas de Microfilmagens, taxas por excesso de retiradas de extratos bancários, taxa 

para pagar cheque estornado ou sem fundo e/ou que não estejam amparadas pelo 

acordo Banco do Brasil/FNDE: 
 

ATENÇÃO: 

ORIENTAMOS e RECOMENDAMOS as UEXs, de Acordo com as Legislações, Normatizações e 
Resoluções; SANEAR A(S) INCONSISTÊNCIA(s), no máximo até no último dia útil do mês de 
DEZEMBRO do Exercício/ANO da EXECUÇÃO dos Recursos do Programa. 

 

12.1. ORIENTAÇÃO PARA SANEAR TAIS SITUAÇÕES JUNTO AO FNDE 

� Embasados nas Orientações do FNDE através das Legislações, Normatizações, Resoluções, 

Perguntas e Respostas extraídas do Site do FNDE; em caso como tais previstos na Resolução nº 

15, de 10/07/2014, Capítulo II, § 4º letra “b” e “c” 

a) Despesas Indevidas, tais como: Troca de Categoria, Taxas, Tarifa, Microfilmagens, taxas por 

excesso de retiradas de extratos bancários, taxa para pagar cheque estornado ou sem fundo 

e/ou que não estejam amparadas pelo acordo Banco do Brasil/FNDE, assim como; 

enquadram-se nos itens contidos na Resolução nº 15, de 10/07/2014, Capítulo II, § 4º letra 

“b” e “c”: 

1º Passo: Identifique a Inconsistência da(s)  Despesa(s) indevidas citadas acima (R$), baseada 

na Planilha de Análise Físico-Financeiro do SIACON x Extrato Bancário Mensal; 

2º Passo: Preencher GRU no Link abaixo e Efetuar DEVOLUÇÃO (Pagamento) VIA GRU 

                   http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp  

 

 

O Passo-a-passo para preenchimento da GRU está postado no  Banner (Check List), e 

no Item 20 a 22, ou click no link acima.  

Link para 

preencher 

e EMITIR a 

GRU 
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12.2. ORIENTAÇÃO PARA SANEAR TAIS SITUAÇÕES JUNTO AO SIACON - CAPC 

� ORIENTAÇÃO PARA SANEAR TAIS SITUAÇÕES: Embasados nas Orientações do FNDE 
através das Legislações, Normatizações, Resoluções, Perguntas e Respostas extraídas do 
Site do FNDE; em caso como tais previstos na Resolução nº 15, de 10/07/2014, Capítulo 
II, § 4º letra “b” e “c”. 

a) Despesas Indevidas, tais como: Troca de Categoria, Taxas, Tarifa, Microfilmagens, 
taxas por excesso de retiradas de extratos bancários, taxa para pagar cheque 
estornado ou sem fundo e/ou que não estejam amparadas pelo acordo Banco do 
Brasil/FNDE, assim como; enquadram-se nos itens contidos na Resolução nº 15, de 
10/07/2014, Capítulo II, § 4º letra “b” e “c”: 

1º Passo: Identifique a Inconsistência da(s)  Despesa(s) indevidas citadas acima (R$), 

baseada na Planilha de Análise Físico-Financeiro do SIACON x Extrato 
Bancário Mensal; 

2º Passo: Preencher/Emitir GRU e Efetuar o PAGAMENTO/DEVOLUÇÃO. 

b) Inconsistência NÃO SANEADA no Exercício: 

Quando da Análise pela GAPC da Planilha Análise Físico-Financeira, Demonstrativo da Execução da 
Receita e da Despesas e dos Pagamentos Efetuados e dos documentos comprobatórios das Receitas e 
Despesas, caso essas Taxas, Tarifas e outros débitos ou despesas indevidas citadas na letra “a” acima 
estiverem incompativeis com a finalidade do Programa PDDE e suas Ações Agregadas e/ou sem os devidos 
documentos comprobatorios de DESPESAS, caso esses valores não forem saneados no mesmo exercicio, 
serão alocados como DESPESAS REALIZADAS NÃO APROVADAS, de acordo com a Resolução nº 15 de 10 
de julho de 2014, Cap. II Inciso 4º,  letra “b” e “c”. Portanto, a  EEX/SEMED/GAPC emitira o parecer de 
“APROVADA COM RESSALVA” ou “NÃO APROVADA” e será repassado ao SIGPC/FNDE 

Planilha da Análise Físico-Financeira 

 (Inconsistências) 
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PODERÁ OCORRER TRÊS SITUAÇÕES DISTINTAS: 

1ª Situação 

Detectada a Inconsistência, o Gestor deverá efetuar o pagamento no mesmo exercício 

através da GRU e lançar no SIACON campo: Devolução de Recursos ao FNDE (Valor 

principal/GRU); quando do envio do Processo para análise da GAPC, deverá ser indicado na 

GRU se o recurso é devolução ao FNDE, ou aporte à Conta da UEX; 

2ª Situação 

Se não foi saneada a situação no mesmo exercício, porém o Gestor detectou o problema no 

exercício seguinte; então deverá proceder da seguinte maneira: 

a. Devolver/Pagar a GRU do valor devido, indicando por escrito à GAPC, se é devolução ao 

FNDE ou aporte à Conta da UEX; 

b. Lançar o valor devido no SIACON campo: Devolução de Recursos ao FNDE (Valor 

principal/GRU) do exercício onde ocorreu a diferença de valor;  

c. Após esse ajuste por parte do Gestor, o mesmo deverá comunicar a GAPC, para 

atualização junto ao SIGPC e reenvio dessa Prestação de Contas; e 

d. Verificar se no ano seguinte/subsequente o FNDE transferiu/creditou esse valor da GRU à 

Conta da UEX; caso tenha ocorrido essa devolução por parte do FNDE; então esse valor 

deverá ser alocado na Planilha do SIACON, no campo: Recursos Próprio, do ano em que 

se efetivou/pagou a GRU, anexando o comprovante do pagamento ao processo. 

3ª Situação 

Se não foi saneada a inconsistência, conforme situações 1ª e 2ª acima, a GAPC 

após análise Financeira do processo, efetivara Diligência/Agravante Sinalizado 

na página Inicial do Sistema; com prazo para resposta e solução por parte do 

Gestor; vencido o prazo e o mesmo não tenha solucionado a questão, então 

permanecerão os dados de acordo com a Análise Físico-Financeira do SIACON, e 

a mesma permanecerá com o Status de: NÃO APROVADA, com a(s) devida(s) 

inconsistência(s) até que o Gestor venha sanear a situação no Sistema, e 

comunicar a GAPC.  
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PLANILHA ANÁLISE FÍSICO-FINANCEIRA – Exercício 2019 

(Com Inconsistências Financeira/Pendência) 

  

 

 

PLANILHA ANÁLISE FÍSICO-FINANCEIRA – Exercício-2020 

(Saneada a Inconsistência através de pagamento/Devolução de GRU) 
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            12.3. ORIENTAÇÃO PARA SANEAR TAIS SITUAÇÕES JUNTO AO SIGPC/FNDE   
(Orientações Exclusiva para a EEX/SEMED/SIACON-CAPC) 

� ORIENTAÇÃO PARA SANEAR TAIS SITUAÇÕES: Embasados nas Orientações do FNDE 

através das Legislações, Normatizações, Resoluções, Perguntas e Respostas extraídas 

do Site do FNDE; em caso como tais previstos na Resolução nº 15, de 10/07/2014, 

Capítulo II, § 4º letra “b” e “c” 

c) Despesas Indevidas, tais como: Troca de Categoria, Taxas, Tarifa, Microfilmagens, 

taxas por excesso de retiradas de extratos bancários, taxa para pagar cheque 

estornado ou sem fundo e/ou que não estejam amparadas pelo acordo Banco do 

Brasil/FNDE, assim como; enquadram-se nos itens contidos na Resolução nº 15, de 

10/07/2014, Capítulo II, § 4º letra “b” e “c”: 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 (Fonte: Portal do FNDE) 

(Informações de caráter Exclusivo para ORIENTAÇÃO da EEX/SEMED/GAPC) 

 

6. Como efetuar o registro de devolução de recursos de Unidade 
Executora (UEX) no campo “Devolução de recursos do FNDE 
(Valor Principal )” do Demonstrativo Consolidado na prestação 
de contas? 

 

Poderá ocorrer duas Situações Distintas: 
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1ª Situação - Devolução de recursos ao FNDE mediante GRU: clique em “Recurso Financeiro Devolvido” e 

preencha os referidos campos no exercício correspondente ao débito. Ou seja, caso a despesa indevida tenha ocorrido no exercício de 
2016, o registro da devolução deverá ser efetuado na prestação de contas de 2016, mesmo que a devolução tenha ocorrido em 
exercício posterior.  
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2ª Situação - Devolução de recursos à conta especifica do programa: clique em “Recurso Financeiro Devolvido” e preencha 

os referidos campos no exercício correspondente ao débito se a devolução ocorreu dentro do mesmo exercício. Caso a devolução 
tenha ocorrido em exercício posterior ao débito, além de fazer o procedimento anterior, será necessário informar no exercício em 

que ocorreu o crédito, no campo “Recursos Próprios” do Demonstrativo Consolidado, o valor depositado, de modo a 
compor corretamente a execução financeira.  
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13. DA ANÁLISE E DO PARECER DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 

 

De acordo com as Resoluções nº 02 de 30 de março de 2015 e Resolução 15 de 10 de julho de 2014: 

Resolução nº 2 de 30 de março de 2015:  

Artigo 1º: 
§ 3º As EEx deverão analisar e julgar as prestações de contas relativas à execução dos recursos do Programa Dinheiro Direto na 

Escola (PDDE), e de suas ações agregadas, recebidas das Unidades Executoras Próprias (UEx), representativas das escolas 

integrantes de suas redes de ensino, registrar os dados financeiros das referidas prestações de contas no Sistema de 

Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), disponível no sítio www.fnde.gov.br, e remetê-los ao FNDE, até 30 de abril do ano 
subsequente ao da efetivação do crédito dos recursos nas contas correntes específicas. (NR) 

 

Resolução nº 15 de 10 de julho de 2014:   

Capítulo II 

Artigo 2º:  

“As prestações de contas dos recursos do PDDE, e de suas ações agregadas, transferidos às 
Unidades Executoras Próprias (UEx) , definidas no inciso II, do art. 5º, da Resolução nº 10, de 18 de 
abril de 2013, deverão ser encaminhadas às Entidades Executoras (EEx)  - prefeituras municipais ou 
secretarias estaduais e distrital de educação - às quais se vinculem as escolas que representam, até o 
último dia útil de janeiro do ano subsequente à efetivação do crédito nas correspondentes contas 
correntes específicas, devendo ser constituídas: 
I    - do Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados; 
II  - dos extratos bancários da conta bancária específica em que os recursos foram depositados e das  

aplicações financeiras realizadas; 
III -  da Conciliação Bancária, se for o caso; e 

 IV - de outros documentos que concorram para a inequívoca comprovação da destinação dada aos    
recursos. 
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 “§ 4º  Com base nos dados financeiros de que trata o parágrafo anterior, para cada prestação de contas, o   FNDE, por intermédio 

do SIGPC, procederá à emissão automatizada de um dos seguintes pareceres:” 

 

a) "APROVADA": nas hipóteses de todas as despesas realizadas terem sido aprovadas pela EEx e 

de a soma desses dispêndios com saldo de recursos eventualmente existente for equivalente à receita 
total objeto da prestação de contas; 

 

b) "APROVADA COM RESSALVA": na hipótese de ter sido registrada utilização indevida de recursos 
de custeio em despesas de capital ou vice-versa, ou quando tiver ocorrido, por qualquer 

motivo, restituição de valores à Conta Única da União, na forma prevista no art. 22, da 

Resolução nº 10, de 18 de abril de 2013; 
 

c) "NÃO APROVADA": quando houver registro de despesa não aprovada ou de dispêndio para o qual 

não tenha sido apresentada a correspondente documentação comprobatória; 

 

d) "NÃO APRESENTADA": quando não houver registro de despesas, de devolução de saldo de 
recursos ou de reprogramação deste para utilização no exercício subsequente. 

 

“§ 5º Será facultado ao FNDE, quando as circunstâncias exigirem, o julgamento de contas de UEx, hipótese em que o 

posicionamento firmado prevalecerá sobre o da correspondente EEx.” 
 

Artigo 3º  
“As prestações de contas dos recursos do PDDE transferidos às Entidades Executoras (EEx) e às Entidades Mantenedoras (EM), 
definidas, respectivamente, nos incisos I e II, do art. 5º, da Resolução nº 10, de 2013, deverão ser elaboradas mediante o registro dos 

dados físico-financeiros relativos à execução dos recursos no SIGPC e remessa desses dados ao FNDE, por meio do 

referido sistema, até 30 de abril do ano subsequente ao da efetivação do crédito nas correspondentes contas correntes específicas, 
para análise e julgamento na forma estabelecida na Resolução nº 2, de 18 de janeiro de 2012, e alterações posteriores.” 
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Capítulo III 
 

NÃO APRESENTAÇÃO OU REPROVAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 

Art. 4º  

“Expirado o prazo para envio, ao FNDE, dos dados financeiros relativos à execução dos recursos, as UEx’s, cujas prestações 

de contas estejam enquadradas em uma das situações previstas nas alíneas "c" e "d" do § 4º do art. 2º, e as EEx e EM, que 
não tenham enviado suas correspondentes prestações de contas, ou tenham suas contas reprovadas, os seus 

respectivos titulares sujeitar-se-ão a suspensão de futuros repasses e medidas em desfavor de seus titulares”. 

 
 

Art. 5º  
“A EEx ou EM que não apresentar, ou não tiver aprovada, sua prestação de contas por motivo de força maior ou por dolo ou culpa 
do gestor anterior, deverá apresentar as necessárias justificativas ao FNDE. ” 

 

§ 1º Na falta de apresentação ou da não aprovação, no todo ou em parte, da prestação de contas por culpa ou dolo do 
gestor anterior, as justificativas a que se refere o caput deste artigo deverão ser, obrigatoriamente, apresentadas pelo gestor que 

estiver no exercício do cargo à época em que for levantada a omissão ou a irregularidade pelo FNDE, acompanhadas, 
necessariamente, de cópia autenticada de Representação protocolizada junto ao respectivo órgão do Ministério Público, para adoção 
das providências cíveis e criminais da sua alçada. 
 

§ 2º É de responsabilidade do gestor sucessor a instrução obrigatória da Representação, nos moldes legais 

exigidos, a ser protocolizada no Ministério Público com, no mínimo, os seguintes elementos: 
 
I - qualquer documento disponível referente à transferência dos recursos, inclusive extratos da conta corrente específica do  
    programa; 
II - relatório sucinto da destinação dada aos recursos transferidos; e 
III - qualificação do ex-gestor, inclusive com o endereço atualizado, se houver; e 
IV - documento que comprove a situação atualizada quanto à inadimplência da EEx ou da EM perante o FNDE. 
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§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo aplica-se às UEx’s, devendo as justificativas e a cópia autenticada da 

Representação ser dirigidas à respectiva EEx, que se encarregará de examiná-las, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 
do seu recebimento, a fim de, em caso de: 

 
I -  acolhimento: remetê-las à apreciação do FNDE; e 
II - indeferimento: devolvê-las à(s) UEx(s) para as correções e complementações que se fizerem necessárias. 
 

§ 4º O FNDE examinará as justificativas e a Representação de que tratam os §§ 1º, 2º e inciso I do §3º deste artigo a fim de, em caso  

de: 
I - acolhimento: suspender o registro de inadimplência, caso existente, para fins de restabelecimento de repasses; e 
II - indeferimento: devolvê-las à(s) EEx para as correções e complementações que se fizerem necessárias. 

 

§ 5º No caso de inércia ou omissão da UEx na apresentação das justificativas e/ou da Representação referidas neste 

artigo, é facultada ao gestor municipal, estadual ou distrital, conforme o caso, a implementação dessa medida. 
 

§ 6º As justificativas e a Representação, de que trata este artigo, deverão ser arquivadas na sede da respectiva EEx, UEx ou EM, pelo 

prazo e para os fins previstos no caput do art. 18, da Resolução nº 10, de 2013. 
 

§ 7º Na hipótese de não serem providenciadas ou não serem aceitas as justificativas e a Representação de que trata este artigo, o 

FNDE incluirá o gestor sucessor como responsável solidário pelo débito apurado, quando se tratar de omissão de prestação de 
contas cujo prazo para envio tiver expirado em sua gestão. 

 

§ 8º As disposições deste artigo aplicam-se aos repasses de recursos do PDDE realizados em data anterior 
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14. DAS ORIENTAÇÕES/INSTRUÇÕES GERAIS:  

14.1. DEVOLUÇÕES, TROCA DE CATEGORIA, TARIFAS OU TAXAS e OUTRA(S) COBRANÇA(S) INDEVIDA(S) PELO 

BANCO E/OU EM DECORRÊNCIA DE INCONSISTENCIAS DE VALORES (Despesas) APURADOS E/OU NÃO 

APURADOS PELA(S) UEx’s:  

I – Orientamos e lembramos as UEx’s/Escolas, Assessores dos Programas Federais nas DDZ’s e outros envolvidos 

que, conforme “ACORDO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 42/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE E O BANCO DO BRASIL S.A...” CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONTAS, Paragrafo Sexto:  

“As Contas correntes serão isentas das tarifas listadas do ANEXO 2. Os custos dos serviços adicionais utilizados pelo BENEFICIÁRIO 

sem previsão de isenção de tarifas neste acordo serão debitados das contas correntes, sob a responsabilidade de seus titulares” 

Link para Consulta: http://semed.manaus.am.gov.br/7-acordo-fnde-e-banco-do-brasil/ 

http://semed.manaus.am.gov.br/wp-content/uploads/2018/10/7.2.-Primeiro-Termo-Aditivo-Acordo-BB-FNDE-42-2016-

assinado.pdf 

 

ATENÇÃO: 

OBSERVAR ATENTAMENTE O LIMITE (DURANTE CADA MÊS) DO QUANTITAIVO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, EMITIDOS PELO BANCO 

DO BRASIL;  PARA QUE NÃO OCORRA COBRANÇA PELO EXCESSO (EXTRAS) DE EXTRATOS BANCÁRIOS 

 

II – Todas e quaisquer outras TAXAS ou TARIFAS que, estiverem lançadas indevidamente à débito da UEx/Escola 

dos Programas do PDDE e suas Ações Agregadas, deverão ser solicitadas de imediato via oficio ao Banco, para que o mesmo proceda 

o ESTORNO do débito, caso contrário, a UEx/Escola se responsabilizará, tomando as devidas providencias para efetuar a DEVOLUÇÃO 

via GRU (pagamento), no mesmo exercício (ano) em que ocorreu o dispêndio, antes da entrega do envio de sua Prestação de Contas 

para a DDZ, com a obrigação de apresentar os seguintes documentos anexos ao Processo:  
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a) Quando houver ESTORNO pelo Banco: apresentar Extrato Bancário com o valor que foi estornado e 

creditado na Conta Corrente da UEX/Escola; ou 

b) Quando houver DEVOLUÇÃO VIA GRU pela UEx, apresentar a GRU e o Comprovante do Pagamento da 

mesma.  

 

III – Quando da ocorrência do desconto indevido e/ou devolução via GRU ou não no ano subsequente, o assessor 

da DDZ conjuntamente com a UEX, deverá ficar atento/controle da situação, para que a mesma possa ser saneada no mesmo período 

da prestação de conta; 

IV – A UEX deverá GUARDAR A GRU (Cópia), quando do aporte pelo FNDE do valor à conta da 

UEX, para inseri-la no ano/exercício em que foi paga a GRU e alocar o valor no campo: “RECURSO PRÓPRIO” do 

SIACON / GAPC no SIGPC. 

14.2. REPROGRAMAÇÃO e/ou EXECUÇÃO (do Saldo Remanescente e/ou do valor Recebido): 
 

SALDO A REPROGRAMAR (Remanescente e Recebido): 

Os recursos remanescentes (SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE  e/ou Valor REPASSADO pelo FNDE 

no exercício; os quais por algum motivo não foi possível serem executados (gastos), a prestação de contas desses Recursos dos 

Programas Federais e suas Ações Agregadas, obrigatoriamente por força da Resolução nº 10, Art. 17 §1º de 18 de abril de 2013 

e/ou Resolução nº 08, de 16 de dezembro de 2016, poderão Prestar Contas como REPROGRAMADOS; para tal, a UEX juntará os 

seguintes documentos oficiais: a) Oficio de Reprogramação; b) Parecer; c) Rex e Liberações; d) Extratos Bancários; e) Demonstrativo 

da Execução, e os encaminhara para sua DDZ, a qual fará a verificação dessa documentação, e ficará a cargo do Assessor Técnico da 

DDZ, que, após vista e constatação de sua correta instrução e organização, o encaminhará a Gerência de Análise e Prestação de 

Contas - GAPC, respeitando o período de entrega (Cronograma) estabelecido para cada Programa, onde o Analista Técnico da GAPC, 
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também realizará a análise físico-financeiro e documental, e emitira Parecer conforme o caso, disposto na Resolução nº 15 de 10 de 

julho de 2014, Art. 2º, § 4º  letras “a” ao “d” e as encaminhara ao FNDE via SIGPC;  

� Documentos que obrigatoriamente fazem parte da Prestação de Contas de 

REPROGRAMAÇÃO, constantes e indicados no Check List, seguem abaixo: 

a) Oficio de Reprogramação: (Item 01.02-2 Modelo do Check List) com a devida 

justificativa; Carimbo oficial do Conselho; nome por extenso e assinatura do Presidente do 

Conselho; 

b) Parecer da Comissão Fiscal: (Item 01.03 Modelo do Check List); 

c) REX e Liberações: consultas gerais (Site do FNDE = PDDEREX e LIBERAÇÕES GERAIS - Item 

01.08 Modelo do Check List); 

d) Extratos Bancários: [de 01/JAN do Saldo remanescente ou do mês que recebeu o repasse 

até 31/DEZ] do referido exercício + Saldos Remanescentes = se houver; (Item 04.22 Modelo 

do Check List); 

e) Demonstrativo da Execução: da Receita e da Despesa e de pagamentos efetuados; (Item 

04.26 Modelo do Check List). 

 

 

OBSERVAÇÃO:  

Documentos oficiais, dentre eles: Ofícios de Encaminhamentos, Atas, justificativas, etc., 

deverão apresentar assinatura legível, igual à Carteira de Identidade Nacional e o registro da 

ATA com as devidas assinaturas reconhecidas em Cartório Oficial. 
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14.3. EXECUÇÃO (dos Saldos Remanescentes e/ou Recebidos): 

 

Os recursos remanescentes (SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE de saldos 

remanescentes de exercícios anteriores e/ou Valor REPASSADO pelo FNDE no exercício corrente. No(s) Caso(s) em 

que NÃO HOUVE REPROGRAMAÇÃO dos Recursos, conforme o previsto no Item 14.2. acima citado, as prestações 

de Contas das UEX, devem seguir e obedecer aos seguintes procedimentos, de acordo com a finalidade do 

programa PDDE e suas Ações Agregadas, e de acordo com as Resoluções vigentes, deverão: 

� Executar a prestação de contas nos moldes da Resolução nº 10 de 18 de abril de 2013; Cap. X 

Artigo 16 e Artigo 17 e seus itens; ou  

� Executar a prestação de contas nos moldes da Resolução nº 08/2016 de 16 de dezembro de 

2016; (Orientações resumidas pelo FNDE postados no link: 

Manuais:http://semed.manaus.am.gov.br/4-manuais-dos-programas-pdde/ 

� Juntar toda documentação oficial da Prestação de Contas, conforme Check List, e os 

encaminhara para sua DDZ, a verificação dessa documentação ficará a cargo do Assessor Técnico 

da DDZ, que, após vista e constatação de sua correta instrução e organização, formalizara o 

processo e o encaminhará a Gerência de Análise e Prestação de Contas - GAPC, respeitando o 

período de entrega (Cronograma) estabelecido para cada Programa, a qual também realizará a 

análise físico-financeiro, documental e emitira Parecer, e emitira o Certificado Nada Consta  e o 

Parecer Final conforme o caso, que vai disposto na Resolução nº 15 de 10 de julho de 2014, Art. 

2º, § 4º  letras “a” ao “d” e as encaminhara ao FNDE via SIGPC; 
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ATENÇÃO: 

� Recomendamos, aos representantes das UEx’s quando do recebimento e/ou confirmação do Repasse 

pelo FNDE, confirmem sobre a aplicação financeira e/ou solicitem via OFICIO ao Banco que o dinheiro 

repassado seja aplicado em conta especifica da Poupança ou Supremo, conforme o caso, dentro das 

recomendações do FNDE para tal; assim evitando que o banco venha diversificar por conta própria 

essas aplicações, sem o devido conhecimento do Representante da UEx junto ao Banco, evitando 

assim, equívocos na execução e no resultado final (Saldos ou Receitas) na prestação de contas da UEx; 

� As DDZ’s concomitantes com os Conselhos Escolares, devem Gerenciar e Controlar, quanto ao(s) 

vencimento(s) dos BIÊNIOS, tais medidas são necessárias para maior eficácia das prestações de contas 

de EXECUÇÂO ou REPROGRAMAÇÃO; se por algum motivo e/ou impossibilidade do Conselho Escolar 

prestar conta, mesmo que seja REPROGRAMAÇÃO, a DDZ detectando quaisquer impossibilidades 

para tal; pelo grau hierárquico, como gerenciadora/administradora das Unidades Escolares, assim 

sendo, a responsabilização administrativa será solidária e recairá à DDZ respectiva e a UEx, conforme 

Portaria nº 1606/2019-SEMED/GS, item IX; a mesma deverá tomar as medidas necessárias para que 

seja emitido a Análise Físico-Financeira registrada no SIACON, e apresentar os demais documentos 

que possam fidelizar essa reprogramação (Ata, Parecer, Rex, Liberações, extratos bancários, resultado 

final do exercício anterior postado no SIGPC), gerando assim o Processo de Prestação de Contas de 

Reprogramação, de acordo com a Portaria nº 1606/2019 de 26 de julho de 2019 – Item XV, assim 

como, descrito nas orientações do Item 14.2. SALDO A REPROGRAMAR acima citado, e enviar a GAPC 

para proceder com as análises, parecer e envio ao FNDE através do SIGPC; 
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15. DEVOLUÇÃO DE SALDOS DAS ESCOLAS/UEX EXTINTAS E PARALISADAS. 

   
I - Os Assessores das DDZ’s deverão acompanhar atentamente as situações de UEx’s Paralisadas, assim 

como, o vencimento de Biênios de suas UEx’s, para que não ocorra a impossibilidade da utilização desse recurso, 

assim ficando retido em conta da UEX PARALISADA ou EXTINTA, ocasionando o não cumprimento da finalidade do 

programa PDDE e suas Ações Agregadas. Para tanto, devem seguir as seguintes orientações contidas na Resolução 

nº 10 de 18 de abril de 2013, Capítulo XIV Artigo 21 Item II e Resolução nº 08 de 16 de dezembro de 2016, Artigo 

4º - Item II letras “a” ao “d”: 

 

a) Resolução nº 10 de 18 de abril de 2013, Capítulo XIV Artigo 21 Item II: 

Art. 21 . O FNDE poderá exigir a devolução de recursos, mediante notificação direta à EEx, UEx 
ou EM, de cuja notificação constarão os valores a serem restituídos, acrescidos, quando for o 
caso, de juros e correção monetária, nas seguintes hipóteses: 
I - ocorrência de depósitos indevidos, pelo FNDE, na conta específica do programa; 
II - paralisação das atividades ou extinção da escola vinculada à EEx, à UEx ou à EM, admitindo-

se:(Redação dada pela Resolução 8/2016/CD/FNDE/MEC) 

 

b) Resolução nº 08 de 16 de dezembro de 2016, Artigo 4º - Item II letras “a” ao “d”: 

 
Art. 4º  O inciso II do art. 21 da Resolução CD-FNDE n.º 10, de 18 de abril de 2013, passa a ter a 

seguinte redação, acrescido das alíneas "a", "b", "c" e "d": 
                   II - paralisação das atividades ou extinção da escola vinculada à EEx, à UEx ou à EM, 

admitindo-se: 
a) a faculdade da EEx de distribuição dos valores destinados à escola extinta ou paralisada e que 

não possui UEx, entre as demais escolas ativas do rol de estabelecimentos de ensino que 
recebem os benefícios do PDDE por meio da prefeitura ou secretaria estadual ou distrital de 
educação. 
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b) a faculdade da UEx constituída sob a forma de consórcio de distribuir os valores destinados à 
escola extinta ou paralisada, entre as demais escolas ativas do rol de estabelecimentos de 
ensino que recebem os benefícios do PDDE por seu intermédio. 

c) a distribuição de que trata as alíneas "a" e "b" será realizada proporcionalmente ao número 
de alunos existentes nas escolas ativas atendidas pela EEx ou pela UEx, devendo os recursos 
ser empregados nas finalidades definidas no art. 4º desta Resolução. 

d) no caso de paralisação de escola atendida por UEx e na hipótese dos alunos terem sido realocados para um 
único estabelecimento de ensino, será facultada a utilização dos recursos que foram destinados ao 
estabelecimento de ensino paralisado, na escola que recepcionou os discentes, nas finalidades definidas no 
art. 4º desta Resolução. 

 

ATENÇÃO: 

Os Assessores das DDZ’s deverão acompanhar ATENTAMENTE as situações de UEX PARALISADAS 

ou EXTINTAS, pois se todos os alunos forem transferidos para uma única UEx, devem orientar a execução dos 

recursos conforme o Plano de Aplicação anterior na UEx que recebeu a transferência dos alunos e de recursos. 

 

� PARA ESCOLA/UEX EXTINTA COM BIÊNIO EM VIGÊNCIA / VENCIDO 

 Se for ESCOLA/UEx Paralisada ou Extinta, com vigência do Conselho a UEX, tem o dever e obrigação de 

Prestar Contas dos recursos que ainda constam como saldos em conta, juntando toda documentação oficial seja 

de EXECUÇÃO, REPROGRAMAÇÃO ou DEVOLUÇÃO DE RECURSOS através de GRU, enviando para os Assessores nas 

DDZ’s efetuarem as devidas verificações e formalizações que cabe ao Processo de Prestação de Contas do PDDE e 

Suas Ações Agregadas, de acordo com a Resolução nº 10 de 18 de abril de 2013, Capítulo XIV Artigo 21 e 22.  

Porém, caso a(s) UEx’s estiverem na situação PARALISADA ou EXTINTA, assim como, também seu BIÊNIO vencido; 

é de plena e total responsabilidade do Gestor, recaindo solidariamente à DDZ, tomarem as devidas providencias 

para solução/devolução desses recursos ao FNDE.  
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 16. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

Quando do Recebimento do(s) Processo(s) Físicos e via PROTUS na GAPC, os Analistas Técnicos procederão com a 

Análise da Prestação de Contas, seguindo os procedimentos: 

16.1. ANÁLISE – Físico-Financeira (Planilha x Documentos Probatórios de Despesas) 

a. Os Analistas Técnicos da GAPC efetuam as devidas conferencias de todos os valores inseridos das despesas da 

execução, de acordo com a finalidade do Programa PDDE e suas Ações Agregadas e dos rendimentos mensais no 

SIACON, com as documentações (check list) no processo de prestação de contas; 

b. Conforme análise, verificação e constatação da veracidade e consolidação da Análise físico-financeira, efetiva-se 

a compensação individualmente de cada despesa ora apresentada, em seguida se ENCERRA no SIACON a análise 

financeira, vinculando no Campo Situação: “FECHADO”; caso exista Saldo Reprogramado, o Assessor cadastrará o 

ano subsequente Automaticamente; e de acordo com a Resolução nº 15 de 10 de julho de 2014, Capitulo II, 

Artigo 2º, §4º letras de “a” ao “d”, será emitido o PARECER; 

c. Quando no Recebimento e na Análise individual Físico-Financeiro e no Demonstrativo da Receita e da Despesa e 

dos Pagamentos Efetuados pelos Analistas da GAPC, os quais não estiverem de acordo com as Legislações 

vigentes do MEC/FNDE e orientações pertinentes; a GAPC encontrando, alguma(s) impropriedade(s) e/ou 

irregularidade(s) ou quaisquer outras(s) inconsistência(s), tais como:  

1.TAXAS, TARIFAS E OUTRAS Despesas eventuais do PDDE incompatíveis com a finalidade do programa e suas ações 

agregadas, tais como: Taxas, Despesas com Troca de Categorias, Tarifa, Microfilmagens, taxas por excesso de 

retiradas de extratos bancários, taxa para pagar cheque estornado ou sem fundo e/ou que não estejam 

amparadas pelo acordo Banco do Brasil/FNDE: valores esses debitadas indevidamente na conta do Programa. 

 

Orientação: descrito nas páginas: 24 a 27 (12. Orientações para Pagamento – Ajuste no SIACON e SIGPC) 

 

 



 
 

43 
 

2. Valores pagos em espécie, como complementação de cheque, gerando diferença entre 

valores descrito na N.F e cheque emitido. 

Orientação: Justificar em ATA 

 

3. Valores seja negativo e/ou quaisquer outros valores registrados no SIACON, no Campo: 

Valor à Comprovar (Sem Prestação de Contas). 

Orientação: descrito nas páginas: 24 a 27 ou apresentar a devida prestação de contas (Execução ou 

Reprogramação), documento (s) comprobatório (s) da (s) Despesas (s) e/ou Devolução de valor via GRU: 

 

4. Trocas de cheques entre Ações Agregadas: 

Orientação: Devolver também, através de cheque para a Conta da Ação Agregada de onde foi subtraído o(s) 

valor(es) e obrigatoriamente JUSTIFICAR EM ATA EVENTUAIS.  

 

5. Falta de documento comprobatório de Despesas e de pagamentos: (Nota Fiscal, cheque, 

comprovante de transferência, comprovante de pagamento com cartão, Relatório e Recibo do PME e Novo 

Mais Educação, Mais Alfabetização). 

Orientação: a UEX tem o DEVER e OBRIGAÇÃO de apresentar os devidos documentos; caso contrário, será 

aplicado as letras ‘c” ou “d” da Resolução nº 15, Cap. II, Art.2º § 4º; conforme o caso, e será emitido o PARECER 

FINAL. 

 

6. Outras inconsistências, as quais possam afetar o objetivo do programa em sua execução, e sua 

consolidação físico-financeira. 

Orientação: seguir sempre o que preconiza as legislações, normatizações, orientações que se referem ao PDDE 

e suas Ações Agregadas, assim como essas orientações. 
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16.2 . DILIGÊNCIA 

a. Identificadas pelos Analistas Técnicos da GAPC durante os procedimentos de Análise da Execução Físico-Financeira e/ou 

no Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e dos Pagamentos Efetuados, quaisquer inconformidades (s) 

e/ou irregularidade (s), acima citadas (16.1. Análise da Prestação de Contas – Item de 1 a 6) e/ou outras que possam 

surgir durante ou após análise financeira; na documentação instrutória dos autos ou na verificação documental pela DDZ 

na formalização do processo, ficará a UEx responsável por sua regularização, onde será emitida DILIGÊNCIA, cujo prazo 

estará delimitado em 05 (cinco) dias úteis, para saneamento das inconsistências. Para continuidade dessa análise em sua 

Fase Documental, para Emissão do PARECER FINAL pelos Analistas da GAPC, serão observadas as formalizações, tais 

como: 

� Preenchimento CORRETO/COMPLETO de Todos os Formulários/Documentos Oficiais do Check List, atentando para: 

Assinaturas, Carimbos Oficiais, Data de emissão de documento, Valores das despesas de acordo com o pagamento 

efetivado, Notas Fiscais, comprovantes de pagamento com cheque e Cartão PDDE, Valores demonstrados em todas as 

Planilhas financeiras e de preços, numeração das páginas do processo, Extratos de Conta bancária e etc...  

b. Após DILIGÊNCIA da Análise Financeira e documental do Processo pelos Analistas Técnicos da GAPC, não sendo possível, 

por qualquer motivo que sejam o atendimento total ou parcial para correção das impropriedades, irregularidades ou 

quaisquer outras inconsistências FINANCEIRAS e/ou DOCUMENTAIS detectadas, e persistência das mesmas, apesar das 

orientações para saneamento das questões apresentadas, a GAPC emitirá o PARECER FINAL, de Prestação de Contas em 

conformidade com as letras de: “a”, “b”, “c” e “d” da Resolução nº 15 de 10 julho de 2014, em seu Capitulo II, Artigo 2º, 

§4º, conforme o caso como: “Aprovada”, “Aprovada com Ressalva”, “Não Aprovada” e “Não Apresentada”, relacionando 

a(s) falha(s) já citada(s) anteriormente na Diligência. Em seguida, enviara ao FNDE online via SIGPC essa prestação de 

conta. Portanto, é de total e plena RESPONSABILIDADE das UEx’s saneá-las definitivamente, e após efetivar as devidas 

correções, apô-las (inserir) no final do processo numerando-as, e arquivar o Processo sob sua guarda, pelo prazo de 10 

(dez) anos, em sua respectiva sede; caso contrário a UEx e seu representante estará sujeito no futuro sofrer sanções por 

parte do FNDE, dentro do que couber nas Legislações vigentes, motivado pelas inconsistências não sanadas 

tempestivamente; assim como, quando solicitado ou auditado, pelos órgãos de controle interno e externo, Tribunal de 

Contas da União (TCU) e Ministério Público.  
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ATENÇÃO: 

Em casos de vencidos todos os prazos Internos para apresentar e/ou sanear a(s) inconformidade(s) e/ou 

irregularidade(s) da Prestação de Contas da UEX; persistindo a situação a mesma será informada ao FNDE através 

da EEx/SEMED/GAPC, no vencimento do envio, como “NÃO APROVADA”, “NÃO APRESENTADA” conforme o caso; 

quando as respectivas UEXs sujeitar-se-ão a suspensão de futuros repasses e medidas em desfavor de seus 

titulares, assim preconizado no Cap. III, § 4º da Resolução nº 15/2014. 

 Em caso de ocorrer situação do parágrafo anterior, a GAPC encaminhará para instância superior, através 

de Memorando, com Parecer Técnico sobre a situação apresentada pela UEx referente à Prestação de Contas, para 

providências devidas de acordo com a legislação em vigor e Anexo I - Fluxograma da Prestação de Contas; 



 
 

46 
 

16.3. CERTIFICADO NADA CONSTA - CNC 

a. Após todas as análises efetuadas no Processo da referida Prestação de Contas (Financeira e Documental), e de acordo 

com os Indicadores do Relatório Pré-Prestação de Conta: Prazo de Entrega, Qualidade (90%) e Utilização dos Recursos 

(90%), será emitido através do SIACON o CERTIFICADO NADA CONSTA – CNC da UEX. 

b. O Certificado em questão será anexado ao Processo, sempre acompanhado do PARECER FINAL. 

16.4. PARECER FINAL 

 a. Os Processos de Execução de Prestação de Contas das UEX, os quais foram entregues/recebidos na GAPC, serão 

analisados e julgados pelos Assessores dentro do que preconiza as Resoluções e Legislações vigentes e atualizadas para o 

PDDE e Ações Agregadas, para tal fim, norteados pela Resolução nº 15/2014 art. 2º § 4º em seguida informado no SIGPC 

e encaminhado ao FNDE, o qual conforme o postado no Sistema será aplicado automaticamente os “status”, abaixo 

descrito; a GAPC analisara os processos  e dará seu parecer de acordo com os critérios abaixo, conforme o caso: 

1.  "aprovada": nas hipóteses de todas as despesas realizadas terem sido aprovadas pela EEx e de a 

soma desses dispêndios com saldo de recursos eventualmente existente for equivalente à receita 

total objeto da prestação de contas; 

2.  "aprovada com ressalva": na hipótese de ter sido registrada utilização indevida de recursos de 

custeio em despesas de capital ou vice-versa, ou quando tiver ocorrido, por qualquer motivo, 

restituição de valores à Conta Única da União, na forma prevista no art. 22, da Resolução nº 10, de 

18 de abril de 2013; 

3.  "não aprovada": quando houver registro de despesa não aprovada ou de dispêndio para o qual não 

tenha sido apresentada a correspondente documentação comprobatória; 

4. "não apresentada": quando não houver registro de despesas, de devolução de saldo de recursos ou 

de reprogramação deste para utilização no exercício subsequente. 
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b. Com EXCEÇÃO da letra “a”  “APROVADA” acima mencionada. Orientamos para que todas as demais questões acima 

citadas nas letras “b”, “c” e “d” sejam sanadas dentro do exercício da EXECUÇÃO do Programa, antes da entrega da 

prestação de contas nas DDZ’s, para prevenir erros que possam comprometer o alcance dos objetivos do programa e a 

regularidade da situação de cada UEx junto ao FNDE, como também não venha ocorrer à suspensão de futuros 

repasses de recursos e medidas em desfavor de seus titulares, assim como, acarretando notificações do MEC/FNDE a 

UEX e Prefeitura de Manaus. 

c. No caso de sanadas a(s) inconformidade(s) e/ou irregularidade(s) da Prestação de Contas da UEx, assim como, não 

tenham encontrado nenhuma, o processo da execução físico-financeira será informado no SIGPC encaminhado ao 

FNDE, o qual conforme o caso considerará o resultado da Execução da UEx como “APROVADA” ou “APROVADA COM 

RESSALVA”, “NÃO APROVADA” e “NÃO APRESENTADA”, onde os Técnicos da GAPC emitirão o PARECER FINAL, em 

seguida será registrado os lançamentos financeiros no SIGPC e enviado via online ao FNDE; o processo de prestação de 

contas segue para ARQUIVO da UEx, conforme preconiza a Resolução; e de acordo com a Portaria nº 0085/2017, de 

24/03/2017-SEMED/GS, a GAPC deve anexar cópia do Parecer ao Processo de Tombamento quando houver. 

d. Orientamos as DDZ’s que mantenham o controle interno das UEX’s que NÃO SANEARAM SUAS PENDÊNCIAS no 

transcorrer do exercício, OBRIGANDO-AS a resolverem tais situações, lembrando-lhes que as mesmas estarão sujeitas a 

sanções e penalidades cabíveis quando auditadas pelo FNDE, Ministério Público e outras entidades às quais estão 

sujeitas. Para tanto devem tomar providências de imediato para a resolução de todas as pendências apresentadas nos 

processos que receberem da GAPC com DILIGÊNCIA ou com PARECER FINAL para envio e arquivamento em suas 

respectivas UEx’s. 
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17. AÇÃO COMPLEMENTAR: 

As UEx’s, que deixaram de sanear (ajustar, ressarcir, devolver, não apresentar prestação de contas, e não aprovadas) as 

inconsistências as UEx’s em qualquer tempo poderão SANAR e efetuar esses ajustes, juntar toda documentação pertinente a 

Prestação de Contas de acordo com a legislação vigente e enviar para sua DDZ, para os assessores efetuarem a verificação, em 

seguida encaminhará essa documentação para ser juntada ao processo de prestação de contas e enviar a GAPC, que analisará  

e emitirá o Parecer Final, em seguida reenviará (2º recibo) ao FNDE online via SIGPC. Conforme instruções do FNDE: 

ORIENTAÇÃO / FNDE:  

 

 

18. DEVER E OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTA 

 

 

 

� Resolução CD/FNDE nº 10/2013, 18 de abril de 2013, Cap.XII art. 19, Cap.XIII art.20 Cap.XIV art.21 a 24; 

 

 

� Constituição Federal – Art.70  
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 
pecuniária. 
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18.1. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTA – SALDOS REMANESCENTES – INFORMATIVO FNDE 

 

19. PROTUS (Orientações Internas para GAPC e DDZs) 

UNIDADE DE PROTOCOLO E OUTRAS: 

O Funcionário da GAPC encarregada do Recebimento/Remessa de processo via PROTUS, quando do envio 

de Processos, atentar para os Documentos “DILIGÊNCIA” e “PARECER FINAL” dos Processos, descreve-los no 

PROTUS da seguinte forma: 
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19.1 “DILIGÊNCIA DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 4114/4147/____/______”; 

19.2. “PARECER FINAL DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 4114/4147/____/____”. 

19.3. Todos os Documentos dos quais serão formalizados os Processos de Prestação de Contas, deverão 

estar com a devida numeração, e encaminhar esses processos à GAPC, observando-se: 

a. Quando for ocorrer o registro da documentação no PROTUS, para criar a numeração do Processo de Prestação de 

Contas das UEx’s, a Unidade de Protocolo da DDZ deve atentar para o preenchimento do Campo: “Justificativa” na 

capa, simplificando resumidamente, como Exemplos:   

� Justificativa: Prestação de Contas de EXECUÇÃO PDDE/(citar ação agregada) - Exercício-20XX; 

� Justificativa: Prestação de Contas de REPROGRAMAÇÃO do PDDE/(citar ação agregada) - Exercício-20XX; 

� Justificativa: Prestação de Contas de DEVOLUÇÃO DE RECURSO via GRU do PDDE/(citar ação agregada) - 

Exercício-20XX; 

� Justificativa: Prestação de Contas de REPROGRAMAÇÃO de Saldo Bancário de subação - Exercício-20XX; 
 

b. Quando do ENCAMINHAMENTO (DDZ/GAPC): memorando acompanhado da Relação de processos extraída do 

PROTUS com o status de envio, assim como, Processo de Tombamento (efetuados a partir da publicação da 

portaria 85/2017), a GAPC designou um funcionário para efetivar o recebimento de imediato no Sistema; 

  

c. Quando do RECEBIMENTO na DDZ: A GAPC encaminhara as DDZ’s os Processos de Prestação de Contas das UEx’s, 

juntamente com o memorando informando o quantitativo de processos, e em anexo vai acompanhado da Relação 

do PROTUS do envio de Lote. A DDZ deve registrar de imediato no PROTUS o recebimento dos processos. 

 

ATENÇÃO: tais medidas são necessárias (encaminhamento/recebimento) para que possamos 

equacionar a questão da existência de inúmeros processos registrados no sistema sem o 

devido recebimento. 
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20. PROCESSO DE TOMBAMENTO. 

PORTARIA Nº 085/2017, DE 24 DE MARÇO DE 2017 – DO PROCESSO DE TOMBAMENTO. 
O procedimento para Formalização do Processo de Tombamento, de acordo com Portaria deverá 

seguir o seguinte Tramite/Fluxograma:  

I – Após aquisição dos Bens, as Unidades Executoras – UEx’s deverão informar as DDZ’s para que 
as mesmas façam a verificação do Patrimônio na Unidade; 

II – DDZ efetua verificação/constatação (materiais, Termo de Doação e Nota Fiscal), em seguida 
fará o envio do Processo para a Gerência de Análise e Prestação de Contas – GAPC com cópia da Relação de 
Processos (documento fornecido pela DPAD) assinada pelo(a) Chefe(a) da DDZ; 

III - A Gerência de Análise e Prestação de Contas – GAPC, fará a verificação documental do 
Processo e, se aprovado, enviará uma cópia do Parecer de Análise de Prestação de Contas a DPAD. 

IV – A Divisão de Patrimônio Almoxarifado e Depósito – DPAD fará a análise do processo e se não 
houver nenhuma irregularidade irá solicitar a SEMAD que faça o devido tombamento. Tão logo a SEMAD envie o 
tombamento, será emitido o Termo de Responsabilidade da Unidade Escolar, que será entregue à DDZ e a mesma 
encaminhará para escola. 

 

ATENÇÃO: 
A Divisão de Patrimônio Almoxarifado e Depósito – DPAD para o ano de 2019 orienta que, junto 

aos documentos de comprovação de aquisição de bens de capital (notas fiscais) sejam enviadas fotografias do bem 
e sua embalagem original, para que não haja dúvida quanto à correta descrição e marca do bem. Tal procedimento 
deve ser supervisionado pela DDZ, até que se torne uma rotina. 
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� FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE TOMBAMENTO – PORTARIA Nº 085/2017 
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UEX/ESCOLA 
[Informar] 

Início 

Não 

Sim 

Não 

Aprovado 

GAPC 
[Verificação Documental] 

DPAD 
[Análise Processo] 

DDZ 

[Verificação] 

Aprovado 

SEMAD 

[Tombamento] 

Termo de Responsabilidade  

*DOCUMENTOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO 

1. Ofício de encaminhamento do Processo à 

GAPC; 

2. Termo de Doação [cópia]; 

3. Nota Fiscal [cópia]; 

4. Fotos dos bens de capital adquiridos ou 

produzidos. 

 

*Processos encaminhados por memorando com 

Relação de Processos, conforme orienta o Item 

2 do Inciso III da referida Portaria. 

Sim 

Sim 
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21. VERIFICAÇÃO E APROVAÇÃO PELA DDZ DO PROCESSO DE TOMBAMENTO. 

 

As DDZ’s quando visitarem as UEX para verificação das aquisições com recursos do PDDE na Categoria de 

Capital devem obrigatoriamente atentar (observar) os seguintes critérios: 

a) O “Termo de Doação” dos bens adquiridos ou produzidos da UEx para a EEx deverão conter 

descrição igual ao especificado na Nota Fiscal (unidade, data de emissão, quantidade, preço 

unitário, preço total, descrição do produto, descontos se houver, carimbos oficiais); 

b) Quando da emissão da nota fiscal pelo fornecedor; no ato de pagamento e emissão da NF, 

observar para que o fornecedor NÃO aplique carimbo de PAGO em local que possa 

comprometer a legitimidade dos dados da NF e Recibo; 

c) Os carimbos contidos nas Notas Fiscais, Recibos, ou quaisquer outros documentos 

probatórios de Pagamentos, recebimentos ou que fazem parte do checklist, e que estão 

inseridos no processo de prestação de contas, NÃO PODERÃO estar sobre a descrição do 

bem ou encobrir quaisquer outros dados da NF, Recibos e demais documento. Se Não 

houver espaço na parte frontal da Nota Fiscal (ANVERSO) pode-se efetuar os Carimbos 

Oficias no VERSO do documento; 
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22. CARIMBOS OFICIAIS / ORIENTAÇÕES GERAIS 

a) DOS DOCUMENTOS: 

� PAGO  –  Recursos do FNDE-PDDE/Identificar a AÇÃO AGREGADA; 

� Padronizado com as seguintes medidas: 6 cm de compr. x 3,5 cm de   altura. Exemplo 

(Modelo): 

                            
 

                                 

� ATESTO  - Recebido Material/Serviço (1 Carimbo para Aquisição de Materiais e 1 Carimbo para a 

Realização de Serviços), atentar para assinatura do Atesto do Recebimento, quaisquer 
funcionários da escola, EXCETO Presidente e Tesoureiro do Conselho Escolar; 

 
� Padronizado com as seguintes medidas: 6 cm de compr. x 3,5 cm de altura. Exemplo 

(Modelo): 

 

 

 

 

 

 

 

6 cm  x  3,5 cm 
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� PAGINAÇÃO  – UEX/nº Proc./nº página/assinatura (atentar para a obrigação do Preenchimento 

de todos os dados); quando o documento também se apresentar no VERSO, 

deve-se apor no nº da página a letra V (de verso) . 

� Padronizado com as seguintes medidas: 6,5 cm de compr. x 2,5 cm de altura. 

Exemplo (Modelo): 

 

                      

 

 

 

 

     

b) DO CONSELHO DA UEX: 

� CNPJ  – Carimbo contendo: nº do CNPJ, Nome do Conselho, Endereço da Sede, CEP, Manaus-

Am; 
� Padronizado com as seguintes medidas: 6,0 cm de comprimento x 4,0 cm de 

altura. Exemplo (Modelo): 
 

 

 

 

 

 

 

6 cm  x  3,5 cm 
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� Presidente do Conselho  – Carimbo contendo: Nome Completo do Presidente do Conselho e   

Identificação da Função correlata de Presidente do Conselho da 
UEX. 

� Padronizado com as seguintes medidas: 4,5 cm de comprimento x 1,5 cm de 
altura. Exemplo (Modelo): 

 

 
                  

 

 

ATENÇÃO: 

1. Se Não houver espaço na parte frontal da Nota Fiscal (ANVERSO) pode-se efetuar carimbo no 

VERSO do documento; faz-se uma dobradura no documento, colocando os carimbos oficiais, 

e deixa o documento dessa mesma forma no processo 

2. No caso furto ou roubo do bem de capital adquirido pela UEx, e por se tratar de recurso 

federal, o “Boletim de Ocorrência” deve ser realizado pessoalmente na delegacia de polícia 

mais próxima, onde deve ser apresentada a NOTA FISCAL Original para que no boletim esteja 

contido o número da mesma e a especificação completa do bem; 

1. No caso de UEx’s Paralisadas observar que a guarda dos bens de capital ficarão sob a 

responsabilidade das DDZ’s. Quando for o caso de UEx’s Extintas, a guarda dos Bens de 

Capital deverá ficar a cargo da Divisão de Patrimônio, Almoxarifado e Depósito – DPAD para 

ser disponibilizada para outra UEx ou Departamento, conforme a necessidade da EEx 

(Decreto 0850 de 20/04/2011); 
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23. RECEBIMENTO, ARQUIVO E GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO DE PRTESTAÇÃO DE CONTAS: 

Orientamos quando do recebimento (finalizado pela GAPC e envio ao FNDE) de seus processos de Prestação de 

Contas dos Programas Federais, as DDZs atestem [dar recebido] via PROTUS de imediato, e enviem as suas 

respectivas UEXs, onde os mesmos deverão ficar sob sua guarda, organizados em arquivos para disponibilização, 

quando solicitados, pelo FNDE, aos órgãos de controle interno e externo e ao Ministério Público, conforme consta a 

Resolução nº 8, de 16 de dezembro de 2016, em seu art.2º pelo prazo de 10 (dez) anos.   

24. SIGPC - ACESSO PUBLICO (Site) : 
a. Postamos abaixo, como link de Apoio, de consultas para todas as UNIDADES EXECUTORAS – UEXs, de suas 

contas e resultados de sua execução de Prestação de Contas do PDDE e suas Ações Agregadas, desde 2011 a 
2019 (atualizado o recebimento no exercício e o Saldo do exercício anterior (31/12)), assim como, saldo em 
conta, identificação de suas contas, agencia e valores aplicados e em conta corrente. Consulta também o 
passo-a-passo:  

 
b. Consulta Publica SIGPC (Site) : (Identificar Saldos e Contas Bancárias desde 2011) 

https://www.fnde.gov.br/fnde_sistemas/sigpc-acesso-publico 
 

25. FNDE - Relatório de Saldos Bancários (Site):  
a. Portal do FNDE, Programas        PDDE            Área para Gestores  Monitore o PDDE         

Clique aqui        Relatório de Saldo Bancários; ou  
b. ftp://ftp2.fnde.gov.br/pdde/comag/ 
 

 

 
 


