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FINALIDADE DO PROGRAMA 

 

 

 O PDDE consiste na assistência financeira às escolas 

públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e 

do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial 

mantidas por entidades sem fins lucrativos.  

 

O objetivo desses recursos é a melhoria da 

infraestrutura física e pedagógica, o reforço da autogestão 

escolar e a elevação dos índices de desempenho da educação 

básica.  

 

Os recursos do programa são transferidos de acordo 

com o número de alunos, de acordo com o censo escolar do 

ano anterior ao do repasse. 
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CLICK EM: 

https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/manuais-e-orientacoes-

pdde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/media-pdde/area-

para-gestores/2021/GuiaprticoProgramasdeManutenoEscolarnovasgestes.pdf 

file:///C:/Users/JOSE~1.RIB/AppData/Local/Temp/Perguntas%20e%20Respostas%2020.08.2018.pdf 

https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/media-pdde/area-

para-gestores/2021/passo-a-passo-pddeweb-18_03_2021_-acesso-via-gov-br.pdf 

https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/manuais-e-orientacoes-pdde
https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/manuais-e-orientacoes-pdde
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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: 

 

GRU (Devolução de Saldos e Débitos Apurados) 

https://www.fnde.gov.br/acoes/prestacao-de-contas/area-para-gestores/gru-devolucao-de-recursos-financeiros 

Link orientativo para o 

Preenchimento da GRU 

http://www.fnde.gov.br/
https://www.fnde.gov.br/acoes/prestacao-de-contas/area-para-gestores/gru-devolucao-de-recursos-financeiros
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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 para preencher 

e EMITIR a GRU 

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

1. SALDO REMANESCENTES, seguir orientação da Resolução nº 14 de 16 de setembro 

de 2021. 

2. SALDO TOTAL DO PROGRAMA, seguir orientação da Resolução nº 15 de 16 de 

setembro de 2021. Poderão Prestar Contas como REPROGRAMADOS; para tal, a UEX 

juntará os seguintes documentos oficiais: a) Oficio de Reprogramação; b) Parecer da Comissão 

Fiscal; c) Consulta por Escola e Liberações; d) Extratos Bancários; e) Demonstrativo da 

Execução,  
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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. 

 

           DILIGÊNCIA 

 
As pendências constatadas nas Análises Financeiras, deverão ser regularizadas em caráter de 

URGÊNCIA, respeitando-se o prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento. Caso não ocorra o 

saneamento da(s) inconsistências financeiras, decorrentes de: ausência de documentos comprobatórios 

das despesas, troca de categoria financeira Custeio x Capital, tarifas e outras despesas em desacordo 

com a finalidade do Programa PDDE e suas Ações Integradas, ou pela Não Apresentação da prestação de 

Contas, será registrado no SIACON e concomitante no SIGPC/FNDE, com status de NÃO APROVADA ou 

NÃO APRESENTADA, conforme Resolução Nº 15 de 16 Setembro de 2021, cap. XIV, art.33 § 4º letra “c” e 

“d”. 

Após resposta à Diligência, com as devidas correções totais ou parcial as UExs deverão 

entregar/devolver os processos para continuidade da análise dos mesmo.  

Salientamos que o NÃO CUMPRIMENTO das formalidades exigidas por Lei e pelas Resoluções do 

FNDE, poderá acarretar em penalidades previstas em Lei, tais como, suspensão de repasse de recursos 

por parte do FNDE a(s) referida(s) UEXs.  

 
AGRAVANTE / SIACON/PDDE 

 

Será registrada no SISTEMA SIACON/CAPC, agravantes que precisarão ser sanados 

com urgência. Após correção, as UEXs deverão nos comunicar para que a GAPC retire a 

notificação do SISTEMA SIACON/CAPC. 
 

INCONSISTÊNCIAS 

 

Além do agravante, quanto 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 estiverem incompativeis com a finalidade do Programa PDDE e suas Ações Integradas 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 16 de setembro de 2021. Portanto, a  EEX/SEMED/GAPC emitira o parecer de 
“APROVADA COM RESSALVA” ou “NÃO APROVADA” e será repassado ao SIGPC/FNDE. 



 
 

39 
 

 

 

Planilha da Análise Físico-Financeira 

(Inconsistências) 

 

 

 

CARIMBOS OFICIAIS / ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

a) DOS DOCUMENTOS: 

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

 Padronizado com as seguintes medidas: 6 cm de comprimento 

x 3,5 cm de altura. Exemplo (Modelo): 
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 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 comprimento 

x 3,5 cm de altura. Exemplo (Modelo): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

comprimento x 2,5 cm de altura. Exemplo (Modelo): 
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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): 
 

 

 

 

 

 

 

 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): 

 

 
                  
 
 
 

 

CARIMBO 

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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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; 

3. 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); 

 

. 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 Integradas, 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, agência 

e valores aplicados e em conta corrente. Consulta também o passo-a-passo:  

b. Consulta Pública SIGPC (Site) Identificar Saldos e Contas Bancárias desde 

2011 

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

https://www.fnde.gov.br/fnde_sistemas/sigpc-acesso-publico
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SOBRE DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL 
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pdde/perguntas-frequentes/item/10746-perguntas-frequentes-

sobre-o-pdde 

 

1. Como saber se uma despesa é de capital ou de custeio? 

A Portaria n° 448, de 13 de setembro de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, 

é importante referencial para auxiliar na correta classificação de produtos em material permanente ou de 

consumo e na identificação em que categoria de despesa se enquadra. 

Não significa que todos os bens, materiais e serviços descritos nessa portaria podem ser adquiridos ou 

contratados com recursos do PDDE e de suas ações. A entidade deve consultá-la para saber em qual 

categoria de despesa se enquadra o que deseja comprar/contratar, se em capital ou custeio. Para saber em que 

os recursos do PDDE e de suas ações podem ser aplicados devem ser consultadas as normas e orientações 

que tratam especificamente do programa e de cada ação. As dúvidas relacionadas ao assunto devem ser 

sanadas junto ao setor contábil/financeiro do ente federativo. 

2. Posso utilizar recursos de capital em despesas de custeio e vice-versa? 

Não. É vedada a destinação de recursos de capital para realização de despesas de custeio e vice-versa. Se 

isso acontecer, a entidade deve submeter justificativa à avaliação do órgão responsável pela análise de sua 

prestação de contas. 

No caso das UEx, por exemplo, caberá à Secretaria de Educação Estadual ou do Distrito Federal ou à 

Prefeitura Municipal, conforme vinculação da escola, avaliar se a justificativa é pertinente. Se esses órgãos 

entenderem que sim, deverão lançar as despesas da forma como foram realizadas, no Sistema de Gestão de 

Prestação de Contas (SIGPC), para posterior envio ao FNDE. Se entenderem que não, as despesas deverão 

ser registradas no SIGPC como não aprovadas e a UEx terá que devolver os recursos para os cofres públicos, 

por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). 

Se a falha for cometida por Entidade Mantenedora – EM (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, 

Associações Pestalozzi, etc.) ou por Entidades Executoras – EEx (prefeituras e secretarias de estado de 

educação), a avaliação de admissibilidade das justificativas será realizada pelo FNDE, na ocasião de análise 

das prestações de contas. 

3. Em que usar recursos de custeio e capital? 

A parcela dos recursos do PDDE que pertence à categoria de custeio destina-se a cobrir despesas 

relacionadas aquisição de material de consumo (materiais de expediente, limpeza, construção, etc.) e 

contratação de serviços (manutenção hidráulica, elétrica, jardinagem etc.). Já a parcela de capital deve ser 

empregada na aquisição de materiais permanentes (eletrodomésticos, computadores, mobiliário, etc.). 

 

 

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pdde/perguntas-frequentes/item/10746-perguntas-frequentes-sobre-o-pdde
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pdde/perguntas-frequentes/item/10746-perguntas-frequentes-sobre-o-pdde

