
 

 
 

COMUNICADO ELETRÔNICO Nº 93/2021 /CGAME/DIRAE/FNDE 
 
Assunto: Pagamento da parcela Desempenho do Programa Dinheiro Direto (PDDE)  
 
  
Prezados(as) Senhores(as), 
 
       Informamos que sua escola foi contemplada com a Parcela Desempenho do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. Essa parcela foi calculada com 
base no Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada-Ideges, que é um instrumento do PDDE para mensurar o desempenho da gestão descentralizada 
em todo o território nacional, visando, em linhas gerais, identificar as escolas com melhor execução do Programa e reconhecer iniciativas exitosas de 
gestão, dentre outras possibilidades. 
 
       O Ideges agrega três indicadores relativos a dimensões chaves de desempenho do Programa, quais sejam: o cadastro no programa, por meio do 
sistema PDDEWeb, a execução dos recursos do Programa no âmbito da unidade executora e a prestação de contas dos recursos. 
 
       O desempenho do Ideges PDDE pode ser classificado em cinco níveis: Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto e Muito Alto, de acordo com a nota final do 
indicador.  O índice foi calculado para todas as escolas municipais ou estaduais passíveis de serem atendidas pelo PDDE no presente exercício. 
 
        Face a isto, em atendimento ao art. 13 da Resolução CD/FNDE nº 15, de 16 de setembro de 2021, os recursos orçamentários do PDDE que não foram 
executados em razão de entidades que perderam o direito ao recebimento dos recursos em função das hipóteses previstas no art. 15 da Resolução  (UEx: 
atualização do cadastro, por intermédio do sistema PDDEWeb; EM: regularidade com os procedimentos de habilitação e  não possuírem pendências com 
prestação de contas de recursos do PDDE e Ações Integradas recebidos em exercícios anteriores) foram redistribuídos entre as EEx, UEx e EM que não 
estavam enquadradas nessas hipóteses de suspensão. 
 



        Conforme previsto no § 1º, do art.13, a redistribuição foi realizada de acordo com os recursos originalmente empenhados em suas respectivas Unidade 
da Federação – UF e redes de ensino, com base nos seguintes critérios de priorização:  
 

a) EEx, UEx e EM que mantiveram Índice de Desempenho de Gestão Descentralizada do PDDE – Ideges-PDDE igual a 10 nos últimos três anos; e  
b) EEx, UEx e EM que tiveram maior percentual de aumento do Ideges nos últimos dois anos, isto é, que tiveram o maior percentual de aumento 
do Ideges entre o valor do ano anterior ao ano de análise e o valor do Ideges do ano analisado. 
 
 

Nos casos de empate, foi priorizada a EEx, UEx e EM com maiores valores do Ideges nos últimos quatro anos. 

 
        Para que os(as) gestor(es) tomem conhecimento dos valores liberados, por categoria econômica (custeio e capital), por favor consultar 
a ferramenta Consulta Escola, no seguinte link: https://www.fnde.gov.br/pddeinfo/pddeinfo/escola/consultar 

        Lembramos que, com a proximidade do final do ano letivo, o(a) gestor(a) poderá optar pela reprogramação dos recursos para aplicação 
em 2022. A prestação de contas do PDDE - Parcela Desempenho se dará juntamente com os recursos creditados do PDDE Básico.  

         A listagem das escolas beneficiadas será divulgada no site do FNDE: www.fnde.gov.br , na aba Área para Gestores/Monitore o PDDE. 
 
         Em caso de dúvidas, envie uma mensagem para o e-mail pdde@fnde.gov.br, ou ligue para: 0800-616161 ou (61) 2022-
4829/5570/5572/5573/5574. 
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ANEXO – PASSO A PASSO PARA ACESSO AO CONSULTA ESCOLA 

 

Prezados(as) Gestores(as), 

 

Solicitamos, por gentileza, que leiam atentamente todas as informações apresentadas abaixo, referentes à solicitação de REx. 

 

✓ Informamos que o antigo sistema de consulta denominado “PDDEREx” foi desativado. Ele foi substituído pelo sistema de consulta: 

PDDE INFO – CONSULTA ESCOLA. 

 

        
 

✓ Desse modo, para consultar informações sobre os valores previstos e/ou transferidos pelo Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE e 

suas respectivas Ações Integradas, separadas por categoria econômica de custeio e de capital, e os dados bancários dos repasses (banco, 



agência e conta-corrente), seja do exercício atual e/ou de exercícios anteriores (2021, 2020, 2019, 2018, 2017, etc.), acesse: 

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

 

✓ Nesse sistema , é possível verificar a situação de uma escola específica, de uma rede de ensino determinada ou de todas as escolas do país. 

Veja abaixo as opção de consulta: 

 

 

 

 

 

 

• Aba “ Consulta por Escola”:  

 

✓ Como se observa nos realces da imagem abaixo, para facilitar a sua busca, na aba Consulta por Escola, informe apenas o ano e o Código 

INEP da escola a ser pesquisada: 

 

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


 
 

✓ Observe as telas que se seguem, nelas são demonstradas as informações geradas pela busca, na qual utilizou-se como exemplo, o ano de: 

2021; e, o Código INEP nº: 35005010; 

 

✓ Clicando no botão verde que contém o sinal +, localizado ao lado esquerdo de “Dados da Escola”, serão exibidos os detalhes da escola, 

entre eles os Dados Bancários: banco, agência, conta e saldo: 

 

 



 



 
 

 
 



✓ Observe na imagem acima, que serão exibidas a data da atualização cadastral da Unidade Executora – UEx e a data da adesão da 

Entidade Executora – EEx, as quais são efetivadas via sistema PDDEWeb; e ainda, a Situação da Prestação de Contas da Unidade 

Executora – UEx e da Entidade Executora – EEx, extraídas da base de dados do SiGPC (Sistema de Gestão de Prestação de Contas – 

Online); 

 

✓ Será exibida também, a destinação dos recursos, constando o detalhamento do Eixo e da Ação/Programa, bem como os valores repassados 

para as categorias econômicas de custeio e de capital, como se pode observar na imagem abaixo: 

 
 

✓ Atente-se para as colunas que sinalizam os valores pagos, no exemplo em questão, como se observa acima, as colunas não estão 

preenchidas, logo, no momento da pesquisa os pagamentos ainda não tinham sido efetuados; 



 
 

✓ Já neste outro exemplo, na imagem acima, na qual foi utilizado um Código INEP de outra escola e o ano de 2020 para a busca, pode-se 

observar que os repasses foram efetuados, umas vez que os valores estão presentes nas colunas: Valor Pago Custeio, Valor Pago Capital, 

Valor Pago Total e Data da Ordem de Pagamento; 

É possível ainda realizar a consulta de  todas as escolas de uma rede de ensino específica. Para isso, observe o filtro realizado no exemplo abaixo: 



 
 

• Aba “Relatórios”: 
 

✓ Observe que é possível obter informações de uma escola, de um CPJ, de uma rede de ensino ou até mesmo de todas as escolas do pais , a 

depender dos filtros realizados,  sobre: 

 

• Situação Cadastral das Entidades – Entidades atualizadas ou não no sistema  PDDEweb  

• Situação de Atendimento da Entidade - Verificar entidades pagas e não pagas 



• Situação de Prestação de Contas – Verificar situação de prestação de contas( adimplência ou inadimplência)  

• Situação de Abertura de Contas de Entidades – Verificar se há pendências na abertura de conta  

• Consulta de Saldo das Entidades – Verificar saldos em conta 

 
 

 


