
 

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE 

O Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, criado no ano de 1995, também é 

conhecido como PDDE Básico e atualmente é regido pela Resolução CD/FNDE/MEC nº 15, de 16 

de setembro de 2021, tendo como legislação principal anterior, a Resolução CD/FNDE/MEC nº 10, 

de 18 de abril de 2013. 

É executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE e presta 

assistência financeira para as escolas em caráter suplementar, com a finalidade de contribuir para a 

manutenção e melhoria da infraestrutura física e pedagógica das escolas da rede municipal de 

educação. 

Com o advento da nova Resolução CD/FNDE/MEC nº 15, de 16 de setembro de 2021, 

que entrou em vigor no dia 1º de outubro de 2021, foram revogadas as seguintes resoluções 

correlatas ao PDDE: Resolução CD/FNDE/MEC nº 09, de 02 de março de 2011; Resolução 

CD/FNDE/MEC nº 53, de 29 de setembro de 2011; Resolução CD/FNDE/MEC nº 10, de 18 de abril 

de 2013; Resolução CD/FNDE/MEC nº 05, de 31 de março de 2014; Resolução CD/FNDE/MEC nº 

07, de 14 de abril de 2014; Resolução CD/FNDE/MEC nº 15, de 10 de julho de 2014; Resolução 

CD/FNDE/MEC nº 16, de 9 de dezembro de 2015; Resolução CD/FNDE/MEC nº 08, de 16 de 

dezembro de 2016; e Resolução CD/FNDE/MEC nº 06, de 27 de fevereiro de 2018. 

Base Legal: 

● Resolução nº 15, de 16 de setembro de 2021; 

● Constituição Federal/88, § 1º, art. 211; 

● Lei nº 11.947, de 16/06/2009; 

● Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002. 

Objetivos e Princípios: 

● Promover a autonomia da gestão escolar; 

● Fortalecer a participação da comunidade no controle social. 

 

O Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE possui caráter suplementar e tem 

o objetivo de contribuir para o provimento das necessidades prioritárias dos estabelecimentos 

educacionais beneficiários que concorram para a garantia de seu funcionamento e para a promoção 

de melhorias em sua infraestrutura física e pedagógica, bem como incentivar a autogestão escolar e 

o exercício da cidadania com a participação da comunidade no controle social. 

 



 

 

Os recursos financeiros do PDDE Básico são repassados em duas parcelas anuais, pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, por intermédio da Coordenação do 

Dinheiro Direto na Escola – CODDE, que faz parte da Diretoria de Ações Educacionais – DIRAE. 

 

A quem se destina? 

 

Os recursos do PDDE Básico são destinados a beneficiar estudantes matriculados nas: 

1. Escolas públicas de educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal; 

2. Escolas públicas de educação especial das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal; e 

3. Escolas privadas de educação especiais qualificadas como beneficentes de assistência social ou 

de atendimento direto e gratuito ao público. 

 
Os dados dos estudantes matriculados nas escolas citadas acima serão extraídos do Censo 

Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, do 

Ministério da Educação – MEC, levantados no ano anterior ao do repasse. 

 
O FNDE irá repassar os recursos do PDDE Básico e/ou das Ações Integradas por intermédio 

das seguintes entidades: 

 

 Entidade Executora – EEx: prefeituras municipais e secretarias estaduais e distrital de educação 

que representam unidades escolares públicas com até 50 (cinquenta) estudantes matriculados; 

 

 Unidade Executora Própria – UEx: organização da sociedade civil com personalidade jurídica 

de direito privado, sem fins lucrativos, constituída com a finalidade de representar uma unidade 

escolar pública ou um consórcio de unidades escolares públicas, integrada por membros da 

comunidade escolar e comumente denominadas de caixa escolar, conselho escolar, associação de 

pais e mestres, círculo de pais e mestres, dentre outras denominações; e 

 

 Entidade Mantenedora – EM: organização da sociedade civil com personalidade jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como beneficente de assistência social ou de 

atendimento direto e gratuito ao público, representativa das escolas privadas de educação especial. 

 

ATENÇÃO! 
 

Às escolas públicas e às escolas privadas de educação especial, é facultada a formação 

de consórcio, desde que congregue, no máximo, 5 (cinco) unidades escolares, necessariamente 

integrantes da mesma rede de ensino, com vistas à constituição de uma única UEx. Para que as 

escolas do consórcio possam ser contempladas com recursos do PDDE e Ações Integradas, deve-

se vinculá-las ao CNPJ da UEx que as representarão no Sistema PDDEWeb 

 

 

 



 

 

Como acessar? 

Entidades Executoras – EEx:  

 

Para aderir ao PDDE, a Prefeitura ou Secretaria Estadual de Educação, na condição 

de Entidade Executora – EEx, representante das escolas públicas de sua rede de ensino com até 

50 (cinquenta) estudantes matriculados, deve se cadastrar no Sistema PDDEWeb 

(https://www.fnde.gov.br/pdde/brasilcidadao.do?operation=login), bem como realizar a atualização 

cadastral, a cada exercício, até o dia 31 de outubro. 

 

Constituem condições para a efetivação anual dos repasses de recursos do PDDE Básico 

às Entidades Executoras – EEx: 

 

a) regularidade com os procedimentos de adesão; 

b) não possuírem pendências com prestação de contas de recursos do PDDE recebidos em anos 

anteriores. Acompanhe pelo Sistema de Gestão de Prestação de Contas – SiGPC Online 

(https://www.fnde.gov.br/sigpcadm/sistema.pu?operation=localizar); e 

 
c) adesão de novas entidades ao PDDE, por meio do Sistema PDDEWeb. 

 
Unidades Executoras – UEx: 
 

Para aderir ao PDDE, a Unidade Executora – UEx, representante de escola pública com 

mais de 50 (cinquenta) estudantes, deve se cadastrar no Sistema PDDEWeb e atualizar o cadastro 

anualmente, até o dia 31 de outubro. 

 

Constituem condições para a efetivação anual dos repasses de recursos do PDDE Básico e das 

Ações Integradas às Unidades Executoras - UEx: 

 

a) adesão de novas UEx ao PDDE, por intermédio do sistema PDDEWeb 

(https://www.fnde.gov.br/pdde/brasilcidadao.do?operation=login); 

 

b) o mandato do dirigente da UEx deve estar vigente no ano de repasse; e 

 

c) não possuírem pendências com prestação de contas de recursos do PDDE e das Ações Integradas 

recebidos em anos anteriores. Acompanhe pelo Sistema de Gestão de Prestação de Contas – SiGPC 

Online (https://www.fnde.gov.br/sigpcadm/sistema.pu?operation=localizar). 

ATENÇÃO! Ressalta-se que as EEx e UEx terão até o dia 31 de outubro, do exercício corrente, 

para cumprirem todas as condições necessárias ao recebimento dos recursos. 

 

https://www.fnde.gov.br/pdde/brasilcidadao.do?operation=login
https://www.fnde.gov.br/sigpcadm/sistema.pu?operation=localizar
https://www.fnde.gov.br/pdde/brasilcidadao.do?operation=login
https://www.fnde.gov.br/sigpcadm/sistema.pu?operation=localizar


 

 

OBSERVAÇÃO: 

Atentar ao que aponta nas “Novidades da Resolução CD/FNDE Nº 15/2021 do Programa Dinheiro 

Direto na Escola”, que altera as regras de atualização cadastral. A partir de agora, as UEx deverão 

atualizar os cadastros, obrigatoriamente, ao final do mandato de seu representante legal e, 

anualmente, apenas quando houver necessidade de atualizar dados da entidade, do domicílio 

bancário e do percentual a ser aplicado nas categorias econômicas de custeio e capital (Art.  15). No 

entanto, ressalta-se a importância de manter os e-mails, telefones e outras informações atualizadas 

no PDDE Web para que o FNDE possa enviar comunicados e entrar em contato. 

 

A assistência financeira do PDDE correrá por conta de dotação orçamentária consignada 

anualmente ao FNDE e fica limitada aos valores autorizados na ação específica, incluídas as Ações 

Integradas, observados os limites de movimentação, empenho e pagamento da programação 

orçamentária e financeira anual do Governo Federal, e condicionada aos regramentos estabelecidos 

na Lei Orçamentária Anual - LOA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e no Plano Plurianual – 

PPA, do Governo Federal. 

 

Em quais objetos os recursos do PDDE Básico devem ser empregados? 
 

 
Os recursos do PDDE Básico destinam-se à cobertura de despesas de 

custeio, manutenção e pequenos investimentos que concorram para a garantia do 

funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino 

beneficiários, devendo ser empregados: 

 

 na aquisição de material permanente; 

 na realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à manutenção, 

conservação e melhoria da estrutura física da unidade escolar; 

 na aquisição de material de consumo; 

 na avaliação de aprendizagem; 

 na implementação de projeto pedagógico; 

 no desenvolvimento de atividades educacionais; e 

 para cobrir despesas cartorárias decorrentes de alterações nos estatutos das Unidades 

Executoras Próprias – UEx, bem como as relativas a recomposições de seus quatro membros 

(presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro), devendo tais desembolsos ser registrados nas 

correspondentes prestações de contas.  

(para o pagamento dessas últimas despesas serão utilizados os recursos liberados 

na categoria econômica de custeio). 

 
AÇÕES INTEGRADAS PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  

 
O Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, denominado: PDDE Básico é 

regido pela Resolução CD/FNDE/MEC nº 15, de 16 de setembro de 2021. 



 

 

 

Além da Conta do PDDE Básico para a manutenção escolar, existem as Ações 

Integradas, as quais utilizam duas contas em que são repassados recursos financeiros de 

Programas Educacionais do Ministério da Educação – MEC, 

cujas transferências e gestão dos recursos seguem os moldes operacionais do PDDE 

Básico, são elas: PDDE Estrutura e PDDE Qualidade. 

 

Desse modo, atualmente, os recursos estão sendo transferidos a três tipos de contas, sendo: 

a conta do PDDE Básico e outras duas: a conta do PDDE Estrutura e a conta do PDDE Qualidade, 

conforme o quadro abaixo: 

 

CONTAS DESTINAÇÃO 

PDDE Manutenção 
PDDE Básico 

PDDE Parcela Desempenho 

PDDE Qualidade 

Programa de Inovação Educação Conectada 

PDDE Emergencial 

Programa Tempo de Aprender 

Programa Brasil na Escola 

Programa Educação e Família 

PDDE Estrutura 

Programa Sala de Recursos Multifuncionais 

Programa Escola Acessível 

Programa Água e Esgotamento Sanitário nas Escolas Rurais 

Programa PDDE Escolas do Campo. 

 
 

O que são as Ações Integradas? 
 

Ações Integradas são programas educacionais geridos pelas Secretarias do Ministério da 

Educação – MEC, e que seguem os mesmos moldes operacionais do PDDE Básico quanto às formas 

de transferências e quanto ao modo de gestão dos recursos. Contudo, cada Ação Integrada possui 

finalidades, objetos e públicos-alvo específicos, descritos em suas próprias resoluções, as quais 

devem ser estritamente seguidas para a correta aplicação dos recursos. 

 

Quais são as vedações relativas à aplicação dos recursos financeiros do PDDE 

Básico e das Ações Integradas? 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

É vedada a aplicação dos recursos do PDDE Básico e das Ações Integradas em: 
 

 Implementação de outras ações que estejam sendo objeto de financiamento por outros programas 

executados pelo FNDE, exceto aquelas executadas sob a égide das normas do PDDE e das Ações  

Integradas (não são permitidos gastos, por exemplo, com livros didáticos já distribuídos pelo 

Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, ou com gêneros alimentícios, já ofertados pelo 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE); 

 Gastos com pessoal (por exemplo, gastos com contador, remuneração a membros das Unidades 

Executoras – UEx ou pagamento salarial aos profissionais que atuam na unidade escolar); 

 Pagamento a qualquer título, a: 

1. Agente público da ativa por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou   

assemelhados; e 

2. Empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive 

consultoria, assistência técnica ou assemelhados; 

3. Despesas de manutenção predial (por exemplo: aluguel, telefone, água, luz e esgoto); e 

4. Despesa de caráter assistencialista (por exemplo: comprar uniforme para o aluno ou material 

escolar para que o aluno leve para casa; uma vez que os recursos são destinados ao uso coletivo, 

no ambiente escolar); 

5. Cobertura de despesas com tarifas bancárias que não estejam previstas no acordo entre o 

FNDE e o Banco do Brasil - BB; 

6. Dispêndios com tributos federais, distritais, estaduais e municipais quando não incidentes sobre 

os bens adquiridos ou produzidos, ou sobre os serviços contratados para a consecução dos objetivos 

do PDDE e das Ações Integradas; 

 Passagens e diárias; 

 Combustíveis e materiais para manutenção de veículos e transportes para atividades 

administrativas; 

 Flores, festividades, comemorações, coquetéis, recepções, prêmios, presentes; e 

 Obras e reformas que envolvam a parte estrutural do imóvel. 

 

Utilização dos Recursos: 
 
Os recursos do PDDE devem ser utilizados para adquirir bens e contratar serviços que contribuam 

para o funcionamento e melhoria da Infraestrutura física, bem como para o desenvolvimento de 

atividades didático-pedagógicas das escolas.  

 

Segue alguns exemplos de despesas de Custeio e Capital:  

Custeio: 

● Material de consumo; 



 

 

● Material de limpeza; 

● Material de expediente e de papelaria, tais como: grampeador, papel, cartolina, lápis, porta lápis, 

registrador, tesoura, tinta, giz, apagador, réguas, toners e outros, desde que sejam para uso 

coletivo; 

● Utensílios de copa cozinha, tais como: pratos, talheres, garfos, copos, canecas, bacias, xícaras, 

abridor de garrafa, artigos de vidros e plástico, toalhas de mesa e outros, desde que sejam para 

uso coletivo; 

● Material de processamento de dados: cartuchos de tinta, capas plásticas protetoras para micro e 

impressoras, CD-ROM virgem, mouse PAD peças e acessórios para computadores e periféricos 

(mouse, pen drive), recarga de cartuchos de tinta, toners, cartões magnéticos e outros; 

● Contratação de serviços, para pintura e reparos na estrutura física e nas instalações elétrica, 

hidráulicas e sanitárias do prédio escolar e outros; 

● Limpeza de caixa d’água, de calhas, de caixa de gordura, de fossa etc.; 

● Contratação de serviços de manutenção de eletrodomésticos, aparelhos de som e imagem, 

equipamentos congêneres; 

● Aquisição de material elétrico, de pintura, hidráulico e demais materiais básicos de construção 

necessários à manutenção do prédio; 

● Fotocópia ou impressão de apostilas e materiais utilizados nas atividades educacionais e de 

avaliação de aprendizagem, desde que observadas às normas de direitos autorais. 

 
 Capital: 

● Aparelhos e equipamentos de comunicação, orientação, medição: aparelho de telefonia, 

bloqueador telefônico, fac-símile, bússola, balanças e outros; 

● Aparelhos e utensílios domésticos: aparelhos de copa e cozinha, aspirador de pó, batedeira, 

circulador de ar, botijão de gás, enceradeira, conjunto de chá/café/jantar, liquidificador, fogão, 

forno microondas, geladeira, máquina de secar pratos, máquina de lavar roupa, torneira elétrica, 

umidificador de ar, ventilador, cortador de grama, cuba inox e outros; 

● Discotecas e filmotecas: disco educativo, fita de áudio e vídeo com aula de caráter educativo, 

microfilme e outros; 

● Equipamentos para áudio, vídeo e foto: amplificador de som e internet, caixa acústica, 

carregador de pilhas, Datashow, equalizador de som, filmadora, fone de ouvido, gravador de som, 

máquina fotográfica, microfone, projetor, rádio, retroprojetor, TV; entre outros; 

● Materiais educativos: CD e DVD gravados; 

● Material e equipamento de apoio pedagógico: livros de literatura infantil para biblioteca, livros 

técnicos, lupa para laboratório, mapa, microscópio, publicações e documentos especializados 

destinados à biblioteca, globo terrestre, gramática para acervo bibliográfico, entre outros; 

● Máquina e equipamento: nobreak, computador, pistola para cola quente, scanner, aparelho de 

som, tesoura grande (considerar a legislação regional para classificar), aparelho de ar 

condicionado, ventilador exclusivo para sala de leitura ou laboratório de informática, Kit multimídia 

para computador copiadora, máquina de mesa para calcular, guilhotina, exaustor, entre outros; 



 

 

● Material esportivo: trave para futebol, voleibol ou cesta para basquete. 

 
Observação: Outros materiais de natureza econômica custeio/capital não relacionados acima, 
podem ser consultados pela Portaria nº 448 de 13 de setembro de 2002. 

 

Passos para a execução dos recursos do PDDE e Ações Integradas: 

As aquisições de materiais e bens e contratações de serviços com os recursos repassados 

à custa do PDDE e Ações Integradas deverão observar as determinações estabelecidas na 

Resolução nº 15 de 16 de setembro de 2021, sendo as seguintes as etapas:  

1) Planejamento Participativo: convocar a comunidade escolar; realizar levantamento das 

necessidades e selecionando as prioritárias; registrar em ata o que será adquirido e divulgar (mural, 

boletim, site da escola etc.) para a comunidade escolar sobre o que será adquirido com os recursos 

do PDDE e Ações Integradas;  

2) Realizar pesquisa de preço: realizar pesquisas de preços, no mínimo, três orçamentos, 

preenchendo o formulário “Consolidação de Pesquisa de Preços” com os menores orçamentos 

obtidos, evitando a realização repetitiva de pesquisas de preços com os mesmos fornecedores e 

prestadores de serviços, Art. 23, resolução 15/2021;  

3) Escolha da melhor proposta: escolher a proposta mais vantajosa para a escola, a fim de evitar 

quaisquer tipos de favorecimentos, considerando critérios de preços, qualidade e prazo de entrega 

dos produtos e serviços;  

4) Aquisição ou contratação: na realização de aquisições de produtos e/ou contratações de 

pessoas jurídicas - a UEx deve exigir a apresentação de documento fiscal original (nota fiscal, cupom 

fiscal, fatura, recibo, etc.) comprobatórios das despesas emitido em conformidade com a legislação 

do ente federado. Na nota fiscal deve constar a identificação do programa, quitação pelo fornecedor 

do valor pago e o atesto de recebimento dos produtos adquiridos ou da realização dos serviços 

contratados, assinados por funcionário da escola ou membro da UEx. Pagar o fornecedor ou 

prestador de serviço por meio de transferência bancária, cheque nominativo ou Cartão PDDE.  

5) Guarda da documentação:  toda a documentação (original) probatória das aquisições e 

contratações deverá ser mantida em arquivo ordenado e organizado na sede da escola beneficiária, 

junto aos demais documentos do PDDE para a disposição da comunidade escolar, do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação/FNDE, do Ministério Público/MP e dos órgãos de controle interno 

e externo pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da data de julgamento da prestação de contas do 

FNDE pelo Tribunal de Contas da União.  

Compras Online/Internet - A aquisição de produtos por meio da Internet deverá observar 

alguns pontos a seguir: 

 



 
 
 
● Critérios para optar pela compra na internet: 

1. Represente condição sem a qual seja possível obter o bem OU 

2. Propicie economia de recursos.  

 
● Pesquisa de preço e compra pela internet: 

1. Sites nacionais confiáveis – verificar critérios de segurança do site. O principal, deles é verificar 

se a página conta com o protocolo HTTPS e se possui o símbolo do cadeado; 

2. Preços praticados no mercado; 

3. Tempo de entrega; 

    4. Valor total orçado. Frete deverá ser incluído; 

5. As cotações podem ser mediante print da tela, porém deverão conter a especificidade do 

produto, o valor do frete e tudo que influenciará na comparação com outro local a ser feita a 

cotação do que será adquirido; 

6. Ao comprar, o comprovante de pagamento precisa ter a identidade do fornecedor vencedor da 

proposta mais vantajosa; 

7. Observar o direito de se arrepender da compra. O direito ao arrependimento está previsto no 

Código de Defesa do Consumidor (CDC). O prazo é de até 7 (sete) dias para fazer a devolução 

a contar a partir da data do recebimento do produto. Para maiores esclarecimentos sobre a 

compra pela internet, consultar o Guia de Orientações, na página do FNDE 

(https://www.gov.br/fnde/pt-br).  

 
Mantenha as contas em dia! 
 
● Registre a movimentação dos recursos no Livro Caixa; 

● Faça o tombamento dos bens adquiridos com plaquetas ou etiquetas de identificação; 

● Guarde as notas fiscais que comprovam o pagamento e o recebimento dos bens adquiridos e dos 

serviços prestados; 

● Registre em ata como foi o processo de decisão quanto ao uso dos recursos.  

Os repasses de recursos seguem da seguinte forma: 

 
● Os recursos transferidos à custa do PDDE serão creditados em conta bancária específica, em 

bancos oficiais parceiros, em agências indicadas pelas UEx nas quais deverão ser mantidos e 

geridos, conforme normas estabelecidas pelo Conselho Deliberativo do FNDE; 

● As UEx devem comparecer à agência do banco onde a conta foi aberta e proceder à entrega dos 

documentos necessários à sua movimentação, de acordo com as normas bancárias vigentes; 

● Acompanhar a vigência do Cartão do PDDE para evitar contratempo na execução e prestação de 

contas; 

● As UEx serão isentas de pagamento de taxas e tarifas bancárias em conformidade com os termos 

do Acordo de Cooperação Mútua, disponível no sítio www.fnde.gov.br, firmado entre o FNDE e as 

instituições financeiras em cujas agências foram abertas as contas depositárias dos recursos do 

PDDE; 



 

 

● O FNDE, independentemente de autorização do titular da conta aberta para o programa, obterá 

junto aos bancos, sempre que necessário, os saldos e extratos das contas específicas, inclusive 

os de aplicações financeiras, bem como, no caso de incorreções na abertura das aludidas contas, 

solicitará ao banco o seu encerramento e, quando necessário, os bloqueios, estornos e/ou 

transferências bancárias; 

● A movimentação dos recursos pelas UEx somente é permitida para a aplicação 

financeira  e  para  pagamento  de  despesas  relacionadas  com  as  finalidades  do programa, 

devendo-se realizar por meio eletrônico, mediante utilização de cartão magnético  específico do 

programa a ser disponibilizado pela agência bancária depositária dos recursos para o uso em 

estabelecimentos comerciais credenciados de acordo com a bandeira do cartão, ou, para a 

realização de operações que  envolvam  crédito  em  conta  bancária  de  titularidade  dos 

fornecedores e/ou prestadores de serviços, de modo a possibilitar a identificação dos favorecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À COORDENAÇÃO DO PDDDE/DAGE-SEMED 


