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Recorte por Faixa de Saldo

FAIXA (R$) Nº DE CONTAS VALOR (R$)

0,01 - 100,00 140.340 2.611.467,72

100,01 - 1.000 54.024 20.482.779,69

1.000,01 - 10.000 137.194 621.361.122,93

10.000,01 - 100.000 72.980 1.509.058.793,53

maior que 100.000 699 120.037.489,26

Totais 405.237 2.273.551.653,13



Repactuação de recursos financeiros

• Resolução nº 15/2021, art. 25 no qual é possível dar
destinação alternativa ao recurso não utilizado;

• Resolução nº 14/2021, alterada pela Resolução nº 4/2022
com a finalidade de apoiar o retorno presencial das
atividades de ensino e aprendizagem em decorrência da
pandemia de COVID-19.

O que é?
Possibilidade de reaproveitamento de recursos não utilizados, de transferências 
realizadas em anos anteriores, por parte das Unidades Executoras (UEx) no 
âmbito das Ações do Ministério da Educação.

Há duas maneiras de reaproveitamento dos saldos disponíveis:



Repactuação dos Planos de Trabalhos 

firmados antes da pandemia

Resolução FNDE nº 14/2021 e 4/2022
❖ Tem caráter discricionário, ou seja, não é obrigatório

❖ Não se aplica ao Programa Dinheiro Direto nas Escolas

❖ Necessário preencher o Formulário de Repactuação disponível no Anexo da
Resolução FNDE nº 4/2022 e no Portal do PDDE Interativo
(http://pddeinterativo.mec.gov.br/repactuacao-de-saldos)

❖ Abrange os recursos repassados até dezembro de 2020 cujos planos de
trabalho não puderam ser cumpridos em decorrência da pandemia de
COVID-19

http://pddeinterativo.mec.gov.br/repactuacao-de-saldos


Repactuação – Plano de Trabalho



Finalidades e Aplicação dos Recursos

I – avaliações diagnósticas, formativas e adaptativas;
II – melhoria da infraestrutura;
III – ressarcimento de custos com transporte e alimentação de prestadores de 
serviços voluntários para implementação das estratégias de busca ativa, 
permanência e aprendizagem;
IV – contratação de serviços de conectividade, infraestrutura e equipamentos de 
tecnologia;
V – desenvolvimento de atividades de enfrentamento à evasão, ao abandono e à 
infrequência escolar;
VI – contratação de soluções que apoiem e complementem o processo de ensino e 
aprendizagem dos estudantes;
VII – apoio à implementação e ao monitoramento de medidas sanitárias que 
viabilizem a abertura segura das escolas; e
VIII – outras ações previstas no PDDE Básico que atendam à finalidade de que trata 
esta Resolução.



Destinação alternativa aos saldos 

financeiros das Ações do Ministério da 

Educação
Resolução nº 15/2021

Os saldos remanescentes das Ações Integradas ao PDDE poderão ser utilizados 
nas finalidades do PDDE Básico, desde que:

▪ O plano de ação tiver sido concluído e tenha havido sobras de recursos da 
ação originária.

▪ Em situações em que as escolas apresentarem dificuldades intransponíveis 
à execução do recurso após a data dos repasses, por exemplo: recurso 
insuficiente, a ação planejada for executada por outros meios, necessidade 
pedagógica de ajuste do plano de ação, não oferecimento de determinada 
etapa/modalidade de ensino, entre outros motivos.

▪ A utilização alternativa deverá ser objeto de ata a ser anexada à prestação 
de contas.

▪ Citar na ata o embasamento legal: art. 25, da Resolução FNDE nº 15/2021.



Em ambas as situações é necessário 

manter a Categoria Econômica da 

Despesa originária

Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101, de 2000

A LRF é um mecanismo legal que disciplina a utilização dos recursos públicos. Ela faz com 
que os estados, os municípios e a União controlem seus gastos, respeitando a capacidade 
de arrecadação por meio dos tributos.
Para isso, foram introduzidos limites para as despesas e também para o endividamento 
futuro.



Prestação de Contas
❖ Execução e prestação de contas deverão observar os termos da

Resolução/FNDE nº 15, de 16 de setembro de 2021.

❖ Os recursos deverão ser executados na conta originária.

❖ Devolução de saldos que não serão utilizados ou solicitação de estorno ao 
FNDE.

❖ Fechamento automático das contas com saldos zerados.

❖ Caso não tenha acesso à uma dessas contas procure a agência do Banco do
Brasil para atualizar o cadastro

❖ Duplicidades de contas para o mesmo programa (§ 3º, do art. 17, da
Resolução FNDE nº 15, de 2021):

§ 3º Havendo duplicidade de abertura de conta corrente para o
PDDE e Ações Integradas, fica autorizado as EEX, UEx e EM a efetuar a
transferência dos recursos com a finalidade de encerramento de uma das
contas.



Consulte seus saldos

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

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


OBRIGADA


