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Brasília, agosto de 2019.

FNDE repassa recursos para executar o Programa ÁGUA NA ESCOLA
O

Programa

Água

na

Escola

destina

pdeinterativo.mec.gov.br/ .

recursos para escolas rurais de educação básica,
com o objetivo de garantir o abastecimento de
água em condições apropriadas para o consumo,
por meio da aquisição de equipamentos, materiais
hidráulicos e contratação de mão de obra voltada
à construção de poços, cisternas ou de outras
formas que lhe assegurem o abastecimento
contínuo de água adequada para o consumo
humano e esgotamento sanitário nas unidades
escolares beneficiadas.

A transferência de recursos para o Água na
Escola é realizada pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, para as Unidades
Executoras

Próprias

(UEx)

das

escolas

qualificadas. É necessário que as UEx atualizem o
cadastro

no

Sistema

PDDEWEB

para

se

habilitarem ao recebimento de recursos, não
tenham pendências de prestação de contas
referentes a outros recursos recebidos nos
moldes do PDDE e que as secretarias de

Foram beneficiadas mais de 200 escolas

educação distrital, estaduais ou municipais (EEx)

com recursos para a execução do programa no

a qual a escola estiver vinculada, realizem a

exercício de 2019, totalizando R$ 5,74 milhões

adesão ao PDDE por meio do sistema PDDEweb.

repassados.

São
informaram

Na execução dos recursos a EEx como

beneficiadas,
no

as

Censo

escolas

Escolar

não

que

parceira do FNDE tem a atribuição de conceder

ter

apoio às escolas da sua rede, por meio de

abastecimento de água e que encaminharam o

profissionais

Termo de Declaração e Compromisso com 3 a 5

acompanhar e avaliar a execução dos serviços,

fotos do prédio escolar onde serão executados os

bem como engenheiro ou outro profissional da

serviços, nos moldes da Resolução CD/FNDE nº

área para propiciar a satisfatória realização das

33, 09/08/2013, e de acordo com a programação

obras nas escolas visando a segurança, qualidade

elaborada

e cumprimento dos prazos estabelecidos.

pela

Secretaria

de

Modalidades

Especializadas de Educação – SEMESP do
Ministério da Educação. É importante que as
escolas validem o Termo de Declaração e

Compromisso, por intermédio do sistema PDDE
Interativo disponível no endereço eletrônico http://

qualificados

para

orientar,

No encerramento de cada ano as UEx deverão
encaminhar para as EEx a prestação de contas
dos

recursos

formulários

recebidos
e

de

acompanhada

toda

dos

documentação

comprobatória das despesas.

Editorial
O PDDE Interativo é a ferramenta de planejamento da gestão escolar disponível para todas as
escolas públicas. Ele foi desenvolvido pelo Ministério da Educação em parceria com as
secretarias estaduais e municipais. O PDDE Interativo está organizado em etapas que ajudam
a equipe escolar a identificar seus principais desafios e a definir ações reunidas em plano,
dividido em quatro partes: Identificação, primeiros passos, diagnóstico e plano integrado.
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Programa de Inovação Educação Conectada
Alunos

e

professores

com

acesso amplo a recursos educacionais
digitais

de

qualidade.

Práticas

pedagógicas inovadoras possibilitadas
pelo acesso à internet de banda larga. A
universalização de conectividade em
escolas públicas de educação básica.
Mais do que objetivos, esses são os
valores estruturadores do Programa de Inovação Educação Conectada do Ministério da Educação.
O Programa Educação Conectada foi implementado em 2017. Na sua primeira fase, a de
indução, foram contempladas cerca de 23.000 escolas. A nova fase é de expansão e o investimento
previsto para atender as escolas atuais, assim como novas inscrições, é de R$ 115 milhões. Até
agosto de 2019, foram conectadas 6.000 escolas rurais via satélite com internet de alta velocidade,
beneficiando 2 milhões alunos. O programa vai conectar 8.000 escolas rurais até dezembro de
2019. Até 2024, na fase de sustentabilidade do Programa, a meta é a integralização, alcançando o
atendimento de 100% de alunos e professores da rede pública de ensino.
O Programa foi elaborado em quatro dimensões: visão, formação, recursos educacionais
digitais e infraestrutura, que se complementam e devem estar em equilíbrio, para que o uso de
tecnologia digital tenha efeito positivo na educação. Ele está embasado na meta 7 do Plano
Nacional de Educação e também articulado com a 5ª competência da Base Nacional Comum
Curricular, que corresponde à utilização das tecnologias digitais de comunicação e informação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética.
Em 2019, o Ministério da Educação iniciou o processo de diagnóstico sobre o uso das
tecnologias no dia a dia das escolas públicas, para a avaliação da primeira fase do Programa de
Inovação Educação Conectada. O objetivo da avaliação é auxiliar a escola no planejamento e no
uso da tecnologia nas atividades pedagógicas, assim como, as secretarias de educação dos
estados, municípios e Distrito Federal a planejarem as políticas de tecnologia para a educação nas
políticas educacionais com uso da tecnologia.
O diagnóstico está disponibilizado na Plataforma PDDE Interativo, na aba “Questões
Estratégicas” no sitio do MEC ou acessado no link http://pddeinterativo.mec.gov.br/. Essa fase é
obrigatória para que os Estados e Municípios continuem a participar do programa. Os dados
servirão de referência para as tomadas de decisões e inclusive para os futuros repasses de
recursos referentes ao Programa.
Mais informações sobre o Programa de Inovação Educação Conectada poderão ser
consultadas no sítio do Ministério da Educação, no link http://educacaoconectada.mec.gov.br
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Fique de olho!
Bloqueio do CNPJ na Receita Federal do Brasil
As Unidades Executoras Próprias (UEx) e
Entidades

as

Declarações

não

sejam

(EM),

por

se

apresentadas por cinco anos consecutivos, o

como

entidades

CNPJ da UEx é bloqueado e baixado na RFB, o

privadas sem fins lucrativos, devem apresentar

que impede o FNDE de repassar recursos do

anualmente a Declaração do Imposto de Renda

PDDE e de suas Ações Agregadas.

configurarem

Mantenedoras

Caso

juridicamente

Retido na Fonte (DIRF) na forma e prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) do Ministério da Fazenda
conforme art. 26 da Resolução/CD/FNDE nº 10,
de 18 de abril de 2013.

Outra consequência é o bloqueio das
contas correntes da UEx no seu domicilio
bancário, bem como o registro do CPF do
dirigente da UEx nos órgãos de controle de
crédito, o que impede, entre outras coisas, que o

As UEx e EM devem proceder, quando da

dirigente

da

UEx

contraia

contratação de serviços de pessoas físicas sobre

empréstimos junto ao sistema

os quais incidirem imposto de renda, ao imediato

bancário ou obtenha crédito para

recolhimento das parcelas correspondentes ao

aquisição de bens.

tributo e à apresentação da DIRF. Também
devem

apresentar

à

Receita

Federal,

as

Declarações de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) e de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF),

ainda que de

isenção ou negativa.

Para que as Unidades
Executoras Próprias apresentem
as Declarações, a mesma Resolução, em seu Art.
26, item II, letra k, determina que as Entidades
Executoras EEx tem a obrigação de apoiar,
técnica e financeiramente as UEx no cumprimento

Quando a multa apresentada, é gerada no

dessas obrigações, inclusive, se necessário com a

valor mínimo de R$ 165,74 por Declaração não

disponibilização de contador para esse fim, bem

apresentada.

devidamente

como adotar iniciativas que contribuam para a

atualizadas monetariamente, devem ser quitadas

regular e eficiente aplicação dos recursos do

com a Receita Federal do Brasil com recursos de

PDDE, sendo vedadas ingerências na autonomia

qualquer outra fonte posto que os repassados

de gestão dos recursos do PDDE.

Essas

multas,

pelo PDDE, NÃO podem ser utilizados para
quitação da multa.

Assim sendo, é de suma importância que
as UEx, com o apoio da EEx, acompanhem, junto

É importante frisar que a principal causa

à Receita Federal do Brasil, a situação de suas

de bloqueio é a não entrega da Declaração de

Declarações. E que adotem as providências

Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).

necessárias para a regularização de pendências
existentes com brevidade.
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Passo a passo para alterar a titularidade do cartão
PDDE no Banco do Brasil
Minha Unidade Executora Própria – UEx elegeu nova composição de membros. O Cartão
PDDE está em nome do antigo gestor. Como proceder para adquirir novo cartão?
O primeiro passo, após finalizada a eleição dos novos membros é consignar em ata a nova
composição com indicação dos cargos que ocuparão e registrá-la em cartório. É importante observar,
no Estatuto de constituição da Unidade Executora, o cargo designado para ser o portador e
responsável pela conta Cartão PDDE.
O próximo passo é dirigir-se à agência do Banco do Brasil com a documentação em mãos

para atualizar o cadastro na agência e solicitar emissão do novo cartão:
 Entregar documentações pessoais e de posse (ata de eleição dos novos membros e

Estatuto, esse último somente em caso de ter sofrido alterações) do novo gestor;
Solicitar à agência que exclua o antigo portador (comando Cartão 14-41-43) e cadastre o

novo portador (comando cartão 14-41-41);
 Cadastrar senha de 6 dígitos (comando TAD 007).

Esse procedimento é indispensável para que o novo cartão seja gerado.
Caso o cartão não tenha sido emitido em nome da pessoa designada pelo estatuto, o
procedimento é o mesmo descrito acima, mesmo que não tenha ocorrido troca dos membros da UEx.

Perguntas&Respostas
Qual o objetivo do programa PDDE Água na Escola?
Destinar recursos financeiros a escolas públicas, localizadas no campo ou quilombolas, a
fim de garantir o esgotamento sanitário e abastecimento de água em condições
apropriadas para consumo humano.

A quem são destinados os recursos?
As escolas públicas municipais, estaduais e do Distrito Federal do
campo e quilombolas, que:
- Tenham declarado no Censo Escolar do ano anterior ao do repasse a
inexistência de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário;
- Possuam Unidade Executora Própria (UEx);
- Não foram beneficiadas pelo programa em anos anteriores; e
- Funcionem em edificação própria da rede pública.
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Como são calculados os recursos?
Para calcular os recursos são utilizados como parâmetros os intervalos de classe de
número de alunos matriculados na unidade educacional extraído do Censo Escolar do
ano anterior ao do repasse. A verba é repassada na proporção de 80% para despesas
de custeio, ou seja, para a aquisição de bens e materiais de consumo e a contratação
de serviço de manutenção, e 20% para despesas de capital, ou seja, para a compra
de equipamentos e material permanente.

Para que os recursos serão utilizados?
Deverão ser utilizados para adquirir equipamentos, realizar instalações hidráulicas
e contratar mão de obra voltada à construção de poços, cisternas ou outras
formas e meios de abastecimento de água.

O que fazer com os recursos que não foram utilizados?
Os recursos não utilizados deverão ser empregados na aquisição de material de

consumo ou permanente que concorra para a melhoria da infraestrutura física e
pedagógica das escolas beneficiadas. É vedada a compra e o uso de materiais feitos
de amianto, tais como telhas e caixas d’água.

Qual o prazo para a prestação de contas?
O prazo da UEx representativa da escola à Entidade Executora (EEx), que é a
Secretaria Estadual ou Municipal de Educação, último dia útil de janeiro do ano
subsequente ao repasse. Já o da EEx ao FNDE, até 30 de abril do ano seguinte
ao do repasse.
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