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COMUNICADO AMM Nº 63/2021 

Repactuação dos recursos financeiros PDDE para fins de retorno 

presencial das atividades de ensino e aprendizagem em 

decorrência da pandemia de Covid-19. 

 

RESOLUÇÃO Nº 14, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021 

Dispõe sobre a repactuação dos recursos financeiros disponíveis 

nas contas bancárias vinculadas ao Programa Dinheiro Direto na 

Escola para o apoio ao retorno presencial das atividades de 

ensino e aprendizagem, em todos os níveis, etapas, anos/séries 

e modalidades da educação básica nacional, em decorrência da 

pandemia de Covid-19. 

 

ÁREA DE REFERÊNCIA: Administração, Educação, Contabilidade e 

Financeiro 

 

 

ASSUNTO:  Repactuação dos planos de trabalho dos saldos 

financeiros positivos e respectivas rentabilidades das contas 

das escolas participantes do Programa Dinheiro na Escola - 

PDDE. 

 

 

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-

FNDE,  por intermédio da RESOLUÇÃO Nº 14/2021, dispõe sobre a 

repactuação dos recursos financeiros disponíveis nas contas 

bancárias vinculadas ao Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE 

para o apoio ao retorno presencial das atividades de ensino e 

aprendizagem, em todos os níveis, etapas, anos/séries e 

modalidades da educação básica nacional, em decorrência da 

pandemia de Covid-19.1 

                                                             
1 Disponível em: https://www.lex.com.br/legislacao-portaria-ms-no-2317-10-setembro-2021/2402 
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O propósito da repactuação dos recursos financeiros 

do PDDE é apoiar o retorno das atividades de ensino e 

aprendizagem, em todos os níveis, etapas, anos/séries e 

modalidades da educação básica nacional, especificamente nas 

seguintes ações. 

 

(Art 2º) (...) 

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. 

 

Uma das inovações aplicadas é a possibilidade de 

ressarcir, com recursos do PDDE, custos com transporte e 

alimentação de prestadores de serviços voluntários para 

implementação das estratégias busca ativa escolar2, permanência 

e aprendizagem, limitado ao valor máximo de R$ 300,00 mensal, 

por voluntário. Observa-se que não está autorizado o 

                                                             
2 Ver o Comunicado AMM nº 36 de 15 de julho de 2021. Nota Técnica TCE/MR nº 01-Busca Ativa Escolar   
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pagamento, com este recurso, de diárias, honorários e ou horas 

técnicas de profissionais que desejarem desempenhar serviços de 

forma voluntária para fins de combate à evasão escolar.  Para 

tanto, será obrigatória a celebração do Termo de Compromisso 

entre a Unidade Executora - UEx e o prestador do serviço, nos 

termos estabelecidos abaixo: (Art.4º) 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 14, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021 

ANEXO ÚNICO 

TERMO DE COMPROMISSO PARA O EXERCÍCIO DO SERVIÇO 

VOLUNTÁRIO 

Pelo presente termo de responsabilidade, eu, (nome), 

(nacionalidade), (estado civil), (profissão), 

inscrito(a) no CPF sob o nº (informar) e no RG nº 

(informar), emitido por/pela (informar), residente e 

domiciliado à (endereço), comprometo-me a prestar 

serviços (descrição da atividade), a se realizar no 

dia/período (data ou período), organizado pela 

(instituição de ensino), na qualidade de voluntário, 

estando ciente de que o serviço tem objetivos cívicos e 

não será remunerado nem gerará vínculo empregatício ou 

obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer 

natureza, podendo este compromisso de voluntário ser 

rescindido a qualquer momento por iniciativa de qualquer 

das partes. 

 

(município) - (UF), (dia) de (mês) de (ano). 

(assinatura) 

(nome) 

 

Ressalta-se que a UEx será responsável pelo 

armazenamento do Termo de Compromisso para o exercício do 

serviço voluntário assinado, pelo prazo de cinco anos após o 

término da prestação de serviço voluntário. 

 

O instrumento que caracteriza a 

repactuação é o Plano de Trabalho conforme modelo a 

ser disponibilizado pela Secretaria de Educação 

http://www.amm.org.br/
mailto:ammpresidencia2019@gmail.com


 
 
 

 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 - CPA | Tel.: (65) 2123-1200 | CEP: 78.049-938 - Cuiabá / MT 

4 

     Associação Mato-grossense dos Municípios 
www.amm.org.br | ammpresidencia2019@gmail.com 

Básica do Ministério da Educação - SEB/MEC, e deverá ser 

anexado no módulo Gestão Escolar do Sistema PDDE Interativo, 

especificamente na aba Planejamento Estratégico e deverá 

seguir, para a repactuação, as diretrizes abaixo:  

 

   (Art 6º) (...) 

§ 1º O novo plano de trabalho observará as diretrizes 

gerais de volta às aulas do respectivo ente. 

§ 2º As atas decorrentes de reuniões dessa repactuação 

deverão descrever as finalidades e as metas previstas no 

plano de trabalho a ser repactuado. 

§ 3º O plano de trabalho deverá, obrigatoriamente, estar 

anexado no sistema PDDE Interativo, como condição 

necessária para a utilização dos recursos. 

 

Quanto à prestação de contas as regras são as abaixo 

relacionadas:  

 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 7º Os recursos de que tratam os programas 

referenciados nesta Resolução e aqueles que vierem a ser 

repassados em decorrência da presente repactuação serão 

objetos de prestação de contas, nos termos das 

Resoluções nº 10, de 18 de abril de 20133, e nº 15, de 10 

de julho de 20144, ambas do Conselho Deliberativo do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - CD/FNDE. 

 

O artigo 8º assegura que o disposto na Resolução em 

apreço não se aplica aos recursos oriundos do orçamento do 

exercício 2021, que deverá obedecer às regras gerais da 

Resolução CD/FNDE nº 8, de 16 de dezembro de 20165. 

 

                                                             
3 Disponível em:  http://www.fnde.gov.br/acessibilidade/item/4386-resolu%C3%A7%C3%A3ocdfnden%C2%BA-
10-de-18-de-abril-de-2013 
4 Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-15-de-16-de-setembro-de-2021-345482849 
5 Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/22192871/do1-
2016-12-19-resolucao-n-8-de-16-de-dezembro-de-2016-22192790 
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http://www.fnde.gov.br/acessibilidade/item/4386-resolu%C3%A7%C3%A3ocdfnden%C2%BA-10-de-18-de-abril-de-2013
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-15-de-16-de-setembro-de-2021-345482849
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/22192871/do1-2016-12-19-resolucao-n-8-de-16-de-dezembro-de-2016-22192790
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/22192871/do1-2016-12-19-resolucao-n-8-de-16-de-dezembro-de-2016-22192790
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Já os saldos nas contas-correntes do PDDE Educação 

Integral, PDDE Estrutura, PDDE Qualidade, de programas inativos 

e não utilizados até 31 de dezembro de 2023, deverão ser 

devolvidos à Conta Única do Tesouro Nacional por meio de Guia 

de Recolhimento da União - GRU. 

 

As orientações necessárias à operacionalização dos 

dispositivos na Resolução serão divulgadas no guia de 

orientações a ser disponibilizado nos sítios abaixo:  

 

www.gov.br/mec e www.gov.br/fnde 

 

            O objeto da Resolução abrange, além dos programas 

inativos, as seguintes iniciativas: 

         

I - Programa Educação Inovação Conectada, de que trata a 

Resolução CD/FNDE nº 9, de 13 de abril de 20186; 

II - PDDE Emergencial, de que trata a Resolução CD/FNDE 

nº 16, de 7 de outubro de 20207; 

III - Programa Escola Acessível, de que trata a 

Resolução CD/FNDE nº 20, de 19 de outubro de 20188; 

IV - Programa Água na Escola, de que trata a Resolução 

CD/FNDE nº 32, de 13 de agosto de 20129; 

V - Programa Escola do Campo, de que trata a Resolução 

CD/FNDE nº 33, de 2 de agosto de 201310; e 

VI - Programa Dinheiro Direto na Escola, de que trata a 

Resolução CD/FNDE nº 10, de 18 de abril de 2013. 

 

A AMM ressalta a necessidade de utilizar os saldos 

remanescentes do Programa PDDE na forma e condições pré-

                                                             
6 Disponível em: http://blog.mds.gov.br/redesuas/resolucao-no-9-de-18-de-abril-de-2013/ 
7 Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-16-de-7-de-outubro-de-2020-282473955 
8 Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-20-de-2-de-dezembro-de-2020-291814636 
9 Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-32-de-4-de-dezembro-de-2019-239184056 
10 Disponível em: https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-33-de-26-de-maio-de-2021-332181786 
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https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-33-de-26-de-maio-de-2021-332181786
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definidas na Resolução FNDE nº 14/2021, evitando a 

possibilidade de devolução do recurso caso não repactuado.  

 

Atenciosamente,    

                       

     Cuiabá, 28 de setembro de 2021. 

 

 

             

 

  

                         Neurilan Fraga 

                         Presidente AMM 
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