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PDDE 
 
Resolução nº 
27/2006 
 

Art. 22 
A unidade executora (caixa 
escolar, associação de pais e 
mestres) deve enviar a 
prestação de contas à secretaria 
municipal ou estadual de 
educação à qual a escola estiver 
vinculada até 31 de dezembro; a 
entidade mantenedora (Apae) e 
a entidade executora (secretaria 
municipal e estadual de 
educação) devem entregá-la ao 
FNDE até 28 de fevereiro 

Demonstrativo da execução da 
receita e da despesa e de 
pagamentos efetuados, da relação 
de bens adquiridos ou produzidos, 
do extrato da conta bancária em que 
os recursos foram depositados  

Pape e PME-
Fundescola 
 
Resolução nº 
27/2006 

Art. 22 
A unidade executora (caixa 
escolar, associação de pais e 
mestres) deve enviar a 
prestação de contas à secretaria 
municipal ou estadual de 
educação à qual a escola estiver 
vinculada até 31 de dezembro; a 
entidade mantenedora (ONG e 
Apae) e a entidade executora 
(secretaria municipal e estadual 
de educação) devem entregá-la 
ao FNDE até 28 de fevereiro 

Demonstrativo da execução da 
receita e da despesa e de 
pagamentos efetuados, da relação 
de bens adquiridos ou produzidos, 
do extrato da conta bancária em que 
os recursos foram depositados 

Pnae 
 
Resolução nº 
32/2006 

Art. 20  
A prefeitura ou secretaria 
estadual de educação deve 
entregar a prestação de contas 
ao Conselho de Alimentação 
Escolar (CAE) até 15 de janeiro. 
O CAE deve enviá-la ao FNDE até
28 de fevereiro 

Demonstrativo sintético anual da 
execução físico-financeira, 
acompanhado do extrato bancário da
conta única e específica. 

Pnate 
 
Resolução 
12/2006  

Art. 11 
A organização executora deve 
elaborar e remeter a prestação 
de contas ao Cacs–Fundef até 28 
de fevereiro. O  Cacs–Fundeb 
deve enviar ao FNDE até 15 de 
abril  

Demonstrativos da execução da 
receita e da despesa e pagamentos 
efetuados e da conciliação bancária, 
acompanhados do extrato bancário 
da conta única e específica do Pnate. 

Paed 
 
Resolução nº 

Art. 12 
A entidade mantenedora (ONG e 
Apae) deve enviar ao Cacs–

Demonstrativo de execução da 
receita e da despesa e de 
pagamentos efetuados, da relação 
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4/2006 Fundef até 28 de fevereiro; o 
Cacs–Fundef deve remeter ao 
FNDE até 30 de abril. 

de bens adquiridos ou produzidos, 
extrato da conta-corrente específica 
e, se for o caso, da conciliação 
bancária, acompanhado dos 
documentos necessários à 
comprovação da execução dos 
recursos 

Peja  
 
Resolução nº 
23/200 

Art 10 
A organização executora deve 
entregar a prestação de contas 
ao Cacs–Fundef até 10 de 
fevereiro; o Cacs–Fundef deve 
enviar ao FNDE até 31 de março 

Demonstrativo da execução da 
receita e da despesa e de 
pagamentos efetuados, da 
conciliação bancária, do parecer 
conclusivo do Cacs e do extrato 
bancário da conta única e específica 
do programa 

Brasil 
Alfabetizado 
 

Resolução 
nº 43/2006  

Art. 35 
Em até 60 dias após o término 
da execução das ações, o órgão 
executor deve elaborar e enviar 
ao FNDE sua prestação de contas

As disposições relativas à prestação 
de contas, bem como os formulários,
constam no Manual de Orientação 
para Assistência Financeira a 
Programas e Projetos Educacionais 
de 2006, disponíveis na página 
eletrônica do FNDE 
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