FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO
BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)
2 – CNPJ

3 – Mês/Ano
_______/_______

4 – Endereço

5 – Município

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO
8–
7–
( ) Professor comunitário
( ) Coordenador escolar
11 – Nome
15 – Endereço
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO
19 – Nome da escola

9–
10 –
( ) Responsável pelo acompanhamento
( ) Oficineiro
12 – CPF
13 – RG
14 – UF

16 – Telefone

20 – Data

6 – UF

21 – Horário

17 – Município

18 – UF

22 – Atividade realizada

às
às
às
às
às
às
às
às
às
às
às
23 – Recibo
Recebi da Unidade Executora Própria (UEx), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R$
___________________________
(______________________________________________________________), mediante o
cheque nominal nº _______________, do banco ___________, a título de ressarcimento de despesas com transporte e
alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e
recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco.
Observações:
1. O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo:
•
Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida.
•
Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou
cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros).
•
Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados.
•
Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação.
2. O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer
outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou
auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à
alimentação.
BLOCO 5 – AUTENTICAÇÃO
__________________________________________________
Local e data

____________________________________________________
Assinatura do agente voluntário

