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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO DELIBERATIVO 
 

RESOLUÇÃO Nº 5 DE 31 DE MARÇO DE 2014. 
 
 
Dispõe sobre a efetivação das 
transferências de recursos, 
destinados ao Programa 
Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE) e demais ações 
vinculadas referentes ao 
exercício 2014. 

 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
Constituição Federal de 1988. 
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.  
Resolução nº 10, de 18 de abril de 2013, do Conselho Deliberativo do FNDE. 
 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 7º, § 1º, da Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e pelos arts. 
4º, § 2º, e 14 do Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março de 2012, publicado no 
D.O.U. de 6 de março de 2012, e pelos arts. 3º, inciso I, alíneas “a” e “b”; 5º, caput; e 
6º, inciso VI, do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, publicada no 
D.O.U. de 2 de outubro de 2003, neste ato representado conforme ratificado na 
Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) realizada no dia 6 de março de 2014, e: 

 
CONSIDERANDO a necessidade de adequar a liberação dos recursos 

do Programa Dinheiro Direta na Escola ao fluxo da disponibilidade financeira 
para o exercício de 2014. 
 

RESOLVE “AD REFERENDUM”: 
 

            Art. 1º Dispor sobre a efetivação das transferências de recursos, 
destinados ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais ações 
vinculadas, referentes ao exercício de 2014. 
  

Art. 2º, Observando a disponibilidade orçamentária e financeira, 
excepcionalmente, fica o FNDE autorizado a liberar em duas parcelas os 
recursos referentes a 2014, destinados ao Programa Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE) e demais ações vinculadas. 
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Art. 3º Os saldos de recursos financeiros existentes em 31 de dezembro 
de 2014, na conta específica denominada PDDE Básico, poderão ser 
reprogramados pela EEx, UEx e EM, obedecendo às classificações de custeio 
e capital nas quais foram repassados, para aplicação no exercício seguinte, 
com estrita observância de seu emprego nos objetivos da ação programática. 

 
Parágrafo único. A reprogramação de que trata o caput deste artigo, 

independente do montante do saldo, não implicará em dedução do repasse 
previsto para o exercício de 2015.   
 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

LUIZ CLÁUDIO COSTA 


