
 

 
 

COMUNICADO ELETRÔNICO Nº 19/2020/DIGEP/COMAG/CGAME/DIRAE/FNDE 
 

Assunto: Reconhecimento pela qualidade na gestão do Programa Dinheiro Direto na 
Escola Básico 
 
Sr.(a) Presidente de Unidade Executora Própria (UEx), 
 
               O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, por meio desta 

Coordenação-Geral de Apoio à Manutenção Escolar – CGAME, gostaria de elogiar o 

trabalho desenvolvido por essa escola na gestão do Programa Dinheiro Direto na 

Escola Básico em 2019. Este reconhecimento baseia-se no fato dessa unidade escolar 

ter um Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE muito alto, isto é, de 9 ou 

mais. Esta informação está pública e disponível no link do FNDE, em PDDE Monitore: 
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pdde/area-para-gestores/monitore-o-pdde 

                 O Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE (IdeGES-PDDE) é um 

instrumento para mensurar o desempenho da gestão descentralizada do PDDE em todo 

território nacional, a fim de viabilizar iniciativas de monitoramento e avaliação, orientar a 

ação governamental para melhoria do desempenho do Programa, favorecer o exercício do 

controle social e reconhecer iniciativas exitosas de gestão.   

                 O IdeGES-PDDE é um indicador sintético, que agrega três indicadores relativos a 

dimensões chaves de desempenho do programa nas unidades escolares (adesão, execução e 

prestação de contas dos recursos). Entende-se que o desempenho do programa em 

determinada unidade executora pode ser considerado satisfatório se: a) fez adesão ao 

programa (adesão); b) houve a execução dos recursos repassados pelo FNDE (execução); e c) 

os recursos foram empregados nas finalidades do programa (prestação de contas). A análise 

refere-se ao componente Básico do PDDE, isto é, sem considerar a gestão das ações 

agregadas. O indicador, cuja amplitude varia de 0 a 10, apresenta a seguinte classificação: 

 

 

 

  

                Ao tempo que parabenizamos pelo trabalho desenvolvido em 2019, 

esperamos que em 2020 e nos próximos anos essa unidade executora mantenha a 

qualidade na gestão do PDDE Básico.  

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pdde/area-para-gestores/monitore-o-pdde


               Neste sentido, o FNDE dispõe de um conjunto de orientações sobre o 

Programa em: https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pdde/area-para-

gestores/manuais-e-orientacoes-pdde 

                Em caso de dúvidas, envie uma mensagem para o e-mail 

pdde.monitoramento@fnde.gov.br ou ligue para: (61) 2022-

4829/5570/5572/5573/5574.  
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