GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO NORTE 2

Rede nº 529/18
Data: 28/08/2018

Assunto: ORIENTAÇÕES PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA

Prezados Diretores,
Informamos que o prazo para a adesão ao Programa de Inovação Educação
Conectada foi prorrogado até o dia 02/09/2018.
Para auxiliá-los segue anexos:
•
•

Orientações Educação Conectada
Resolução nº 10, de 18/04/2013, que dispõe sobre os critérios de repasse e
execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), em cumprimento ao
disposto na Lei 11.947, de 16 de junho de 2009.

Em virtude da quantidade de dúvidas, quanto à prestação de contas e como aplicar o
recurso, pedimos, por gentileza, que se atentem ao artigo 17, da Resolução nº 10,
de18/04/2013:

Art. 17 A execução dos recursos, transferidos nos moldes e sob a égide
desta Resolução, deverá ocorrer até 31 de dezembro do ano em que tenha
sido efetivado o respectivo crédito nas contas correntes específicas das EEx,
das UEx ou das EM.
§ 1º Os saldos de recursos financeiros, como tais entendidas as
disponibilidades existentes em 31 de dezembro nas contas específicas,
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
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da ação programática.
§ 2º Na hipótese do saldo de que trata o parágrafo anterior ultrapassar a
30% (trinta por cento) do total de recursos disponíveis no exercício, a parcela
excedente será deduzida do repasse do exercício subsequente.

Atenciosamente,

Profª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino – Região Norte 2
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