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RELATÓRIO / PDDE 

 

 

O presente relatório relata a prestação de contas do 1º semestre referente à verba 

do PDDE do ano de 2012 e reprogramada para o ano de 2013 conforme extratos em 

anexo. 

A escola recebeu do governo federal o valor de R$ 3.068,43 (Três mil e sessenta 

e oito reais e quarenta e três centavos). Sendo R$1.842,27 para material de custeio e 

R$1.226,16 para material de capital. Ambas as verbas foram gastos na JK PAPELARIA 

LTDA. Segue a listagem do material comprado com a verba de custeio: 30 fitas larga  

marron, 10 fitas dupla face, 2 caixas de lápis preto, 5 caixas de borracha, 3 bobinas 

Kraft,3 bobinas branca, 2 caixas de apontador,2 caixas de corretivo, 3 caixas de cola 

bastão, 2 caixas de caneta bic azul, 2 caixas de caneta bic preta, 2 caixas de caneta 

vermelha da bic,  20 cadernos universitários grandes,  50 cadernos de brochura de 

linguagem, 50 cadernos de brochura de aritmética, 50 cadernos de brochura de 

caligrafia,  50 cadernos de desenho, 500 sacos plásticos médio com furos, 50 tesouras 

escolares, 20 pastas new line colorida, 100 cartolinas colorida, 100 folhas de Eva 

colorida, 75 folhas de papel crepon colorido, 75 folhas de papel camurça cores, 20 fitas 

crepe, 30 durex,  30 caixas de lápis de cor, 1 caixa de percevejo com 100 unidades. Em 

seguida relatamos os seguintes materiais comprados com a verba de capital:  1 

impressora multifuncional, 1 aparelho de DVD . 

No mês de maio recebemos a verba do PDDE referente ao ano de 2013 no valor 

de R$4.080,00 (quatro mil e oitenta reais) conforme extratos em anexo que ainda não 

foram gastos. 

 

Sem mais. 

 

                                 Almirante Tamandaré, 23 de agosto de 2013. 
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