GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO OSASCO
CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA

Circular n.º 14/2020 CAF/NOM
Osasco, 23 de janeiro de 2020.
Assunto: PDDE Paulista
Prezados(as) Diretores(as) de Escola,
O Centro de Administração, Finanças e Infraestrutura, transmite informações e
orientações, de acordo com Vídeo Conferência realizada pela SEDUC/COFI/CISE em 22.01.2020,
sobre a utilização dos recursos PDDE Paulista:
•
•
•
•
•
•

•

Os recursos já podem ser utilizados, seguindo as orientações dos Manuais disponibilizado
através da Secretaria Digital – SED;
Não há percentual estabelecido, respeitar somente o limite disponível para Capital e
Custeio;
Recurso destinado para atender, também, o planejamento das ações pedagógicas (inclusive
MMR), do ano de 2020;
Dúvidas se o item é Custeio ou Capital, realizar pesquisa BEC, catálogo de material CADMAT;
O recurso pode ser utilizado para manutenção emergencial na área de informática e
tecnologia;
Manutenção predial:
• Somente intervenções de pequena monta;
• Se a escola estiver com obra de responsabilidade da FDE, somente
serviços que não estejam no escopo da referida obra;
• Não pode construir ambientes que alterem a estrutura do prédio;
• Pintura, aguardar nova orientação da CISE, não contratar pintura
externa nem interna;
Aquisições:
▪ Adquirir itens de limpeza, higiene e alimentício (café, chá e açúcar),
somente para os meses de janeiro e fevereiro;
▪ Pratos, talheres e demais itens para atender as demandas da alimentação
escolar, NÃO podem ser adquiridos com o recurso PDDE, somente para
atendimentos de projetos;
▪ Mobiliário e demais equipamentos, verificar na planilha de previsão de
entrega pela SEDUC/FDE, se a escola foi contemplada, se não
contemplada, pode adquirir, mas se possível, prorrogar a aquisição, pois
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existe a possibilidade de a SEDUC/FDE realizar novas aquisições de
mobiliário e equipamentos.
Outras informações e orientações, serão repassadas pala SEDUC, através de vídeo
conferência nos próximos dias.
Dúvidas e outros esclarecimentos, entrar em contato com o CAF, e-mail
deosccaf@educacao.sp.gov.br.
Equipe CAF

Maria Cristina da Encarnação
Diretor Técnico II – CAF OSC
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