PERGUNTAS SOBRE REGRA GERAL DE UTILIZAÇÃO:
1. Há previsão de repasse de nova Parcela do PDDE Paulista?
R. Não há previsão de repasses para este ano, para 2021 depende da execução dos
recursos em conta.
2. Os recursos recebidos neste exercício poderão ser reprogramados para os próximos?
R. Sim, porém somente receberão novos repasses ao zerar o saldo reprogramado.
3. É permitido realizado compras online? E pesquisas de preço por esta modalidade? O
frete de comprar online pode ser pago pelo PDDE?
R. Pode ser adquirido compras por internet, continua a necessidade de 3 pesquisas de
preços, zelando sempre pelo melhor custo/qualidade. Fretes são permitidos desde que
seja composto na nota fiscal.
4. No caso das compras online, como proceder quando a nota é emitida em dia diverso à
realização da compra?
R. Anexe o comprovante do pagamento junto a Nota Fiscal.
5. Há diversos casos em que o Banco do Brasil segue cobrando taxas. Como proceder?
R. Solicitamos que, conforme orientação da VC de 04/08, todas as dúvidas referentes
ao Banco do Brasil (dificuldades de atendimento nas agências, acesso a chave J, contas
bloqueadas, estorno de tarifas...) sejam encaminhadas em duas etapas:

1) usar o Gerenciador Financeiro;
2) e após isso relatar isso abrindo uma Ocorrência.
6. É possível realizar troca de recursos de Capital e Custeio? É necessário respeitar esta
divisão?
R. Não é permitido a inversão de custeio e capital.
7. O que é a sobreposição de utilização de recursos do PDDE com outras ações da
SEDUC?
R. Ocorre quando há previsão de atendimento de forma centralizada, ou possui algum
programa para realizar a ação.
8. É possível realizar a contratação de contador com o PDDE Paulista?
R. Não é permitido a contratação.

TECNOLOGIA:
1. A aquisição de equipamentos de informático pode ser realizada de imediato ou
devemos aguardar a Ata? Quem já realizou esta compra, terá problemas na prestação
de contas?
2. Como será o fluxo da Ata de equipamentos? O que devo fazer para aderir? Qual a
previsão para a disponibilização da mesma?
3. É possível instalar Wi-Fi nas unidades escolares com recursos do PPDE?

INFRAESTRUTURA PREDIAL:
1. Qual o conceito de pequenos reparos? O que se enquadra nesta modalidade? É
necessária a emissão e ART para pequenos reparos?
R. Pequenos reparos e manutenções são todos os serviços que não envolvem grande
complexidade técnica; realização volumosa de um único serviço (como a troca total de
um telhado); ou a execução de intervenção que contemple uma variedade muito
grande de itens (como uma reforma que evolva, telhado, elétrica, hidráulica, piso,
etc.). Pode se considerar como pequenos reparos ainda a realização de serviços que
estejam relacionados à troca, reposição ou conserto de itens pré-existentes, sem a
criação de novas estruturas ou componentes. Para um detalhamento mais específico
sobre o que compõe pequenos reparos em cada frente de serviços prediais,
orientamos a consulta ao ANEXO 7 de Orientação ao PDDE disponibilizado na
Secretaria Escolar Digital.
2. Estão enquadrados nos pequenos reparos, instalações elétricas, trocas de piso,
ajustes de acessibilidade?
R. Qualquer um dos itens acima elencados podem se caracterizar como pequenos
reparos, desde que dentro do especificado na questão anterior e no citado ANEXO
7. Ressaltamos que no caso de acessibilidade, devem ser obedecidos os critérios
da não criação de estruturas inexistentes, cabendo, portanto, nivelamento de
degraus, manutenção de corrimões ou adaptação de banheiros; mas não execução
de novas rampas.
3. É possível realizar instalação de cobertura em entrada dos alunos, instalação de
toldo, construção de muros, construção de banheiros e itens afins com o PDDE
Paulista?
Não o regramento estabelecido para o PDDE Paulista veda a execução de qualquer
construção nova ou aumento de área construída e coberturas. Essas intervenções
devem ser feitas pela FDE.
4. Podemos instalar portões, alambrados e grades com o PDDE Paulista?
A reposição ou substituição de portões e alambrados pode ser realizada, estão
vedadas, porém, a instalação de alambrados inexistente sobre muros. Já para a
instalação de grades, as mesmas podem ser realizadas, desde que não impeçam
passagens e rotas de circulação de pessoas.
5. Os serviços relacionados ao Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, podem ser
realizadas pelo PDDE?
É vedada a realização via PDDE de intervenções que necessitam de execução
prévia de projeto. Deste modo, a obtenção do AVCB não pode ser efetuada por
este instrumento. Já a Renovação do Auto vencido, com reparos e substituição de
equipamentos de segurança, pode ser feito. Neste caso, a unidade escolar poderá
solicitar cópia digital projeto aprovado, através do e-mail
dginf.ceplae@educacao.sp.gov.br
6. Pode ser feita pintura interna da unidade escolar? E a pintura externa?
R. Durante os primeiros meses do exercício, por questões que ultrapassam a
governabilidade da SEDUC, a execução de pintura das unidades escolares através
do PDDE ficou vedada. Porém, conforme Comunicado Conjunto
CISE/SUBSECRETARIA estes serviços estão agora, autorizados. Podendo as
unidades escolares realizar pintura externa e interna por meio deste instrumento.

7. Serviços de Dedetização, Desratização, Limpeza da Caixa d´Água, podem ser
executados via PDDE?
R. Serviços pontuais de conservação predial, como capinagem, desinsetização,
desratização e limpeza de caixa d’água, podem ser realizados através do PDDE
Paulista.
8. Pode ser realizada corte e poda de árvores pelo PDDE
R. A poda e corte de árvores podem ser realizadas. Porém é necessário que a
unidade escola obtenha previamente autorização do município para execução
deste serviço, processo esse que passa pelo cadastramento e classificação do
indivíduo arbóreo para verificação de sua condição e espécie. O corte ou pode
excessiva de árvores sem autorização ambiente pode ser configurado como crime
ambiental, com responsabilidade individual do executante do serviço
9. Porque não é possível instalar e adquirir ar-condicionado pelo PDDE Paulista?
R. Existem uma série de questões que tornam complexas a instalação de arcondicionado em unidades escolares. Incialmente é preciso considerar que estes
prédios não tiveram suas redes elétricas dimensionadas para instalação dos
aparelhos. Deste modo seria necessária uma avaliação da capacidade da rede e
eventual redimensionamento da mesma. Além disso o ar-condicionado exige uma
série de serviços contínuos, como limpeza e manutenção, sem que haja fonte de
recursos específica para este fim. Por fim a instalação do equipamento provoca
aumento no consumo de energia elétrica, algo que deve ser dimensionado e
absorvido pelo orçamento destinado a este fim. Diante de todas estas
dificuldades, não há como se permitir a instalação descentralizada e não planejada
dos mesmos. Mas estamos trabalhando para solução desses entraves o mais breve
possível.
AQUISIÇÃO
1. As unidades escolares podem adquirir mobiliários e equipamentos com o Pdde
Paulista? Podem ser adquiridos ventiladores? E Televisores?
R. As unidades escolares podem realizar a aquisição de mobiliários e
equipamentos para atendimento às unidades escolares. Porém, para que não
haja sobreposição de gastos, é necessário que seja remetido e-mail à Diretoria
de Ensino que remeterá a demando ao CEQUI para que a equipe responsável
verifique se não existe previsão de entrega daquele item à escola que
pretende comprar.
2. Podem ser comprados equipamentos e utensílios de cozinha com o PDDE?
R. O PDDE prevê compra de equipamentos de uso pedagógico, não podendo
equipamentos e utensílios de cozinha serem comprados com este recurso.
possível adquirir itens para laboratório?
R. Sim, os equipamentos de laboratório, pelo uso, podem ser comprados com
recursos do PDDE
3. Podem ser adquiridos lavatórios e bebedouros?
R. Sim. Inclusive no atual contexto da pandemia, é recomendável a instalação
de lavatórios nas áreas de pátio e refeitório, para intensificação da
higienização. A compra de mais bebedouros também é uma boa solução para
evitar aglomerações, porém os modelos a serem adquiridos devem ser aqueles
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para uso com copos e garrafas, sendo vedado consumo direto no
equipamento para evitar contágio.
Podem ser realizadas instalações dos quadros branco recebidos?
R. Sim, o PDDE pode ser utilizado para instalação dos quadros brancos.
Podem ser adquiridas cortinas?
As cortinas podem ser adquiridas. Como há uma variedade de modelos, com
diferentes classificações – entre Custeio e Capital – entre eles, é importante a
verificação no site da BEC, da classificação do modelo que se pretende
adquirir, com utilização do recurso correto para sua compra.
As unidades escolares receberão totens de álcool gel ou podem adquiri-los?
R. Todas as unidades escolares receberão nos próximos dias totens de álcool
gel, em quantidade adequada ao número de alunos que possui. Deste modo
orientamos que o item não seja adquirido pelo PDDE Paulista para que não
hajam sobreposições.
É possível realizar reforma de mobiliário?
As reformas de mobiliários e equipamentos de patrimônio da unidade escolar,
e cuja manutenção não seja objeto do contrato de manipulação de merenda
podem ser reformados através do PDDE Paulista. Salientamos que a SEDUC
mantém contrato de reforma dos conjuntos de aluno, de modo que, na
necessidade de manutenção destes itens, deverá se priorizar o uso deste
contrato, acionando a Diretoria de Ensino para providências.

