QUESTIONAMENTO AO CAF - REUNIÃO COM OS DIRETORES DE ESCOLA - 06 E 07/07/2021
Pergunta/dúvida:
Ata de transporte para visitação ao CIEBP

Resposta:
Processo para contratação está em andamento.

Problemas de Funcionários da Empresa de
Limpeza que estão entrando em férias, mas não
Todos os problemas pontuais na execução do
há reposição.
contrato de limpeza devem ser encaminhados
Problemas com a empresa de limpeza no retorno
para o e-mail derptncs@educacao.sp.gov.br, com
das aulas em agosto.
cópia para derptcaf@educacao.sp.gov.br, pois
serão tratadas individualmente com as empresas
responsáveis.
Problemas na execução da limpeza pelas
empresas terceirizadas.

Também reforço que esses ocorrência, além dos
demais problemas detectados pelas Escolas,
deverão ser encaminhadas por meio de Relatório
de Acompanhamento junto com Avaliação - RAQ.

Não há previsão de entrega desse mobiliário pela
SEDUC/FDE para as Escolas. Dessa forma, caso
Falta de mobiliário de refeitório para o reinício das
haja necessidade de aquisição desse mobiliário, a
aulas.
Escola pode comprar com recurso do PDDE
Paulista (verba de capital).

Conserto de mobiliário pela FUNAP.

Devido à grande entrega de conjunto de alunos
que foram entregues pela SEDUC/FDE, estaremos
revisando a necessidade apontada pelas Escolas.
Após, realizaremos uma remessa desse material à
FUNAP para conserto.

Nesse caso, deve haver um tratamento prévio na
Problemas estruturais nas paredes para instalação
parede (com troca de parte do reboco) para que
do KIT CMSP (parede esfarelando).
não haja queda dos equipamentos.
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Primeiramente, deve-se verificar a possibilidade
de atendimento por meio de outras verbas
Necessidade de reparos nas Escolas onde já houve
recebeidas pela APM, em caso de impossibilidade
finalização do PDDE Paulista Manutenção
os casos devem ser encaminhados ao Núcleo de
(custeio).
Obras e Manutenção Escolar que analisará os
casos e dará andamento, se for o caso.

Serviço de Contador:
Qual deverá ser a descrição na Nota Fiscal?
Precisa de três orçamentos?

A contratação do serviço de contador pelo PDDE
Paulista somente será aceito se for constatado a
natureza pontual do serviço.
São exemplos de serviços pontuais: Orientações
técnicas sobre prestação de contas / Análise
parcial da prestação de contas / Análise final de
prestação de contas.
Como todo o gasto realizado pela APM com
recurso do PDDE Paulista, essa contratação
também deverá ser precedida com pesquisa de
preço com três orçamentos.

A compra de computadores realizada pela
SEDUC e entregue nas Escolas não deverá ser
paga pela APM.
A compra de computadores feita pela SEDUC, a
APM deverá pagar esse material?

Solicitação para liberação na SED para digitação
dos gastos realizados agora em 2021.
Problema no acompanhamento dos gastos do
PDDE Paulista devido a muitos recuros
depositados em uma única conta.

Apenas os computadores comprados pela APM
via Ata de Registro de Preço no sistema BEC,
realizada em dezembro, que deverão ser pagos
com recurso do PDDE Paulista.
Foi encaminhado e-mail com os pedidos das
Escolas à SEDUC/COFI solicitando a liberação
desse acesso.
Essa liberação auxiliará as Escolas no
acompanhamento dos gastos visando evitar
equívocos devido às inúmeras verbas depositadas
numa mesma conta corrente.
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A Escola contratou serviço de internet por meio de
recurso do PDDE Educação Conectada, há algum
problema devido à implantação do Projeto Mega
Escola?

Não há problema na contratação e manutenção
de serviço de internet, com recursos do PDDE
Educação Conectada, devido à implantação do
programa Mega Escola.

Não há necessidade de utilizar todo o recurso do
A Escola ainda possui recurso do PDDE Paulista PE PDDE Paulista PE COVID até agosto. A Escola
COVID, necessito gastar todo o recurso até
deverá gerenciar as sobras desse recurso para que
agosto?
a Escola esteja suprida de materiais/serviços no
combate à pandemia do COVID-19.

Como pode ser gasto o recurso do PDDE
Emergencial? (Verba Federal)

Se um serviço não constar no PAF do PDDE
Paulista, ele pode ser realizado?

Não foi previsto no PAF PDDE Paulista a
necessidade da colocação de grades, portas e
instalação do Kit CMSP.

A Escola deve se orientar por meio da Resolução
FNDE nº16/2020.
O objetivo desta verba é com ações de proteção
contra a COVID-19. Todas providências e
materiais, inclusive permanente, que remetam
aos cuidados contra esse novo vírus, podem ser
feitos ou adquiridos.
A escola deve usar o bom senso, estudar as
necessidades sempre focando nessa visão.
As decisões de ações devem ser levadas a
conhecimento da APM e lavradas em ata,
assinada por todos.

Um gasto poderá ser realizado, independente se
estiver no PAF ou não, desde que de acordo com
a finalidade da verba. Porém, qualquer alteração
precisará ser autorizada pela APM e registrada em
Ata.
Observo que apenas os valores totais das verbas
de Capital e Custeio não poderão ser alterados.
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Será aceito orçamentos encaminhados por e-mail
sem assinatura?
Pode ser utilizado orçamento encaminhado pelo
Whatsapp?

Assinatura na Nota Fiscal pelo Fornecedor
(RECEBI), é necessário?

Ainda tenho saldo de capital na conta 1 do PDDE
Paulista, sendo que nessa conta também existe
recurso dos descartáveis. Posso utilizar o recurso
dos descartáveis junto com a verba de Capital?

Foi encaminhado e-mail pelo CAF no dia
14/07/2021 com orientações dos orçamentos que
poderão ser utilizados na Prestação de Contas do
PDDE Paulista.

No PDDE Paulista não é necessário constar na
Nota Fiscal o RECEBI pelo fornecedor.
Porém, nas Prestações de Contas do PDDE
Federal, essa assinatura ainda é obrigatória.

Não pode haver mistura das verbas depositadas
numa mesma conta. O recurso deverá ser
utilizado para a finalizadade e regras ao qual foi
destinado.

Caso não tenha gasto ainda o recurso dos
descartáveis, posso gastar com outro
produto/serviço?

Caso ainda haja saldo do recurso de descartáveis,
esse recurso deverá ser utilizado apenas com esse
material. Caso não tenha destinação para esse
recurso no momento, a Escola deverá mantê-lo na
conta para posterior utilização, caso necessário.

Poderia ter um check list das Prestações de
Contas.

Poderá ser utilizado o Check List fornecido às
Escolas em 2018/2019. Esse documento será
revisado em breve pela DE.

Os rendimentos poderão ser distribuidos
livremente pela Escola em qualquer proporção
Como devo colocar os rendimentos bancários nas
nas Prestações de contas que estão numa mesma
Prestações de Contas que estão na mesma conta
conta corrente. A Escola poderá, por exemplo,
corrente?
incluir esse rendimento em apenas uma das
Prestações de Contas.
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Posso comprar e instalar ar condicionado?

Com o recurso do PDDE Paulista, esse gasto está
condicionado à verificação da rede elétrica pela
FDE. Esse procedimento visa garantir a segurança
predial devido ao aumento da carga elétrica que
esses aparelhos demandam.
Quanto aos recursos do PDDE Federal, não há
impedimento.

Algumas Unidades Escolares realizaram as
correções, porém não reencaminharam a
Minha conta foi reprovada por atraso mesmo após prestação para análise da Diretoria de Ensino.
inserir todas as correções.
Dessa forma não houve alteração do status da
prestação, o que ocasionou a reprovação
automática.

Mesmo tendo realizado as correçoes solictadas
pelo NFI em minha Prestação de Contas, o status
permanece "Em Revisão".

A Escola não realizou o reencaminhamento dessa
Prestação de Contas à Diretoria de Ensino. Se não
houver esse reencaminhamento, o status não se
altera e a Escola poderá ter sua Prestação
Reprovada pelo sistema.

Minha Escola falta pontos de internet que
comporte toda a Escola.

Pode ser utilizado tanto recursos do PDDE Paulista
quanto do PDDE Federal (Educação Conectada)
para ampliação da rede de internet da Escola.
Porém há uma plano da SEDUC (já em
andamento) que consiste na instalação em todas
as Unidades Escolares pontos de acesso wifi.
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Muitas dúvidas quanto ao recolhimento de impostos
nos gastos realizados pela APM com verbas recebidas
(PDDE Paulista e PDDE Federal).

A Escola deverá utilizar o PDDE Federal - manual de
Prestação de Contas e o Roteiro de Retenção de
Impostos da FDE. Ambos estão disponíveis no site da
Diretoria de Ensino
(https://deribeiraopreto.educacao.sp.gov.br/prestacaode-contas/).
Também está sendo programado uma orientação
técnica com as Escolas sobre esse assunto.

