
 

 

PDDE EMERGENCIAL: 

Base Legal: 

● Resolução/CD/FNDE nº 16, de 07 de outubro de 2020; 

● NOTA TÉCNICA Nº 11/2020/CGEE/DARE/SEB/SEB. 

Definição: 

É uma ação a título emergencial, que teve como motivador a situação de 

calamidade pública provocada pelo Covid-19. 

 

Objetivo: 

Contribuir, supletivamente, para o provimento das necessidades prioritárias das 

escolas (manutenção física e pedagógica), auxiliando na implementação dos protocolos de 

segurança e apoio ao sistema Híbrido de ensino, com vistas à reorganização do calendário 

escolar e retomado das atividades presenciais.  

Onde empregar os recursos: 

Considerando o Art. 5º da resolução nº 16 de 2020, os recursos serão repassados 

e aplicados para a cobertura de despesas de custeio e de capital em atendimento às 

finalidades, vista a apoiar: 

● Na reestruturação dos projetos pedagógicos; 

● No desenvolvimento das atividades educacionais, para revisão de conteúdos e avaliação 

da aprendizagem; 

● Em pequenos reparos, adequações ou serviços necessários à manutenção dos 

procedimentos de segurança; 

● Na contratação de serviços especializados na desinfecção de ambientes; 

● Na aquisição de itens de consumo para higienização do ambiente e das mãos, assim 

como na compra de Equipamentos de Proteção Individual; 

● Nos gastos com a melhoria de conectividade e acesso à internet para alunos e 

professores e, 

● Na aquisição de materiais permanentes.  

 



 

 

Planejamento:  

1.1 - Planejamento Participativo; 

1.2 - Elencar as Ações Prioritárias registrando em Ata;  

1.3 - Elaboração dos Planos de Ação e Aplicação, que serão encaminhados à DDZ para a 

análise e validação por Técnicos responsáveis pelos Recursos Federais. 

 
Repasse dos Recursos: 

● Os recursos para cada escola serão distribuídos em 70% para custeio e 30% para capital 

e poderão ser utilizados nas adaptações que permitam que a escola cumpra os 

protocolos de retorno às atividades presenciais.  

● A escola deve se organizar para utilizar os recursos adequadamente e o mais breve 

possível, para garantir a segurança da comunidade escolar. 

 
Execução dos recursos: 

● Realizar pesquisa de preço: realizar a pesquisa de preços, obtendo, no mínimo, três 

orçamentos; preencher o formulário “Consolidação de Pesquisa de Preços” com os 

menores orçamentos obtidos; e escolher a proposta mais vantajosa para a escola, 

considerando critérios de preços, qualidade e prazo de entrega dos produtos ou 

prestação de serviços, conforme ao que estabelece o Art. 23 da Resolução/CD/FNDE 

nº 15 de 16 de setembro de 2021; 

● Aquisição ou contratação: exigir documentos comprobatórios das despesas 

realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À COORDENAÇÃO DO PDDE/DAGE-SEMED 


