
 

 

 

 

 

O PDDE Emergencial, instituído pela Resolução/CD/FNDE nº 16, de 07 de outubro de 2020, tem como objetivo 

contribuir, supletivamente, para o provimento das necessidades prioritárias dos estabelecimentos de ensino, em função 

da calamidade provocada pela pandemia da COVID – 19, destinando recursos para adequação das estruturas e 

aquisição de materiais necessários para seguir o protocolo de segurança, com vistas à reorganização do calendário 

escolar e retomada das atividades presenciais.  

 
Assim, a finalidade do PDDE Emergencial é 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. 

 

Observação: 
 

A Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 descreve o detalhamento de despesas de custeio e capital. 

Art. 2º - Para efeito dessa Portaria entende-se como material de consumo e material permanente: 

II- Material Permanente, aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física, e/ou tem 

uma durabilidade superior a dois anos. 

Art. 3º - Na classificação da despesa serão adotados os seguintes parâmetros excludentes, tomados em conjunto, 

para a identificação do material permanente:  

I - Durabilidade, quando o material em uso normal perde ou tem reduzidas as suas condições de funcionamento, 

no prazo máximo de dois anos;  

II - Fragilidade, cuja estrutura esteja sujeita a modificação, por ser quebradiço ou deformável, caracterizando-se 

pela irrecuperabilidade e/ou perda de sua identidade;  

3. ANEXO 2 - Materiais Sugestivos de despesas de Capital: 

PDDE Emergencial e o retorno às aulas presenciais 



III - Perecibilidade, quando sujeito a modificações (químicas ou físicas) ou que se deteriora ou perde sua 

característica normal de uso;  

IV - Incorporabilidade, quando destinado à incorporação a outro bem, não podendo ser retirado sem prejuízo das 

características do principal; e  

V - Transformabilidade, quando adquirido para fim de transformação. 

 

Conforme a destinação de recursos, Resolução nº 16 de 07 de outubro de 2020, vale destacar que a mesma não 

se aplica somente em itens de biossegurança. É importante as unidades executoras (UEx) observarem atentamente o 

Art. 5º e incisos. 

SUGESTÕES DE ITENS PERMANENTES PARA A APLICAÇÃO DO RECURSO PDDE EMERGENCIAL: 

 

 
SEQ. 

ITENS DESCRIÇÃO 

01 IMPRESSORA 
Para impressões de atividades pedagógicas e complementares no remoto e híbrido 
(avaliações, exercícios, divulgação/campanhas, etc.) em referencia ao covid19. 

02 ENCADERNADOR 
Para encadernar materiais impresso de atividade pedagógica de apoio aos alunos 
que não dispõem do acesso à internet em momento pandemico e aulas híbridas. 

03 GUILHOTINA Para o uso de cortes de papeis, folhetins, cartões, panfletos e etc. 

04 QUADRO DE AVISOS 

Afixar materiais educativos de divulgações (cartazes, panfletos, folders etc.) com 
medidas a serem adotadas pelos usuários e/ou de uso na implemantação de projetos 
pedagógicos. 

05 SCANNER Para garantir a qualidade do trabalho remoto diante de regras de distanciamento. 

06 AMPLIFICADOR DE INTERNET Ampliar a qualidade de internet na rede. 

07 MICROFONE DE MESA  
Para melhorar o vídeo chamado, vídeo aulas e reuniões presenciais e, em tempo de 
pandemia. 

08 
MICROFONE DE GRAVAÇÃO 
VIDEO AULAS 

Para qualificar as gravações de vídeos aulas e voz.  

09 HD EXTERNO 
Para melhorar a questão de expansão no armazenamento de informações em tempo 
pandêmico e pelo próprio contexto tecnológico. 

10 HD INTERNO Para viabilizar a expansão de memória do CP. 

11 
SOFTWARE PARA 
COMPUTADOR 

Diversificar os programas para qualificar a funcionalidade do equipamento. 

12 VENTILADOR 
Para promover uma forma de renovação e controle da qualidade do ar nos 
ambientes. 

13 EXAUSTOR Melhorar a ventilação de ambientes.  

14 CIRCULADOR DE AR Para a “renovação" do ar em vários pontos dos ambientes.  

15 
KIT DE LIXEIRAS COM 
DISPOSITIVOS 

Para Impedir o uso das mãos e, assim evitar contaminações. 

16 MÁQUINA DE LAVAR ROUPA Para realizar o processo de limpeza e higienização de utensílios da escola. 

17 BEBEDOURO DE TORNEIRAS Para evitar contato direto e que sirva como dispensadores da água em recipientes. 

18 FILTRO DE ÁGUA Para manter a qualidade da água para o consumo. 

19 LAVA JATO 
Ajudar na remoção de sujeiras das superfícies evitando a propagação de partículas 
contaminadas. 

20 ENCERADEIRA 
Potencializar a limpeza e desinfecção dos espaços de circulação com bom aspecto 
para convivência. 

21 ASPIRADOR DE PÓ 
Ajudar na remoção de sujeiras das superfícies evitando a propagação de particulas 
contaminadas. 



22 PURIFICADOR DE AR Reduzir contaminações de ambientes. 

23 
PULVERIZADOR DE USO 
DOMESTICA 

Auxiliar na limpeza e desinfecção dos ambientes para prevenção do coronavírus. 

24 BALDE MOP COM ESTRUTURA Auxiliar na limpeza sem o contato direto com os acessorios. 

25 TOTEM  
Procedimentos de segurança – Item avaliado como custeio no ano de 2020 por não 
estar na Portaria 448 e, conforme a orientação do FNDE, o mesmo poderá também 
ser classificado como Capital, bastando aplicar o Art. 3º da Portaria 448. 

 
 

FUNDAMENTOS REFERENCIAIS DE ANÁLISE: 

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

Resolução/CD/FNDE nº 15, de 10 de julho de 2014; 

Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18 de abril de 2013; 

Resolução/CD/FNDE nº 09, de março de 2011; 

Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002. 
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