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Itapecerica da Serra, 31 de outubro de 2022.  

MEMORANDO CIRCULAR S.E. Nº 101 / 2022 

“A cidade com a qual sonhamos passa pela escola.” 

 

Aos Diretores das Unidades Escolares  

Assunto: Orientações relativas à A.P.M.  

 

Em complemento às orientações que constam no Memorando Circular S.E. nº 43, 

de 18 de maio de 2022, instruímos: 

 

✔ O recurso do PDDE Conectada deverá ser utilizado para adiantar o pagamento da 

mensalidade de dezembro/2022, fechando assim a Prestação de Contas 2022.  

 

Na Prestação de Contas:  

 

▪ Os extratos deverão conter os pagamentos das mensalidades de janeiro a 

dezembro/2022. 

▪ Deverá conter a fatura e comprovante de pagamento mensal. Se o 

pagamento de dezembro/2022 estiver agendado para descontar, aguardar o 

desconto para entregar a prestação. 

▪ Entregar até o dia 07/11/2022 (segunda-feira), devido ao dia 04/11/2022 ser 

Ponto Facultativo.  
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✔ PDDE – Básico: documentos que deverão ser obrigatoriamente entregues: 

 

▪ Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa de pagamentos 

efetuados; 

▪ Consolidação de Pesquisa de Preço (uma por Nota Fiscal); 

▪ Relação de bens adquiridos (em caso de aquisição de patrimônio); 

▪ Termo de Doação (em caso de aquisição de patrimônio); 

▪ 3 Orçamentos por Nota Fiscal; 

▪ Foto do equipamento ou outros que serão patrimônios; 

▪ Notas Fiscais originais; 

▪ Cópia das planilhas no pen drive ou enviar por e-mail; 

▪ Extratos de Conta Corrente e Fundo de Investimentos de 01/10/2021 até o 

ultimo pagamento no extrato (mês a mês). 

 

✔ Encaminhar uma cópia do termo de renovação do Contrato, via e-mail, para 

dyene.moraes@itapecerica.sp.gov.br. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Keli Patrícia de A. Lopes 

Departamento de Educação Infantil 

Cleonice Madalena Pereira 

Departamento de Ensino Fundamental 

  

Cícera Alessandra de O. Castanha 

Departamento de Educação Especial 

Márcio Bezerra Carvalho 

Secretário de Educação 
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