GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Núcleo de Obras de manutenção Escolar
Diretoria de Ensino Região Centro
dectrnom@see.sp.gov.br

Comunicado NOM/ 2016
Prezados (as) Diretores,
A fim de podermos organizar a formação de novo lote de descarte de lâmpadas (Lote nº 022016), estamos enviando planilha anexa que deverá ser preenchida com os dados de sua escola,
Solicitamos que sejam considerados os seguintes procedimentos:
1.

Quantidade Mínimo de Corte para o Descarte: por razões de economicidade deverá
ser considerada como quantidade para descarte estoque maior ou igual a 40 lâmpadas
para o tipo fluorescente tubular. Para as demais lâmpadas considerar estoque maior ou
igual a 5 unidades.
Entretanto, caso haja escola que, por razões de segurança justifique a remoção em
quantidades inferires ao corte acima, poderá ser incluída no levantamento, devendo ser
tratado como procedimento de exceção. As lâmpadas com quantidades inferiores a 40 ou
5 unidades deverão ser mantidas nas escolas em caixas até que seja atingido o mínimo
acima, ocasião em que a unidade de ensino deverá informar ao NOM da DE para que seja
verificada a possibilidade de atendimento da remoção.

2.

Quantidade de Caixas: as colunas existentes na planilha anexa destinadas a informar
quantidades de caixas tipo 1 e 2 somente deverá ser preenchida para os casos em que as
unidades escolares tenham justificado a necessidade de envio de caixas por motivo de
falta. Lembramos que caixas do tipo 1, com capacidade individual de armazenamento de
80 unidades, se destinam exclusivamente ao acondicionamento de lâmpadas
fluorescentes tubulares (0,60 cm ou 1,2m de comprimento). As do tipo 2, com
capacidade de até 48 unidades, são exclusivas para o alojamento de outros tipos de
lâmpadas (elipsoidais ou de bulbo).

3.

Consolidação: os diretores (as) de NOMs deverão consolidar as informações recebidas
de cada unidade escolar jurisdicionada a sua DE que tenha informado estoque a
descartar em planilha Excel utilizando o modelo que segue anexo ao presente e-mail e
não por outro tipo de arquivo, notadamente em Word.
.
4.
Agrupamento de estoque: na hipótese de haver escolas com estoques inferiores as
quantidades de corte acima referidas, poderá ser verificada, a critério da DE, a possibilidade das
escolas encaminharem para uma outra unidade escolar, de forma que nesta escola recebedora
seja alcançado o estoque mínimo de retirada.

5.

Prazo de Envio: para logramos êxito no processamento do novo lote até o final deste
semestre e considerando a existência de saldo de recurso que poderá ser apropriado
para sua execução, solicitamos que as planilhas consolidadas sejam enviadas a este
Núcleo até o próximo dia 20/09/2016, a fim de podermos garantir a utilização do
referido saldo disponível. Caso este prazo não seja cumprido teremos que proceder o
cancelamento do recurso que será destinado para outra atividade.

Aguardando o atendimento solicitada neste e-mail, colocamo-nos a disposição para prestar-lhes
quaisquer outras informações.
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