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RESUMO 

 

Na Constituição Federal de 1988, em um processo de maior descentralização 

político-administrativa, foi conferido aos municípios um protagonismo, que também 

ocorreu na área educacional, sobretudo na educação infantil e no ensino fundamental. 

Além disso, o texto constitucional estabeleceu que a gestão do ensino público deve ser 

feita de modo democrático, na forma da lei. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

ao ser regulamentada a gestão democrática do ensino público, foi estipulado que os 

gestores das unidades escolares, os professores e a comunidade escolar devem ser 

envolvidos em tomada de decisões, conferindo-se a estes maior autonomia, em um 

processo de descentralização administrativo-orçamentário. O Programa de Transferência 

de Recursos Financeiros é um dos instrumentos que o Município de São Paulo adota para 

dar concretude a estas disposições constitucionais e legais, ao destinar dotações 

orçamentárias para as Associações de Pais e Mestres. Sem perder de vista as dificuldades 

inerentes ao próprio sistema educacional para a consecução destes objetivos, o presente 

trabalho visa analisar a estrutura do programa municipal, com base em revisão de 

literatura acerca do tema, estudo pormenorizado da legislação e regulamentação 

envolvidas, analise dos valores recebidos e gastos pelas Associações de Pais e Mestres, 

interface com outras verbas, verificação de auditoria do órgão de controle externo, bem 

como pesquisa de campo com alguns atores-chave na implementação do programa 

(gestores municipais e comunidade escolar). Decorrente desta análise, são propostas 

medidas de aprimoramento do programa, tendo em vista as dificuldades identificadas 

durante a pesquisa, bem como os pontos passíveis de atualização e melhorias e, desta 

forma, pretendendo-se contribuir com alternativas propositivas para esta pratica 

vivenciada no setor público. 

 

Palavras chave: Descentralização Administrativo-Orçamentária, Autonomia Escolar, 

Gestão Democrática, Transferência de Recursos, Comunidade Escolar. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In the Federal Constitution of 1988, in a process of greater political-

administrative decentralization, a leading role has been given to the municipalities, 

including in the educational area, especially in early childhood and elementary education. 

In addition, the Constitutional text established that the management of public education 

must be done democratically, according to the law. In the Law of Directives and Bases of 

National Education, when it drew up the decentralized management of public education, 

it was stipulated that teachers and the school community should be involved in decision 

making, which gave them a greater autonomy in a decentralization process of 

administrative and budget management. The Transfer Program of Financial Resources is 

one of the instruments that the city of São Paulo adopts to give concreteness to these 

constitutional and legal provisions, by transferring funds from public budget to Parent-

Teacher Associations. Without losing sight of the inherent difficulties of the educational 

system itself to achieve these objectives, this research aims to analyze the structure of the 

municipal program based on literature review, detailed analysis of applicable laws and 

regulations, data of amounts received and spent by Parent-Teacher Associations and 

interface with other resources, verification of audit realized by an external controlling 

body and field research with some key players involved in implementing the program 

(municipal managers and school community). Based on this analysis, measures are 

proposed to improve the program, considering the difficulties identified during the 

research and the points that could be updated and enhanced, thus aiming at providing a 

contribution with alternative proposals to this practice experienced in the public sector.  

 

Keywords: Administrative and Budget Decentralization, School Autonomy, 

Democratic Management, Transfer of Resources, School Community. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

   No campo das políticas públicas, a política educacional brasileira enfrenta 

grandes e inúmeros desafios e, nos últimos anos, tem sido cada vez mais marcada por 

programas públicos diversos que buscam concretizar objetivos previstos na Constituição 

Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 

 A Constituição, além de reconhecer os municípios brasileiros como entes 

federativos autônomos, atribuiu-lhes diversas competências, em um movimento de 

descentralização político-administrativa. No âmbito educacional, importantes princípios 

foram consagrados, como o da gestão democrática do ensino público (arts. 206 e 211).  

  Nessa seara, a LDB previu a participação das comunidades escolar e local como 

um viés da gestão democrática, bem como estabeleceu que os sistemas de ensino devem 

assegurar às unidades escolares públicas progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa, bem como de autonomia de gestão financeira (arts. 14 e 15). 

 Como instrumento para alcance dessa autonomia, está o mecanismo de 

descentralização orçamentária, no qual se insere o tema do presente trabalho: o Programa 

de Transferência de Recursos Financeiros (PTRF) da Rede Municipal de Ensino de São 

Paulo. 

 Trata-se de Programa instituído no ano de 2005, pelo qual a Secretaria Municipal 

de Educação de São Paulo (SME/SP) transfere recursos financeiros para as Associações 

de Pais e Mestres (APMs), e estas realizam despesas relacionadas às atividades das 

unidades escolares respectivas, de forma supletiva para o funcionamento destas. 

 O Programa tem como objetivo orientador o fortalecimento da participação da 

comunidade escolar no processo de construção da autonomia das unidades educacionais 

da rede municipal de ensino (art. 1º Lei nº 13.991/2005). 

O termo comunidade escolar agrupa os profissionais que atuam na escola, como 

diretoria, professores e demais funcionários, bem como os alunos e os pais ou 

responsáveis por estes.  

Os recursos transferidos pelo PTRF destinam-se a garantir ações que beneficiem 

os alunos e que se voltem prioritariamente ao desenvolvimento de atividades 

educacionais e à implementação de Projetos Pedagógicos. 

O Programa foi definido como tema do presente trabalho após demonstração de 

interesse da própria SME/SP, que indicou à coordenação deste Mestrado Profissional em 
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Gestão e Políticas Públicas (MPGPP) três temas sobre os quais um estudo aplicado teria 

relevância para a Secretaria, sendo um destes o PTRF, selecionado pelo grupo autor. 

Foi então firmado um Termo de Referência – TR com a Secretaria (anexo 1), no 

qual há a contextualização do Programa e as questões de interesse para análise, bem como 

o detalhamento dos objetivos e abordagens.  

Neste Termo, apontou-se que, após mais de uma década da formulação e criação 

do PTRF, voltando o olhar à efetividade do Programa e aos mecanismos de gestão deste, 

a SME/SP verificou a necessidade de analisar a implementação do PTRF, identificando-

se lacunas e dificuldades, passando-se pela vinculação à Lei de Licitações – Lei Federal 

nº 8.666/93, a forma de movimentação de recursos e de prestação de contas, dentre outros 

aspectos de relevo, bem como a interface com outras estratégias de descentralização, 

visando então otimizar o uso dos recursos e o desenho do Programa para melhor alcançar 

os objetivos constitucionais e legais.  

O problema principal a ser tratado na presente pesquisa, portanto, refere-se à 

capacidade do atual desenho do PTRF, como programa de descentralização orçamentária, 

alcançar seus objetivos centrais:  permitir o exercício da autonomia da gestão escolar e a 

gestão democrática do ensino público.  

Como ficará evidente ao longo do texto, a autonomia e a participação que se 

atingem com o PTRF são limitadas, pois existem aspectos da normativa do programa que, 

apesar de atribuírem recursos às unidades escolares, limitam a forma como eles podem 

ser gastos e criam procedimentos burocráticos para a comprovação da idoneidade da 

despesa. 

Serão apresentadas outras limitações decorrentes do próprio sistema, bem como 

outras impostas pelos órgãos de controle, eis que ainda prevalece nestes visão no sentido 

de se controlar de modo rígido os processos de realização dos gastos públicos. 

Ao lado desta questão central, outros aspectos de relevo serão tratados no intuito 

de constatar se há medidas regulamentares e administrativas que possam ser realizadas 

no âmbito da SME/SP para o aprimoramento do PTRF.  

Entre estes, cumpre destacar a análise da atual vinculação do PTRF à Lei de 

Licitações – Lei Federal nº 8.666/93 e a pertinência de aplicabilidade ou desvinculação 

desta exigência, bem como o mapeamento dos pontos de contato e de divergência do 

PTRF com outras estratégias de descentralização orçamentária existentes na rede: o 

adiantamento bancário do Município e o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 

do Governo Federal. 
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Postas tais balizas, alternativas de solução para os desafios da política pública 

selecionada são o fio condutor deste trabalho, eis que a proposta do MPGPP é se produzir 

ao final estudo de caráter aplicado a uma organização pública, voltado a um problema 

real e concreto. 

Para tanto, realizou-se trabalho de campo (detalhado no capítulo 2) visando 

melhor análise situacional, objetivando-se investigar em especial o contexto da prática, 

envolvendo dificuldades e lacunas enfrentados, bem como o contexto dos resultados, 

verificando-se os efeitos reais da aplicação do Programa. 

Após delimitação desta metodologia (capítulo 2), realizou-se pesquisa teórico-

analítica, em revisão de literatura que sinaliza um olhar sobre a política pública objeto da 

pesquisa (capítulo 3), partindo-se então para o entendimento do Programa sob análise: 

histórica e regulamentar, atores envolvidos, estrutura do Programa e interface com outras 

verbas (capítulo 4).  

A partir desse arcabouço, produziu-se um diagnóstico situacional sobre o PTRF 

(capítulo 5) e, com base neste, recomendações contributivas para aprimoramento do 

Programa (capítulo 6). 

  O presente trabalho, dessa forma, sob o enfoque da descentralização orçamentária 

e autonomia das unidades educacionais, visa trazer contribuições para o aprimoramento 

do Programa de Transferência de Recursos Financeiros (PTRF) da Rede Municipal de 

Ensino de São Paulo. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2. DESENHO DA PESQUISA E METODOLOGIA 

 

Considerando que o trabalho final de conclusão do MPGPP tem como propósito 

a aplicação do conhecimento analítico-científico para desenvolver alternativas/soluções 

propositivas para situações/problemas vivenciados no setor público, adotou-se o método 

de pesquisa-ação como norteador do trabalho. 

A pesquisa-ação pode ser definida como “(...) uma forma de investigação-ação 

que utiliza técnicas de pesquisa consagradas para informar a ação que se decide tomar 

para melhorar a prática” (TRIPP, 2005, p. 447). 

Como a pesquisa-ação visa a compreensão da prática estudada (pesquisa) e 

também a produção de mudanças (ação) (RICHARDSON, 2003), mostrou-se ser a 

metodologia mais indicada produzir-se um diagnóstico situacional e, com base neste, um 

prognóstico com recomendações contributivas.  

Passo importante da pesquisa-ação é o reconhecimento, que consiste na análise 

situacional ampla do contexto da pesquisa e das práticas relacionadas a este contexto, 

bem como dos envolvidos nesta prática (TRIPP, 2005, p. 453).  

No Termo de Referência firmado com a organização interessada na pesquisa – 

SME/SP, estabeleceu-se que o trabalho deveria contemplar os seguintes aspectos: 

a) revisão de literatura (capítulo 3);  

b) b.1 - levantamento e análise da regulamentação legal do PTRF (anexo 2 e 3), 

do PDDE e do regramento municipal de adiantamento bancário; b.2 - levantamento e 

análise de repasses efetuados por meio do PTRF e valores utilizados pelas unidades de 

ensino; e b.3 - levantamento e análise de resultados de auditoria realizada pelo Tribunal 

de Contas do Município a respeito do PTRF (capítulo 4); 

c) pesquisa de campo com os principais atores da gestão descentralizada 

(Associação de Pais e Mestres – APM´s, escolas, Diretorias Regionais de Educação 

(DREs) e Secretaria Municipal da Educação, a partir dos setores responsáveis da SME-

SP e da seleção de algumas DREs e unidades de ensino.  

Para o levantamento apontado no item “b.2”, foram solicitados dados numéricos 

à SME/SP quanto ao Programa, realizando-se um recorte temporal dos três últimos anos, 

de 2015 a 2017, visando atualidade das informações. 

Foram então fornecidos pela SME/SP, quanto aos anos de 2015/2017 (anexo 4): 

- Valores repassados pelo PTRF, divididos por DRE e por ano 

- Valores do PTRF utilizados, divididos por DRE e por ano  
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- Número de unidades escolares, por DRE e por ano  

- Número de alunos, por DRE e por ano  

Os dados numéricos foram utilizados no capítulo 4, com o objetivo de expressar 

um panorama geral dos valores envolvidos no Programa, bem como do número de 

unidades e alunos contemplados. 

Como a questão principal da pesquisa delimitou-se na investigação de desafios, 

lacunas e problemas enfrentados na implementação do PTRF, para propositura de 

alternativas de solução, o trabalho teve como norteador a abordagem apontada no item 

“c”. 

Adotou-se metodologia qualitativa, mais adequada para explorar como o PTRF 

tem sido implementado pelos atores envolvidos e identificar dificuldades vivenciadas na 

prática do Programa. 

Para tanto, considerou-se que “(...) se o objetivo for compreender em detalhes os 

motivos (...), a escolha mais acertada é a realização de entrevistas em profundidade” 

(QUEIROZ, 2014, p. 214), optando-se assim pela entrevista como técnica para a coleta 

de dados empíricos. 

    

2.1. Entrevistas realizadas 

A pesquisa de campo foi iniciada com duas entrevistas na SME/SP, uma sobre 

o PTRF, tema do trabalho, e outra sobre o PDDE, outro Programa de descentralização 

orçamentária, de âmbito federal, que também beneficia as unidades de ensino da rede 

municipal.  

Essas entrevistas foram realizadas nos dias 27/04/2018 e 03/05/2018, pelos três 

integrantes do grupo, sendo entrevistados na SME/SP um servidor que trabalha com o 

PTRF e dois servidores responsáveis pelo PDDE. 

Posteriormente, ocorreram duas entrevistas em duas DRE´s distintas, em 

28/05/2018 e 30/05/2018. Em cada entrevista, realizada por dois integrantes do grupo, foi 

entrevistado um servidor que trabalha com o PTRF na respectiva DRE. 

Na última etapa do trabalho de campo, foram realizadas quatro entrevistas em 

quatro unidades de ensino selecionadas, nos dias 20/06/2018 (duas nesta data), 

25/06/2018 e 26/06/2018. Em cada entrevista, realizada por um dos integrantes do grupo, 

foram entrevistados em conjunto o Diretor da escola e o Presidente da Diretoria Executiva 

da APM, se eram pessoas distintas, ou foi realizada entrevista única com o Diretor da 

escola que também cumulava o cargo de Presidente da APM.  
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Os critérios de escolha das DREs, das unidades de ensino e dos entrevistados 

serão especificados em itens próprios. 

 

2.2. Tipologias de entrevistas adotadas 

Nas entrevistas iniciais, realizadas na SME/SP, adotou-se a entrevista do tipo 

aberta. 

A entrevista aberta “Consiste em uma conversa com o entrevistado, a partir de 

uma pergunta principal ou de um tema (...). A partir das respostas, são elaboradas novas 

perguntas, que não seguem uma ordem preestabelecida” (QUEIROZ, 2014, p. 223). 

 A opção decorreu do objetivo de obter o maior número possível de informações 

detalhadas nesse momento inicial da coleta de dados. 

Após a realização dessas entrevistas abertas e análise dos dados coletados, o 

grupo se preparou para as entrevistas nas DREs. 

Foi elaborado, para as DREs, um roteiro semiestruturado (anexo 5), que “é 

caracterizado por uma série de perguntas abertas, feitas verbalmente em uma ordem 

prevista, mas na qual o entrevistador pode acrescentar perguntas (...)” (QUEIROZ, 2014, 

p. 220). 

Entretanto, na primeira entrevista realizada em DRE, o entrevistado tinha vasto 

conhecimento do Programa e já recebeu o grupo tomando a iniciativa e repassando 

informações diversas, fora da ordenação prevista, optando-se então pela condução da 

entrevista de maneira aberta. 

Cabe ressaltar que, mesmo na entrevista aberta, “não significa dizer, contudo, 

que não existe um roteiro. Esse instrumento existe como forma de lembrar o pesquisador 

de pontos importantes sem, contudo, amarrá-lo em uma ordem de perguntas (...)” 

(QUEIROZ, 2014, p. 221). 

Por isso, a entrevista foi conduzida de forma aberta, checando-se ao final os itens 

do roteiro semiestruturado que havia sido elaborado (anexo 5), o que também foi 

realizado na entrevista da segunda DRE, para manter a coerência e uniformidade. 

Após a análise dos dados coletados nas DREs, elaborou-se roteiro 

semiestruturado para entrevistas nas unidades de ensino (anexo 5). 

 Nestas, com a pesquisa de campo já em fase mais consolidada, mas ainda em 

busca de detalhamento das experiências, realizou-se a entrevista semiestruturada, que 

“consiste em uma série de perguntas feitas em uma dada ordem, mas na qual o 
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entrevistado tem a possibilidade de acrescentar questões de esclarecimento” (QUEIROZ, 

2014, p. 223). 

 

2.3. Registro e consolidação das entrevistas 

Nas 8 (oito) entrevistas realizadas, as informações repassadas pelos 

entrevistados foram registradas por anotações escritas à mão pelos entrevistadores.  

Em duas destas entrevistas, as realizadas na SME/SP, houve gravação de áudio, 

mas se optou pela utilização das anotações, para manter a padronização em todas as 

entrevistas. 

Com foco no problema de pesquisa apontado no TR, as informações coletadas 

nas entrevistas foram trabalhadas de acordo com os passos/estágios descritos por 

CRESWELL em proposta metodológica para análise e interpretação de dados 

qualitativos, retratada na figura a seguir (CRESWELL, 2010, p. 218):  

 

 

FIGURA 1 - Análise de dados da pesquisa qualitativa  

                                  Fonte: CRESWELL, 2010, p. 218. 

 

Os dados brutos – anotações de campo de cada uma das entrevistas - foram 

posteriormente organizados, digitados, lidos e então codificados/organizados. Optou-se 

pela organização por temas, e não pela ordem descritiva, para facilitar a comparação dos 

dados, ordenando-se todas as entrevistas na mesma ordem temática. 
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As duas entrevistas realizadas na SME/SP, uma sobre o tema principal - PTRF 

e outra sobre o relacionado Programa Federal PDDE, por serem complementares, foram 

unificadas. 

Com isso, foram consolidadas 7 (sete) transcrições de entrevistas, subdivididas 

em mesma ordem de temas, juntadas no anexo 6 deste trabalho, identificadas por tipo e 

número para resguardar a identidade dos entrevistados. 

Considerando-se que três destas entrevistas foram realizadas no nível 

administrativo do Programa – SME/SP e DREs – serão listadas em ordem aleatória como 

entrevistas SME-DRE 1, SME-DRE 2 e SME-DRE 3.  

As demais, realizadas nas unidades escolares, serão listadas também em ordem 

aleatória como entrevistas EMEF 1, EMEF 2, EMEF 3 e EMEF 4. 

Assim organizadas, as respostas dos entrevistados por temas foram inter-

relacionadas, permitindo-se então a interpretação dos dados, explorados no diagnóstico 

do Programa realizado no capítulo 5. 

   

2.4. Seleção das DREs entrevistadas 

A rede municipal de ensino, como será melhor exposto no capítulo 4, conta com 

13 (treze) Diretorias Regionais. Para escolha de quais seriam entrevistadas, inicialmente 

cogitou-se utilizar um critério que considerasse os valores recebidos por cada uma destas 

nos três anos para os quais foram solicitados dados à SME, 2015 a 2017. 

Para tanto, verificou-se como são calculados os valores repassados pelo PTRF, 

constatando-se que a cada exercício financeiro a Prefeitura divulga a forma de cálculo, o 

valor e a periodicidade das transferências (2º da Lei nº 13.991/2005). 

Nos anos selecionados, tais critérios foram estabelecidos pelas Portarias 

SME/SP nºs 1.616/20151, 1.810/20162 e 4.128/20173 (anexo 3).  

Para os anos de 2015 e 2016, foram previstas 3 (três) parcelas, e para 2017 foram 

2 (dois) repasses. Em todos os anos, os valores foram estabelecidos por tipo de unidade 

educacional beneficiária, bem como de acordo com o número de alunos matriculados. 

Conforme se constata pelos anexos das Portarias, os valores variam de acordo 

com os tipos de unidade escolar (9 tipos contemplados pelo Programa, como será melhor 

                                                           
1 Alterada pela Portaria SME/SP nº 2.296/2015. 
2 Alterada pelas Portarias SME/SP nºs 5.187/2016, 7.333/2016 e 7.684/2016. 
3 Alterada pelas Portarias SME/SP nºs 5.045/2017 e 7.111/2017. 
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exposto no capítulo 4), sendo fixados valores fixos por faixas estabelecidas de número de 

alunos, bem como valor variável calculado em razão do número de alunos matriculados 

versus valor estabelecido por aluno para cada tipo de unidade. 

Considerando-se tais informações, concluiu-se que a diversidade de tipos de 

unidades de ensino integrantes de cada DRE, bem como a existência de variáveis de 

cálculo distintas dificultariam tratar os resultados como um indicador de significância 

prática. 

Passou-se então para a análise de outra variável, pensando-se na utilização dos 

dados de forma a refletir um indicador qualitativo, como capacidade de 

organização/programação das unidades escolares das DREs em relação ao PTRF. 

Como critério, pensou-se no percentual dos valores repassados que foram 

efetivamente utilizados a cada ano por cada DRE. 

Apesar de ser permitida a reprogramação de saldo no Programa (art. 7º Decreto 

nº 46.230/2005), este critério poderia refletir, além de maior necessidade de uso iminente 

dos recursos, maior capacidade de programação e organização, pois a Portaria da SME 

regulamentadora do Programa estabelece que os repasses deverão atender 

prioritariamente as despesas do respectivo exercício orçamentário (item 3.1 Portaria 

4554/08).  

Feita essa proporção com as tabelas fornecidas pela SME/SP, verificou-se que 

nos anos de 2015 e 2016 alguns percentuais ultrapassavam 100%, ou seja, os valores 

gastos superavam os valores recebidos. Diante do resultado, já se cogitou que isso 

provavelmente decorria de saldos reprogramados de um ano para outro, e com isso havia 

valores gastos que superavam os valores recebidos porque incluiriam saldo reprogramado 

de repasse de ano anterior. 

Quanto ao ano de 2017, porém, todos os percentuais eram inferiores a 100%. Por 

isso, a princípio, foi realizado levantamento em relação a 2017, identificando-se as DREs 

com maior, menor e mediano percentual de valor utilizado/valor repassado. 

Aprofundando-se na análise, identificou-se na planilha 2017 a seguinte 

observação: “1º Repasse 2017 - Valores com saldo descontado” e “2º Repasse 2017 - 

Valores normais”, observação essa que não existia nas tabelas de 2015 e 2016. 

Isso explicaria porque na tabela de 2017 não havia DREs para as quais os valores 

gastos superavam os valores recebidos, mas suscitou a dúvida do motivo de haver 

desconto de saldo apenas em relação ao primeiro repasse de 2017, e não em relação ao 

segundo, bem como da razão de inexistir tal observação nas tabelas de 2015 e 2016. 
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Em verificação, constatou-se que, sendo permitida a reprogramação de saldo, 

este nunca havia sido descontado dos repasses do Programa, tendo o desconto ocorrido 

pela primeira vez no último repasse de 2016, por previsão da Portaria nº 7.684/2016, que 

alterou a Portaria original nº 1.810/2016. 

Da mesma forma, em 2017, a Portaria nº 4.128/2017 previu que os recursos 

seriam transferidos com a dedução do valor do saldo apurado na conta bancária das 

APMs. O desconto ocorreu no primeiro repasse de 2017 mas, antes do segundo, a portaria 

original foi modificada pela Portaria 7.111/2017, retomando-se a sistemática comumente 

aplicada no Programa, de repasses sem abatimento de saldo (a questão será melhor tratada 

no capítulo 4). 

Em razão de tantas peculiaridades constatadas envolvendo os valores repassados 

e os utilizados, selecionou-se em complementação um critério mais objetivo, que 

refletisse a estrutura da DRE em si e permitisse selecionar DREs de porte médio. 

As planilhas fornecidas pela SME/SP indicavam, além dos valores envolvidos 

no Programa, o número de alunos por DRE, bem como o número de unidades de ensino 

por DRE. 

Como o número de alunos sofre influência das diferentes densidades 

populacionais das regiões do Município, identificou-se como critério mais consentâneo 

com o objetivo de selecionar DREs de médio porte organizacional o número de unidades 

que cada uma direciona.  

Como o número de unidades escolares alterou-se entre 2015/2017, utilizou-se o 

dado mais recente, 2017, identificando-se a média e a mediana. 

Constatou-se que as duas DREs, de número médio e mediano, representam 

juntas 14,56% das unidades escolares existentes, bem como 13,86% dos alunos. Além 

disso, estão localizadas em duas diferentes regiões do Município.  

Por fim, verificou-se que as duas DREs representativas da média e da mediana 

do número de unidades escolares em 2017 coincidiam com duas DREs da verificação 

anterior, relativa ao percentual de valores repassados que foram efetivamente utilizados 

em 2017 (uma com o maior percentual, de 98,50%, e outra com o menor, de 78,13%), 

fechando-se então nestas duas DREs a escolha para as entrevistas. 

    

2.5. Seleção das unidades de ensino entrevistadas 

Para seleção das unidades escolares nas quais foram realizadas entrevistas, 

primeiramente fez-se um recorte para a escolha de apenas um tipo destas, em razão da 
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diversidade de unidades que recebem o PTRF e das diferentes características que as 

distinguem, bem como visando manter a uniformidade no padrão de experiência dos 

entrevistados. 

Como será melhor delimitado no capítulo 4, são contempladas pelo Programa 

unidades de ensino infantil (Centros de Educação Infantil (CEIs), Escolas Municipais de 

Educação Infantil (EMEIs) e Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs)), 

unidades de ensino fundamental (Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) e 

de ensino fundamental e médio (Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Médio – 

(EMEFMs)), sendo que algumas estão inseridas dentro de um Centro Educacional 

Unificado (CEU). Além destas, são beneficiadas também unidades de maior 

especificidade: Centros de Educação e Cultura Indígena (CECIs), Escolas Municipais de 

Educação Bilíngue para Surdos (EMEBSs) e Centros Integrados de Educação de Jovens 

e Adultos (CIEJAs). 

Verificou-se, dentre os tipos de unidades contempladas, a que representa o maior 

número de alunos e o maior número de escolas, constatando-se que, das 3.095 (três mil e 

noventa e cinco) unidades de ensino da rede pública do município de São Paulo, 542 

(quinhentos e quarenta e duas) são EMEFs, sendo que, dos 986.044 (novecentos e oitenta 

e seis mil e quarenta e quatro) alunos matriculados na rede, 527.468 (quinhentos e vinte 

e sete mil, quatrocentos e sessenta e oito) estão em EMEFs (SÃO PAULO, 2018a).  

Assim, para maior espectro, optou-se por entrevistas em Escolas Municipais de 

Ensino Fundamental (EMEFs). 

Para seleção destas, foram solicitadas às duas DREs que já haviam sido 

entrevistadas dados numéricos contendo, por escola, os valores repassados e os valores 

gastos no PTRF em 2017, ano do recorte da escolha das Diretorias. 

As planilhas enviadas pelas duas DREs entrevistadas, dividias entre dados 

numéricos do primeiro e do segundo repasse de 2017, continham, diferentemente das 

enviadas pela SME/SP, distinção entre valor reprogramado, recebido, rendimentos, valor 

utilizado e saldo, o que possibilitou utilizar com maior segurança e confiabilidade os 

dados para a escolha das unidades escolares.  

Considerando-se que os valores repassados em 2017 envolviam as 

peculiaridades já destacadas no item anterior (foram objeto de duas e não de três parcelas 

e houve desconto de saldo no primeiro repasse), optou-se pela consideração dos valores 

utilizados pelas EMEFs em 2017, ao invés dos valores repassados. 
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Assim, foram consolidados os dados dos valores utilizados, referentes aos dois 

repasses de 2017, pelas EMEFs das duas DREs objeto de estudo, identificando-se a média 

e a mediana dos valores em cada DRE,  selecionando-se então duas escolas por Diretoria.  

A escolha das médias e das medianas objetivaram selecionar unidades com 

experiências de utilização do recurso que refletissem padrões intermediários de valores, 

e com isso visou-se obter informações e práticas mais comuns na aplicação e utilização 

dos recursos. 

Quanto aos entrevistados, optou-se por entrevistar o Presidente da APM, 

responsável pelo recebimento e aplicação dos recursos, bem como o Diretor da escola 

(caso pessoa diversa do Presidente da APM), que tem amplo conhecimento acerca das 

necessidades da unidade. 

Explicitada toda a metodologia adotada, passa-se ao referencial teórico que 

pautou a pesquisa. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA  

 

A revisão de literatura a seguir permite identificar e localizar o mecanismo de 

repasse de recursos financeiros diretamente às unidades escolares no sistema educacional 

brasileiro. 

Inicialmente, quando se discutem políticas públicas, existem inúmeros desafios 

que devem ser enfrentados. Um dos primeiros que atraem debate é quais são as atividades 

que devem ser atribuídas ao Estado e quais devem ser deixadas para a iniciativa privada.  

Esta discussão envolve aspectos ideológicos com grande divergência. Em suma, 

alguns privilegiarão uma visão de Estado minimalista. Para essa corrente, a atividade 

estatal deve se limitar a fornecer a infraestrutura necessária para o desempenho das 

demais atividades, prover as que não atraem o interesse do particular (seja pelo alto custo 

envolvido, seja pela impossibilidade de consumo rival, o que diminui o atrativo 

econômico) e corrigir eventuais distorções que o mercado pode induzir (como os cartéis). 

A outra corrente dominante atribuirá ao Estado, além das atividades 

mencionadas, outras consideradas de interesse público, além das já mencionadas. Para 

ela, alguns serviços devem ser prestados pelo Estado para que estejam disponíveis para o 

maior número possível de usuários, sem o predomínio da lógica do lucro e do consumo 

rival. 

Selecionadas as atividades que devem ser prestadas pelo Estado, 

independentemente da corrente predominante, o passo seguinte é escolher a melhor forma 

de prestá-la. Pode-se optar pela prestação de forma centralizada pelo aspecto federativo, 

no qual o serviço será atribuído ao ente mais abrangente, ou pelo aspecto administrativo, 

com prestação de forma direta pelo próprio ente. Por outro lado, pode-se optar pela 

prestação descentralizada, do ponto de vista federativo, com o serviço atribuído ao ente 

mais próximo do cidadão, ou administrativo, com o serviço sendo gerido pela própria 

unidade executora local e coordenado pelo ente central. 

Na revisão de literatura a seguir, primeiramente analisa-se a descentralização do 

ponto de vista político-administrativo, na qual se situa as competências atribuídas aos 

entres da federação, inclusive os municípios, para depois se tratar da descentralização no 

âmbito administrativo-orçamentário dentro de cada ente e respetivos órgãos, atribuindo-

se a prestação de um serviço ou aspectos de gestão deste a unidades executoras. Neste 

localiza-se a abordagem da descentralização de competências de gestão às comunidades 

escolares.  
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A construção da autonomia representa a próxima etapa analisada, na qual a 

unidade escolar apropria-se das competências outorgadas e passa a exercitá-las. Para 

tanto, o repasse financeiro é essencial, pois sem recursos disponíveis não há substrato 

relevante para decidir e gerenciar decisões. Não obstante, o repasse financeiro não é um 

fim em si mesmo, mas um dos pilares na construção da autonomia da gestão.  

Nesta análise acerca da autonomia, considera-se que o sistema escolar brasileiro 

é rede-orientado (ao contrário do americano, escola-orientado), ou seja, existe a 

possibilidade de atribuição de recursos às unidades escolares, mas sempre de acordo com 

os critérios estabelecidos pelo órgão central (ABRÚCIO e OLIVEIRA, 2018).  

Em seguida, é tratado o princípio da gestão democrática como norteador, 

identificando-se a comunidade escolar como instância dinâmica no processo de ensino e 

tomada de decisões, com atribuições e responsabilidades, compartilhando papel ativo 

com o Poder Público.   

Em contraponto aos ideais de autogestão escolar, autonomia e gestão 

democrática, serão tratadas as questões históricas, legais e culturais existentes no Brasil 

que interferem no alcance destes, buscando-se compreender melhor os desafios existentes 

em diferentes esferas de governo e no âmbito dos atores envolvidos, o que é 

imprescindível para compreender os limites práticos de políticas públicas locais.   

 A revisão de literatura a seguir exposta, assim, apresenta o substrato teórico para 

a compreensão do tema objeto de pesquisa. 

 

3.1. Descentralização político-administrativa: Federação e sistema 

educacional 

O tema de pesquisa do presente trabalho, que se insere no âmbito da 

descentralização orçamentária e da gestão escolar, deve ser precedido da análise de outro 

aspecto descentralizatório, o político-administrativo.   

Isso porque, para melhor compreensão do modelo educacional, é fundamental 

ter em vista a dinâmica federativa brasileira (ABRUCIO, 2010b, p. 39), sendo necessário 

realizar uma análise histórica para tanto. 

Após a independência do país, em 1822, adotou-se uma forma de Estado unitária, 

com centralização político-administrativa, por intermédio da Constituição de 1824, 

“Constituição Politica do Imperio do Brazil”. Entretanto, o modelo central era frágil em 

razão da desigualdade entre regiões e províncias, bem como pelas características 

localistas e oligarquizadas das elites políticas brasileiras (ABRUCIO, 2010b, p.43).  
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Em 1889, é proclamada a República, que põe fim ao período imperial, bem como 

inicia a forma federativa de Estado. Em 1891, é promulgada nova Constituição, 

consagrando a República como “união perpetua e indissoluvel das suas antigas 

provincias, em Estados Unidos do Brazil” (art. 1º). 

A Primeira República (1889-1930) foi pautada pela autonomia dos estados, com 

forte influência das oligarquias, em contraponto ao enfraquecimento das municipalidades 

e do governo federal (ABRUCIO, 2010b). 

No âmbito educacional, verifica-se que, após a independência do país, o Decreto 

Imperial de 1827 figurou como primeira Lei Geral do ensino primário e previu a criação 

de Escolas de Primeiras Letras em todas as cidades, vilas e lugarejos (o que na prática 

alcançou pequena parte da população). O ensino primário acabou ficando a cargo das 

províncias, que contavam com poucos recursos para estabelecer sistemas educacionais, e 

o governo central privilegiou o ensino superior e o ensino secundário voltado à elite, 

configuração que prosseguiu na Primeira República. A expansão das redes dependia da 

condição econômica dos estados, sendo precária na maioria destes (SUMIYA, 2005, p. 

20-23). A oligarquização do poder gerou muitas desigualdades entre os estados, e os 

municípios, que eram muito dependentes, pouco atuaram na educação (ABRUCIO,  

2010b, p. 53-54).  

No período seguinte, na Era Vargas (1930-1945), há a promulgação de duas 

Constituições, a de 1934 e, após o golpe, a de 1937, fortalecendo-se ao longo do período 

o poder central, em detrimento dos estados, impulsionando-se políticas nacionais 

(ABRUCIO, 2010b, p. 44). 

O início da Era Vargas (1930-1945) foi marcado pela criação, em 1930, do 

Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, bem como pela previsão, na nova 

Constituição de 1934, da competência da União para fixar um plano nacional de 

educação. Tomou corpo após a Revolução de 1930 um movimento de defesa de uma 

educação nacional, em especial com o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nacional”, 

de 1932 (SUMIYA, 2005, p. 23-25).   

O movimento teve como mote, além da ação nacional, a descentralização 

coordenada aos governos subnacionais, expectativa frustrada posteriormente, quando 

sobreveio o golpe de 1937, que aumentou ainda mais a força do governo federal no plano 

normativo, mas enfraqueceu estados e municípios (ABRUCIO, 2010b, p. 54-55).  

No período democrático de 1946 a 1964, inaugurado pela Constituição de 1946, 

prossegue a expansão da atuação do governo federal, mas há maior poder conferido aos 
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estados e, pela primeira vez, aos municípios, fortalecendo-se a federalização (ABRUCIO, 

2010, p. 44-45). No âmbito educacional, a União continuou voltando mais esforços às 

universidades e permaneceu a hegemonia dos estados nos níveis primário e médio. Houve 

à época um movimento pelo municipalismo, mas este não teve alcance na Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) promulgada em 1961. Continuou o crescimento da atuação 

nacional no plano normativo, mas com avanço em relação aos períodos anteriores, 

diminuindo-se intervenções que retirassem autonomia dos governos subnacionais 

(ABRUCIO, 2010b, p. 55-56). 

Esse fortalecimento da federação, porém, é rompido com o golpe militar de 

1964, seguido da Constituição de 1967 que, apesar de manter uma República Federativa, 

prezou pela centralização e aumento do poder da União, com redução de autonomia dos 

estados e municípios (ABRUCIO, 2010b, p. 44-45). 

A ditadura militar teve como característica grande centralização na formulação 

das políticas nacionais. Foram feitas inúmeras reformas com o objetivo de fortalecer o 

poder central da União, com o reforço das competências tributárias, com a criação de 

inúmeras empresas estatais federais, órgãos reguladores e outros prestadores de serviços 

públicos. Paralelamente a esse movimento, incentivou-se os Estados-membros e 

municípios a criarem empresas estatais em áreas estratégicas, o que permitiu a esses entes 

desenvolverem capacidade de gestão (ARRETCHE, 1996).  

Na seara da educação, houve uma combinação de centralização da política com 

descentralização na execução, mas esta era tutelada e teve viés clientelista, pois a União 

oferecia programas e recursos beneficiando estados e municípios que melhor seguissem 

os ideais do governo. A União prosseguiu com atuação prioritária em universidades, mas 

interviu nos então renomeados ensinos de primeiro e segundo grau, com um conjunto de 

normas e programas. Os estados continuaram prenominando no ensino de primeiro grau, 

mas houve incentivo à municipalização, com programas e fundos federais (ABRUCIO, 

2010b, p. 56-58).  

A decadência do Regime Militar fez com que a centralização começasse a ser 

mitigada, o que culminou, ao final do período, com a promulgação de uma nova 

Constituição, em 1988, que consagrou um movimento pela descentralização, inclusive 

com novas competências conferidas aos entes locais sem precedentes.  

Com a Constituição Federal de 1988, um novo federalismo é estabelecido. Logo 

no início do texto da norma, no artigo 1º, consagra-se um modelo federalista com quatro 

entes - União, Estados, Distrito Federal e Municípios – a presença dos municípios, 
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inclusive, torna a federação brasileira única no mundo, sendo diversos serviços públicos 

atribuídos a estes4. 

A literatura busca explicações teóricas para a adoção de reformas neste rumo. A 

primeira linha de raciocínio sustenta a descentralização com base em fatores de natureza 

estrutural, ou seja, na maior capacidade do governo local de execução de um serviço 

público. A segunda explicação funda-se em aspectos institucionais: na distribuição 

constitucional de competências, no histórico prévio das políticas e na natureza da política 

descentralizada. A última linha de raciocínio funda-se na demanda por democratização e 

de participação da sociedade civil, em uma medida de proximidade do cidadão do 

prestador do serviço público (ARRETCHE, 1998). 

Na nova Constituição, buscou-se maior repartição e descentralização de 

competências e atribuições legislativas, visando um sistema de cooperação e 

interdependência entre os entes políticos. Estruturou-se, para isso, um sistema que 

combina competências exclusivas, privativas e principiológicas com competências 

comuns e concorrentes, buscando reconstruir um sistema federativo segundo critérios de 

equilíbrio ditados pela experiência histórica (SILVA, 2005, p. 477). 

Nesse âmbito, Abrucio identifica dois pilares da nova Constituição: a já citada 

descentralização, em especial com municipalização, e a interdependência federativa, com 

olhar voltado à cooperação intergovernamental (ABRUCIO, 2010b, p. 45). 

A descentralização, no âmbito educacional, é identificada pela divisão mais 

descentralizada de competências, com viés de municipalização pela importante atribuição 

de atuação prioritária no ensino fundamental e na educação infantil dada os municípios 

(art. 211, § 2º).  

Como elemento matizador, para se evitar uma descentralização desagregadora 

(ABRUCIO, 2010b, p. 60), a coordenação nacional da política educacional coube à 

União, a quem compete, privativamente, legislar sobre as diretrizes e as bases nacionais 

(art. 22, inciso XXIV da CF/88). Esta competência é especialmente realizada na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB - Lei nº 9.394/1996) e no Plano Nacional de 

Educação de duração decenal (art. 214 CF/88). 

                                                           
4 A Constituição, ao reconhecer os municípios como entes federativos, reconheceu também a existência da 

rede municipal de educação, agora não mais subordinadas às secretariais dos estados (SUMIYA, 2005, p. 

35). 
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Os estados e o Distrito Federal têm competência para, juntamente com a União, 

legislar sobre educação e ensino (art. 24, inciso IX da CF/88). No caso dos municípios, a 

competência para legislar sobre educação não está prevista de forma expressa, mas há 

previsão de competência para “legislar sobre assuntos de interesse local” e “suplementar 

a legislação federal e estadual no que couber” (art. 30, incisos I e II)5. Desta forma, o ente 

municipal poderá legislar sobre educação na correspondente circunscrição territorial de 

forma complementar, respeitando as normas federais e estaduais existentes6.  

Quanto à interdependência federativa, a cooperação entre os entes mostra-se 

essencial no âmbito educacional, em razão da existência histórica de rede duais de ensino 

e de competências comuns (ABRUCIO, 2010b, p. 60).  

A Constituição então previu no art. 211 que os entes organizarão em regime de 

colaboração seus sistemas de ensino: à União coube organizar o sistema federal de ensino, 

financiar as instituições de ensino públicas federais e exercer, em matéria educacional, 

função redistributiva e supletiva, mediante assistência técnica e financeira aos demais 

entes; aos estados e ao Distrito Federal coube atuar prioritariamente no ensino 

fundamental e médio e aos Municípios no ensino fundamental e na educação infantil7. 

Além disso, na organização dos sistemas de ensino, os entes definirão formas de 

colaboração para assegurar a universalização do ensino obrigatório.         

Ao longo dos anos, porém, esse modelo educacional desenhado na Constituição 

não alcançou todos os objetivos. A municipalização não atingiu o patamar esperado, 

faltando gerência desse processo de descentralização. Além disso, um efetivo regime de 

colaboração entre os entes nas redes de ensino não foi alcançado, sendo esta uma das 

maiores dificuldades enfrentadas.  

                                                           
5 Neste aspecto, vale a crítica de José Afonso da Silva: “O princípio geral que norteia a repartição de 

competência entre as entidades componentes do Estado federal é o da predominância do interesse, segundo 

o qual à União caberão aquelas matérias e questões de predominante interesse geral, nacional, ao passo que 

aos Estados tocarão as matérias e assuntos de predominante interesse regional, e aos Municípios concernem 

os assuntos de interesse local, tendo a Constituição vigente desprezado o velho conceito do peculiar 

interesse local que não lograra conceituação satisfatória em um século de vigência. Acontece que, no Estado 

moderno, se torna cada vez mais problemático discernir o que é interesse geral ou nacional do que seja 

interesse regional ou local”. (SILVA, 2005, p. 480).    
6 Esta interpretação é corroborada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na qual há previsão 

expressa a respeito da competência dos Municípios para “baixar normas complementares para seu sistema 

de ensino” (art. 11, III).  
7 Segundo SUMIYA, “(...) a municipalização das séries iniciais já tinha sido introduzida desde a Reforma 

de Ensino de 1º e 2º graus (Lei 5.692 de 1971) que, em seu artigo 59, determinou somente aos municípios 

a vinculação de gasto no ensino de 1º grau de pelo menos 20% das transferências do Fundo de Participação” 

(SUMIYA, 2005, p. 56). 
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Apesar de a CF/88 ter buscado estabelecer uma relação de colaboração entre os 

três níveis de governo, “o resultado deste processo foi a instauração de um ‘federalismo 

compartimentalizado’, no qual vigora uma ação estanque de cada esfera governamental, 

com poucos incentivos para a parceria e o entrelaçamento entre unidades federativas” 

(ABRUCIO, 2010b, p. 48).  

Como alternativa, a partir do governo FHC, houve a criação de vários programas 

federais, com distribuição de recursos a governos subnacionais (como por exemplo 

Fundef8 e Fundeb9), bem como distribuição de recursos à própria comunidade escolar 

(ABRUCIO, 2010b, p. 61-62).            

   Sumiya indica (em referência a autora Draibe) os tipos e modalidades de 

descentralização encontradas nos programas federais de educação: 

 

1) Estadualização, quando a Secretaria Estadual de Educação 

recebe e gerencia os recursos de diferentes programas, realiza as 

compras e os distribui às unidades escolares; 

2) Municipalização, quando ocorre o mesmo processo descrito 

acima mas a responsabilidade passa a ser da Prefeitura municipal; 

3) Autonomização da unidade escolar ou escolarização, quando a 

escola é a última unidade do processo de descentralização, e passa 

a definir as prioridades, receber e gerir recursos e prestar contas à 

Prefeitura ou à Secretaria Estadual de Educação” (SUMIYA, 

2005, p. 54). 

 

   É nesse terceiro âmbito que se situa o tema da presente pesquisa, referente à 

descentralização orçamentária e da gestão escolar, com maior autonomia das unidades de 

ensino, questões que serão a seguir exploradas. 

 

3.2. Descentralização orçamentária na gestão escolar e autonomia das 

unidades educacionais 

 

3.2.1 - Gestão educacional e Gestão escolar 

Para a compreensão da descentralização administrativo-orçamentária promovida 

pelo Programa tema da pesquisa, é fundamental pontuar os conceitos de gestão 

educacional e de gestão escolar.  

                                                           
8 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
9 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação 
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A gestão educacional ou do “sistema de educação” remete, segundo Vieira, à 

organização dos sistemas de ensino federal, estadual e municipal e das incumbências dos 

entes federativos nestes, perpassando pela oferta do setor público e privado, bem como 

pela articulação entre as diferentes instâncias normativas, deliberativas e executivas do 

sistema (VIEIRA, 2007, p. 60). 

Neste sentido, a gestão educacional é entendida, aqui, como as ações do Poder 

Público na consecução da política pública: planejamento, formulação, organização, 

regulação, direção e controle.   

Por outro lado, o conceito de gestão escolar situa-se no âmbito das ações no 

estabelecimento de ensino para a execução de função precípua: promoção da educação.  

Vieira bem pontua essa diferenciação:  

 

a gestão educacional refere-se a um amplo espectro de iniciativas 

desenvolvidas pelas diferentes instâncias de governo, seja em termos de 

responsabilidades compartilhadas na oferta de ensino, ou de outras 

ações que desenvolvem em suas áreas específicas de atuação. A gestão 

escolar, por sua vez, como a própria expressão sugere, situa-se no plano 

da escola e diz respeito a tarefas que estão sob sua esfera de 

abrangência. Nesse sentido, pode-se dizer que a política educacional 

está para a gestão educacional como a proposta pedagógica está para a 

gestão escolar. Assim, é lícito afirmar que a gestão educacional situa-

se na esfera macro, ao passo que a gestão escolar localiza-se na esfera 

micro. Ambas articulam-se mutuamente, dado que a primeira justifica-

se a partir da segunda (VIEIRA, 2007, p. 60). 

 

Deste modo, gestão educacional e gestão escolar evidenciam duas dimensões 

que, apesar de profunda inter-relação, não se confundem e exigem adequada 

conceituação.  

Delimitada esta diferenciação, é possível situar a descentralização orçamentária 

abordada neste trabalho no âmbito da gestão escolar, interligada à autonomia das unidades 

de ensino.  

 

3.2.2. Descentralização da Gestão Escolar  

A gestão escolar tem sofrido transformação nas últimas décadas em diversos 

países. Aos modelos centralizados – evidentemente com diferentes formatos entre países 

- foram sendo incorporadas previsões de descentralização, transferindo às unidades 

escolares competências até então inéditas.  
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Segundo Barroso, a descentralização – também denominada de “territorialização 

das políticas educativas” – é um conceito difuso que traduz uma realidade complexa das 

relações entre Estado e educação:  

 

O processo de “territorialização das políticas educativas” não pode, por 

isso, ser reduzido unicamente à dimensão jurídico-administrativa a que 

o debate “transferência” de poderes entre o Estado e o local tem sido 

confirmado, nem muito menos a uma simples modernização da 

administração pública (BARROSO, 1997, p. 10). 

 

Macedo assevera que a descentralização da gestão escolar é uma nova forma 

organizacional iniciada nos anos 1980 em diversos países, na qual há redefinição dos 

papéis das unidades escolares:  

 

Pode considerar-se os anos oitenta, a década a partir da qual se começa 

a reflectir no funcionamento das escolas os efeitos de alterações que 

vêm sendo introduzidas na estrutura da administração do Sistema 

Educativo de diferentes países. Estas alterações traduzem, por parte do 

poder central, o reconhecimento de um novo papel a ser desempenhado 

pela escola. Até então, as competências da escola nos diferentes 

domínios de acção (pedagógico, administrativo e financeiro) definiam-

se na situação de dependência unidirecicional relativamente à 

administração central e/ou a administração regional e local (MACEDO, 

1995, p. 49). 

 

As razões desta mudança de paradigma têm sido atribuídas a inúmeros fatores, 

como leciona Macedo, tais como conhecimentos advindos de pesquisas e estudos na área 

da educação, dificuldades na solução de problemas locais pelo modelo centralizado, 

expansão de ideologias e movimentos sociais e políticos baseados em autonomia 

individual ou coletiva, maiores questionamentos acerca da qualidade dos serviços 

públicos e aprofundamento do conceito de democracia e participação (MACEDO, 1995, 

p. 51). 

Barroso também destaca fatores como o crescimento do sistema educativo, a 

complexidade decorrente da heterogeneidade dos alunos, restrições orçamentárias em 

especial em crise econômica, bem como os “disfuncionamentos burocráticos do aparelho 

administrativo do Estado" (BARROSO, 1997, p. 9). 

No Brasil, em resposta a estas disfunções, a Reforma Gerencial surge como 

contraponto ao modelo burocrático anterior que atravessava inúmeras crises, pautando-se 

nas seguintes premissas principais: 
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Aos poucos foram-se delineando os contornos da nova administração 

pública: (1) descentralização do ponto de vista político, transferindo 

recursos e atribuições para os níveis políticos regionais e locais; (2) des-

centralização administrativa, através da delegação de autoridade para 

os administradores públicos transformados em gerentes crescentemente 

autônomos; (3) organizações com poucos níveis hierárquicos ao invés 

de piramidal; (4) pressuposto da confiança limitada e não da 

desconfiança total; (5) controle por resultados, a posteriori, ao invés do 

controle rígido, passo a passo, dos processos administrativos; e (6) 

administração voltada para o atendimento do cidadão, ao invés de auto-

referida. (BRESSER-PEREIRA, 1996, p. 11-12). 

 

Na mesma época em que as bases da Reforma Gerencial tomam corpo no Brasil, 

a LDB, especificamente no âmbito educacional, traz diretrizes para transferência de 

competências próprias de gestão aos estabelecimentos de ensino. 

Essa descentralização específica da gestão escolar abarcou o aspecto pedagógico 

e administrativo interno, objetivando-se, na legislação, que a escola passasse de mera 

executora mecanicista para partícipe na tomada de decisões locais.  

Entre as novas atribuições estatuídas na LDB para os estabelecimentos de ensino 

(art. 12), merecem destaque a elaboração e execução da proposta pedagógica e 

administração de pessoal e recursos materiais e financeiros. 

Como se percebe, nestas duas incumbências, concedeu-se às escolas poder 

decisório e executivo na esfera pedagógica e administrativa, com a descentralização de 

algumas competências, sem olvidar da obrigatoriedade de observância das leis e regras 

estipuladas pelos entes políticos a que estão subordinadas10.    

Não obstante a previsão legal, as condições de implementação dependem de 

inúmeros fatores internos e externos às unidades escolares, pressupondo uma mudança 

gradual e heterogênea. Entre tais fatores, destaca-se o nível de maturidade do poder 

central e local, além do grau de competência dos atores envolvidos:  

 

O nível de maturidade associada à competência dos grupos sociais é 

fator substancial na determinação da amplitude do processo. É em 

decorrência de tal situação que, em muitos casos, pratica-se muito mais 

a desconcentração, do que propriamente a descentralização, isto é, 

realiza-se a delegação regulamentada da autoridade, tutelada ainda pelo 

                                                           
10 Neste aspecto, cabe indicar inúmeros diplomas legais de observância da unidade da educação no Brasil: 

Constituição Federal (1988); Estatuto da Criança e do Adolescente (1990); Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (1996); Plano Nacional de Educação (2014-2024); além de outros no âmbito do 

município de São Paulo, tais como o Plano Municipal de Educação (2015-2025), o Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (2007) e, 

recentemente, o Currículo da Cidade de São Paulo (2017). 
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poder central, mediante o estabelecimento de diretrizes e normas 

centrais, controle na prestação de contas e a subordinação 

administrativa das unidades escolares aos poderes centrais, em vez de 

delegação de poderes de auto-gestão e autodeterminação na gestão dos 

processos necessários para a realização das políticas educacionais 

(LUCK, 2000, p. 18-19). 

 

O processo de descentralização da gestão escolar, portanto, é complexo e 

heterogêneo, a depender de características peculiares dos poderes centrais e locais, bem 

como de competências existentes ou a serem desenvolvidas e estruturadas.  

Acresce-se a isso que os desafios da descentralização em um país da dimensão 

do Brasil são inúmeros, por ser um país continental com grandes diversidades regionais 

e distâncias, que geram também dificuldades de comunicação, sendo necessário 

implementá-la gradualmente, com conquistas sucessivas (LUCK, 2000, p. 18). 

Outro fator a dificultar o processo de descentralização da gestão escolar no Brasil 

é o fato de o sistema educacional ser fortemente orientado pelas redes de ensino, 

especialmente nas secretarias de educação municipais e estaduais.  

Conforme indica Abrucio, ao analisar a questão:  

 

Não que as escolas públicas não sejam peças-chave, mas são as redes 

que têm maior poder na ordenação das principais ações em áreas como 

gestão de pessoas, o fluxo financeiro, a definição de gestão 

organizacional ou mesmo de políticas pedagógicas (ABRUCIO, 2016, 

p. 35).  

 

 Deste modo, o modelo de organização do sistema educacional é concentrado 

nas redes de educação, não nas escolas, o que corresponde a um modelo “rede-orientado” 

(ABRUCIO, 2016, p. 35).  

Desse perfil, resultam dois problemas centrais: (a.) falta de desenvolvimento de 

competências no âmbito da comunidade escolar para o exercício da autogestão e da 

autonomia; e (b.) ausência de normas e de cultura, no âmbito da rede, de transferência de 

competências às comunidades escolares, restringindo-se ao papel de avaliador e 

fiscalizador.  

Em razão disso, a descentralização de atribuições para as comunidades escolares 

encontra dificuldades históricas, legais e culturais em um sistema mais centrado nas redes.  

Uma maior articulação entre as escolas e a secretaria de educação poderia ser 

útil à superação destes problemas, pois poderia haver orientação dos gestores locais 
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(desenvolvimento de competências de gestão) e a criação de um ambiente mais propício 

à transferência de poderes de gestão (confiança e compromissos). 

Contudo, conforme destacado por Abrucio, “os atores escolares declaram haver 

grandes dificuldades de comunicação com as secretarias”, o que é agravado pela 

“fragilidade das burocracias das secretarias, bem como pela grande descontinuidade de 

políticas” (ABRUCIO, 2016, p. 36).  

É preciso ter esta perspectiva para o entendimento de políticas de 

descentralização no sistema educacional brasileiro, sem a qual qualquer diagnóstico 

padece de exequibilidade eficiente.  

Além disso, não se pode perder de vista que a descentralização é apenas um 

ponto de partida: “a descentralização é um meio e não um fim, na construção da 

autonomia” (LUCK, 2000, p. 22).  

Assim, o caminho a ser trilhado é ainda longo, pois somente após assegurado 

algum grau efetivo de descentralização – cuja realização encontra os obstáculos acima 

tratados - poder-se-á perquirir pelo próximo passo: a autonomia da gestão.  

 

3.2.3. Autonomia das unidades educacionais 

 Enquanto a descentralização de competências transfere às escolas poderes de 

gestão, a autonomia insere-se na atribuição de poder decisório, em menor ou maior grau, 

conforme a relevância das funções outorgadas e a capacidade de gerenciamento local.  

A LDB, como já explicitado, previu uma construção progressiva de autonomia 

às unidades de ensino no Brasil:  

 

Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia 

pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as 

normas gerais de direito financeiro público” (art. 15 da LDB).  

 

Apesar de o dispositivo ser enfático na utilização do modo verbal “assegurarão”, 

impondo, assim, uma obrigação a ser realizada pelos órgãos do sistema nacional de 

ensino, há a previsão da concessão de “progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa e de gestão financeira”. 

  Isso porque, como qualquer mudança de paradigma sócio-político, especialmente 

aquelas que envolvem inúmeros atores e uma rede imensa de complexidades e 

especificidades próprias, não se realiza de forma rápida, racional e homogênea.  
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Na literatura, essa construção da autonomia também é reconhecida como um 

processo progressivo e gradual, e que vai além do âmbito jurídico-administrativo para 

abarcar uma perspectiva socio-organizacional. Para tanto, não deve limitar-se a um 

quadro legal de partilha e distribuição de competências, sendo essencial criar condições 

para “’libertar’ as autonomias individuais e dar-lhes um sentido coletivo, na prossecução 

dos objetivos organizadores do serviço público de educação nacional” (BARROSO, 

1997, p. 20-21). 

Nessa construção, os atores sociais envolvidos precisam, primeiramente, 

assimilar esta nova cultura e, então, adquirir conhecimento e capacidade de articulação 

em setores variados para desenvolver capacidade de decidir sobre questões relevantes.  

No estudo de Barroso11, a construção da autonomia requer, inicialmente, a 

possibilidade da unidade escolar: (a.) adaptar localmente normas gerais, de acordo com 

seu projeto educativo próprio, além de dispor de poder de decisão e de recursos 

específicos de organização e gestão; (b.) efetivar organização interna, através da 

designação de titulares dos diferentes cargos de gestão, estruturação de gestão pedagógica 

intermediária, de apoio administrativo, de apoio pedagógico e de formação de pessoal, 

bem como adaptar normas sobre horários, turmas, ocupação de espaços e regulamento 

interno; (c.) organizar o desenvolvimento das atividades curriculares previstas pela gestão 

educacional e construção de atividades curriculares próprias; (d.) gerir de maneira flexível 

e ajustada às necessidades os recursos humanos, materiais e financeiros; (e.) realizar 

processos de relacionamento externo, tais como interação com a comunidade local, 

associação com outras escolas e estabelecimento de parcerias; e (f.) promover inovação e 

controlar seus resultados, através, por exemplo, de avaliações internas (BARROSO, 

1997, p. 44-45). 

Conforme é possível constatar, há diversas áreas distintas, mas interdependentes, 

a serem desenvolvidas pelas unidades escolares na construção da autonomia, tratando-se 

de um processo social e político, não só administrativo-jurídico.  

A atribuição de poder de decisão aos estabelecimentos de ensino exige, então, 

redefinição das competências e papéis até então desempenhados pela unidade central da 

                                                           
11 O autor aprofunda a questão, indicando a necessidade de, num segundo momento, ser firmado um 

“contrato de autonomia” entre o poder público e as escolas. Todavia, neste aspecto, o tema não será 

aprofundado por escapar à linha de pesquisa traçada e traços objetivos incompatíveis com a legislação 

brasileira.   



40 
 

rede de ensino, cujos efeitos são “transformações de relações de poder, de práticas e da 

organização escolar em si” (LUCK, 2000, p. 15). 

Essas redefinições, na prática, encontram entraves no já citado formato “rede-

orientado” do sistema educacional brasileiro, no qual as principais ações em atividades 

de gestão são concentradas nas secretarias, tais como gestão de pessoas, fluxo financeiro, 

definição de metas e diretrizes e mesmo de programas pedagógicos (ABRÚCIO, 2016, p. 

35). 

Além disso, tradicionalmente as políticas, programas e ações de gestão no 

sistema brasileiro são formulados pelos órgãos centrais, sem a participação das unidades 

escolares, que se restringem à implementação do que fora imposto. Não se constata a 

articulação entre a rede (secretarias) e as unidades escolares na busca de mecanismos e 

formação condizentes com a realidade escolar.  

 Como resultado, ainda que se confira certas competências às escolas, as redes 

mantêm o controle da gestão através de mecanismos excessivos de tutela dos programas 

e políticas.  

Nesse aspecto nos alerta Heloisa Luck:  

 

É possível afirmar que, tendo em vista o momento de transição entre 

esses dois enfoques, a escola se defronta muitas vezes, ainda, com um 

sistema contraditório em que as forças de tutela ainda se fazem 

presentes, ao mesmo tempo em que os espaços de abertura são criados, 

e a escola é instigada a assumir ações para as quais ainda não 

desenvolveu a competência necessária (LUCK, 2000, p. 14 e 15). 

 

Assim, é necessário conciliar as competências existentes com o desenvolvimento 

daquelas necessárias ao novo espaço de ação. Caso contrário, há mera transferência de 

uma atribuição que, além de não ser executada eficazmente, não contribuirá para o 

fortalecimento da unidade escolar.  

Por isso, o modelo educacional adotado no país orientado predominantemente 

pelas redes (ABRUCIO, 2016, p. 35), aliado à desarticulação institucional com as escolas, 

resulta em um grande desafio a ser superado para o desenvolvimento e exercício da 

autonomia no âmbito da comunidade escolar.  

Portanto, suplantar este modelo já sedimentado no país exige muita articulação 

entre as escolas e as redes.  
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Além disso, o paradigma legal transporta a atribuição das unidades de ensino 

para um outro espaço a ser construído, que envolve democratização e compartilhamento 

de poder:  

 

a democratização do processo de construção social da escola e 

realização de seu trabalho, mediante a organização de seu projeto 

político-pedagógico, o compartilhamento do poder realizado pela 

tomada de decisões de forma coletiva, a compreensão da questão 

dinâmica e conflitiva e contraditória das relações interpessoais da 

organização, o entendimento dessa organização como uma entidade 

viva e dinâmica” (LUCK, 2000, p. 16). 

 

Nesse sentido, aliado à concretização da descentralização e da autonomia, está a 

democratização do processo de construção social nas escolas, aspecto tratado no item a 

seguir.  

 

3.3. Gestão Democrática  

A gestão democrática pode ser visualizada com um eixo transversal à 

descentralização da gestão escolar e, com esta, à conferência de maior autonomia às 

unidades, conforme Vieira assinala ao afirmar que “a gestão educacional refere-se ao 

âmbito dos sistemas educacionais; a gestão escolar diz respeito aos estabelecimentos de 

ensino; a gestão democrática, por sua vez, constitui-se num “eixo transversal”, podendo 

estar presente, ou não, em uma ou outra esfera” (VIEIRA, 2007, p. 60). 

No caso brasileiro, este eixo foi consagrado na Constituição Federal de 1988, 

promulgada em um contexto de redemocratização política e anseios de efetivação de 

ideais democráticos, que trouxe dispositivos que garantem a participação da população 

na gestão de políticas públicas associadas a direitos sociais12. Expressamente no âmbito 

educacional, a Constituição prevê que a educação será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade (art. 205), tendo como princípio a gestão democrática do ensino 

público (art. 206). 

Deste modo, a sociedade é trazida para dentro do sistema educacional para 

contribuir ativamente, a fim de consolidar o valor democrático13.    

                                                           
12 Conforme se depreende dos seguintes dispositivos constitucionais: (a.) art. 10 (interesses profissionais 

ou previdenciários); (b.) art. 194, parágrafo único e inciso VII (seguridade social); (c.) art. 198, caput e III 

(saúde); (d.) art. 204, caput e inciso II (assistência social).  
13 Dada a temática da presente pesquisa, no âmbito no Município de São Paulo, também foi adotada a 

previsão de gestão democrática das unidades escolares do sistema municipal no artigo 211 de sua Lei 

Orgânica, de 04 de abril de 1990.  
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A previsão constitucional, portanto, busca garantir a execução da administração 

da escola para além do Poder Público. Não se deve tratar de uma participação consultiva, 

limitada a audiências públicas ou consultas, como sujeito passivo ou mero destinatário do 

processo de execução.  

Por se tratar de um “princípio constitucional”, tem-se na gestão democrática uma 

norma a ser realizada da forma mais ampla quanto possível. Conforme Alexy, os 

princípios constitucionais e legais são mandamentos de otimização a serem concretizados 

de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas (ALEXY, 2010, p. 19-32). 

Para a realização do princípio da gestão democrática do ensino, então, foram 

estabelecidas regras jurídicas específicas, após oito anos de vigência da Constituição 

Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 

 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 

democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as 

suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos 

escolares ou equivalentes 

 

A participação da comunidade escolar e local, assim, é indicada expressamente 

como princípio norteador da gestão democrática. Isso porque nesta não somente a direção 

da escola é gestora, mas também a comunidade escolar se torna ator, como indica Luck:  

 

(...) emerge o entendimento de que professores, equipe técnico-

pedagógica, funcionários, alunos, pais, comunidade, todos, não apenas 

fazem parte do ambiente cultural, mas formam e constroem, pelo seu 

modo de agir, em vista do que, de sua interação dependem a identidade 

da escola na comunidade, o seu papel na mesma e os resultados (LUCK, 

2000, p. 16).  

 

 Nessa linha, o primeiro Plano Nacional de Educação (PNE) (Lei n.º 10.127, de 

09 de janeiro de 2001) indica, dentre os objetivos traçados, a “democratização da gestão 

do ensino público”. O tema foi tratado também em diversos tópicos do PNE, sendo 

relevante transcrever trecho inserido no item “financiamento e gestão”:  

 

Finalmente, no exercício de sua autonomia, cada sistema de ensino há 

de implantar gestão democrática. Em nível de gestão de sistema na 

forma de Conselhos de Educação que reúnam competência técnica e 

representatividade dos diversos setores educacionais; em nível das 

unidades escolares, por meio da formação de conselhos escolares de 
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que participe a comunidade educacional e formas de escolha da direção 

escolar que associem a garantia da competência ao compromisso com 

a proposta pedagógica emanada dos conselhos escolares e a 

representatividade e liderança dos gestores escolares14.  

 

Atualmente, está em vigor o segundo Plano Nacional de Educação (Lei n.º 

13.005, de 25 de junho de 2014) a ser implementado entre 2014 e 2024, no qual, entre as 

diretrizes, também está a “promoção do princípio da gestão democrática da educação 

pública”. 

No atual PNE, tornou-se obrigatório aos entes públicos estaduais e municipais 

criar “leis específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão 

democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de atuação”, no prazo de dois 

anos (art. 9º).  

Outra obrigação estipulada no PNE é o apoio técnico e financeiro da gestão 

escolar mediante transferência direta de recursos financeiros à escola, garantindo a 

participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando 

a ampliação da transparência e o efetivo desenvolvimento da gestão democrática15.  

Percebe-se, assim, a adoção na legislação citada de três vetores na concretização 

da gestão democrática: reconhecimento da unidade escolar como ente partícipe com 

competências pedagógicas, administrativas e financeiras; concessão de repasses diretos à 

gestão local e exigência da participação da comunidade escolar no planejamento e na 

utilização de recursos.  

Trata-se, porém, de um processo de construção social e democrática, não se 

podendo ignorar, para além das questões legais, os traços históricos, culturais e 

institucionais que fazem deste um movimento complexo e, assim, um desafio no sistema 

educacional brasileiro. 

Nas palavras de Cury, neste novo modelo “a gestão vai além do estabelecimento 

e se coloca como um desafio de novas relações (democráticas) de poder entre o Estado, 

o sistema educacional e os agentes deste sistema nos estabelecimentos de ensino” 

(CURY, 2002, p. 173).  

Para se estabelecer essas novas relações democráticas de poder, a tradição 

autoritária de Estado anterior à atual Constituição ainda gera dificuldades na ocupação de 

espaços participativos no país:  

                                                           
14 Brasil. Lei Federal n.º 10.127, de 09 de janeiro de 2001. Plano Nacional de Educação. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF, 10.01.01, p. 175, subitem 11.2. 
15 Conforme estratégia 7.4 da meta 7 do PNE/2014 
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A ordem jurídica de caráter democrático se impôs como um todo, aí 

compreendida a área educacional. Por isso, a ordem constitucional que 

nasceu em 1988 consagrou princípios caros à democracia e educação 

democrática. Ela é tanto um modo de se opor ao que até então vigia em 

termos de medo e de despotismo, quanto uma maneira de se propor a 

gestação de uma nova maneira de se administrar a coisa pública ou seja 

sob a forma de virtude como amor pela coisa pública. Isto significa que 

a construção da ordem democrática tenha se estendido do campo 

jurídico para o conjunto das práticas sociais e políticas. O autoritarismo 

no Brasil possui raízes mais fundas em nossa história do que o período 

militar, expressão recente de uma característica de nossas classes 

dirigentes (CURY, 2002, p. 166-167).   

 

Além disso, por razões já expostas, houve inúmeros desequilíbrios na 

estipulação de competências para a execução da política educacional desde a 

independência do Brasil, como apontado no item 3.1.  

A gestão democrática esbarra, assim, na própria concepção do sistema 

educacional construído em bases muito regulamentadas e pouco democráticas, posto não 

ter havido “incentivos financeiros, gerenciais ou de democratização que guiassem a 

relação entre os níveis de governo e sua necessária colaboração” (ABRUCIO, 2010b, 61).   

Além disso, em razão da aprofundada desigualdade administrativa, política e 

econômica entre Estados e Municípios no Brasil, essa dificuldade de cooperação 

intergovernamental, que prejudica a construção de ações e programas educacionais entre 

os diferentes níveis de governo de forma colaborativa, também afeta o avanço da gestão 

democrática:  

 

[...] a gestão democrática local avançou bem menos do que o previsto 

pela norma legal. Decerto que há experiências inovadoras e 

democratizantes em redes e escolas municipais, mas a desigualdade que 

marca do país torna o processo mais difícil caso não haja maior atuação 

de outros níveis de governo (ABRUCIO, 2010b, p. 61).  

 

Para além dessa questão intergovernamental, a própria construção do sistema 

educacional brasileiro como “rede-orientado”, no qual as redes, e não as escolas, 

concentram as principais atribuições para a gestão de pessoas, recursos, diretrizes 

organizacionais e política pedagógica (ABRUCIO, 2016, p. 35), também é fator 

dificultante da democratização.  

Nesse sentido, LUCK aponta:  
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Quando se observa que alguns sistemas de ensino descentralizam, 

centralizando, isto é, dando um espaço com uma mão, ao mesmo tempo 

que tirando outro espaço, com outra, pode-se concluir que o princípio 

que adotam não é o da democratização, mas o de maior racionalidade 

no emprego de recursos e o de busca de maior rapidez na solução dos 

problemas (LUCK, 2000, p. 17). 

 

Assim, como o sistema educacional brasileiro é moldado por uma lógica de 

pouco espaço de tomada de decisões no âmbito das unidades escolares, programas e ações 

cujo objetivo seja fomentar a gestão democrática nas comunidades escolares terão como 

desafio principal galgar maior espaço às escolas para a tomada e execução de decisões 

próprias, enfrentando-se esse contexto histórico, legal e cultural de pouca autonomia.  

Portanto, a construção de uma gestão escolar mais democrática depende não 

apenas da adoção de programas subnacionais de incentivo, mas também da melhor 

articulação entre os diversos níveis de governo, bem como de mudanças de diretrizes para 

transferências mais reais e efetivas de poder decisório na ponta. 

Não se pode perder de vista, assim, que a mudança para um modelo mais 

autônomo e democrático é complexa, exigindo alterações substanciais em regras e 

relações até então estabelecidas e praticadas. De toda forma, programas voltados à 

promoção dessa gestão democrática, apesar do contexto de dificuldades a ser enfrentadas, 

são essenciais como experiências democratizantes incipientes na educação.  

Isso porque, para a efetivação da gestão democrática, além da autonomia de 

gestão da escola, liderança do diretor e participação da comunidade, é essencial a 

existência de recursos sob controle local (LUCK, 2000, p. 19), ponto a ser abordado no 

próximo item.  

 

3.4. Papel da transferência de recursos financeiros  

 A transferência de recursos financeiros mostra-se essencial ao desenvolvimento 

da gestão democrática, apontando Barroso para a relevância dessa transferência como 

reforço à autonomia, adequando-se os recursos disponibilizados às condições específicas 

de cada escola e dos projetos que pretendem desenvolver (BARROSO, 2004, p. 72). 

Essa dimensão vai além da questão financeira em si, eis que é com a 

disponibilização dos recursos que é possível construir mecanismos maiores, de 

descentralização decisória e estímulo à participação da comunidade escolar:  

 

A autonomia não se resume, portanto, à questão financeira, nem é mais 

significativa nessa dimensão, e sim na política, isto é, no que se refere 
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à capacidade de tomar decisões compartilhadas e comprometidas e usar 

o talento e a competência coletivamente organizada e articulada, para a 

resolução dos problemas e desafios educacionais, assumindo a 

responsabilidade pelos resultados dessas ações, vale dizer, apropriando-

se de seu significado e de sua autoria (LUCK, 2000, p. 21). 

 

 A construção dessa autonomia depende ainda da abordagem de dois aspectos: 

suficiência dos recursos financeiros ao exercício do poder decisório e flexibilidade da 

utilização destes.  

A tomada de decisões exige suficiência de recursos financeiros, sendo a 

precariedade destes um dos maiores impedimentos à realização dos trabalhos no âmbito 

escolar (LUCK, 2000, p. 14). Se os recursos são reduzidos, pouco espaço para tomada de 

decisão existirá e, com isso, pouco estímulo haverá à participação da comunidade escolar.   

Logo, a suficiência de alocação dos recursos à consecução dos projetos é 

imprescindível à construção da autonomia. Nesse sentido, questão relevante diz respeito 

aos gastos fixos e obrigatórios ao funcionamento rotineiro da unidade escolar a serem 

suportados por recursos financeiros transferidos, pois, ainda que elevados os repasses, 

deve ser considerado qual o montante restará após tais compromissos.  

É necessário ainda a flexibilização das regras de utilização dos recursos, pois 

“não se pode querer reforçar a autonomia, por um lado, e por outro lado, retirar na prática 

essa autonomia, através de sistemáticos e opressivos sistemas de controlo” (BARROSO, 

2004, p. 73). 

Sobre o tema, alerta Luck:  

 

[...] realiza-se a delegação regulamentada da autoridade, tutelada ainda 

pelo poder central, mediante o estabelecimento de diretrizes e normas 

centrais, controle na prestação de contas e a subordinação 

administrativa das unidades escolares aos poderes centrais, em vez de 

delegação de poderes de auto-gestão e autodeterminação na gestão [...] 

(LUCK, 2000, p. 18-19). 

 

Essa questão acerca da flexibilidade na utilização e prestação de contas de 

recursos, cabe ressaltar, transpassa o âmbito escolar ora tratado e abarca um movimento 

maior, que envolve não apenas a descentralização orçamentária na gestão escolar, mas 

também um movimento geral de descentralização na execução de políticas públicas. 

   Na já citada Reforma Gerencial, iniciada no Brasil pelo Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho do Estado (PDRAE), aprovado em 21 de setembro de 1995, iniciou-se um 

processo de descentralização na execução de diversas políticas públicas sociais para o 

setor público não estatal ou setor privado, mediante associação, convênios e parcerias, 
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com o objetivo de ser alcançada maior eficiência, contrapondo-se ao engessamento e 

pouca agilidade de resposta dos serviços prestados diretamente pelos entes políticos16.  

  Importante destacar haver na literatura discussão, sob diferentes perspectivas, a 

respeito do modelo de prestação de serviços públicos, os quais implicam em diferentes 

papéis a serem desempenhados pela sociedade, em três tendências: modelo gerencial 

puro, consumerism, e Public Service Orientation (ABRUCIO, 1997).  

O modelo gerencial puro é focado na eficiência através da racionalização 

orçamentária, adotando-se técnicas voltadas a avaliação de desempenho. Já para a teoria 

consumerism, as estratégias na prestação do serviço público devem ser voltadas para a 

qualidade e, para isso, enfoca na satisfação do usuário do serviço, visto como um 

consumidor. Entretanto, além do problema na identificação do usuário de serviço público 

como consumidor, este conceito não engloba todos os aspectos da cidadania.  

Por isso, surge outra evolução do modelo gerencial: o Public Service 

Orientation. Para seus defensores, os cidadãos devem participar das decisões que afetam 

seus dia-a-dias. Além disso, são incorporados ao debate da gestão pública os conceitos 

“como accountability, transparência, participação política, eqüidade e justiça, questões 

praticamente ausentes do debate sobre o modelo gerencial” (ABRUCIO, 1997, p. 26). 

A prestação de contas dos recursos públicos também faz parte desse debate, 

devendo ser voltada mais aos resultados do que aos procedimentos burocráticos.  

   Em meio a esse debate, foram criados no Brasil inúmeros mecanismos legais para 

a transferência de recursos à sociedade civil a fim de promover a implementação de 

políticas sociais, tais como Lei n.º 9737/98 (OS), Lei n.º 9.790/99 (OSCIP), Lei n.º 

8.987/95 (Regime de Concessão e Permissão), Lei n.º 9.637/98 (Contrato de Gestão), Lei 

n.º 11.079/04 (PPP).  

Também neste contexto, foram criados mecanismos de repasse de recursos 

públicos a entidades privadas vinculadas às escolas públicas, bem como escolas privadas 

sem fins lucrativos, como os Programas tratados no presente trabalho, o Programa 

Dinheiro Direto na Escola - PDDE, na esfera federal, e o PTRF, no município de São 

Paulo17.  

                                                           
16 Neste sentido, no modelo de transferência de recursos financeiros no âmbito do PTRF e do PDDE foi 

adotada nesta lógica. As transferências de recursos não são realizadas diretamente às unidades escolares, 

mas a entidades de direito privado, sem fins lucrativos e que possuam representantes da comunidade 

escolar. 
17 E também em outros municípios, como municípios de Santo André/SP, Dourados/MS e Curitiba/PR.   
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Portanto, além das diretrizes da descentralização da gestão escolar, construção 

de autonomia e da gestão democrática, os repasses de recursos ora tratados também 

devem abarcar o âmbito mais geral da desburocratização que envolve a descentralização 

de serviços públicos como um todo, que serão melhor exploradas ao longo deste trabalho. 
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4. O PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO PAULO 

 

4.1. Criação do Programa  

 

4.1.1. Histórico 

O Programa PTRF foi instituído em junho de 2005, por intermédio da já citada 

Lei nº 13.991/2005, como Programa de Transferência de recursos financeiros, através da 

Secretaria Municipal de Educação, em favor das Associações de Pais e Mestres das 

Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino (art. 2º Lei). 

A aprovação da legislação decorreu do Projeto de Lei nº 155/2002, de autoria do 

Vereador Paulo Frange. O Projeto dispunha sobre a "celebração de convênios para 

repasse de recursos às Associações de Pais e Mestres - APMs" com objetivo de “fortalecer 

a participação comunitária no processo de construção da autonomia das escolas 

municipais” (art. 1º) e, na redação original do projeto, intitulava o Programa de "Gestão 

Participativa de Recursos da Escola Municipal". 

Na Justificativa ao Projeto, o Vereador valeu-se da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB, que, como visto, estabelece que os sistemas de ensino 

assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica progressivos graus não só 

de autonomia pedagógica, mas também de autonomia administrativa e de gestão 

financeira (art. 15). Além disso, no mencionado projeto de lei, foram trazidas as seguintes 

justificativas:  

 

A qualidade de ensino se efetivará não só, mas também, pela viabilidade 

material escolar para os usuários da escola pública [...]. Uma pesquisa 

realizada por este Vereador deixa claro que seria possível, via 

Associação de Pais e Mestres, a compra do material escolar necessários 

para os alunos.  

Com a compra do material escolar a cargo das Associações de Pais e 

Mestres, estes poderão fazer larga pesquisa no mercado, adquirindo 

daquele que oferecer o melhor preço e condições, afastando os riscos 

de licitações espúrias e impugnadas que só atrasam o processo de 

compra, sem benefícios para as crianças. 

 

Deste modo, já no projeto de lei foi trazido como objetivo a possibilidade de 

facilitar a aquisição de bens e serviços às escolas municipais através da atuação das 

APMs.  
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Apesar de não explicitado na Justificativa do Projeto de Lei, no trabalho de 

campo realizado foi identificado em entrevistas que o Programa Municipal teve 

inspiração também em outro programa de repasse financeiro a unidades de ensino, o 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Governo Federal, criado em 1995. 

No PDDE, que será melhor detalhado em outro item deste capítulo, a unidade 

executora própria, responsável pelo recebimento dos repasses e pela execução dos gastos, 

é entidade privada sem fins lucrativos, representativa das escolas públicas, integrada por 

membros da comunidade escolar, sendo essencial que congregue pais, alunos, 

funcionários, professores e comunidade. 

Como em São Paulo, tanto no âmbito estadual como no municipal, a Associação 

de Pais e Mestres - APM já era a entidade consolidada com esse perfil (SOUZA, 2012, p. 

64-66), foi definida na instituição do PTRF como unidade executora. 

Na Justificativa ao Projeto de Lei de criação do Programa Municipal, foi 

destacado o papel da APM, indicando-se que “A descentralização de recursos, enquanto 

as Unidades Escolares não se tornam Unidades Orçamentárias, somente é possível via 

convênio com às Associação de Pais e Mestres”, sendo ressaltando que estas garantirão 

“(...) que os recursos sejam efetivamente gastos de acordo com a necessidade da escola e 

dos alunos”. 

O Projeto não foi aprovado na redação original, tendo sido apresentado um 

Projeto Substitutivo pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de 

São Paulo, no qual o programa passa a ser denominado Programa de Transferência de 

Recursos Financeiros (PTRF), com dispositivos mais restritivos, tais como: (a.) exclusão 

da participação do Conselho Escolar na supervisão de utilização dos recursos; (b.) 

determinação de portaria anual para regulamentar prazos, valores e forma de cálculo, 

enquanto no projeto original não exigia que fosse anual; e (c.) vedação da utilização em 

obras, reformas estruturais de qualquer vulto, sem prévia aprovação pela SME. Ao final, 

o Projeto Substitutivo foi convertido em lei.  

Deste modo, apesar de inicialmente ter sido proposto num modelo mais flexível, 

houve seu enrijecimento durante a tramitação. Interessante notar que o nome do Programa 

passou de "Gestão Participativa de Recursos da Escola Municipal" para “Programa de 

Transferência de Recursos Financeiros”, o que pode ser interpretado, em alguma medida, 

como menor foco nos ideais de “gestão democrática” dos recursos. Além disso, a 

participação efetiva do Conselho Escolar foi excluída, de modo que a SME tivesse o 
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contato diretamente com as APMs, o que prejudicou maior articulação local entre APMs 

e representantes escolares e, portanto, o próprio caráter participativo do repasse.   

Como já mencionado e pôde ser constatado no processo legislativo do PRTF, no 

Brasil, não há uma conjuntura favorável a processos de descentralização administrativa, 

destacando-se ainda na educação ser o sistema “rede-orientado” (ABRUCIO, 2016, p. 

35), havendo resistência de muitos setores na transferência de tradicionais competências 

à órgãos locais ou à sociedade.  

 

4.1.2. Marco Legal e Regulatório 

A Lei Municipal instituidora do PTRF, Lei nº 13.991/2005, contém as diretrizes 

gerais, com 8 artigos, sendo regulamentada pelo Decreto nº 46.230/200518, com 10 artigos 

e um anexo. 

Maior detalhamento do Programa veio por intermédio de Portaria, 

primeiramente a Portaria SME/SP nº 6.475/2005, revogada pela então vigente Portaria 

SME/SP nº 4.554/2008, que contém 7 itens gerais e dois anexos. O anexo I com 32 itens, 

muitos desmembrados em subitens, trata dos procedimentos para a transferência de 

recursos e para a prestação de contas. Já o anexo II traz quadros para a prestação de contas 

dos recursos destinados à execução do Programa. 

A regulamentação principal do PTRF, assim, concentra-se na Lei nº 

13.991/2005, no Decreto nº 46.230/2005 e na Portaria SME/SP nº 4.554/2008 (anexo 2), 

que serão indicados ao longo do texto como Lei, Decreto e Portaria com as respetivas 

menções a artigos ou itens. 

Além da Portaria geral regulamentadora, a Secretaria expede Portarias anuais 

que, a cada exercício financeiro, definem a forma de cálculo, o valor e a periodicidade 

das transferências do Programa (art. 2º Lei). 

Visando facilitar a compreensão dessa regulamentação geral, a SME elaborou 

em 2008 um Manual de “Procedimentos para aplicação dos repasses referentes ao 

Programa de Transferência de Recursos Financeiros – PTRF à Rede Municipal de Ensino 

de São Paulo”. Como o manual foi escrito quando ainda estava vigente a Portaria de 2005, 

foi atualizado posteriormente de acordo com a subsequente Portaria SME/SP nº 

4.554/2008. 

                                                           
18 Atualização: o Decreto Municipal nº 47.837/2006 confere nova redação ao “caput” do artigo 2º do 

Decreto nº 46.230/2005. E o Decreto nº 56.343/2015 estende o Programa para os Centros Educacionais 

Unificados – CEUS. 
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O manual, lançado quando o então Secretário Sr. Alexandre Schneider também 

estava à frente da Pasta em outra gestão, trata de forma detalhada, em 150 páginas, de 

formalização e andamento do processo de transferência, realização das despesas, 

prestação de contas, obrigações acessórias da associação, tributos, inscrição da APM no 

cadastro de contribuintes mobiliários (CCM) e demonstrativos de pagamentos, trazendo 

anexos diversos com modelos de atas, autorizações, demonstrativos, ofícios, 

requerimentos e outros. 

Nas entrevistas realizadas, foi constatado que o manual é muito utilizado na rede 

como norteador da interpretação da legislação pelos atores do Programa.   

Antes de adentrar nas especificidades do PTRF, cabe analisar a estrutura dessa 

rede municipal de ensino, bem como os atores envolvidos no Programa. 

 

4.2. Rede Municipal e Atores do Programa 

 

4.2.1. Panorama das unidades de ensino e alunos do Município de São Paulo 

O Município de São Paulo possuía, em 2017, 986.044 (novecentos e oitenta e 

seis mil, e quarenta e quatro) alunos matriculados em toda a rede pública de ensino19, 

somados os dados das unidades escolares de rede direta, indireta e particulares 

conveniadas (SÃO PAULO, 2018a).  

No mesmo ano, havia 3.095 (três mil e noventa e cinco) unidades de ensino na 

rede pública municipal, divididas em (a.) rede direta, na qual o imóvel, a administração e 

os servidores são da Prefeitura; (b.) rede indireta, na qual o imóvel é próprio da Prefeitura, 

ou por ela locado, mas a administração e funcionários são de instituição parceira; e (c.) 

rede conveniada, na qual o imóvel, administração e funcionários são de responsabilidade 

da instituição parceira.  

 

                                                           
19 Estes dados não incluem as matrículas em atividades complementares existentes nos CEUs, tais como 

atividades esportivas e artísticas. Nestas, estavam matriculados 60.324 alunos em 2017 (SÃO PAULO, 

2018a) 
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FIGURA 2 – Escolas Municipais da Prefeitura de São Paulo   

                                                                     Fonte: Extraída de SEE/SP20  

 

O Programa PTRF, objeto deste trabalho, contempla as unidades de ensino da 

rede direta. 

Regra geral, a prestação educacional ocorre sob a forma direta, com exceção à 

educação infantil (creche), de jovens e adultos e a educação especial. A educação infantil 

é prestada pela rede direta, mas também através de creches de rede indireta e creches 

conveniadas, que são responsáveis pela grande maioria dos alunos matriculados na 

infância. A educação de jovens e adultos é prestada na rede direta nos CIEJAs 

(“supletivos” e “profissional inicial”) e nos CMTCs (“profissionalizantes”), bem como 

em rede conveniada, através do programa de alfabetização “Mova”. A educação especial 

                                                           
20 Disponível em < https://sed.educacao.sp.gov.br/Geo/ConsultaPublica/TodasEscolas> Acessado em 27 

de agosto de 2018 
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também é prestada tanto na rede direta, como por rede conveniada (“especial 

conveniada”).  

A tabela a seguir monstra os números da rede municipal de São Paulo, 

especificando o tipo de prestação, tipo de ensino e quantidade de unidades e alunos: 

  

TABELA 1 – Quantidade de unidades escolares e de alunos por tipo de ensino na 

rede pública municipal em 2017                                          

 

REDE  
TIPO DE 

ENSINO 
TIPO DE UNIDADE ESCOLAR  

QUANTIDADE 

DE 

UNIDADES  

QUANTIDADE 

DE ALUNOS  

Direta Infantil  Centro de Educação Infantil - CEI - rede direta  264 37.909 

Indireta Infantil  Centro de Educação Infantil - CEI - rede indireta 306 48.207 

Conveniada Infantil  

Centro de Educação Infantil - CEI - creches 

conveniadas 1.179 151.827 

Direta  Infantil  

Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) 

- rede direta  441 163.975 

Direta Infantil  

Centro Municipal de Educação Infantil - 

CEMEI - rede direta  8 4.284 

Direta Infantil  Centro de Educação Infantil Indígena - (CEII) 0 0 

Direta Infantil  Centro de Educação e Cultura Indígena (CECI) 3 265 

Direta 

Infantil e 

Fundamental  

Escola Municipal de Educação Bilíngue para 

Surdos (EMEBS) - ensino infantil e 

fundamental 5 604 

Direta Fundamental  

Escola Municipal de Educação Fundamental 

(EMEF) - rede direta  542 527.468 

Direta 

Fundamental 

e Médio 

Escola Municipal de Ensino Fundamental e 

Médio (EMEFM) 8 12.021 

Direta 

Jovens e 

Adultos  

Centro Integrado de Educação de Jovens e 

Adultos (CIEJA) ("supletivo" - ensino 

fundamental e profisisonal inicial)  16 22.899 

Direta 

Jovens e 

Adultos  

Centro Municipal de Capacitação e Treinamento 

(CMCT) ("profissionalizante") 2 3.045 

Conveniada  

Jovens e 

Adultos  MOVA - rede conveniada ("alfabetização") 294 11.816 

Conveniada Especial  Especial Conveniada  27 1.724 

  Total  3.095 986.044 

Fonte: São Paulo, 2018a 

 

  Estes dados foram obtidos na plataforma digital da Prefeitura Dados Abertos, em 

“Microdados de Matrículas - 2017”21. 

                                                           
21 disponível em http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/microdados-da-rede-municipal-de-ensino-

matriculas/resource/fd567a00-c6be-4fc0-8a96-d1cae4774af8 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/microdados-da-rede-municipal-de-ensino-matriculas/resource/fd567a00-c6be-4fc0-8a96-d1cae4774af8
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/microdados-da-rede-municipal-de-ensino-matriculas/resource/fd567a00-c6be-4fc0-8a96-d1cae4774af8


55 
 

Como já explicitado no capítulo acerca da metodologia, optou-se, para o trabalho 

de campo, a realização de entrevistas em EMEFs, que são o tipo de unidade escolar com 

a maior quantidade de alunos (527.468 alunos) (SÃO PAULO, 2018a).  

 

 

GRÁFICO 01 – Quantidade de alunos por tipo de unidade escolar (rede direta 

– indireta – conveniada)                                           Fonte: SÃO PAULO, 2018a 

 

 

Além disso, de 3.095 unidades de ensino da rede pública do município de São 

Paulo, as EMEFS compõem um universo de 542 escolas, das quais 45 (quarenta e cinco) 

estão inseridas dentro de Centros Educacionais Unificados (CEUs) (SÃO PAULO, 

2018a).  

 Como o PTRF abrange as unidades de ensino da rede direta, pela tabela elaborada 

com dados da Plataforma Dados Abertos o Programa abarcaria 1.289 (um mil duzentos e 

oitenta e nove) unidades em 2017. Porém, estes dados não contemplam atividades 

complementares desenvolvidas nos CEUS e no Programa São Paulo integral. 
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 Já de acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Educação ao grupo deste 

trabalho, inseridos no anexo 4, o Programa teria contemplado, em 2017, 1.545 (um mil 

quinhentos e quarenta e cinco) unidades escolares, totalizando 849.657 (oitocentos e 

quarenta e nove mil e seiscentos e cinquenta e sete) alunos (anexo 4).  

Como as informações repassadas pela Secretaria não indicam os tipos de 

unidades de ensino, não foi possível constatar a razão da diferença com as informações 

extraídas da Plataforma Dados Abertos. De toda forma, tratando-se de dados oficialmente 

repassados ao grupo de trabalho, as informações repassadas pela Pasta, que constam do 

anexo 4, serão as consideradas para definir a amplitude do Programa. 

 

4.2.2 Unidades de ensino 

Atualmente, no Município de São Paulo, o Decreto nº 58.514/2018 prevê onze 

tipos de unidades educacionais na rede (art. 18), voltadas principalmente à competência 

municipal de promoção prioritária do ensino infantil e fundamental, estabelecida pela 

Constituição Federal (art. 30, VI): (a.) Centro de Educação Infantil (CEI), (b.) Centro 

Municipal de Educação Infantil (CEMEI), (c.) Centro de Educação Infantil Indígena 

(CEII), (d.) Centro de Educação e Cultura Indígena (CECI), (e.) Escola Municipal de 

Educação Infantil (EMEI), (f.) Escola Municipal de Educação Fundamental (EMEF), (g.) 

Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio (EMEFM), (h.) Escola Municipal de 

Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS), (i.) Centro Integrado de Educação de Jovens 

e Adultos (CIEJA), (j.) Centro Municipal de Capacitação e Treinamento (CMCT) e (l) 

Centro Educacional Unificado (CEU).   

O ensino infantil visa a promoção do serviço educacional para crianças de até 

seis anos, sendo que na Prefeitura de São Paulo variados tipos de unidades atendem esse 

público.  

As primeiras delas são os Centros de Educação Infantil (CEIs), unidades de 

prestação do serviço de forma direta e por meio de creches conveniadas, que atendem as 

crianças de zero a três anos e onze meses. 

O segundo grupo de unidades são as Escolas Municipais de Educação Infantil 

(EMEIs), componentes da rede direta e que atendem as crianças de quatro a cinco anos e 

onze meses, e que podem estar inseridas dentro de um Centro Educacional Unificado 

(CEU).  

O terceiro grupo de unidades são os Centros Municipais de Educação Infantil 

(CEMEIs), que atendem crianças de zero a cinco anos e onze meses. 
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Os dois últimos tipos de unidades de educação infantil prestam o serviço para 

grupos específicos da população paulistana. São os Centros de Educação Infantil Indígena 

(CEIIs), vinculados aos Centros de Educação e Cultura Indígena (CECIs), e as Escolas 

Municipais de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBSs) de ensino infantil. 

Quanto ao ensino fundamental, o art. 32 da LDB estabelece que se inicia aos seis 

anos e tem duração de nove, sendo dividido em ciclo inicial (primeiro ao quinto ano) e 

ciclo final (sexto ao nono ano)22.  

Dois principais tipos de unidades disponibilizam o ensino fundamental: a grande 

maioria são Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs), mas há também 

Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Médio (EMEFMs). Como ocorre no ensino 

infantil, tais unidades também podem estar inseridas dentro de um Centro Educacional 

Unificado (CEU).  

Outros equipamentos que disponibilizam o ensino fundamental possuem 

contexto bastante específico: são as Escolas Municipais de Educação Bilíngue para 

Surdos (EMEBSs), também existentes no ensino infantil, e os Centros Integrados de 

Educação de Jovens e Adultos (CIEJAs), que atuam em ensino supletivo para jovens e 

adultos acima de quinze anos. 

As últimas unidades educacionais descritas no Decreto nº 58.514/2018 são os 

Centros Municipais de Capacitação e Treinamento (CMCTs) de Jovens e Adultos. 

Originalmente, eram destinados à “capacitação, treinamento e orientação para o trabalho, 

a jovens da faixa etária correspondente a 7a. (sétima) e 8a. (oitava) séries do curso de 1º 

Grau”. Atualmente, contudo, atende jovens e adultos com idade superior a 16 anos, com 

a oferta de cursos profissionalizantes. 

Das unidades de ensino citadas no presente capítulo, não recebem o PTRF 

apenas as conveniadas e os Centro Municipais de Capacitação e Treinamento (CMCTs) 

de Jovens e Adultos. Todas as demais são beneficiadas. 

Na educação de jovens e adultos, há no Município de São Paulo o programa 

“Mova”, destinado à alfabetização de pessoas com mais de 15 (quinze) anos, prestado por 

Organizações Sociais através de termo de parceria com a SME.  

Em cada unidade da rede direta, é formada uma APM, melhor caracterizada no 

próximo item. 

  

                                                           
22 Segundo Nota Técnica do Conselho Nacional de Educação (Brasil, 2012), a oferta é feita para as crianças 

que completarem seis anos de idade até 31 de março do ano da matrícula no ensino fundamental. 
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4.2.3. Associação de Pais e Mestres  

A APM é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por 

finalidade, dentre outros, ser elo entre escola, educandos, família e comunidade, 

auxiliando a unidade a atingir os objetivos educacionais, recebendo, gerindo, aplicando e 

prestando contas dos recursos financeiros disponibilizados pelos setores público ou 

privado (art. 2º, anexo I, Portaria nº 8.707/16).  

Vinculada a cada unidade de ensino deve ser constituída uma Associação de Pais 

e Mestres – APM, que figura como unidade executora do PTRF. 

 O Estatuto das APMs no Município de São Paulo era regulamento pela Portaria 

SME n° 158, de 15/01/9823, sendo que em 2016 foi reorganizado pela Portaria nº 8.707/16 

(com alterações pela Portaria nº 3.539/2017), diante da necessidade de atualização das 

normas. 

A APM é uma instituição auxiliar da unidade educacional, constituindo-se como 

órgão representativo de pais, responsáveis ou tutores dos alunos menores de 18 (dezoito) 

anos; educandos matriculados a partir de 18 (dezoito) anos; corpo docente; e demais 

servidores em exercício na unidade (art. 3º). 

É composta e administrada por três órgãos: Assembleia Geral, Diretoria 

Executiva e Conselho Fiscal (art. 5º).  

A Assembleia Geral Deliberativa é o órgão máximo da Associação, sendo 

constituída pelos associados natos (art. 6º), que são o Diretor24, o quadro técnico-

administrativo e pedagógico e os servidores municipais da unidade, além dos pais, tutores 

ou responsáveis dos menores de 18 anos, bem com os alunos maiores (art. 26, I). 

Já a Diretoria Executiva é composta de 9 (nove) destes associados natos, sendo 

que 4 (quatro) devem ser pais/responsáveis/tutores ou alunos maiores de 18 (dezoito) e 5 

(cinco) funcionários da unidade. As funções são divididas entre Presidente e Vice-

Presidente, que devem ser ocupantes de cargo efetivo da Prefeitura, bem como secretário, 

tesoureiro e 5 (cinco) vogais. O mandato é de 2 (dois) anos, podendo haver recondução 

por mais dois anos (art. 9º). 

Por fim, o Conselho Fiscal é composto por 5 (cinco) associados natos, 3 (três) 

destes pais/responsáveis/tutores ou alunos maiores, sendo o mandato de igual prazo ao da 

Diretoria. 

                                                           
23 Alterada pelas Portarias 6.742/03, 7.669/03, 7.137/05, 2.809/06 e 2.810/06. 
24 No caso dos  CIEJAs, o Coordenador Geral. 
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Os recursos da APM podem advir de repasses do setor público, convênios e 

parcerias pecuniárias de terceiros, colaboração de associados ou contribuições 

espontâneas de alunos, pais/responsáveis/tutores, professores e demais servidores da 

unidade (receitas ordinárias), bem como de subvenções diversas, festividades, 

campanhas, doações, juros e rendimentos de aplicações e outras fontes (receita 

extraordinária). 

Para receber os repasses do PTRF, a APM deve firmar Termo de Compromisso 

com a SME/SP, por intermédio das DREs (item 4 Portaria), que serão a seguir analisadas. 

 

4.2.4. Diretorias Regionais de Educação 

Cada uma das unidades escolares está vinculada a uma Diretoria Regional de 

Educação, que funciona como intermediária entre a Secretaria e o órgão executor. 

Divididas em regiões da cidade, as diretorias são em um total de 13 (treze), assim 

dispostas: 

 

FIGURA 3 – Mapa DREs Município de São Paulo  

                                 Fonte: Obtido no site TEGSP25  

 

A quantidade de unidades escolares beneficiadas pelo PTRF varia em cada DRE 

– de 85 na DRE Butantã a 195 na DRE Campo Limpo, conforme dados de 2017 (anexo 

                                                           
25 Disponível em <http://tegsp.com.br/dres.html> Acessado em06 de agosto de 2018 

http://tegsp.com.br/dres.html
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4), bem como o tamanho da circunscrição, ou seja, área de competência de cada uma 

(sendo a maior Capela do Socorro e a menor Guaianazes). 

 

 

GRÁFICO 2 – Quantidade de unidades escolares por DRE na rede 

direta em 2017                           Fonte: dados obtidos da SME (anexo 4)  

 

O número de alunos beneficiados pelo Programa varia bastante quando se 

observa a DRE à qual a unidade escolar está vinculada. Em média, cada diretoria tem 

65.358 alunos contemplados, sendo que a DRE Campo Limpo tem a maior quantidade 

(123.679 alunos) e a DRE Butantã a menor quantidade (39.038 alunos) (anexo 4). 
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GRÁFICO 03 – Quantidade de alunos por DRE na rede direta em 

2017                                         Fonte: dados obtidos da SME (anexo 4)  

 

No tocante aos equipamentos vinculados, as Diretorias Regionais têm sob 

responsabilidade equipamentos públicos de ensino, como as escolas municipais; 

equipamentos públicos administrativos, como os núcleos de gestão escolar 

(contabilidade, compras, alimentação etc.) e divisões pedagógicas; equipamentos 

públicos para atividades complementares de ensino, como os Centros para Crianças e 

Adolescentes, que visam atender crianças e adolescentes em situação de risco para mitigar 

os possíveis danos; equipamentos conveniados, destacadas as creches conveniadas; e os 

equipamentos particulares, como as escolas privadas. Neste universo, a DRE com a maior 

quantidade de equipamentos vinculados é Campo Limpo, com 625, e a menor 

Jaçanã/Tremembé, com 338.    

Consideradas apenas as escolas de ensino fundamental, o universo de 

equipamentos é de 542 unidades escolares. A DRE com a maior quantidade de 

equipamentos vinculados continua sendo Campo Limpo, com 63 unidades de ensino 

fundamental, e a menor Itaquera, com 27 unidades.  

Como as Diretorias Regionais de Ensino têm sob responsabilidade uma 

quantidade significativa de equipamentos, são organizadas e subdivididas por unidades 
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menores, que segundo o Decreto Municipal nº 58.154/2018 são (art. 17): Supervisão 

Escolar, Divisão Pedagógica (DIPED), Divisão de Administração e Finanças (DIAF), 

Divisão dos Centros Educacionais Unificados e da Educação Integral (DICEU), e as 

próprias unidades educacionais da rede municipal de ensino. 

O art. 69 do referido Decreto estabelece as funções das Diretorias Regionais. 

Dentre elas, destacam-se as relativas à coordenação, planejamento e implementação da 

política educacional do Município, de acordo com as diretrizes da Secretaria; ao apoio à 

autonomia das unidades educacionais; ao fornecimento da infraestrutura necessária para 

as políticas de educação; ao fomento da participação popular e a gestão democrática do 

ensino; e à comunicação das ações educacionais implementadas em âmbito municipal.   

Por conta dessa complexa gama de atribuições, como regra, setores específicos 

nas DREs cuidam dos repasses de verbas do PTRF e de outras transferências, como o 

PDDE, fazendo a interlocução entre as unidades escolares e a SME/SP. 

 

4.2.5. Secretaria Municipal de Educação 

A SME/SP sofreu uma remodelação organizacional em 2018, pelo já citado 

Decreto nº 58.154/2018, tendo a estrutura básica composta pela unidade de assistência 

direta ao Secretário, por colegiados vinculados e por unidades específicas, que são as 

DREs e 10 (dez) Coordenadorias (art. 4º) (anexo 7 – organograma SME/SP). 

Em relação ao PTRF, as DREs fazem interlocução com uma das Coordenadorias 

da SME/SP, a Coordenadoria de Planejamento e Orçamento (COPLAN), que é integrada 

pela Divisão de Orçamento (DIOR) e pela Divisão de Acompanhamento de Prestação de 

Contas (DIACON) (art. 13), sendo esta vinculada ao Programa. 

Dentre as atribuições da DIACON, está acompanhar a utilização e prestação de 

contas dos recursos do PTRF, bem como elaborar manual de instruções e cronograma de 

operacionalização deste (art. 63, VI). 

 

4.2.6. Dados consolidados 

Traçado o panorama da rede municipal e dos atores envolvidos, a tabela a seguir 

resume os dados trazidos neste item 4.2, visando melhor retratar a rede municipal na 

qual está inserido o PTRF e os números do Programa nesta. 
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TABELA 2: Resumo do PTRF na rede municipal de ensino de São Paulo em 2017 

 

RESUMO DO PTRF NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO PAULO 

Total de alunos na rede (direta,  

indireta e particular conveniada) 

 
986.044 alunos 

Total de equipamentos de 

ensino da rede (direta, indireta e 

particular conveniada) 

 
6.878 equipamentos 

Equipamentos de ensino 

beneficiados pelo PTRF 

 
1.545 equipamentos 

Tipos de unidades beneficiadas 

pelo PTRF 

 
EMEI, CEU, CEMEI, 

CEII, CECI, EMEBS, 

EMEF, EMEFM, 

EMEBS, CEIJA 

Alunos beneficiados pelo PTRF 
 

849.657 alunos 

Quantidade de DREs 
 

13 Diretorias Regionais 

EQUIPAMENTOS DE ENSINO BENEFICIADOS PELO PTRF POR DRE 
 

Ipiranga 116 equipamentos 
 

Jaçanã/Tremembé 104 equipamentos 
 

Freguesia /Brasilândia 93 equipamentos 
 

Pirituba/Jaguaré 145 equipamentos 
 

Campo Limpo 195 equipamentos 
 

Capela do Socorro 109 equipamentos 
 

Penha 124 equipamentos 
 

Santo Amaro 88 equipamentos 
 

Itaquera 102 equipamentos 
 

São Miguel Paulista 138 equipamentos 
 

Guaianazes 104 equipamentos 
 

Butantã 85 equipamentos 
 

São Mateus 142 equipamentos 

ALUNOS BENEFICIADOS PELO PTRF POR DRE 
 

Ipiranga 49207 alunos 
 

Jaçanã/Tremembé 52816 alunos 
 

Freguesia /Brasilândia 55876 alunos 
 

Pirituba/Jaguaré 80828 alunos 
 

Campo Limpo 123679 alunos 
 

Capela do Socorro 68536 alunos 
 

Penha 50357 alunos 
 

Santo Amaro 49866 alunos 
 

Itaquera 51740 alunos 
 

São Miguel Paulista 83131 alunos 
 

Guaianazes 64092 alunos 
 

Butantã 39038 alunos 
 

São Mateus 80491 alunos 
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Fonte: São Paulo, 2018ª e anexo 4 

 

Explicitado os dados consolidados, passa-se à analise estrutural do PTRF. 

 

4.3. Estrutura do Programa 

 

4.3.1. Repasse de recursos 

Para adesão ao PTRF, a APM deve realizar cadastramento e habilitação junto à 

DRE respectiva, apresentando a documentação indicada na Portaria SME/SP nº 4.554/08 

(anexo I, I), e firmar Termo de Compromisso (anexo I, II), cuja minuta foi estabelecida 

no anexo único do Decreto nº 46.230/2005. 

Os recursos transferidos por intermédio do Programa são estabelecidos 

anualmente em orçamento pelo Município. A cada exercício financeiro, e observando-se 

a disponibilidade orçamentária, a SME/SP institui por intermédio de Portaria, como já 

citado, a forma de cálculo, o valor e a periodicidade das transferências, que são realizadas 

em parcelas (art. 2º Lei). 

Nos anos analisados neste trabalho, tais critérios foram estabelecidos pelas 

Portarias SME/SP nº 1.616/201526, nº 1.810/201627 e nº 4.128/201728 (anexo 3). 

As parcelas são calculadas de acordo com dados oficiais do Censo Escolar/INEP 

do ano anterior (art. 2º Lei) e o valor repassado depende do tipo de unidade escolar e do 

número de alunos. 

Vale indicar para visualização exemplo de cálculo adotado em 2017, pela 

Portaria SME/SP nº 4.128/2017: 

 

                                                           
26 Alterada pela Portaria SME/SP nº 2.296/2015 
27 Alterada pelas Portarias SME/SP nºs 5.187/2016, 7.333/2016 e 7.684/2016 
28 Alterada pelas Portarias SME/SP nº 5.045/2017 e 7.111/2017  
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                                                         FIGURA 4 - Anexo 1 Portaria SME/SP nº 4.128/2017 

                                                                                                      Fonte: SÃO PAULO, 2017c 

 

 

 
                                 FIGURA 5 - Anexo III Portaria SME/SP nº 4.128/2017 

                                                                                 Fonte: SÃO PAULO, 2017c 

 

Como a cada ano são estabelecidos os critérios de cálculo, os valores transferidos 

pelo Programa variam anualmente. Analisando-se os valores repassados nos anos de 2015 

a 2017 (anexo 4), verificou-se29: 

 

TABELA 3 - Valores em reais (R$) repassados pelo PTRF, por DRE, no período de 2015-

2017, e percentuais de diferenças entre os valores 

DRE 
TOTAL (R$) 

2015  
TOTAL (R$) 2016  TOTAL (R$) 2017  2015/2017 

Butantã 3.266.823,00  -17% 2.712.969,46  -1% 2.687.870,59  -18% 

Campo Limpo 7.725.238,50  -14% 6.642.373,56  -57% 2.881.945,94  -63% 

Capela Do Socorro 4.465.816,50  -17% 3.687.198,24  -26% 2.710.468,60  -39% 

Freguesia/Brasilândia 4.198.083,00  -24% 3.183.886,82  26% 4.004.503,01  -5% 

Guaianases 4.300.357,50  -15% 3.667.829,17  52% 5.564.683,44  29% 

Ipiranga 4.416.507,00  -21% 3.489.292,97  -12% 3.071.113,02  -30% 

                                                           
29 Trata-se de valores originais sem aplicação de qualquer índice de correção monetária.  
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Itaquera 4.019.017,50  -20% 3.220.816,22  -10% 2.901.727,35  -28% 

Jaçanã/Tremembé 4.410.460,50  -17% 3.673.514,67  -38% 2.277.906,85  -48% 

São Miguel Paulista 5.827.459,50  -7% 5.424.808,02  -50% 2.697.745,83  -54% 

Penha 4.592.086,50  -18% 3.763.023,85  10% 4.150.000,62  -10% 

Pirituba/Jaraguá 5.922.565,50  -14% 5.086.219,32  -45% 2.777.035,54  -53% 

Santo Amaro 3.740.065,50  -23% 2.874.617,10  -25% 2.147.398,55  -43% 

São Mateus 5.923.792,50  -21% 4.702.836,69  -18% 3.867.249,49  -35% 

TOTAL 62.808.273,00  -17% 52.129.386,09  -20% 41.739.648,83  -34% 

   Fonte: Elaborado pelos autores com base nas planilhas fornecidas pela SME/SP – dados 

originais sem cômputo de correção monetária (anexo 4) 

 

 

Como se constata na tabela acima, houve decréscimo do valor efetivamente 

repassado às comunidades escolares entre os anos de 2015 e 2017, com queda média de 

34% (trinta e quatro por cento), sem considerar a defasagem monetária do período.  

Os dados devem ser analisados considerando-se as peculiaridades ocorridas no 

Programa nos anos de 2016 e 2017. Conforme explicitado no capítulo acerca da 

metodologia, antes do terceiro e último repasse de 2016, por previsão da Portaria nº 

7.684/2016, que alterou a Portaria original nº 1.810/2016, os recursos foram transferidos 

com dedução do valor do saldo apurado na conta bancária das APMs. 

  Segundo entrevista realizada na SME-DRE 3:  

 

(...) ocorreu de a Secretaria municipal de Finanças verificar os saldos 

das contas bancárias e não querer repassar o dinheiro programado para 

as escolas. 

 

  De acordo com auditoria realizada pelo TCM, no terceiro repasse de 2016 foram 

considerados e deduzidos os saldos bancários verificados nas contas bancárias na data de 

30.09.2016, em um total de R$ 23.371.587,23 (TCM, 2017, p. 10). A quantia foi 

expressiva e impactou sobremaneira no valor global repassado pelo PTRF em 2016.  

  O desconto de saldo também foi previsto para o ano de 2017, pela Portaria nº 

4.128/2017, mas se efetivou apenas no primeiro repasse, pois antes da segunda parcela a 

portaria original foi modificada pela Portaria 7.111/2017, alterando a regra do desconto, 

realizando-se então o segundo repasse sem desconto de saldo.  

  No primeiro repasse de 2017, houve desconto de saldo em um total de R$ 

5.068.464,52, verificado de 20 a 26.04.17, segundo dados da auditoria do TCM (TCM, 

2017, p. 12). O valor total descontado é bem inferior ao de 2016, sendo que as unidades 
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escolares provavelmente evitaram deixar saldos entre os repasses em razão do ocorrido 

anteriormente.  

  De toda forma, o valor efetivamente repassado em 2017 foi bem inferior ao dos 

anos anteriores. Como também já explicitado na metodologia, no ano de 2017 a Portaria 

nº 4.128/2017 previu apenas dois repasses, e não três como ocorreu desde a criação do 

PTRF, e não houve adequação correspondente de valores nessa redução do número de 

parcelas.  

 Tais peculiaridades ocorridas em 2016 e 2017, assim, impactaram nos valores 

efetivamente repassados pelo Programa. 

  Para o ano de 2018, a prática comumente adotada foi retomada, eis que a Portaria 

SME/SP nº 2.555 previu três repasses, sem desconto de saldo, como ocorreu desde a 

criação do PTRF. 

 

4.3.2. Operacionalização dos repasses 

A operacionalização das transferências é gerenciada pela DRE respectiva, de 

acordo com o Termo de Compromisso firmado (art. 4 Portaria), sendo que, para a 

transferência de cada repasse, a APM deve apresentar requerimento de pagamento, que 

está condicionado à aprovação da prestação de contas do repasse anterior (item 6 anexo 

1 Portaria). 

Observa-se nas Portarias dos anos selecionados para análise30 a previsão de que 

o responsável pela Associação deve informar, em cada uma das dotações e nas datas 

previstas, os percentuais de despesas de custeio e de capital que pretendem receber. 

Pode ser indicado 100% do valor para um destes dois tipos de despesas e, caso 

não haja opção declarada, a transferência será de 80% para custeio e de 20% para capital. 

Trata-se de classificação que segue as regras de direito financeiro, que subdivide 

as despesas públicas entre despesas correntes, que são despesas de custeio ou 

                                                           
30 Portarias SME/SP nº 1.616/2015, nº 1.810/2016 e nº 4.128/2017 
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transferências correntes31, e despesas de capital, desmembradas em investimentos, 

inversões financeiras32 e transferências de capital33 (art. 12 Lei Federal nº 4.320/1964). 

No caso do PTRF, a única despesa corrente que se observa é a despesa de custeio, 

eis que não há transferências correntes, diferenciando-se então no Programa as despesas 

de custeio das despesas de capital. 

As despesas de custeio referem-se a material de consumo, serviços de terceiros 

e encargos diversos de manutenção, conservação, pequenos reparos e atividades 

pedagógicas. Já as despesas de capitais são predominantemente investimentos, como 

equipamentos e bens permanentes e duráveis (art. 13 Lei Federal nº 4.320/1964). 

O Manual do PTRF apresenta de forma detalhada exemplos de despesas de 

capital e de despesas de custeio que podem ser realizadas com a verba, para facilitar a 

compreensão das unidades. 

Além disso, as Portarias anuais trazem a previsão de que a realização da despesa 

deve observar a suficiência de fundos das dotações específicas escolhidas, ou seja, a 

despesa de custeio deve ser realizada com o valor recebido a este título e a despesa de 

capital deve ser realizada com a dotação específica recebida para capital. 

Verifica-se, trabalhando-se os dados fornecidos pela SME/SP (anexo 4), que as 

unidades optaram predominantemente pelo recebimento da verba para despesas de 

custeio nos anos de 2015 a 2017: 

 

TABELA 4 - Valores em reais (R$) repassados pelo PTRF em 2015, por DRE, 

diferenciando-se custeio e capital, com respectivos percentuais destes, seguido 

de total geral 

DRE 

TOTAL 2015 

R$ Custeio % R$ Capital % 
TOTAL 

GERAL 

Butantã 2.746.613,25 84% 520.209,75 16% 3.266.823,00 

Campo Limpo 6.720.368,10 87% 1.004.870,40 13% 7.725.238,50 

                                                           
31 Art. 13: Observadas as categorias econômicas do art. 12, a discriminação ou especificação da despesa 

por elementos, em cada unidade administrativa ou órgão de governo, obedecerá ao seguinte esquema: (...) 

Transferências Correntes: Subvenções Sociais, Subvenções Econômicas, Inativos, Pensionistas, Salário 

Família e Abono Familiar, Juros da Dívida Pública, Contribuições de Previdência Social e Diversas 

Transferências Correntes. 
32 Art. 13: (...) Inversões Financeiras: Aquisição de Imóveis, Participação em Constituição ou Aumento de 

Capital de Emprêsas ou Entidades Comerciais ou Financeiras, Aquisição de Títulos Representativos de 

Capital de Emprêsa em Funcionamento, Constituição de Fundos Rotativos, Concessão de Empréstimos, 

Diversas Inversões Financeiras 
33 Art. 13: (...) Transferências de Capital: Amortização da Dívida Pública, Auxílios para Obras Públicas, 

Auxílios para Equipamentos e Instalações, Auxílios para Inversões Financeiras, Outras Contribuições. 
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Capela Do Socorro 3.921.684,15 88% 544.132,35 12% 4.465.816,50 

Freguesia/Brasilândia 3.530.764,20 84% 667.318,80 16% 4.198.083,00 

Guaianases 3.603.188,85 84% 697.168,65 16% 4.300.357,50 

Ipiranga 3.848.634,90 87% 567.872,10 13% 4.416.507,00 

Itaquera 3.476.564,10 87% 542.453,40 13% 4.019.017,50 

Jaçanã/Tremembé 3.829.338,45 87% 581.122,05 13% 4.410.460,50 

São Miguel Paulista 5.077.966,80 87% 749.492,70 13% 5.827.459,50 

Penha 3.803.669,10 83% 788.417,40 17% 4.592.086,50 

Pirituba/Jaraguá 4.896.823,80 83% 1.025.741,70 17% 5.922.565,50 

Santo Amaro 3.203.059,20 86% 537.006,30 14% 3.740.065,50 

São Mateus 4.883.128,95 82% 1.040.663,55 18% 5.923.792,50 

TOTAL 53.541.803,85 85% 9.266.469,15 15% 62.808.273,00 

 Fonte: Elaborado pelos autores com base nas planilhas fornecidas pela SME/SP – (anexo 4) 

 

TABELA 5 - Valores em reais (R$) repassados pelo PTRF em 2016, por DRE, 

diferenciando-se custeio e capital, com respectivos percentuais destes, seguido 

de total geral 

DRE 

TOTAL 2016 

R$ Custeio % R$ Capital % 
TOTAL 

GERAL 

Butantã 2.390.118,71 88% 322.850,75 12% 2.712.969,46 

Campo Limpo 5.909.577,86 89% 732.795,70 11% 6.642.373,56 

Capela Do Socorro 3.231.304,84 88% 455.893,40 12% 3.687.198,24 

Freguesia/Brasilândia 2.755.399,92 87% 428.486,90 13% 3.183.886,82 

Guaianases 3.262.409,32 89% 405.419,85 11% 3.667.829,17 

Ipiranga 3.088.192,47 89% 401.100,50 11% 3.489.292,97 

Itaquera 2.804.833,47 87% 415.982,75 13% 3.220.816,22 

Jaçanã/Tremembé 3.281.857,07 89% 391.657,60 11% 3.673.514,67 

São Miguel Paulista 4.830.445,47 89% 594.362,55 11% 5.424.808,02 

Penha 3.229.016,95 86% 534.006,90 14% 3.763.023,85 

Pirituba/Jaraguá 4.324.024,12 85% 762.195,20 15% 5.086.219,32 

Santo Amaro 2.491.114,40 87% 383.502,70 13% 2.874.617,10 

São Mateus 4.012.762,29 85% 690.074,40 15% 4.702.836,69 

TOTAL 45.611.056,89 87% 6.518.329,20 13% 52.129.386,09 

     Fonte: Elaborado pelos autores com base nas planilhas fornecidas pela SME/SP – (anexo 4) 
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TABELA 6 - Valores em reais (R$) repassados pelo PTRF em 2017, por DRE, 

diferenciando-se custeio e capital, com respectivos percentuais destes, seguido 

de total geral 

DRE 

TOTAL 2017 

R$ Custeio % R$ Capital % 
TOTAL 

GERAL 

Butantã 2.425.230,53 90% 262.640,06 10% 2.687.870,59 

Campo Limpo 2.606.884,52 90% 275.061,42 10% 2.881.945,94 

Capela Do Socorro 2.327.787,84 86% 382.680,76 14% 2.710.468,60 

Freguesia/Brasilândia 3.368.035,71 84% 636.467,30 16% 4.004.503,01 

Guaianases 4.853.774,85 87% 710.908,59 13% 5.564.683,44 

Ipiranga 2.760.826,93 90% 310.286,09 10% 3.071.113,02 

Itaquera 2.563.567,23 88% 338.160,12 12% 2.901.727,35 

Jaçanã/Tremembé 2.009.682,90 88% 268.223,95 12% 2.277.906,85 

São Miguel Paulista 2.431.995,37 90% 265.750,46 10% 2.697.745,83 

Penha 3.884.739,43 94% 265.261,19 6% 4.150.000,62 

Pirituba/Jaraguá 2.616.466,64 94% 160.568,90 6% 2.777.035,54 

Santo Amaro 1.894.357,11 88% 253.041,44 12% 2.147.398,55 

São Mateus 3.346.823,54 87% 520.425,95 13% 3.867.249,49 

TOTAL 37.090.172,60 89% 4.649.476,23 11% 41.739.648,83 

      Fonte: Elaborado pelos autores com base nas planilhas fornecidas pela SME/SP – (anexo 4) 

 

 Dos dados acima, é possível constatar que os repasses do PTRF, em todas as 

DREs, são, preponderantemente, destinados ao custeio, logo, para despesas com materiais 

e serviços de manutenção, conservação, pequenos reparos e atividades pedagógicas.  

 

4.3.3. Destinação dos recursos e efetivação das despesas 

Os recursos do PTRF, seja para custeio ou capital, são creditados e geridos em 

conta específica aberta pela APM, no banco indicado pelo Município, sendo a conta 

destinada para pagamento de despesas do Programa (item 11 anexo 1 Portaria). 

As despesas são pagas mediante cheque nominativo ao credor ou ordem 

bancária, de acordo com a disponibilidade financeira em cada dotação orçamentária (art. 

6º Decreto e item 11 anexo 1 Portaria). 

Os recursos transferidos destinam-se a garantir ações que beneficiem os alunos 

e que se voltem prioritariamente ao desenvolvimento de atividades educacionais e à 

implementação de Projetos Pedagógicos (item 2 Portaria). 

De acordo com o art. 3º da Lei regulamentadora, voltam-se à cobertura de 

despesas de custeio, manutenção dos equipamentos existentes, conservação das 

instalações físicas e de pequenos investimentos (despesas de capital). 
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O mesmo artigo 3º aponta que os recursos visam contribuir de forma supletiva 

para a garantia do funcionamento das unidades educacionais e traz o rol para aplicação 

destes em: (a.)  manutenção, conservação e pequenos reparos da unidade; (b.) contratação 

de serviços; (c.)  aquisição de material permanente ou de material de consumo necessário 

ao funcionamento da unidade; e (d.) desenvolvimento de atividades educacionais e na 

implementação de projetos pedagógicos. 

Os bens adquiridos deverão ser incorporados ao patrimônio do Município e as 

unidades beneficiadas ficam responsáveis pela guarda e conservação destes (item 15 

anexo 1 Portaria). 

Os valores repassados pelo Programa só podem ser gastos dentre as hipóteses 

acima elencadas. Além disso, a APM apenas pode utilizar a verba em despesas previstas 

no Plano de Aplicação dos Recursos. Trata-se de plano no qual são pormenorizados os 

critérios de gastos, aprovados em reunião da APM, que deve ser enviado na prestação de 

contas junto com cópia da ata da reunião (item 14 anexo I Portaria). 

Não há maiores especificações na legislação acerca deste Plano, constando no 

Manual do PTRF que: 

 

Item 3.3.1: “As prioridades estabelecidas (...) deverão ser registradas 

em Ata, consistindo no Plano de Aplicação dos Recursos (...)”. 

Item 4.1.7: “(...) Surgindo novas demandas, estas deverão igualmente 

ser registradas em Ata, como aditamento ao plano de aplicação dos 

recursos.  
 

Conforme extraído das entrevistas realizadas, o plano prevê como serão 

aplicadas as verbas a serem recebidas não só pelo PTRF, mas também pelo PDDE e por 

arrecadação própria. As escolas são orientadas a fazer um plano amplo, para atender a 

maior parte dos seguimentos (gestão, manutenção, aquisição de materiais) e, se no 

percurso alguma outra prioridade surgir, podem fazer ata de retificação (entrevistas SME-

DRE 1 e 2). 

O planejamento é anual, mas o período de utilização dos recursos está vinculado 

a cada repasse. As despesas devem ser realizadas no período compreendido entre a data 

da liberação dos recursos e o último dia do período correspondente ao repasse (item 12 

anexo 1 Portaria). 

 Os períodos são previstos nas Portarias expedidas a cada ano para o Programa. 

No ano de 2017, por exemplo, a Portaria nº 4.128/2017 previu no anexo VII: 
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FIGURA 6 – Anexo VII Portaria nº 4.128/2017 

                                                                                                    Fonte: SÃO PAULO, 2017c  

 

Após o encerramento dos respectivos períodos, o saldo de recursos deve constar 

da prestação de contas e ser reprogramado para o período seguinte (art. 7º Decreto). 

A reprogramação de saldo é permitida, mas há previsão de que os repasses 

atendam prioritariamente às despesas do exercício orçamentário correspondente (item 3.1 

Portaria). 

 

4.3.4. Regras para aquisição de bens ou contratação de serviços 

Enquadrada a despesa nas hipóteses do art. 3º da Lei regulamentadora e prevista 

no Plano de Aplicação dos Recursos, a APM deve, seja na aquisição de bens ou na 

contratação de serviços, pautar-se pela legislação que rege licitações e contratos da 

Administração Pública, em especial a Lei Federal nº 8.666/1993 (art. 2º do Decreto e item 

13 anexo I Portaria). 

No Manual do PTRF, consta a seguinte orientação no item 3.4.5 - Parâmetros 

Legais para a Realização de Serviços de Manutenção: 

 

Somente os serviços com acompanhamento técnico, considerados 

“serviços de engenharia” poderão atingir o limite de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), considerando-se material e mão-de-obra. O limite de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) é utilizado para os demais serviços 

(material e mão-de-obra) e aquisições por item de despesa, desde que 

não se refiram a parcelas de um mesmo serviço ou compra.  

 

Tratam-se dos valores referentes às regras de dispensa de licitação, que estão 

previstas no art. 24, I e II, da Lei Federal nº 8.666/1993, que estabelece como dispensável: 

(a.) Obras e serviços de engenharia de valor até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que 

corresponde a 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo 

23 (até R$ 150.000,00); e (b.) Outros serviços e compras de valor até R$ 8.000,00 (oito 
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mil reais), que corresponde a 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do 

inciso II do artigo 23 (até R$ 80.000,00).          

Nas entrevistas realizadas, constatou-se que as unidades se valem dos limites de 

dispensa de licitação para os gastos do PTRF, em especial o de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), até pela carência de estrutura para realizar um procedimento licitatório. 

Cabe destacar que, em junho de 2018, durante a elaboração deste trabalho, o 

Decreto Federal nº 9.412/2018 atualizou os valores estabelecidos no art. 23 da Lei 

8.666/1993, impactando assim nos valores de dispensa de licitação previstos no art. 24: 

(a.) para obras e serviços de engenharia: até R$ 33.000,00, que correspondem a 10% (dez 

por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I, do artigo 23 (R$ 330.000,00); e 

(b.) para outros serviços e compras: até R$ 17.600,00, que correspondem a 10% (dez por 

cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo art. 23 (R$ 176.000,00). 

Serão possíveis, assim, despesas maiores utilizando-se a dispensa. De toda 

forma, tal vinculação dos gastos do PTRF às regras de licitações e contratos da 

Administração Pública será melhor analisada no capítulo correspondente ao diagnóstico 

do Programa. 

 

4.3.5. Vedações e limitações na utilização da verba 

A Lei instituidora do Programa prevê que os recursos não podem ser aplicados 

em gastos de pessoal, seja do Quadro Geral da Prefeitura ou contratado pelos órgãos da 

Administração (art. 3º Lei)  

A legislação também prevê no mesmo artigo que, para obras, instalações 

elétricas e hidráulicas e reformas estruturais é necessária prévia aprovação da área 

competente da SME/SP e que qualquer manutenção de prédio realizada deve assegurar 

as características originais da edificação quanto ao projeto arquitetônico, fachada e 

elementos estruturais.  

O Manual do PTRF indica outras vedações, citando-se abaixo as principais, que 

serão tratadas com maior detalhe no capítulo referente ao diagnóstico:  

 

(a.) Contratação de serviços que (...) se destinem a ações para as quais já existam 

outros Programas instituídos  

 

É vedada a compra de bens e a contratação de serviços que (...) se 

destinem a ações para as quais já existam outros Programas instituídos. 
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Citamos como exemplos os de alimentação escolar (gêneros 

alimentícios em geral, garantidos pelo Programa Nacional de 

Alimentação Escolar- PNAE), de livros didáticos (distribuídos pelo 

FNDE, às Unidades Educacionais por meio do PNLD), assessoria para 

formação de professores, contratação de ONG, entre outros. Portanto, 

não é permitida a aquisição de materiais para distribuição e doação aos 

alunos. (...)  

 

(b.) Aquisições pela internet 

 

Não podem ainda ser utilizados para: (...) aquisições via internet; (...).  

 

(c.) Aquisições de equipamentos de informática 

 

Não podem ainda ser utilizados para: (...) aquisições de bens com 

normatização específica da PMSP, como ocorre com equipamentos de 

informática. As restrições determinadas pelos Decretos Municipais nº 

45.992, de 22 de junho de 2005 e 47.266, de 11 de maio de 2006, 

impedem a aquisição de microcomputador, notebook, monitor de vídeo, 

impressoras multifuncionais, placas e modem (...).  

 

(d.) Aquisições e contratações de serviços para os quais há previsão de 

compras e serviços dos Órgãos Centrais 

 

A duplicidade de gastos deve ser evitada, para tanto as APMs devem 

consultar as Unidades Orçamentárias DRE/SME, quanto à 

possibilidade de atender suas demandas e pesquisar a previsão de 

compras e serviços dos Órgãos Centrais. 

A solicitação para aquisição de materiais relacionados nas Atas de 

Registro de Preços, ocorrerá quando a UE necessitar de item não 

disponível no momento, após receber a confirmação (por escrito) da 

indisponibilidade, por parte da DRE, a APM poderá realizar a compra.  

Em hipótese alguma poderão os recursos serem empregados nos itens 

constantes da Ata de DGSS, sem consulta aos setores responsáveis.  

Assinatura de revistas e periódicos deve ser precedida de consulta à 

Diretoria de Educação, que informará haver previsão ou não de 

assinatura destes.  

   

A observância a estas restrições é conferida nas prestações de contas realizadas, 

detalhadas no item a seguir. 

  

4.3.6. Prestações de Contas e fiscalização 

O procedimento para a prestação de contas do Programa está detalhado no anexo 

I, item V da Portaria e ocorre em duas etapas: (a.) Das APMs às DREs respectivas, com 
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os documentos listados no item 14.1 do anexo 1 da Portaria; (b.) Posteriormente, das 

DREs à SME/SP, com os documentos listados no item 14.2 do anexo da 1 Portaria. 

Na primeira etapa, encerrado o período de realização das despesas, as APMs 

apresentam a prestação de contas referente a cada repasse, utilizando formulários próprios 

que constam no anexo II da Portaria, bem como no Manual. 

Nas DREs, comissão específica do PTRF analisa as prestações de contas, 

verificando exatidão aritmética e obediência à legislação, lavrando Ata com Parecer 

Técnico Conclusivo submetido ao Diretor Regional de Educação. Aprovada a prestação 

de contas e publicada esta, a DRE encaminha o consolidado das prestações à SME/SP. 

Em caso de não apresentação ou de não aprovação da prestação de contas da 

APM, a DRE estabelecerá o prazo máximo de 10 (dez) dias para regularização. Decorrido 

o prazo, se a prestação não for apresentada ou a irregularidade não for sanada, a DRE 

suspende o correspondente repasse de recursos e comunica à SME/SP, para adoção de 

medidas necessárias à instauração de Tomada de Contas Especial. 

Serão relacionadas as APMs inadimplentes com as Prestações de Contas, que 

não terão assegurados os recursos do PTRF.  

No caso de aplicação da verba em finalidade diversa ao Programa, a APM deve 

devolver os recursos à Prefeitura, com a devida atualização monetária. A devolução 

também deve ocorrer se houver desativação, extinção ou paralisação da unidade (anexo 

I, VI, Portaria). 

Quanto às DREs, serão suspensos os repasses dos recursos do PTRF de todas as 

unidades da Diretoria nos seguintes casos: não envio dos documentos de prestação de 

contas especificados na Portaria; rejeição da prestação de contas; ou utilização dos 

recursos em desacordo com os critérios estabelecidos para a execução do Programa. Se 

não regularizadas as pendências, a SME instaurará Tomada de Contas Especial contra o 

gestor responsável.  

Também está prevista na Portaria que a SME/SP deve realizar, a cada exercício 

financeiro, auditoria interna por sistema de amostragem, podendo ser requisitados 

documentos e outros elementos e realizada inspeção "in loco". 

Já a auditora externa fica a cargo do controle externo, exercido pelo Tribunal de 

Contas do Município, explicitada no item a seguir. 
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4.4. Da auditoria do TCM  

O PTRF foi objeto de auditoria externa uma vez, desde a criação do Programa, 

sendo auditado entre 04 de maio a 17 de agosto de 2017 pelo Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo (TCMSP), que analisou as contas do exercício de 2016 e de 

janeiro a maio de 2017 (TCM, 2017). O resultado da auditora foi exposto em relatório do 

TCMSP, ao qual o grupo deste trabalho teve acesso, e que permite conhecer a visão do 

órgão sobre o programa. 

O Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) foi criado pela Lei 

n.º 7.213, de 20 de novembro de 1967. Em 1988, a Constituição previu, no art. 31, 

parágrafo 1º, que, em relação aos municípios, o órgão auxiliar do Poder Legislativo é o 

Tribunal de Contas do Estado respectivo, ressalvado naqueles em que existir o órgão 

municipal. Como já tinha sido criado anteriormente, o TCMSP foi mantido, existindo 

atualmente ao lado apenas do TCMRJ, do Município do Rio de Janeiro. 

O TCMSP é composto por cinco Conselheiros, dos quais três são escolhidos pela 

Câmara de Vereadores e dois pelo Prefeito (art. 49 da Lei Orgânica do Município de São 

Paulo), e foi incumbido das seguintes atribuições: 

 

apreciação das contas do Prefeito Municipal e as da Mesa da Câmara 

Municipal, a apreciação da aplicação das parcelas ou quotas partes 

transferidas ao Município, provenientes de recursos tributários 

arrecadados pela União, o desempenho das funções de auditoria 

financeira e orçamentária sobre as contas das unidades administrativas 

dos órgãos municipais, e o julgamento das contas dos administradores 

e demais responsáveis por bens e valores públicos e da legalidade das 

concessões iniciais de aposentadorias e pensões concedidas pelo 

Município, bem como o exame e o julgamento da aplicação de auxílios 

e subvenções concedidos pelo Município a entidades particulares de 

caráter assistencial (art. 18 Lei Municipal n.º 9.167/80). 

 

O aspecto fiscalizatório tem em vista a obrigação de a Administração Pública 

desempenhar seus atos segundo os ditames legais e princípios constitucionais perante à 

sociedade, devendo ser compreendido na concepção de accountability, que abrange a 

“responsabilização política ininterrupta do Poder Público em relação à sociedade” 

(ABRUCIO, 2005a, p. 81).  

A literatura aponta três formas de accountability: a eleitoral, que advém da 

soberania do voto; a institucional, realizada por órgãos de controle para fiscalização 

permanente dos representantes eleitos e da burocracia com poder decisório; e a 
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democrática, através de regras estatais para limitação do poder governamental 

(ABRUCIO, 2005a, p. 81).  

No Brasil, uma das formas de accountability institucional consiste na 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos governantes e da 

Administração realizada pelo Tribunal de Contas.  

A fiscalização institucional permite a responsabilização dos agentes públicos no 

caso de cometimento de ilegalidades, bem como pretende viabilizar o conhecimento pela 

sociedade das ações realizadas por seus representantes, favorecendo o exercício 

democrático.   

Por isso, é de vital importância a atividade de controle, sendo entendida como:  

 

um ato, ou momento político central de um ciclo mais amplo da 

representação política, que se inicia no momento eleitoral e se estende 

durante o mandato do agente político. De modo geral, espera-se que nas 

democracias a conduta dos agentes públicos e os resultados de suas 

políticas sejam passíveis de verificação e sanção permanentes. 

(ARANTES, LOREIRO et al, 2010, p 110).  

 

Não obstante a relevância, não se isenta de críticas as atividades de alguns órgãos 

de controle que, desviando-se de suas competências, acabam por invadir competência 

política própria dos representantes eleitos e gestores públicos, com nítido desvio de 

função (ABRUCIO, 2005b, p. 73).   

Além desta politização, há outra questão sujeita a críticas na atuação dos 

Tribunais de Contas: o enfoque central da fiscalização no controle procedimental e 

formalista dos atos públicos, ao invés de avaliação que verifique desempenho e foque nos 

resultados obtidos (ABRUCIO, 2005b, p. 80). Em geral, não se prioriza no controle o 

resultado traçado como meta e diretriz central de programas e ações, mas o cumprimento 

de regulamentações e exigências muitas vezes supérfluas e irrelevantes à garantia do bom 

uso do dinheiro público. 

A auditoria do Tribunal de Contas do Município de São Paulo realizada no PRTF 

permitiu verificar algumas das críticas realizadas pela literatura, especialmente ao 

excessivo rigor formal, sem avaliação dos resultados do Programa.  

A auditoria em questão foi instaurada em razão de inquérito civil do Ministério 

Público com questionamento acerca da forma de repasse de verbas públicas para as 

Associações de Pais e Mestres. Logo, não obstante mais de dez anos do PTRF, a 

fiscalização decorreu da instauração do inquérito promovido pelo Ministério Público.  
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O método adotado pelo TCM foi: pesquisa exploratória na SME, análise da 

legislação e documentos oficiais e auditoria em campo, com modelo amostral em algumas 

unidades escolares e setores da própria SME.  

Em suma, a auditoria analisou o PTRF sob os seguintes aspectos: (a.) valor e 

periodicidade dos repasses; (b.) gastos de recursos; (c.) fiscalização da prestação de 

contas pela SME; (d.) estrutura de pessoal; e (e.) regularidade documental.  

No relatório final, foram apontadas as seguintes irregularidades com relação ao 

valor e periodicidade: menor repasse na última parcela do ano de 2016, em razão do já 

citado desconto do saldo bancário das contas das APMs, ocorrido sem prévia 

comunicação (art. 2º, SME, 2016), bem como atrasos de repasses nos anos de 2016 e 

2017. O Tribunal sugeriu, assim, a adoção de regras mais claras e prévias.  

Quanto ao uso dos recursos, o TCMSP apontou falta de controle da SME sobre 

os saldos nas contas das APMs, falta de aplicação na poupança de recursos não utilizados, 

falta de pesquisa na contratação de serviços contábeis, alto gasto com tarifas bancárias e 

necessidade de adoção de cartão magnético.  

O TCMSP destacou, ainda, ausência de efetiva fiscalização do PTRF pela 

SME/SP, citando falta de um núcleo de gerenciamento estratégico do PTRF, existência 

de orientações dispares entre DREs, existência de APMs com repasses suspensos por 

longos períodos sem que tenha sido promovido o procedimento de “tomada de contas”  e 

ausência de análise das contas de 2016 pela Comissão Técnica.  

Em relação à estrutura de pessoal, o TCMSP destacou ausência por parte da SME 

de cursos de capacitação dos representantes das APMs e falta de pessoal suficiente nas 

DREs.  

Por fim, no tocante à documentação analisada, apontou-se as seguintes falhas:  

realização de repasse de recursos a APMs sem assinatura de Termo de Compromisso, 

discrepância de dados nos relatórios contábeis, ausência de relatórios gerenciais de 

acompanhamento do programa e deficiência nos documentos de pesquisa de preços, de 

justificativas de gastos, de notas fiscais, de controle de cheques e de saldos bancários. 

Apesar de parte das recomendações serem pertinentes ao aprimoramento do 

Programa, tais como estabelecimento de regras mais claras e necessidade de 

gerenciamento estratégico pela SME, as orientações do TMCSP concentraram-se, 

preponderantemente, em aspectos procedimentais e documentais, focando em 

recomendações para aumento de controle e fiscalização formais, tais como acesso pela 

SME às contas bancárias das APMs, com controle online de gastos destas, criação de 
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procedimento único com lista de checagem nas DREs, procedimentos de aplicação de 

recursos e regulamentação de valores a serem gastos com assessoria contábil.  

Não há, nas 46 páginas do relatório da auditoria, qualquer avaliação dos 

resultados obtidos com o PTRF. Aliás, o TCMSP sequer abordou o tema da autonomia 

escolar e da gestão democrática do ensino, a ocorrência de melhoria nas condições das 

escolas ou analisou a forma de decisão e a atuação das APMs, exceto no tocante a 

documentos e gastos tidos como excessivos.  

Do ponto de vista teórico, percebe-se que o posicionamento do TCMSP se alinha 

à visão tradicional de fiscalização de atos administrativos focada na observância às regras 

e procedimentos estabelecidos, sem olhar mais voltado à eficiência e qualidade. Contudo, 

esta realidade não é exclusiva do TCMSP, mas é uma visão disseminada em geral nos 

órgãos de controle.   

Eventual mudança desta concepção tradicional de controle pelos Tribunais de 

Contas exigiria a criação de: 

 

algum tipo de incentivo legal para que eles concentrem suas 

preocupações no tema do desempenho da gestão pública, em vez de 

atuarem basicamente pela lógica do formalismo. Nesse sentido, alterar 

as leis orçamentárias e mesmo obrigar os governos a definir metas e 

meios que possam ser acompanhados são passos fundamentais para 

adequar os Tribunais de Contas à nova visão de controle que se espalha 

pelo mundo (ABRUCIO, 2005b, p. 80).  

 

Apesar das diretrizes administrativas da Reforma Gerencial e da previsão do 

princípio da eficiência na Constituição após a Emenda Constitucional 19/98, a adoção de 

auditorias operacionais, ou seja, voltadas para a averiguação do alcance de resultados da 

gestão pública, ainda não está disseminada em grande parte dos órgãos de controle.  

É relevante compreender o traçado foco, objeto e objetivo do controle dos órgãos 

externos a que se sujeita os programas públicos, já que tem como possível efeito refletir 

no próprio desenho e regulamentação dos programas, justamente pelo receio de gestores 

de responsabilização por má gestão de recursos, bem como por retratar o pensamento 

tradicional que permeia as verbas públicas e o controle destas.  

No caso do PTRF, é possível constatar como vetor predominante da 

regulamentação aspectos procedimentais relativos a formalidades para transferência e uso 

dos recursos e prestação de contas destes, em detrimento de maior foco em objetivos e 

resultados, o que será melhor tratado nos capítulos 5 e 6.    
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Antes de adentrar nestes aspectos, porém, cabe verificar outras verbas 

disponibilizadas às unidades escolares, o que permitirá ao final realizar análise com 

diagnóstico situacional do PTRF permeada de paralelos com as demais verbas. 

 

4.5. Interface com outras verbas 

 

4.5.1. Adiantamento bancário 

O adiantamento bancário é um dos mecanismos que permite aos órgãos públicos 

municipais acessar recursos orçamentários. Previsto no Município de São Paulo pela Lei 

10.513/1988, o adiantamento visa a realização de despesas fora do processo normal de 

aplicação. 

O artigo 2º da Lei estabelece, de modo genérico, onze hipóteses em que se admite 

o uso da verba, destacadas para a presente pesquisa as de realização de despesas de 

pequeno vulto; manutenção de bens móveis; conservação de imóveis; organização de 

eventos científicos, culturais e/ou esportivos; atendimento de medidas judiciais; outras de 

natureza excepcional, desde que ratificadas pelo Secretário da Unidade Orçamentária 

correspondente ou previamente autorizadas pelo Prefeito.  

Porém, não basta observar as hipóteses do art. 2º, é preciso ainda que as despesas 

não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação e ser exigido o pronto 

pagamento. Por isso, deve-se configurar o caráter emergencial e excepcional. Além disso, 

não poderá ser utilizado o adiantamento frequentemente para contratações similares, o 

que é entendido como burla ao processo licitatório e fracionamento de despesas.  

Atualmente, a referida Lei Municipal é regulamentada pelo Decreto 48.592/2007, 

que vigora com alterações promovidas pelos Decretos 52.756/2011 e 54.987/2014.  

O Decreto regulamentador, em seu art. 5º, estabelece como teto para os 

adiantamentos bancários para despesas que façam frente a gastos de pequeno vulto, 

manutenção de bens móveis e conservação e adaptação de imóveis 50% do valor previsto 

para as dispensas de licitação no art. 24, II, da Lei 8.666/1993 (anteriormente R$ 8.000,00, 

e atualmente R$ 17.600,00, ou seja, 50% deste limite representavam R$ 4.000,00 e agora 

R$ 8.800,00).  

Com a finalidade de atender a despesas de natureza excepcional, o parágrafo 1º 

do artigo 13 do Decreto dispensa a ratificação do Secretário da Unidade Orçamentária 

correspondente, quando a autorização das despesas for autorizada pelos Secretários 
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Municipais, Subprefeitos ou pelo Controlador Geral. Ademais, o parágrafo 2º do artigo 

13 do Decreto explicita que a realização de despesas excepcionais não depende de 

justificativa ou de ratificação quando previamente autorizada pelo Prefeito. 

Todas as despesas realizadas para fins de adiantamento devem observar o 

princípio da anualidade, ou seja, devem ser realizadas dentro do ano de execução 

orçamentária, ressalvada a necessidade devidamente fundamentada. Ainda no que toca às 

limitações, o Decreto veda o uso do adiantamento para a formação de estoque (artigo 18, 

V). 

Ao final, todas as despesas realizadas devem ser objeto de prestação de contas, 

no prazo de 20 dias corridos do período de realização da despesa (subitem 5.2 da Portaria 

SF 151/12). Os valores não utilizados, por sua vez, devem ser recolhidos para conta 

municipal própria. 

Todo este procedimento de adiantamento é controlado de forma bem ativa pelo 

TCMSP. De um modo geral, a visão do órgão é bastante restritiva quanto às hipóteses em 

que se permite a utilização, conforme demonstra o “Manual de Adiantamento” elaborado 

pelo órgão (Anexo único da Instrução TCMSP n.º 01/15). 

Traçado este panorama, percebe-se que o adiantamento é um recurso para 

atender situações excepcionais, restritas e emergenciais, com inúmeras exigências legais 

e regulamentares.  

Diferentemente do PTRF, o adiantamento não é repassado às APMs, mas sim às 

unidades escolares, na pessoa do servidor ordenador da despesa. Como ponto de contato, 

o PTRF pode vir a ser utilizado em situações emergenciais que poderiam ser acobertadas 

pelo adiantamento.  

Contudo, tratam-se de verbas com objetivos bem distintos, tendo o PTRF um 

aspecto muito mais amplo que o adiantamento, tanto na possibilidade de gastos, como na 

promoção de autogestão e participação da comunidade escolar.  

 

4.5.2. PDDE 

Diferentemente do adiantamento, a outra verba recebida pelas unidades 

escolares que merece análise neste trabalho possui vários pontos de contato com o PTRF, 

tendo servido inclusive de inspiração na criação deste. 

 Trata-se do já citado Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), instituído 

pela União Federal, que será a seguir analisado sob a perspectiva dos pontos de 

convergência ou divergência úteis e relevantes ao programa municipal de São Paulo. Para 
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tanto, será, inicialmente, traçado um panorama geral do programa federal e, ao final, uma 

análise comparativa.   

 

4.5.2.1 Criação do PDDE 

O Programa Dinheiro Direto na Escola foi instituído pela Resolução do 

Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) n.º 

12, de 10 de maio de 1995, denominado, à época, de Programa de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental (PMDE). Em 1998, pela Medida Provisória n.º 

1784, foi alterada sua denominação para Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).  

Atualmente, o programa é regido pela Lei Federal n.º 11.947, de 16 de junho de 

2009. A principal regulamentação está inserida nas Resoluções do Conselho Deliberativo 

(CD) do FNDE n.º 09, de 02 de março de 2011 (processo de contratação e aquisição), n.º 

10, de 18 de abril de 2013 (critérios do PDDE) e n.º 15, de 10 de julho de 2014 (prestação 

de contas).  

 

4.5.2.2. Objetivo 

Na legislação do PDDE, o objetivo destacado é prestar assistência financeira, em 

caráter suplementar, às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, 

municipais e do Distrito Federal.  

Não há menção de gestão democrática ou participação da comunidade escolar 

na Lei Federal n.º 11.947/2009 ou na MPV n.º 455/2009, que foi convertida na referida 

lei. Na exposição de motivos da MPV, o único objetivo expresso é a melhoria da 

qualidade da educação básica pública.  

Posteriormente, na Resolução CD/FNDE n.º 10, de 18 de abril de 2013, é trazido 

como um dos objetivos do PDDE “incentivar a autogestão escolar e o exercício da 

cidadania com a participação da comunidade no controle social”.  

Além do mais, no referido ato normativo, ficou expressamente atribuída às 

comunidades escolares autonomia na gestão dos recursos. Ao ente político ao qual estão 

vinculadas cumpre o apoio, técnico e financeiro, com “iniciativas que contribuam para a 

regular e eficiente aplicação dos recursos do programa, vedadas ingerências na autonomia 

de gestão que lhes é assegurada”34. Além desta previsão, deverá ser assegurado às 

comunidades escolares “participação sistemática e efetiva nas decisões colegiadas, desde 

                                                           
34 Art. 26, II, “k” da Resolução CD/FNDE n.º 10, de 18 de abril de 2013 
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a seleção das necessidades educacionais prioritárias a serem satisfeitas até o 

acompanhamento do resultado do emprego dos recursos do programa”35.  

Portanto, se inicialmente o PDDE foi desenhado para suprir a falta de recursos 

financeiros das escolas para melhoria da educação, ao longo de sua implementação o 

objetivo de concretizar o princípio da gestão democrática foi reconhecido e adotado.   

   

4.5.2.3. Panorama do PDDE 

O órgão gestor e regulador do PDDE é o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação.  

O repasse financeiro do PDDE é destinado a (a.) escolas públicas da educação 

básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, (b.) escolas privadas de 

educação especial qualificadas como beneficentes de assistência social ou de atendimento 

direto e gratuito ao público, às escolas mantidas por entidades de tais gêneros e (c.) polos 

presenciais do sistema  Universidade Aberta do Brasil - UAB que ofertem programas de 

formação inicial ou continuada a profissionais da educação básica. 

A assistência financeira é repassada, em regra, às denominadas Unidades 

Executoras (UEx), que devem ser entidades privadas sem fins lucrativos, representativas 

das escolas públicas e dos polos presenciais da UAB, integradas por membros da 

comunidade escolar; bem como às Entidades Mantenedoras (EM), representativas das 

escolas privadas de educação especial.  

A configuração a ser adotada por estas entidades não é determinada no programa, 

podendo ser “caixa escolar”, “conselho escolar”, “colegiado escolar”, “associação de pais 

e mestres”, “círculo de pais e mestres”, dentre outras.  

Nas unidades escolares com até cinquenta alunos não é necessária a criação de 

uma UEx, podendo o repasse ser feito neste caso ao ente público ao qual está vinculada, 

denominado de EEx (Entidade Executora). No município de São Paulo, desde 2014, os 

repasses são feitos exclusivamente à UEx, pois todas as unidades escolares constituíram 

“Associação de Pais e Mestres” para tal intento.  

O recurso financeiro advém de dotação orçamentária consignada anualmente ao 

FNDE, que fica limitada aos valores autorizados na ação específica.  

O valor a ser repassado decorre da soma de um valor fixo, definido por tipo de 

estabelecimento de ensino, com o valor variável, de acordo com o número de alunos 

                                                           
35 Art. 26, III, “c” da Resolução CD/FNDE n.º 10, de 18 de abril de 2013 
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matriculados e o tipo de estabelecimento (Anexo I da Resolução CD/FNDE n.º 10/2013), 

conforme tabelas abaixo: 

 

TABELA 7 - Valor fixo, por tipo de estabelecimento de ensino para repasse do PDDE 

TIPO DE ESTABELECIMENTO  Valor Fixo/ano (VF/a) 

Escola Pública Urbana com Uex 1 x  VF/a 

Escola Pública Urbana sem UEx Zero 

Escola Pública Rural com Uex 2 x VF/a 

  

Escola Pública Rural sem Uex Zero 

Escola Privada de Educação Especial  1 x  VF/a 

Polo Presencial UAB 3 x VF/a 

Fonte: Dados obtidos no Anexo I da Resolução CD/FNDE n.º 10, de 18 de abril de 2013 

 

TABELA 8 - Valor variável, de acordo com o número de alunos matriculados e o tipo 

de estabelecimento, para repasse do PDDE 

QUANTIDADE DE ALUNOS  
Valor Per Capita/ano 

(VPC/a) 

Alunos de Escolas Urbanas ou Rurais com UEx  1 x  VPC/a 

Alunos de escolas urbanas sem UEx  2 x VPC/a 

Alunos de escolas rurais sem Uex 2 x VPC/a 

Alunos públicos alvo da educação especial em escola 

pública  4 x VPC/a 

Alunos de escola privada de educação especial 1 x  VPC/a 

Alunos de polos presenciais da UAB 3 x VPC/a 

Fonte: Dados obtidos no Anexo I da Resolução CD/FNDE n.º 10, de 18 de abril de 2013 

 

Conforme a tabela acima, o valor fixo e o valor per capita são alterados de 

acordo com o tipo de estabelecimento escolar por um índice multiplicador.  

Desde a edição da referida Resolução de abril de 2013, o Valor Fixo/ano é de 

R$1.000,00 (um mil reais) e o Valor Per Capita/ano é de R$20,00 (vinte reais), não tendo 

havido qualquer reajuste monetário, apesar do lapso temporário de mais de cinco anos.  

Levantando-se os valores repassados às UEx vinculadas às unidades escolares 

da Prefeitura de São Paulo nos últimos cinco anos, foram obtidos os seguintes valores:  
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TABELA 9 - Valores previstos, reais e médios (considerando número de alunos) 

repassados pelo PDDE às UEx vinculadas às unidades escolares do Município de São 

Paulo, em 2013-2018 

Ano Valor Previsto 

Valor Real 

(considerando a 

defasagem monetária 

desde 2013) 

 

Quantidade 

de Alunos  

Valor 

Médio Por 

Aluno36 

Valor Médio Por 

Aluno (considerando a 

defasagem monetária 

desde 2013) 

2018 R$ 17.216.640,00 R$ 12.064.491,61 738.000 R$ 23,33 R$ 16,35 

2017 R$ 17.173.360,00 R$ 11.941.408,29 740.060 R$ 23,21 R$ 16,14 

2016 R$ 16.121.320,00 R$ 12.523.339,62 729.380 R$ 22,10 R$ 17,17 

2015 R$ 16.415.660,00 R$ 14.735.505,71 744.513 R$ 22,05 R$ 19,79 

2014 R$ 16.486.577,44 R$ 15.492.077,41 751.342 R$ 21,94 R$ 20,62 

2013 R$ 17.270.960,00   764.364 R$ 22,60   

                   Fonte: dados obtidos no site FNDE (Defasagem através IGP-M/FGV em relação 

2013)37. 

 

Conforme é possível constatar pelos dados acima, que consideram a defasagem 

monetária desde 2013, a inexistência de reajuste dos valores dos repasses acaba por 

resultar em perda considerável do poder de compra das UEx ao longo dos últimos cinco 

anos.   

Os repasses do PDDE são efetuados em duas parcelas, devendo a primeira ser 

realizada até 30 de abril e a segunda até 30 de setembro38. Contudo, mediante 

levantamento de dados dos últimos cinco anos, verificam-se habituais atrasos, bem como 

valores pagos inferiores aos devidos:  

 

                                                           
36 Observe-se que o valor médio por aluno se refere à divisão entre o valor previsto e a quantidade de alunos 

existentes. Não se trata do valor variável per capita estabelecido no Anexo I da Resolução CD/FNDE n.º 

10, de 18 de abril de 2013.  
37 Disponível em  

<http://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.PDDEREX_2_PC?p_listar=S&p_ano=2018&p

_prg=02&p_uf=SP&p_co_mun=355030&p_tipo=P> Acessado em 05/08/2018. 
38 Art. 9º da Resolução CD/FNDE n.º 10, de 18 de abril de 2013 com redação dada pela Resolução 

CD/FNDE n.º 06, de 27 de fevereiro de 2018.  

http://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.PDDEREX_2_PC?p_listar
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GRÁFICO 4 – Valores brutos em reais (R$) devidos, pagos e 

atrasados pagos pelo PDDE às UEX do Município de São Paulo 

em 2013/2015 

                                                               Fonte: dados disponíveis no site do FNDE39 

 

Como pode ser constatado, a situação mais grave ocorreu entre 2014 e 2015. Em 

2014, o repasse foi inferior à metade do previsto. Em 2015, somente houve repasse dos 

recursos atrasados do ano anterior.  

Além disso, comparando-se os valores repassados pelo PDDE às escolas 

municipais de São Paulo com os do PTRF, verifica-se que o repasse financeiro do PDDE 

é muito inferior ao do PTRF, sendo em média de um terço deste40:    

 

TABELA 10 – Provisão de repasse total anual do PDDE e do PTRF  

às UEX do Município de São Paulo em 2015-2017 

PROVISÃO DE REPASSE TOTAL ANUAL 

Ano PDDE PTRF 

2015 R$ 16.415.660,00 R$62.808.273,00 

2016 R$ 16.121.320,00 R$52.129.386,09 

2017 R$ 17.173.360,00 R$41.739.648,83 

                                                            Fonte: Dados obtidos em FNDE e SME41 

                                                           
39 Disponível em  

<http://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.PDDEREX_2_PC?p_listar=S&p_ano=2018&p

_prg=02&p_uf=SP&p_co_mun=355030&p_tipo=P> Acessado em 05/08/2018. 
40 Convém frisar que, no ano de 2017, houve o cancelamento do 3ª repasse do PTRF, por esta razão, a 

relação entre os recursos de cada programa mostra-se mais próxima.  
41 Dados do SME disponível em  

<http://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.PDDEREX_2_PC?p_listar=S&p_ano=2018&p

_prg=02&p_uf=SP&p_co_mun=355030&p_tipo=P> Acessado em 05/08/2018. Dados do SME: 

Anexo04. 
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http://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.PDDEREX_2_PC?p_listar


87 
 

 

No PDDE, os repasses também são feitos em duas categorias: custeio e capital, 

respeitando a proporção solicitada pela UEx até o último dia do ano do exercício anterior. 

No caso de não ter havido tal opção, os valores serão de 80% (oitenta por cento) de custeio 

e 20% (vinte por cento) de capital.  

 

4.5.2.4. Forma de Repasse e utilização dos recursos 

A UEx poderá solicitar os recursos do PDDE mediante cadastramento no sistema 

eletrônico PDDEWeb, disponível no site do FNDE. Não há celebração de convênio, 

acordo, contrato ou ajuste.  

Os repasses são realizados diretamente na conta bancária da UEx ou, para 

escolas com até cinquenta alunos e sem UEx constituída, ao ente político municipal. 

Como já mencionado, no Município de São Paulo, todas as unidades escolares dispõem 

de APM, logo, essa segunda modalidade não será analisada por não se mostrar útil ao 

objeto desta pesquisa.  

A conta bancária é aberta junto às instituições pelo FNDE e há isenção da 

cobrança de taxas e tarifas bancárias.  

Os recursos repassados devem ser utilizados até dia 31 de dezembro do ano do 

repasse, mas é possível haver reprogramação para o ano subsequente, se observados a 

classificação entre custeio e capital e os objetivos da ação programática.  

A utilização dos recursos ocorre por uso de cartão magnético42, transferências, 

DOC/TED, pagamento de boletos e títulos, entre outras formas de pagamento. Os valores 

ainda não utilizados devem ficar aplicados, preferencialmente, em fundo de aplicação 

financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto com lastro em títulos da dívida 

pública, de maneira a assegurar liquidez diária dos rendimentos.  

Em casos excepcionais, quando não é possível a realização de pagamento por 

movimentação bancária, é permitido saque da conta bancária nos limites de R$800,00 

(oitocentos reais) por dia, R$2.000,00 (dois mil reais) por mês e R$8.000,00 (oito mil 

reais) por ano para pagamento de despesas e aquisições, devendo este fato ser registrado 

em ata.  

 

 

                                                           
42 O cartão magnético ainda está sendo disponibilizado às APM, por esta razão ainda se permite a utilização 

de cheques com identificação nominal do destinatário por aquelas que não o receberam.  
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4.5.2.5. Objeto da aplicação dos Recursos 

Os recursos do PDDE são destinados à “cobertura de despesas de custeio, 

manutenção e pequenos investimentos que concorram para a garantia do funcionamento 

e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino”43.  

Compreendem gastos com aquisição de material permanente, na realização de 

pequenos reparos, adequações e serviços necessários à manutenção, conservação e 

melhoria da estrutura física da unidade escolar, na aquisição de material de consumo, na 

avaliação de aprendizagem, na implementação de projeto pedagógico e no 

desenvolvimento de atividades educacionais, além de despesas cartorárias decorrentes de 

alterações nos estatutos das UEx44. 

É vedada a utilização da verba para (a.) implementação de outras ações que 

estejam sendo objeto de financiamento por outros programas executados pelo FNDE, 

exceto aquelas executadas sob a égide das normas do PDDE; (b.) gastos com pessoal; (c.) 

pagamento, a qualquer título, a agente público da ativa por serviços prestados, inclusive 

consultoria, assistência técnica ou assemelhados, empresas privadas que tenham em seu 

quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de 

sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência 

técnica ou assemelhados; (d.) cobertura de despesas com tarifas bancárias; e (e.) 

dispêndios com tributos federais, distritais, estaduais e municipais quando não incidentes 

sobre os bens adquiridos ou produzidos ou sobre os serviços contratados para a 

consecução dos objetivos do programa45. 

Destaque-se a proibição do uso do recurso com aquisição de bens e serviços já 

providos através de outros programas federais. No site do FNDE, há esclarecimento a 

respeito, exemplificando-se a vedação de aquisição de livros didáticos, posto a existência 

                                                           
43 Art. 23 da Lei 11.974/09 e Art. 4º da Resolução CD/FNDE n.º 10, de 18 de abril de 2013 
44 Art. 4º, caput, incisos I a VI da Resolução CD/FNDE n.º 10, de 18 de abril de 2013 
45 Art. 4º, §1º da Resolução 10-13. No site do FNDE, há maiores esclarecimentos a respeito do que é vedado: 

“o dinheiro do PDDE não pode ser utilizado, por exemplo, para comprar livros didáticos e de literatura já 

distribuídos pelo FNDE por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e do Programa 

Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). Os recursos do PDDE também não podem ser usados em: gastos 

com pessoal; gêneros alimentícios; livros didáticos e de literatura já distribuídos pelo FNDE por meio do 

PNLD e do PNBE; passagens e diárias; combustíveis, materiais para manutenção de veículos e transportes 

para atividades administrativas; flores, festividades, comemorações, coquetéis, recepções, prêmios, 

presentes; reformas de grande porte e ampliação de áreas construídas; despesas de qualquer espécie que 

caracterizem auxílio assistencial ou individual (uniforme, material escolar, etc. ); pagamento, a qualquer 

título, a agente público da ativa; tarifas bancárias; pagamento de tributos, exceto os incidentes sobre os bens 

adquiridos e/ou serviços contratados” (item 20 do Manual de Perguntas Frequentes – disponível em 

file:///C:/Users/cfpca/Downloads/Perguntas%20e%20Respostas%20(4).pdf. 
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do “Programa Nacional do Livro Didático” (PNLD) e do “Programa Nacional Biblioteca 

da Escola” (PNBE)46.  

No caso de bens permanentes adquiridos com recursos do PDDE, os mesmos 

deverão ser tombados e incorporados ao patrimônio do Município, através de Termo de 

Doação firmado pela UEx como doadora.  

No âmbito federal47 e municipal48, há norma a disciplinar os bens patrimoniais 

que devem ser objeto de incorporação, ambas são semelhantes e dispensam a 

incorporação de bens de durabilidade inferior a dois anos.  

 

4.5.2.6. Procedimento de Aquisições e Compras 

No PDDE, o procedimento de aquisições e compras pelas UEx e EM é 

disciplinado na Resolução CD/FNDE n.º 09, de 02 de março de 2011.  

Apesar da Resolução indicar no preâmbulo como uma das fundamentações 

legais a Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/1993), não se exige a observância às regras desta, 

traçando-se um procedimento próprio de aquisição e contratação, baseado em pesquisas 

de preços, indicando-se nas considerações iniciais os benefícios advindos da 

racionalização e simplificação de procedimentos administrativos. 

O formato do procedimento busca respeitar os princípios da isonomia, 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sem favorecimento e 

mediante a seleção da proposta mais vantajosa através de ampla pesquisa de preços.  

São previstas as seguintes fases: (a.) seleção dos bens e serviços a serem 

contratados com os membros e os representantes da comunidade escolar e registro em 

ata; (b.) afixação da ata na sede da escola com fácil acesso e visibilidade; (c.) realização 

de pesquisa de preços com, pelo menos, três orçamentos, salvo se houver impossibilidade 

e mediante justificativa; (d.) preenchimento de planilha de “Consolidação de Pesquisa de 

Preços” com os orçamentos e identificação do fornecedor; (e.) lavratura de ata de escolha, 

com indicação do critério. No caso de empate, a escolha deverá ser realizada por sorteio.  

                                                           
46 Com a Resolução CD/FDE nº 08, de 16 de dezembro de 2016, os saldos das Ações Agregadas PDDE 

Integral, PDDE Estrutura e PDDE Qualidade poderão ser utilizados para o PDDE se (a.) as atividades das 

ações tiverem sido totalmente realizadas; ou (b.) não tiverem sido iniciadas, continuadas ou concluídas por 

força de obstáculos intransponíveis. No caso das ações PDDE a Título Emergencial, Projeto de Adequação 

de Prédios Escolares (PAPE), Projeto de Melhoria da Escola (PME), Funcionamento das Escolas no Fim 

de Semana (FEFS) e Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), os saldos podem ser utilizados 

independentemente de qualquer condição.  
47 Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional/MF n.º 448/02. 
48 Decreto n.º 53.484, de 19 de outubro de 2012 e Portaria da Secretaria de Finanças n.º 262, de 02 de 

dezembro de 2015.   
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O critério de escolha deve ser o menor preço de item ou lote, admitida a escolha 

do melhor preço global.  

Para coibir favorecimentos, é estipulado como dever das UEx evitar a realização 

repetitiva de pesquisas de preços com os mesmos fornecedores e prestadores de serviços, 

exceto se inevitável e mediante justificativa.  

O pagamento não poderá ser realizado antes da entrega dos bens ou prestação do 

serviço. Tal vedação é aplicável inclusive na hipótese de compras pela internet. Assim, 

apesar de não ser vedada a aquisição de bens e serviços pela internet, a vedação de 

pagamento antecipado praticamente inviabiliza esta modalidade.  

Há, ainda, a possibilidade de aquisição de bens e serviços através do Sistema de 

Registro de Preços (SRP). O SRP é um conjunto de procedimentos licitatórios para 

registro formal de preços de bens e serviços promovidos por um órgão ou entidade da 

administração pública para futura contratação, que pode ser utilizado por outros órgãos e 

entidades da administração mediante adesão. Caso a UEx utilize o SRP, não precisará 

obter orçamentos e preencher planilhas de consolidação, bastando a ata de registro de 

preço.  

Por fim, a documentação original comprobatória das aquisições deverá ser 

mantida arquivada por dez anos na unidade escolar.   

 

4.5.2.7. Prestação de Contas e Fiscalização 

A prestação de contas deve ser apresentada pelas UEx até o último dia útil de 

janeiro do ano subsequente ao repasse49 às respectivas Secretarias de Educação. No 

Município de São Paulo, há a intermediação através das Diretorias Regionais de Ensino.  

A documentação obrigatória consiste em formulário de prestação de contas, 

demonstrativo de execução de receitas e despesas, demonstrativo dos pagamentos, 

extratos bancários, conciliação bancária e outros documentos eventualmente necessários.   

Cumpre aos Municípios analisar e julgar as prestações de contas, registrar os 

dados no Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC) e remete-las, 

eletronicamente, ao FNDE até 30 de abril do ano subsequente ao repasse.  

O FNDE irá emitir parecer a respeito de cada prestação de contas nos seguintes 

termos: “aprovada”, “aprovada com ressalva”, “não aprovada”, “não apresentada”.  

                                                           
49 Art. 2º da Resolução CD/FNDE n.º 15, de 10 de julho de 2014 
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No caso de a prestação ser classificada como “não aprovada” ou “não 

apresentada”, haverá suspensão de novos repasses, bem como a necessidade de prestar 

justificativas à FNDE a fim de sanear a irregularidade.  

Se houver utilização inadequada dos recursos, é possível a restituição do valor 

na conta bancária da UEx como meio de regularização. O valor deverá ser acrescido de 

correção monetária e juros pela Selic. Há, ainda, a possibilidade de o valor considerado 

irregular ser compensado pelo FNDE com futuros repasses.  

Em outras hipóteses, o FNDE pode exigir a devolução a si de valores repassados, 

mediante recolhimento em Guia de Arrecadação da União (GRU), nos casos de 

ocorrência de depósitos indevidos na conta específica do programa; paralisação das 

atividades ou extinção da escola vinculada à EEx, à UEx ou à EM; determinação do Poder 

Judiciário ou requisição do Ministério Público; constatação de incorreções cadastrais, 

como omissão de vinculação ou indevida vinculação de escola a UEx, indicação de nível 

de ensino não ministrado pela unidade escolar, mudança equivocada de agência bancária, 

entre outras; verificação de irregularidades na execução; e configuração de situações que 

inviabilizem a execução dos recursos do programa. 

Quanto à fiscalização do Programa, é exercida pelo FNDE e pelo Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal, mediante auditorias, inspeções e análise 

das prestações de contas. A cada exercício, há uma auditoria por amostragem. Já o 

controle externo é exercido pelo Tribunal de Contas da União (TCU). 

Além disso, qualquer pessoa poderá apresentar denúncia a respeito de 

irregularidades no uso dos créditos do PDDE, quando, então, será instaurado 

procedimento de fiscalização.  

 

4.5.2.8. Pontos de convergência e divergência entre o PDDE e o PTRF 

Traçado o panorama geral do PDDE, foram constatados diversos pontos comuns 

e divergentes na aplicação dos recursos com o PTRF.  

Primeiramente, convém esclarecer ser a legislação e atos normativos referentes 

aos dois programas muito similares. Contudo, em ambos, há lacunas.  

No caso de dúvidas e lacunas, a Diretorias Regionais de Ensino do Município 

mantém assessoramento próximo com as unidades escolares. Há, ainda, para o PTRF, 

manual desenvolvido pela SME/SP com diversas orientações.  
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Por esta razão, no comparativo realizado, adotou-se, além dos dispositivos legais 

e normativos, as informações constantes no site do FNDE (“perguntas frequentes”)50, no 

manual do PRTF e nas entrevistas realizadas na Secretaria da Educação e nas Diretorias 

Regionais de Educação.  

Foi elaborado quadro comparativo completo, apontando-se as convergências e 

divergências em detalhes, que segue como anexo 8 deste trabalho. 

Da análise comparativa realizada, é possível depreender haver aspectos 

convergentes entre os dois programas no tocante ao objetivo central que é transferir 

recursos financeiros para gestão por entidades privadas sem fins lucrativos, 

representativas das escolas públicas e integradas por membros da comunidade escolar, 

promovendo-se a autogestão escolar e o princípio da gestão democrática do ensino.  

Os objetos permitidos e vedados na aquisição de bens e na contratação de 

serviços são regulados semelhantemente, inclusive considerando algumas diretrizes, tais 

como a vedação da utilização de recursos se há outro programa ou verba destinada a tal 

fim, evitando-se duplicidade e a concepção de se tratar de recursos financeiros 

suplementares voltados para as atividades rotineiras e ao funcionamento escolar, o que se 

conclui das vedações, por exemplo, de obras de maior vulto e do restrito valor dos 

repasses.  

Não obstante, o modelo de implementação de cada programa contém 

particularidades próprias, que os distanciam. Há divergências em relação ao 

procedimento de habilitação, cálculo e periodicidade dos repasses, prazos de utilização 

dos recursos, prazos e formas de prestação de contas e destino da restituição de verbas 

gastas irregularmente.  

A maior divergência entre ambos os programas é o procedimento de aquisição 

de bens e contratação de serviços. Enquanto no PDDE adotou-se um sistema próprio 

criado pelo FNDE, baseado em ampla pesquisa de preços e seleção do menor preço, no 

PTRF foi previsto o procedimento licitatório da Lei n.º 8.666/93. 

Portanto, é possível constatar a existência de dois programas com objetivos 

convergentes, mas com regras de implementação destoantes.  

Destaca-se no quadro a seguir os principais pontos divergentes, ressaltando-se 

que o quadro comparativo completo está no anexo 8 deste trabalho: 

 

                                                           
50 Disponível em http://www.fnde.gov.br/programas/pdde/perguntas-frequentes/item/10746-perguntas-

frequentes-sobre-o-pdde 
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Aspecto 

Analisado 

PDDE PTRF Relação dos 

Programas 

 

 

 

Cálculo dos 

Repasses  

(valor anual) 

 

• Valor Fixo por tipo de 

estabelecimento de ensino: 

entre R$1.000,00 a 

R$3.000,00; mais 

• Valor Variável por aluno 

conforme estabelecimento 

de ensino e tipo de 

educação (regular ou 

especial): entre R$20,00 a 

R$80,00 por aluno 

• Valor Fixo por tipo de 

estabelecimento de ensino 

e por faixa de quantidade 

de alunos matriculados: 

varia entre R$6.600,00 a 

R$21.000,0051; mais  

• Valor Variável por aluno 

conforme o tipo de 

estabelecimento de ensino: 

varia entre R$3,00 a 

R$4,50 no 1º e 2º repasse. 

No 3º repasse de 2018, 

haverá reajuste de 5%, 

sendo então entre R$3,15 a 

R$4,73.52  

 

 

 

 

 

DIVERGÊNCIA 

 

Periodicidade 

dos Repasses 

 

Duas Parcelas:  

- 1ª parcela: até 30 de abril 

- 2ª parcela: até 30 de 

setembro 

 

Três Parcelas: As datas são 

estabelecidas anualmente.  

 

 

DIVERGÊNCIA 

 

Aquisições e 

Contratações 

Permitidas 

exclusivamente 

pelo PDDE  

 

 

 

• Equipamentos 

eletrônicos  

Segundo consta no manual 

do PRTF, seria vedada a 

aquisição de materiais de 

informática, com 

fundamento nos Decretos 

Municipais 45.992/2005 e 

47.266/2006, pois haveria 

normatização específica. 

 

 

 

 

 

 

DIVERGÊNCIA 

 

 

Aquisições e 

Contratações 

Vedadas 

exclusivamente 

pelo PDDE  

 

 

• Tarifas Bancárias de 

qualquer natureza 

• Pagamento a empresas 

privadas que tenham em 

seu quadro societário 

servidor público da ativa, 

ou empregado de empresa 

pública ou de sociedade de 

economia mista, por 

serviços prestados, 

inclusive consultoria, 

assistência técnica ou 

assemelhados 

 

• No PRTF, é vedado 

apenas tarifas bancárias 

decorrentes de devoluções 

de cheques, saldo negativo, 

e outras despesas 

excedentes, referentes à 

manutenção da conta. 

 

 

 

DIVERGÊNCIA 

PARCIAL  

 

Procedimento de 

Aquisição  

 

 

 

Procedimento próprio 

previsto pela FNDE, 

através de pesquisas de 

preços. 

 

Procedimento licitatório 

disposto na Lei Federal n.º 

8.666/93.  

 

 

DIVERGÊNCIA 

    

                                                           
51 Para o ano de 2018: conforme Portaria da SME n.º 2.555, de 14 de março de 2018.  
52 Para o ano de 2018: conforme Portaria da SME n.º 2.555, de 14 de março de 2018.  
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Utilização de 

verbas do 

programa 

juntamente com 

recursos de 

outra origem 

 

 

Permitido 

 

 

Vedado53 

 

 

DIVERGÊNCIA 

 

Prazo de 

Utilização dos 

Recursos  

 

 

Até o último dia do ano do 

repasse, permitida a 

reprogramação do saldo.  

O prazo para utilização é 

estipulado para cada 

repasse, em Portaria anual.  

Os saldos podem ser 

reprogramados.  

 

 

DIVERGÊNCIA 

 

Movimentação 

dos Recursos  

 

cartão magnético54, 

transferências, DOC/TED, 

pagamento de boletos e 

títulos, entre outras. 

cheque nominativo ao 

credor ou ordem bancária. 

 

DIVERGÊNCIA 

PARCIAL 

 

Periodicidade da 

Prestação de 

Contas 

 

 

A prestação de contas é 

anual.  

 

 

 

A prestação de contas é 

realizada três vezes ao ano, 

ao final do prazo de 

realização da despesa de 

cada parcela.  

 

 

DIVERGÊNCIA 

 

Restituição de 

verbas gastas em 

desconformidade 

com o programa 

 

 

A restituição de verbas 

gastos de modo irregular 

ocorrerá na conta bancária 

da UEx, com acréscimo de 

correção monetária e juros 

(Selic). Há possibilidade de 

compensação com repasses 

futuros.  

O FNDE poderá exigir a 

devolução aos cofres 

públicos mediante GRU.  

 

A devolução deve ser 

realizada à Prefeitura do 

Município, com acréscimo 

de correção monetária 

(IPCA), através de 

Documento de 

Arrecadação do Município 

de São Paulo (DAMSP).  

 

 

 

 

DIVERGÊNCIA  

QUADRO 1 – Comparativo entre a regulamentação do PDDE e do PTRF, indicando-se o 

tipo de relação entre estes   Fonte: elaborada pelos autores a partir da legislação e 

regulamentação dos programas 
 

Verificadas tais divergências, cabe considerar que, se ambos os programas 

fossem desenhados a partir de maior articulação entre os governos federal e municipal, 

poderiam ser mais assemelhados e, assim, melhor compreendidos e executados pela 

comunidade escolar. As divergências na regulamentação dos programas acabam por 

atrapalhar a execução, à medida que a comunidade escolar, além de dever conhecer as 

                                                           
53 Não foi localizado norma legal a respeito desta vedação, mas este posicionamento foi afirmado em 

entrevista com gestores do SME/DRE.  
54 O cartão magnético ainda está sendo disponibilizado às APM, por esta razão ainda se permite a utilização 

de cheques com identificação nominal do destinatário por aquelas que não o receberam.  
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diferenças de ambos, deve executar procedimentos diferentes de acordo com a verba a ser 

utilizada, em um esforço de compatibilizar os gastos com o perfil de cada um dos 

programas.  

Conforme tratado no capítulo 3, a Constituição previu um regime de colaboração 

entre os entes políticos para o sistema de educação, de forma a promover 

compartilhamento de ações. Porém, na prática, pouco se avançou em termos de 

colaboração na educação, havendo, nas palavras de Abrucio, um “federalismo 

compartimentalizado”:  

 

O principal problema da descentralização ao longo da redemocratização 

foi a conformação de um federalismo compartimentalizado, em que 

cada nível de governo procurava encontrar o seu papel específico e não 

havia incentivos para o compartilhamento de tarefas e a atuação 

consorciada. Disso decorre também um “jogo de empurra” entre as 

esferas de governo. O federalismo compartimentalizado é mais 

perverso no terreno das políticas públicas, já que numa Federação, 

como bem mostrou Paul Pierson, o entrelaçamento dos níveis de 

governo é a regra básica na produção e gerenciamento de programas 

públicos, especialmente na área social. A experiência internacional 

caminha neste sentido. (ABRUCIO, 2005c, p. 49-50).    
 

A ausência de maior articulação entre os níveis de governo, portanto, prejudica 

programas públicos como um todo, seja na formulação, implementação e fiscalização.  

Aliás, na pesquisa de campo que será melhor explorada no capítulo 5, foi 

apontada justamente esta situação, que acaba por exigir da comunidade escolar um 

esforço no entendimento e execução de ambos, para compatibilização dos gastos com a 

regulamentação de cada programa. 

Como isso, minimizam-se benefícios que adviriam de um projeto desenhado e 

mais alinhado entre o governo federal e o município de São Paulo.  

Seria conveniente, então, uma maior aproximação entre o PTRF e PDDE para o 

fortalecimento dos objetivos dos Programas, que são convergentes, o que será melhor 

explorado nos capítulos seguintes. 
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5. ANÁLISE DO PTRF E DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

 A presente análise, que objetiva fornecer um diagnóstico acerca do PTRF, foi 

elaborada a partir do objetivo traçado no Termo de Referência (TR) ajustado com a 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo.  

O ponto central investigado é se o atual desenho do PTRF, como programa de 

descentralização orçamentária, permite alcançar os objetivos centrais de autonomia da 

gestão escolar e gestão democrática do ensino público, identificando-se dificuldades, 

lacunas e espaços para aprimoramento e melhorias no Programa. 

Para melhor compreensão dos desafios na implementação do PTRF, partiu-se de 

revisão de literatura que buscou compreender a estrutura do sistema educacional 

brasileiro, primeiramente no âmbito da descentralização político-administrativa, para 

posteriormente adentrar na descentralização administrativo-orçamentária da gestão 

escolar, envolvendo a construção da autonomia das escolas e os mecanismos de 

efetivação do princípio da gestão democrática.  

Posteriormente, realizou-se levantamento e análise da regulamentação legal do 

PTRF, de dados acerca dos repasses do Programa e de fiscalização do TCM a respeito, 

além de pesquisa de campo com os principais atores envolvidos (servidores da SME e 

DREs, diretores escolares e Presidentes de APMs).  

Com isso, foi possível compreender e contextualizar os aspectos internos do 

próprio Programa, além dos externos, decorrentes da estrutura histórica, legal e cultural 

do sistema educacional e que implicam nos resultados do PTRF.  

Dessa forma, para fornecer um panorama analítico, buscou-se visualizar o 

Programa a partir de inúmeras perspectivas, a fim de compreender a real origem dos 

desafios e obstáculos que se inserem na dimensão dinâmica de descentralização de 

recursos às comunidades escolares, e que são decorrentes não só do contexto jurídico, 

regulamentar e de implementação do próprio PTRF, como também do sistema 

educacional no contexto brasileiro. 

A análise será dividida em quatro frentes: Regulação estrutural do Programa, 

Implementação do Programa, Dificuldades operacionais e Reflexão de reformulação de 

linhas mestres do Programa, que juntas somam 11 pontos de verificação do PTRF. 
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5.1 – Regulação Estrutural do Programa 

 

 

Análise 01: Consolidação e Estabilidade do PTRF 

 

 

O processo de formulação e regulamentação do PTRF foi exposto no capítulo 4 

e, como visto, abarca a Lei Municipal instituidora nº 13.991/2005, o Decreto Municipal 

regulamentador nº 46.230/2005 e a Portaria SME/SP nº 4.554/2008. 

   Trata-se da legislação e regulamentação principal do PTRF que, porém, não se 

esgota nesta, eis que o Programa contém uma peculiaridade: a cada ano, passa por novas 

regulamentações secundárias, eis que a SME/SP divulga, a cada exercício financeiro, a 

forma de cálculo, o valor e a periodicidade das transferências às unidades executoras, bem 

como a periodicidade das prestações de contas (art. 2º Lei).  

  Por isso, o Programa não dispõe de regulamentação estável, pois a cada ano deve-

se aguardar pela divulgação, através de Portaria da SME, de dados e informações 

relevantes a respeito dos recursos a serem repassados.  

Além da incerteza gerada nas comunidades escolares, convém destacar a 

possibilidade de vulnerabilidade do perfil do programa em razão de problemas 

econômicos e orçamentários, ou até mesmo de troca de governo ou da cúpula da SME.  

Na legislação, a transferência de recursos fica condicionada à disponibilidade 

orçamentária. E, nos últimos anos, de acentuada crise nacional e queda de arrecadação 

dos entes públicos, percebe-se reflexos inclusive com diminuição do valor global 

repassado pelo Programa, como apontado no capítulo 4 (item 4.3.1). 

 Outro aspecto relevante diz respeito à data de edição da Portaria anual, que 

costuma ocorrer quando já iniciado o ano letivo. Nos anos de 2016, 2017 e 2018, foram 

publicadas, respectivamente, em 25.02.16, 06.05.17 e 15.03.18.   

A agravar ainda mais este quadro, nota-se que, nas Portarias anuais expedidas 

pela SME/SP, não se estipula data exata para o repasse.  

A data de referência para crédito em conta corrente é indicada como “a partir 

de”, conforme levantamento entre os anos de 2016 e 2018:  
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TABELA 11 – Previsão repasses PTRF 2016-2018 

Ato Normativo DOM 1º repasse 2º repasse 3º repasse 

Portaria SME 

1.810/16 

25.02.16 a partir da data de 

publicação da Portaria 

a partir de 

01/05/2016 

a partir de 

01/09/2016 

Portaria SME 

4.128/17 

06.05.17 a partir da data de 

publicação da Portaria 

a partir de 

01/08/2017 

Não foi 

previsto  

Portaria SME 

2.555/18 

15.03.18 a partir da data de 

publicação da Portaria 

a partir de 

01/06/2018 

a partir de 

01/09/2018 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir da Portaria SME 1.810/16, Portaria SME 4.128/17 

e Portaria SME 2.555/18 

 

Como consequência, não há data limite para o repasse dos créditos às APMs.  

Conforme levantamento do Tribunal de Contas do Município em auditoria 

realizada (TCM, 2017), no ano de 2016, o primeiro, o segundo e o terceiro repasses 

ocorreram, respectivamente, em março, setembro e novembro/dezembro. Conforme 

indicado na tabela cima, a portaria previa que as parcelas seriam creditas “a partir de” 

25.02.16, 01.05.16 e 01.09.16. Houve considerável demora nos segundo e terceiro 

repasses entre a data inicial (“a partir de”) e a data da efetivação do repasse, verificando-

se que, na prática, há incertezas em relação à data das transferências.  

Cumpre destacar, ainda, a abrupta alteração do valor do terceiro repasse no ano 

de 2016, pela Portaria 7.684, de 18 novembro de 2016, que previu, de forma inédita, 

desconto do saldo existente nas contas bancárias do valor a ser repassado na terceira 

parcela. 

Mudanças no perfil dos repasses do PRTF também ocorreram em 2017. Na 

portaria anual publicada somente em maio, houve a previsão de apenas dois repasses, 

alterando o perfil habitual do PTRF de três parcelas, sem redimensionamento do valor 

geral. Isso, somado ao desconto de saldo que também ocorreu na primeira parcela de 

2017, resultou na redução de cerca de um terço do valor efetivamente repassado quando 

comparado aos anos anteriores.  

Já no ano de 2018, a Portaria SME/SP nº 2.555 previu três repasses, sem 

desconto de saldo, como comumente ocorreu desde a criação do Programa. 

Por isso, é possível concluir que não há regras claras e objetivas com o 

estabelecimento de compromissos a médio e longo prazo no tocante à disponibilidade, 

quantidade e periodicidade dos recursos.  

O alcance dos objetivos do PTRF, porém, depende diretamente da segurança da 

gestão local com a manutenção e o formato do Programa. O conhecimento a respeito dos 



99 
 

valores e prazos dos repasses é essencial para a formulação de projetos e eleição de 

prioridades pela comunidade escolar.   

Dados extraídos da pesquisa de campo indicam que o quadro traçado gera, 

especialmente no nível das unidades escolares, receio e incertezas quanto à 

disponibilização dos recursos para o Programa:  

 

Entrevistado Resposta 

SME-DRE 1 - Sabe-se que alguns tem a visão de que o programa tem que acabar. Mas é 

muito importante disponibilizar o recurso na ponta.   

SME-DRE 3 - O programa está consolidado. Apesar de que alguns governos priorizam, 

outros não.   

- A previsão legal é se houver recurso, isso gera incertezas/receio, nunca sabem 

se vai ter recursos.  

EMEF 1 - Nenhuma troca de governo trouxe qualquer tipo de instabilidade para o 

programa. O que eles precisavam era de mais dinheiro.  

EMEF 2 - há incerteza quanto a estabilidade e manutenção do programa quando há troca 

de governo, só acredito vendo. Em 2017, por exemplo, houve apenas 2 

repasses, e não 3, o que gerou insegurança. 

EMEF 3 - Há receio de redução dos repasses, como ocorrido em 2017 em que houve 

apenas dois repasses ao invés de três.  No início do ano foi comunicado que 

não haveria o terceiro repasse, com recomendação de economia das escolas. 

- No ano passado, restringimos a utilização dos recursos do PTRF porque 

houve receio de faltar verba, pois fomos informados que o terceiro repasse não 

iria ocorrer por problemas orçamentários. 

- Assim, é melhor usar os recursos de forma moderada, guardando uma parte, 

caso seja cancelado algum repasse. 

EMEF 4 - Teve o problema de redução em 2017 para 2 repasses, e o valor recebido foi 

menor (não foi o valor de 3 repasses transformado em 2), mas a Secretaria 

reestabeleceu em 2018 os 3 repasses. 

QUADRO 2 – Dados entrevistas sobre consolidação/estabilidade do PTRF 

 

Por isso, importante destacar a instabilidade quanto aos valores e à periodicidade 

dos repasses como prejudicial ao desenvolvimento da autonomia das unidades escolares.  

Para a autonomia ser concretizada, Barroso pontua ser “preciso que se estabeleça 

entre a administração e as escolas uma relação de confiança, baseada em compromissos 

claros e com objetivos definidos” (BARROSO, 1996, p. 06).  
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Entretanto, no PRTF, constata-se um perfil de gerenciamento e de tomada de 

decisões muito centrado na SME, cujo grau de liberdade na modificação do programa 

parece excessivo. 

Parte desta situação decorre da legislação instituidora do Programa, que deixou 

de adotar normas mais objetivas a respeito da implementação, conferindo ao Poder 

Executivo amplo poder regulamentar, conforme se denota do art. 2º, parágrafo 2º da Lei:  

 

A Prefeitura do Município de São Paulo divulgará, a cada 

exercício financeiro, a forma de cálculo, o valor e a periodicidade 

das transferências, as unidades executoras, bem como as 

orientações e instruções necessárias à execução do programa, 

observada a disponibilidade orçamentária. 

 

Por sua vez, a PMSP editou Decreto regulamentar sucinto, no qual houve 

algumas previsões a respeito dos gastos possíveis, prestação de contas e repasses, 

conferindo amplos poderes à SME:  

 

A Secretaria Municipal de Educação editará normas 

estabelecendo os procedimentos e as formalidades a serem 

cumpridos pelas Coordenadorias de Educação e unidades 

educacionais para a implementação do Programa de que trata este 

decreto (art. 8º - Decreto Municipal n.º 46.230/05). 

 

Não se adotou, assim, uma regulamentação estável para o PTRF, pois se edita 

anualmente portaria com regramentos relevantes à execução do programa, conforme 

acima indicado.  

Esta situação reflete bem a organização do sistema educacional brasileiro, cuja 

orientação é concentrada nas redes (ministérios e secretarias) e não nas escolas, orientação 

essa denominada “rede-orientado”. Isto significa que são as redes que dispõem de maior 

poder nas principais ações e programas (ABRUCIO, 2016, p. 35).  

No caso do PTRF, a concentração de poder na rede pode ser constatada na 

própria legislação e respectivo decreto, que não estabelecem obrigações claras e objetivas 

à SME a fim de garantir a realização do programa de forma estável e efetiva.  

Ao contrário, conferem amplos poderes de regulamentação secundária à SME, 

atribuindo-lhe capacidade de decidir anualmente sobre questões centrais afetas ao PTRF.  

Dessa forma, a SME detém amplos poderes de regulamentação secundária do 

programa, tornando-o pouco estável e seguro juridicamente.  
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Esta evidência, inclusive, ficou clara nos anos de 2016 e 2017, quando o 

programa sofreu modificações relevantes, que impactaram diretamente na execução deste 

com redução de valores, atrasos e descontos de saldos.  

Portanto, diante desta situação, extrai-se um quadro de insegurança política, 

orçamentária e jurídica, ante o poder amplo da SME de estabelecer e modificar as regras 

do PTRF, o que prejudica o alcance dos objetivos de descentralização financeira e 

consolidação de autonomia no âmbito da comunidade escolar.  

 

5.2 - Implementação do Programa 

 

 

  Dado o panorama que envolve a regulamentação base do PTRF, passa-se à análise 

de como este tem sido implementado, verificando-se dois eixos centrais: cumprimento 

dos objetivos e atuação dos atores envolvidos. 

 

 

Análise 02: Exercício da autonomia escolar e destinação dos recursos 
 

 

A Lei instituidora do PTRF, como exposto no capítulo 4, apontou como objetivo 

norteador deste o fortalecimento da participação da comunidade escolar no processo de 

construção da autonomia das unidades de ensino (art. 1º Lei). 

A importância de conferir esta autonomia foi bem explorada no capítulo 3, 

traçando-se o desenvolvimento histórico, teórico e legal primeiro da descentralização 

política e, depois, da descentralização administrativo-orçamentária que, no âmbito do 

tema desta pesquisa, visou atribuir às escolas maior autonomia na gestão escolar. 

A atribuição de autonomia administrativa e de gestão financeira às unidades de 

ensino está prevista na LDB e exige, como já destacado neste trabalho, transformações 

de relações de poder e da organização escolar (LUCK, 2000, p. 15), sendo um desafio no 

sistema educacional brasileiro que é tradicionalmente “rede-orientado”, com atividades 

de gestão concentradas nas secretarias (ABRÚCIO, 2016, p. 35). 

Neste processo de construção para maior autonomia das escolas, o repasse 

financeiro é instrumento fundamental, já que os recursos disponibilizados figuram como 

substrato para decisões e gerenciamento pelas unidades. 



102 
 

Vinculado a esse exercício de autonomia, a Lei instituidora do PTRF apontou 

que a transferência de recursos visa contribuir supletivamente para a garantia do 

funcionamento das unidades educacionais (art. 3º Lei). 

Na pesquisa de campo realizada, verificou-se o reconhecimento dos 

entrevistados acerca deste objetivo do Programa: 

 

Entrevistado Resposta 

SME-DRE 1 - O recurso na ponta é fundamental. Centralizar é mais burocrático  

SME-DRE 2 - O objetivo do Programa é dar autonomia para escola e fortalecimento de 

gestão. É fortalecer a gestão democrática. 

SME-DRE 3 - O Programa é maravilhoso, essa verba é fundamental. 

- O Programa decorreu de um pleito das escolas para que determinada dotação 

fosse a elas diretamente direcionada. 

EMEF 1 - O dinheiro é/foi muito importante para a unidade nos últimos anos.  

Foi feita muita coisa com o dinheiro do programa, tanto do PDDE como do 

PTRF. 

EMEF 2 - O maior ganho do Programa, na verdade, é para a autonomia escolar. É a 

possibilidade de compra de bens ou materiais, de manutenção do prédio 

(embora a verba não seja suficiente), pela própria escola. 

EMEF 3 - A razão principal de adoção do PRTF foi possibilitar maior autonomia às 

escolas e conferir maior descentralização administrativa. 

- O PRTF permite o mínimo necessário para o funcionamento da escola. 

- O PTRF é vital para o funcionamento da escola, caso falte verba, haverá 

inviabilidade da escola funcionar, porque é usado tanto para atividades 

pedagógicas (compra de materiais) como para zeladoria (manutenção). 

EMEF 4 - A criação do Programa decorreu da batalha por mais verba com mais 

autonomia para as escolas. 

QUADRO 3 – Dados entrevistas sobre autonomia escolar 

 

    Para essa contribuição supletiva no funcionamento das unidades, o art. 3º da Lei 

instituidora do PTRF vinculou o uso dos repasses tanto à manutenção, conservação e 

pequenos reparos da unidade, contratação de serviços, aquisição de material permanente 

ou de material de consumo, quanto ao desenvolvimento de atividades educacionais e na 

implementação de projetos pedagógicos. 
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Destaca-se aqui mais uma vês o caráter rede-orientado do sistema, eis que a 

atribuição de recursos às unidades escolares foi vinculada aos critérios estabelecidos pelo 

órgão central (ABRÚCIO e OLIVEIRA, 2018).  

  Dentre as possibilidades de gastos previstas pela rede para o Programa, 

levantamento realizado neste trabalho a partir dos dados fornecidos pela SME/SP 

relativos aos repasses de 2015 a 2017 apontam, conforme quadros expostos no capítulo 4 

(item 4.3.2), que mais de 80% da verba é destinada a despesas de custeio,  relacionadas a 

aquisição de material de consumo e contratação de serviços, sendo a menor parte para 

despesas de capital, referentes a aquisição de materiais permanentes.  

 Além disso, levantamento realizado em auditoria do TCM (TCM, 2017) acerca 

das despesas efetivadas no Programa em 2016, ilustradas no item 4.4 do capítulo 4, 

apontam que 44% da verba foi destinada a manutenção predial, 16% a pedagógico, 15% 

a equipamento e móveis, 15% a assessoria e expediente e 10% a outras despesas. 

 No trabalho de campo, os entrevistados apontaram que a verba é mais utilizada 

para manutenção das unidades em razão das necessidades de zeladoria que demandam 

muitos reparos que, não supridos pela Administração Central, são solucionados com a 

verba do PTRF, considerada pelas escolas fundamental, mas insuficiente para abarcar 

tantas necessidades diversas: 

 

Entrevistado Resposta 

SME-DRE 1 - A verba do Programa é mais utilizada em serviços de manutenção. 

As escolas acabam gastando a verba do programa com manutenção porque isso 

não vem do geral. 

- Além de usar para manutenção, é importante usar o PTRF para o pedagógico, 

porque isso chega no aluno e reflete na qualidade. Mas depende do gestor. Por 

isso orientam para que haja utilização no pedagógico também. 

- As escolas são orientadas a fazer um plano amplo, para atender a maior 

parte dos seguimentos (gestão, manutenção, aquisição de materiais). Se 

no percurso mudar, pode fazer ata.  

SME-DRE 3 - Os dois gastos mais comuns são com manutenção predial e material 

pedagógico. Mas a tendência é gastar o PTRF com manutenção. 

- Como regra, a previsão é feita de modo genérico na ata (esgoto, material, 

elétrica) e, surgindo a necessidade, se faz o orçamento e detalha neste. 



104 
 

- É importante que a escola crie projetos de longo, médio e curto prazo com o 

envolvimento de todos, se não a verba é gasta só para enxugar gelo. 

- A tendência é batalhar para melhorar o programa. Como ajudar escolas para 

gastar melhor.  

EMEF 1 - Em geral, as principais despesas com o PTRF são feitas em pequenas 

reformas.  

- O objetivo do programa é suprir a escola, com a realização de pequenas 

manutenções. 

- Aqui na nossa unidade não reprogramamos, uma vez que o dinheiro é muito 

pouquinho e nossa unidade tem muitas necessidades, além de ser uma unidade 

com muitos alunos. 

EMEF 2 - São feitos muitos reparos (ex: piso, pintura, bebedouro). Mas há também 

aquisição de materiais pedagógicos, jogos.  

- Não há dificuldades para elaborar o plano, fazem um plano mais amplo, com 

previsão de todo tipo de gasto e aí, a cada repasse, fazem a ata de prioridade.  

- A dificuldade é escolher o que priorizar. É pouco recurso e muita demanda.  

- O recurso é muito utilizado para pequenas reformas. Mas 

manutenção/conservação de prédio é cara, o recurso não é suficiente. 

- A dificuldade é que as demandas são muitas e a verba não é suficiente 

EMEF 3 - O uso mais comum é com material pedagógico, especialmente para a aula de 

educação artística, e atividades de zeladoria. 

- Aqui, por exemplo, há muitos problemas com o prédio, com instalações 

elétricas e infiltração. 

- A maior dificuldade é adequar o valor recebido a todas as necessidades e 

pleitos; primeiro se priorizam os gastos obrigatórios, tais como troca de filtros 

de água e extintores de incêndio, depois há providências de zeladoria para a 

segurança da escola e então tem-se os demais gastos. 

- O PRTF deveria ter um valor maior, o que permitiria que ao invés de 

providências paliativas fossem feitas providências definitivas, e, então, a longo 

prazo haveria economia. 

- O principal problema, sem dúvida, é o valor, que é muito baixo para manter 

uma estrutura física adequada aos alunos e para a realização de um bom projeto 

pedagógico. 

EMEF 4 - Os gastos são com hidráulica, elétrica, alvenaria e pintura. 

Como o dinheiro é pouco, vai fazendo ambiente por ambiente. 
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- O dinheiro é pouco. Os serviços são caros e as verbas não são atualizadas.  

- Antes do Programa, a Prefeitura dava suporte na manutenção dos prédios. 

Antes existia suporte de hidráulica, elétrica, pintura, rachadura, entupimento. 

Com o programa, a Prefeitura foi tirando sua responsabilidade e deixando esses 

gastos para o PTRF.  

- Então não tem nem como não utilizar a verba, é essencial, hoje a escola 

precisa fazer todas essas coisas grandes com uma verba pequena do Programa. 

- Planejamento dos gastos: Não há dificuldades, a Secretaria fornece o 

programa em Excel, é só preencher no programa e já sai a ata. 

- Ata 1: PAA – Plano Anual de Atividades 

Colocam nele de tudo, porque não sabem qual problema pode surgir. 

Ata 2: atualização, inclui algo se não estava previsto e verificaram o que vai 

precisar. 

QUADRO 4 – Dados entrevistas sobre destinação dos recursos 

 

 Percebe-se que, enquanto o entrevistado da SME-DRE 3 fala em incentivo a gastar 

melhor e em criação de projetos de longo, médio e curto prazo, os entrevistados das 

EMEFs apontam para a limitação de receber pouco dinheiro, que é quase todo gasto em 

manutenções cotidianas. 

 Há também referências ao planejamento para utilização destes recursos, que seria 

importante espaço para exercício da autonomia, conforme ressaltado no Manual do 

PTRF55, mas acaba sendo realizado de forma genérica para abarcar as necessidades e 

eventualidades rotineiras da atividade escolar que surgem ao longo do ano e precisam ser 

atendidas com tais recursos. 

Apesar da modicidade dos repasses do PTRF e da diversidade de demandas, 

outras verbas recebidas pelas unidades, qual sejam, PDDE e adiantamento bancário, 

seriam insuficientes sozinhas para suprir as necessidades. 

  Para melhor dimensionamento da questão, de acordo com os dados fornecidos 

pelas DREs entrevistadas no trabalho de campo realizado, as EMEFs destas DREs 

receberam em 2017 pelo PTRF valores anuais que variaram de cerca de R$ 12.000,00 

                                                           
55 Item 3.3 do Manual: A utilização dos recursos deve resultar de decisões conjuntas, tomadas em 

reuniões/assembleias da APM, realizadas para definir as prioridades da Unidade Educacional. A adoção 

desta prática propicia o exercício da cidadania, o controle social, a transparência, a racionalidade, a 

criatividade e a garantia da qualidade dos bens adquiridos e dos serviços contratados, bem como o bom 

resultado do emprego dos recursos. 
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(doze mil reais) a R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), sendo que as EMEFs 

entrevistadas receberam valores medianos que variaram de aproximadamente R$ 

24.000,00 (vinte e quatro mil reais) a R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).  

Já em relação ao PDDE, como visto no capítulo 4, os valores recebidos pela rede 

municipal de ensino nos últimos três anos foram cerca de três vezes inferiores aos 

repasses do PTRF. 

Quanto ao adiantamento bancário, verificou-se que os valores mensais que 

podem ser gastos variam de R$ 1.000,00 (um mil) a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) 

por unidade e, em razão da vinculação desta verba para atendimento de medidas 

emergenciais, esta abarcaria apenas uma parte das despesas que podem ser realizadas com 

os repasses do PTRF. 

Nas entrevistas, constatou-se que há unidades que utilizam o adiantamento e o 

consideram fundamental, mas outras que tem receio de gastá-lo. Maior conscientização e 

informação acerca do adiantamento seria relevante para melhor direcionamento do PTRF, 

eis que as unidades podem primeiro utilizar o adiantamento para urgências, realizando 

posteriormente com o PTRF, bem como com o PDDE, os diversos outros gastos que não 

se enquadram nas hipóteses emergenciais. 

 

Entrevistado Resposta 

SME-DRE 1 - De adiantamento, fica disponível para EMEIs R$ 1.000 por mês e para as 

EMEFs R$ 1.200. Acha que cerca de 40% das escolas costumam pedir a verba.  

- A verba do adiantamento é voltada para emergências, são especificidades 

diferentes. 

SME-DRE 3 - Antes do PTRF existia apenas o adiantamento bancário. Mas com 

adiantamento não podia comprar material pedagógico, não podia levar 

crianças para atividades fora da sala. As vezes faziam cobrando dos alunos, 

mas muitos são carentes. Muitas vezes faziam festinhas para arrecadação, 

outras vezes professores compravam material. Então o conteúdo extra era 

precário. 

- Adiantamento bancário é uma verba mensal facultativa para gasto 

extraordinário, emergência. Já os outros dois programas são verbas 

programadas.   

- Escolas acabam usando mais os Programas. Muitas escolas não usam o 

adiantamento e preferem gastar com o PTRF, uma vez que no adiantamento a 

verba fica vinculada à pessoa ordenadora, tem que justificar emergência e, se 

considerarem que não é emergência, tem que devolver o dinheiro.  
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EMEF 1 - Deus me livre. Nem me fale do adiantamento bancário. Aquilo lá só dá 

problema, a gente não usa de jeito nenhum.   

Primeiro porque o dinheiro é muito pouquinho; depois, o dinheiro é enviado 

na pessoa física do funcionário público e nunca se sabe o que eles vão 

considerar como urgente. Então você pode ser obrigado a ter que devolver todo 

o dinheiro. Deveria existir uma regra única na qual constasse o que se 

considera necessidade urgente e emergência. 

- Como nós não utilizamos o adiantamento bancário, todas as despesas são 

feitas com o PTRF e o PDDE. 

EMEF 2 - A escola utiliza para urgências, recebem todo mês o adiantamento. O valor é 

baixo, mas é necessário, utilizam muito em razão de vandalismo.  

EMEF 3 - Utilizamos o adiantamento bancário, mas o valor disponível é baixo, é só de 

R$1.000,00 (um mil reais). 

- A utilização depende da autorização da DRE para quem é solicitado o 

adiantamento; a dificuldade é o valor muito baixo. 

EMEF 4 - Criação PTRF: À época, existiam apenas o PDDE e o adiantamento bancário 

(que é pouco e tem uso limitado, só para emergência). Então, batalharam por 

mais verba com mais autonomia (...). 

- Adiantamento: Sempre usa, gasta ele quando enquadra em emergência.  

- Pelo tamanho da estrutura, não pode abrir mão de verba nenhuma. Falta 

dinheiro. É muita coisa a fazer. 

QUADRO 5 – Dados entrevistas sobre adiantamento bancário 

 

 Esta e as demais questões trazidas neste ponto de análise apontam que a verba do 

PTRF é fundamental ao atendimento de necessidades rotineiras das escolas, que não 

seriam supridas apenas por outras verbas como aditamento e PDDE, e nem mesmo são 

supridas pela Administração Central.  

  Na utilização da verba do Programa, porém, o exercício de autonomia, apesar de 

existente e reconhecido, fica limitado predominantemente ao atendimento de 

necessidades muito primárias de manutenção, com menor espaço para decisões efetivas 

acerca de tantas outras necessidades das unidades, especialmente as voltadas às questões 

pedagógicas.  

   Nesse processo de construção e exercício de autonomia, há outro objetivo 

vinculado ao Programa, o de fortalecimento da participação da comunidade escolar (art. 

1º Lei), que será analisado no próximo item. 
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Análise 03: Atuação da comunidade escolar  

 

 Na própria concepção do PTRF está abarcada a comunidade escolar, eis que o 

Programa é definido como transferência de recursos financeiros em favor das 

Associações de Pais e Mestres das unidades da rede municipal de ensino (art. 2º Lei). 

  O Programa, nesse aspecto, está em consonância com a Constituição Federal, que 

prevê o princípio da gestão democrática do ensino público (art. 206, VI), com a LDB, que 

estipula a participação das comunidades escolar e local para a efetivação deste princípio 

(art. 14) e também com o PNE em vigor (Lei n.º 13.005/2014), que estabelece 

expressamente como estratégia “apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar 

mediante transferência direta de recursos financeiros à escola, garantindo a participação 

da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos (...)” (7.16). 

  O conceito de comunidade escolar, como visto nos capítulos 3 e 4, engloba 

diretoria, professores e demais servidores das escolas, bem como os alunos e os pais ou 

responsáveis destes. 

As APM´s, como unidades executoras do PTRF, representam essa comunidade, 

tendo como associados natos o Diretor, o quadro técnico-administrativo e pedagógico, os 

servidores da unidade, os pais, tutores ou responsáveis dos alunos menores de 18 anos, 

bem como os alunos maiores, como já destacado neste trabalho. 

De acordo com a nova regulamentação das APM´s no Município (Portaria 

SME/SP nº 8.707/16, com alterações pela Portaria nº 3.539/2017), as funções de 

Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Executiva devem ser ocupadas por servidores 

municipais efetivos. Nas EMEFs entrevistadas no trabalho de campo, a função de 

Presidente era exercida pelo próprio Diretor ou pelo assistente deste. 

Sobre a atuação da APM no PTRF, o item 4.1.7 do Manual aponta: 

 

 (...) Toda despesa realizada pela APM deve ser fruto de ampla 

discussão por parte de seus membros, na qualidade de representantes da 

comunidade escolar, que no início de cada exercício, em reunião 

estabelecem onde as verbas serão aplicadas no decorrer do ano, 

registrando em Ata. Surgindo novas demandas, estas deverão 

igualmente ser registradas em Ata, como aditamento ao plano de 

aplicação dos recursos. 
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O Manual também indica a necessidade de “(...) que a comunidade escolar se 

integre, some esforços, para obtenção dos melhores resultados, advindos da aplicação 

correta destes recursos” (item 11), destacando o papel da APM como “(...) Órgão Auxiliar 

da Escola, objetivando o aperfeiçoamento do processo pedagógico e estimulando a 

integração escola-comunidade” (item 4.1.13). 

Essa integração escola-comunidade é um processo construtivo, no qual “a gestão 

vai além do estabelecimento e se coloca como um desafio de novas relações 

(democráticas) (...)” (CURY, 2002, p. 173).  

 Sobre esse desafio de integração da comunidade escolar, os entrevistados no 

trabalho de campo destacaram as dificuldades enfrentadas no PTRF: 

 

Entrevistado Resposta 

SME-DRE 1 - Em geral, não há participação da comunidade. 

Em muitos casos a ata da APM fica disponível é mais para os pais assinarem. 

- Mas há casos nos quais há um pouco mais de participação.  

- O que de fato pode potencializar o exercício da participação são políticas 

mais gerais, não especificamente o programa. 

SME-DRE 2 - Quanto à participação da comunidade, na prática, algumas escolas fazem 

reunião, decidem, cumprem o objetivo. Em outras escolas, não se consegue 

pais para APM´s. 

- Outra questão é que algumas regiões são mais politizadas, e outras são menos. 

Nestas tem que pedir, as pessoas não têm tempo, não querem se envolver.  

- É um desafio para escolas superar dificuldades em estruturar uma APM como 

ela deve ser. É difícil constituir, é difícil ter envolvimento. 

- Precisa do entendimento do que significa ser APM. Os pais têm função/papel 

fundamental, não só assinar ata, tem que acompanhar, fiscalizar. 

SME-DRE 3 - Se escola abre para a comunidade, de uma forma ou de outra ajuda na 

participação.  

- Hoje não há a mesma participação dos pais e professores como antes. 

- Participação é pequena, e falta divulgação dos projetos existentes. Deveria 

ser mais divulgado no âmbito da escola e da comunidade. Divulgação tinha 

que ser de outra forma. Muitos não tomam ciência de que tem a verba, como 

vai gastar. 
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EMEF 2 - Por si só o programa não garante a participação da comunidade. A cultura de 

participação depende de uma gestão voltada a isso, e não do programa. 

- Acredita que a participação não depende tanto dos programas, mas sim de 

fomentar uma gestão coletiva. É necessário fomentar a coparticipação. 

- A comunidade participa pouco. As mães que participam têm dado sugestões 

mais relacionadas a estrutura e segurança, que são questões mais visíveis. 

- É preciso fomentar a informação, exercitar a informação: divulgar quanto a 

escola recebe (maior parte dos professores desconhece), divulgar como é 

calculado, divulgar os extratos bancários, explicar o que pode e o que não pode 

ser adquirido com o programa. Divulgar chegada e entrega do bem/material 

adquirido. 

EMEF 3 - O PRTF permitiu envolver mais a comunidade escolar nas decisões, há 

diversos pleitos, discussão de questões e prioridades, esta participação ocorre 

justamente pela maior conquista de autonomia. 

- Alguns pais participam da APM, mas nem todos se envolvem. 

EMEF 4 - Comunidade pouco participa. A comunidade faz parte do conselho fiscal da 

APM, mas pouco comparece nas reuniões. 

QUADRO 6 – Dados entrevistas sobre participação da comunicada local 

 

Como se verifica pelo substrato das entrevistas, há dificuldades no envolvimento 

da comunidade escolar, em especial da comunidade local, na execução do Programa. 

Não se pode perder de vista, porém, que a construção de uma gestão escolar 

democrática enfrenta, como exposto no capítulo 3, dificuldades históricas, legais e 

culturais e depende não apenas da adoção de programas de incentivo, mas também de 

uma ação articulada entre os diversos níveis de governo nesse sentido, e na construção de 

ações e programas educacionais mais amplos. 

Nesse sentido, o tema demanda políticas públicas gerais voltadas ao incremento 

da participação da comunidade local e envolvimento de pais e responsáveis nas atividades 

escolares para, assim, despertar maior interesse e conscientização acerca da relevância 

das APMs e do papel destas. 

Por outro lado, apesar de o PTRF, por si só, não ser capaz de gerar envolvimento 

da comunidade escolar, não deixa de ser um mecanismo que estimula a comunidade a 

participar da gestão da escola pública, uma vez que confere às APMs o poder de gastar 

uma parcela do orçamento público com aquilo que entende mais relevante.  
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Nesse processo construtivo, o Diretor da unidade de ensino, que na maioria dos 

casos é também o Presidente da APM, tem papel importante no fomento à participação 

dos demais atores, para maior envolvimento não apenas de pais/responsáveis, mas 

também de professores e demais integrantes. 

A respeito, os entrevistados destacaram: 

 

Entrevistado Resposta 

SME-DRE 1 - (...) por vezes é necessário incentivar o Programa. Porque em alguns casos, 

os diretores não dão um salto mais alto por medo ou desconhecimento. 

SME-DRE 2 - A participação dos pais também depende do diretor da escola. Depende de 

como o diretor conduz. Há diretor que mostra antes a verba, debate o que pode 

fazer, decide o que vamos fazer. Mas tem diretor que primeiro gasta, e depois 

pede para a APM assinar. As vezes só pede para assinar.  

- É um desafio conseguir executar corretamente a verba. Não é por falta de 

orientação. É que são muitas demandas para um Diretor. É difícil ele ter tempo 

para executar, para dedicação suficiente ao Programa. 

SME-DRE 3 - Se a escola for aberta para comunidade, há mais participação, o perfil do 

diretor influencia muito. 

- Reprogramação de saldo: (...) as vezes reprogramação ocorre quando o 

diretor fica pouco tempo, ou quando não se envolve muito, ou quando tem 

mais medo de gastar. Infelizmente tem muita rotatividade de diretores. 

- E envolver o professor é muito importante. Professor envolvido traz proposta 

para gastar com material, gera mais atividades. 

- É difícil encontrar um professor com vontade de assumir uma função de 

direção nas escolas, porque ninguém quer perder a contagem diferenciada de 

anos de serviço público para a aposentadoria especial 

EMEF 2 - O Diretor ser presidente da APM é prático, porque é a pessoa mais disponível, 

tem mais tempo, mais compromisso (em tese). Mas, se não há iniciativa do 

diretor para trazer os demais à participação, há concentração e burocratização. 

- A participação da comunidade é importante, mas é fundamental ouvir o 

professor, que muitas vezes está à margem do recurso. É necessário encontrar 

formas de dar voz ao professor, que é qualificado e pode colaborar muito no 

programa. 

EMEF 3 - No final de cada ano, todos os professores entregam uma relação dos 

materiais que irão precisar no próximo ano letivo. Em seguida, estabelece-se 

de comum acordo uma relação de prioridade, o que é aprovado pelo conselho 

escolar e pela APM. 
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- Além disso, há uma avaliação escolar com professores e funcionários, na qual 

se entabulam problemas e há um planejamento a curto e longo prazo. 

EMEF 4 - Os professores participam, porque no plano tem que perguntar o que eles 

precisam, aí fazem uma listagem.  

QUADRO 7 – Dados entrevistas sobre papel do Diretor e dos Professores 

 

Extrai-se das entrevistas o destacado papel dos Diretores, bem como a 

importância do envolvimento dos professores neste processo.  

Entretanto, como indica Luck, o engajamento necessita ser mais amplo, 

envolvendo todos os atores, pois é da interação destes que advém a identidade da escola 

na comunidade local:  

 

emerge o entendimento de que professores, equipe técnico-pedagógica, 

funcionários, alunos, pais, comunidade, todos, não apenas fazem parte 

do ambiente cultural, mas formam e constroem, pelo seu modo de agir, 

em vista do que, de sua interação dependem a identidade da escola na 

comunidade, o seu papel na mesma e os resultados (LUCK, 2000, p. 

16).  

 

 Dessa forma, é da integração de todos os atores que advém a identidade 

comunidade-escola necessária no processo de gestão democrática. 

   A análise realizada aponta, dessa forma, para a necessidade de maior atenção e 

esforços voltados à participação da comunidade escolar no PTRF, especialmente quanto 

ao incentivo e incremento da participação da comunidade local, sem olvidar que a questão 

enfrenta dificuldades e desafios diversos, bem como perpassa por políticas públicas mais 

amplas. 

 

Análise 04: Coordenação do Programa 

 

Traçado o papel da comunidade escolar, que figura como unidade executora do 

Programa pela figura da APM, cabe também analisar a coordenação do PTRF, realizada 

pela SME/SP, no âmbito do Gabinete central desta, figurando como intermediárias as 

DREs, unidades específicas que compõe a estrutura básica da Pasta. 

Tratando-se de política que abarca descentralização administrativa, a 

coordenação do órgão central é fundamental, eis que dela advém as diretrizes gerais que 

serão seguidas na execução descentralizada realizada. 



113 
 

No caso do sistema educacional brasileiro, que, como explorado ao longo do 

trabalho, é rede-orientado, essa coordenação central é ainda mais esperada, eis que em 

estruturas mais centralizadas nas redes as escolas estão mais vinculadas às orientações 

gerais, o que exige melhor articulação institucional da rede com as escolas (ABRUCIO, 

2016, p. 35). 

No PTRF, como visto, a função de coordenação, planejamento e gerenciamento 

do Programa está a cargo da SME/SP.  

Em análise da estrutura da Pasta, apontada no capítulo 4 (item 4.2.5), verifica-se 

que o Decreto nº 58.154/2018 atribuiu à Divisão de Acompanhamento de Prestação de 

Contas (DIACON), que integra a Coordenadoria de Planejamento e Orçamento 

(COPLAN), a atribuição de acompanhar a utilização e prestação de contas dos recursos, 

bem como elaborar manual de instruções e cronograma de operacionalização do PTRF 

(art. 63, VI). 

No trabalho de campo realizado, iniciado com entrevista exploratória na 

SME/SP, verificou-se que tais atribuições são hoje exercidas por apenas dois servidores 

da Divisão de Acompanhamento de Prestação de Contas. Apesar desta divisão integrar a 

Coordenadoria de Planejamento e Orçamento, não se identificou a existência de 

servidores que cuidem especificamente do Planejamento do Programa, mas apenas da 

prestação de contas. 

A respeito, o entrevistado na SME-DRE 3 apontou que o “Contato das DREs 

com SME ficou prejudicado com nova divisão de setores da SME. Antes era um setor 

bem maior, tinha reuniões, agora só são duas pessoas. Poderia melhorar, ter um setor 

próprio de PTRF na secretaria, até para unificar os entendimentos entre DREs. Ter mais 

poder/liderança”. 

As DREs, como já exposto, funcionam como intermediárias entre o órgão central 

da SME/SP e as unidades executoras do Programa, que são as APMs. 

A Legislação do PTRF direciona às DREs várias atribuições, tais como: atuação 

no processo de cadastramento e habilitação da APM; lavratura do Termo de 

Compromisso, assinado pelo Diretor  Regional de  Educação e pelo Presidente da 

Diretoria Executiva da APM; reserva de recursos orçamentários, operacionalização da 

transferência de recursos e liberação dos pagamentos; verificação das contas do PTRF; 

elaboração de parecer técnico conclusivo acerca das prestações de contas das APMs e 

aprovação destas, com encaminhamento à SME/SP dos dados consolidados das 

prestações (anexo I Portaria). 
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 Nas entrevistas, verificou-se que há diferenças interpretativas entre as DREs a 

respeito das normas e manuais do PTRF, e pouca atuação coordenadora da SME/SP: 

 

Entrevistado Resposta 

SME-DRE 1 - Na prestação de contas, há divergências de entendimento entre DREs. As 

DREs tratam as prestações de forma diferente. A SME está tentando unificar 

o processo de prestações.  

- Os principais problemas detectados são: (...)  Ultrapassar o limite de 8 mil da 

lei de licitações. 

- Sobre o limite de 8 mil, tem diferentes entendimentos nas DREs a respeito.  

Seria 8 mil por item de despesa ou por CNPJ? O entrevistado entende que é 

por CNPJ. 

SME-DRE 3 - Contato das DREs com SME ficou prejudicado com nova divisão de setores 

da SME. Antes era um setor bem maior, tinha reuniões, agora só são duas 

pessoas. Poderia melhorar, ter um setor próprio de PTRF na secretaria, até para 

unificar os entendimentos entre DREs. Ter mais poder/liderança. 

- Por exemplo, é permitida a compra de disquetes, mas é vedada a de pen 

drives, é um retrocesso; tem DRE que permite, tem DRE que não permite, 

alguns entendem que manual está superado. 

- Ficam esperando TCM dizer, mas tem questões que tem que definir se pode 

ou não pode. 

- Muitas vezes DREs não chegam em consenso. Depois que descentralizou 

contadores, cada um entende de um jeito. Fica mais confuso, cada um diz uma 

coisa. Contador assina prestação de contas, acaba dependendo dele. 

Antes as 13 DREs reuniam com um contador. Era mais tranquilo. Agora 

descentralizado, cada um age de uma forma. Deveria ter um contador na SME 

para uniformização.  

EMEF 1 - A secretaria está muito distante das escolas. Não se tem nenhum tipo de 

contato com os gestores que estão insulados na secretaria. Por outro lado, a 

diretoria regional os orienta muito bem.  

- A secretaria não participa de nada. Já a diretoria sempre os ajuda (...). 

EMEF 2 - Se há esforço/empenho da SME para melhoria do programa, a escola não 

percebe. 

QUADRO 8 – Dados entrevistas sobre coordenação do PTRF 
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Como apontado em uma das entrevistas, há diferentes entendimentos sobre o 

limite de 8 mil reais para dispensa de licitação (atualmente de R$ 17.600,00) entre as 

DREs. A auditoria realizada pelo TCM (TCM, 2017) chegou a conclusões semelhantes, 

verificando que as DREs têm diferentes interpretações sobre o limite de despesa para fins 

de tornar a licitação dispensável. 

 Essas diferenças interpretativas apontam para a necessidade de aprimoramento da 

coordenação e gerenciamento do Programa pela SME/SP. 

  Esse gerenciamento é essencial para a unificação de entendimentos entre as DREs, 

porque são estas que orientam as unidades de ensino acerca de dúvidas sobre o PTRF. 

Em ambas as diretorias entrevistadas, identificou-se a existência de canais de 

comunicação com as escolas, seja por e-mail, telefone ou de forma presencial56. Por meio 

desses canais, as unidades de ensino são orientadas a respeito de todas as fases do PTRF: 

desde a criação da ata de prioridades até a elaboração da prestação de contas. No mesmo 

sentido, todas as unidades de ensino entrevistadas foram unânimes em afirmar que esse 

contato com a DRE é acessível.   

 Para as Diretorias, esta atividade é recebida naturalmente como decorrente de 

suas funções em relação ao PTRF; as reivindicações das DREs dizem respeito apenas ao 

reforço de pessoal dos setores de apoio às APMs, uma vez que têm por função fazer o 

repasse das verbas do PTRF e do PDDE, esclarecer as dúvidas das unidades de ensino e 

analisar as contas prestadas. Em uma das DREs entrevistadas, este setor ainda responde 

pelos repasses do adiantamento bancário. 

 

Entrevistado Resposta 
SME-DRE 1 - As formações e o suporte para dúvidas das escolas ocorrem na DRE. 

As escolas tiram dúvidas diversas com a DRE. 
Pessoalmente, por telefone, por email, por circular oficial da DRE. 
E há as formações/reuniões agendadas. 

SME-DRE 2 - As DREs é que dão orientação sobre o PTRF para as escolas. Por meio de 

reuniões, circulares. 
SME-DRE 3 - A diretoria faz atendimento às unidades escolares e isso é muito importante, 

principalmente com os diretores novos. Esses diretores saíram da sala de aula, 

tem dúvidas. 
- DRE faz formação dos diretores, em encontros para orientar, mas é difícil 

porque muitas vezes estes ocorrem quando os diretores já estão em ação. 
- Também enviam o passo a passo por e-mail e fazem esclarecimentos por 

telefone e pessoalmente.   

                                                           
56 A entrevista em uma das diretorias regionais chegou a ser interrompida por uma ligação telefônica e um 

diretor de uma unidade de ensino que solicitava orientação para a realização de determinada despesa com 

o PTRF. 
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EMEF 1 - A comunicação é feita apenas com a diretoria regional, não sendo feito 

nenhum tipo de contato com a secretaria. Essa comunicação normalmente é 

feita por telefone, mas também em alguns casos feita por e-mail. 
EMEF 2 - O contato é via DRE. Há formação nas DREs uma vez por ano. Mas o 

principal é o contato quando as dúvidas vão surgindo. E a DRE auxilia, são 

disponíveis, por telefone, e-mail. 
EMEF 3 - Há fácil comunicação com a DRE, sempre nos orientam prontamente; em 

geral, as dúvidas e esclarecimentos são realizados por telefone ou email e a 

DRE nos orienta. 
- Todo ano a DRE apresenta o programa e explica o uso da verba, porque há 

diretores e servidores novos que não estão familiarizados com ele. 
EMEF 4 - O contato é com a DRE diretamente, e não com a SME. Liga direto para 

DRE, as vezes nem olha o manual. Tem dúvida, liga e respondem. 
- Uma vez ao ano há formação pela DRE. Fora isso, ligam para tirar dúvidas. 

É suficiente. 
QUADRO 9 – Dados entrevistas sobre papel das DREs 

 

Fica evidente, portanto, o papel fundamental exercido pelas DREs, sendo 

essencial uma coordenação geral destas, eis que em determinados pontos as diferentes 

Diretorias interpretam as normativas do Programa de forma divergente. Com isso, a 

depender da DRE à qual estão vinculadas, as unidades de ensino podem fazer 

determinados gastos e têm limites maiores para dispender com determinado item. 

Dessa forma, identificou-se a necessidade de melhoria na coordenação geral do 

PTRF, exercida pela SME/SP. A esta compete orientar as DREs e unificar os 

entendimentos, bem como atuar no gerenciamento estratégico do Programa, tarefa, 

contudo, hoje bastante dificultada pela existência de apenas dois servidores dentro do 

núcleo responsável pelo PTRF, e voltados apenas à prestação de contas, o que deve ser 

considerado pela Pasta diante das conclusões aqui traçadas. 

 

5.3 – Dificuldades Operacionais 

 

Analisada a consolidação do Programa na regulação estrutural deste, bem como 

o cumprimento dos objetivos e o papel dos atores na implementação, passa-se à análise 

de pontos que podem ser objeto de reformulação no Programa após detecção de 

dificuldades operacionais.  

A regulamentação geral do PRTF - Lei, Decreto e Portaria – foi editada entre 

2005 e 2008, sendo o Manual que auxilia na interpretação desta elaborado em 2008 e 

revisto em 2009.  
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Deste modo, fundamental analisar se as ferramentas de execução ainda se 

mostram compatíveis com o momento atual.  

Na pesquisa de campo, foi constatada a demanda dos entrevistados pela 

atualização da regulamentação:  

 

Entrevistado Resposta 

SME-DRE 1 - Há estudo para reforma do programa desde abril de 2017 e ainda não saiu, 

está parado no jurídico. Uma reforma é necessária, mas não aconteceu ainda. 

SME-DRE 2 - Foi criado um grupo de trabalho para analisar o PTRF, foram vários 

encontros, com o objetivo de verificar a legislação para atualização. Para 

incluir coisas que a legislação hoje não permite.  

- O grupo reuniu-se de maio a setembro de 2017 e entregou um relatório final, 

que está em análise pela Procuradoria Jurídica. 

- Após esses anos, surgiu a necessidade de mudança para reestruturar o 

programa. Precisa agora é finalizar e pôr em prática.  

SME-DRE 3 - O atual manual é do ano de 2008, sendo que em 2009 foi feita apenas 

atualização.  Legislação não mudou, o manual não mudou, estão defasados. 

- As vezes o manual fala que não pode, mas não tem sentido. 

Por exemplo, é permitida a compra de disquetes, mas é vedada a de pen drives, 

é um retrocesso; tem DRE que permite, tem DRE que não permite, alguns 

entendem que manual está superado. Outro material que não pode ser 

adquirido é HD externo. 

EMEF 3 - No caso de necessidades de mudanças, são as escolas que se adaptam e não 

o contrário (adaptação/alteração do Programa). 

EMEF 4 - É raro ver um engajamento da Prefeitura para adaptação/alteração do 

Programa. 

QUADRO 10 – Dados entrevistas sobre atualidade da regulamentação 

 

 A atualização das normas, assim, é uma necessidade identificada, após mais de 

uma década de implementação do PTRF.  

Conforme relatado nas entrevistas SME/DRE, houve a criação de grupo de 

trabalho visando aperfeiçoamento do Programa, o que demonstra o reconhecimento e a 

introdução da questão como problema e a busca de alternativas para tanto (SECCHI, 

2010, p. 36-37).  
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  É para esse aprimoramento que, em análise mais específica a seguir, se pretende 

contribuir. 

 

5.3.1. Reformulação de mecanismos em razão de defasagem temporal 

 

Análise 05 - Meio de Pagamento 

 

  Para a efetivação de despesas com a verba repassada pelo PTRF, o meio de 

pagamento atualmente utilizado é o cheque. No Decreto Regulamentador do Programa, 

está previsto o depósito dos recursos em contas abertas pelas APMs para essa finalidade, 

“devendo os saques ser realizados mediante cheque nominativo ao credor ou ordem 

bancária”. A mesma previsão está na Portaria regulamentadora (item 11 anexo I), que 

prevê ainda a obrigatoriedade da inclusão do extrato da conta bancária, com indicação da 

movimentação de todos os cheques emitidos, na prestação de contas (item 14.1 anexo I). 

Pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e pela 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) acerca da aceitabilidade dos 

meios de pagamento existentes no mercado revelou a seguinte ordem:  

 

  TABELA 12 - Aceitabilidade dos meios de pagamento no mercado 

Instrumentos aceitos Porcentagem 

Dinheiro 96,0% 

Cartão de Crédito 72,3% 

Cartão de Débito 70,1% 

Cheque 22,3%57 

Boleto Bancário 16,9% 

Depósito em conta ou 

transferência bancária 

11,6% 

    Fonte: dados SPC e CNDL (SPC, 2016, p. 3) 

 

Como se verifica, o cheque é um instrumento relativamente pouco aceito no 

mercado nacional, especialmente por razões de risco de inadimplência.  

                                                           
57 A pesquisa revela que para a contratações de serviços a aceitação é de 25,9%, portanto, levemente 

superior.  
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Por esta razão, a utilização do cheque como meio de pagamento restringe em 

excesso a quantidade de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços a serem 

contratados. 

O volume de transações com a utilização de cheque tem sido drasticamente 

reduzido nos últimos anos, conforme dados do Banco Central:  

 

 

GRÁFICO 4 – Quantidade de transações (em milhões de reais) por meio de 

pagamento entre 2009-2017                                  Fonte: dados obtidos no BCB58 

 

Neste sentido, a utilização de outros instrumentos de pagamento permitiria o 

aumento dos possíveis fornecedores e prestadores de serviços e, portanto, a concorrência 

em vista de melhores preços e qualidade.  

As entrevistas realizadas no trabalho de campo corroboram com essa análise, 

conforme se destaca:  

 

Entrevistado Resposta 

SME-DRE 1 - Uso arcaico do cheque. É necessário regulamentar uso de cartão, TED, DOC. 

Na prestação de contas, enviam a cópia do cheque. 

- O cartão está previsto na reforma do estatuto das APMs e ainda pende de 

regulamentação.  

SME-DRE 2 - Pagamento com Cheque: o Decreto prevê cheques nominativos. Mas vários 

estabelecimentos não trabalham mais com cheques. E muitos dos que 

                                                           
58 https://www.bcb.gov.br/?SPBADENDOS 
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trabalham querem primeiro compensar o cheque para depois entregar o 

produto ou prestar o serviço, o que gera problema. 

- Mudança necessária: uso do cartão. 

- Por enquanto, o pagamento no PDDE ainda é feito por meio de cheque, mas 

a expectativa é em breve o uso de cartão eletrônico. 

SME-DRE 3 - Outro problema é o uso do cheque para pagamento. 

- Há expectativa para alteração para uso de cartão. Por isso os estatutos das 

APMs já foram modificados para abranger a mudança.   

- Sabe-se que a secretaria já negocia com os bancos o fornecimento de cartão 

bancário para as APMs, mas precisa mudar o Decreto para isso. 

- No tocante ao uso do cartão bancário para realização de despesas, o PDDE já 

este ano permitirá (previsão para maio). 

EMEF 2 - No PTRF se utiliza cheque, deveria ter uma transição para uso do cartão 

substituindo o cheque, porque muitos estabelecimentos não aceitam cheques. 

- No PDDE, houve transição do uso do cartão substituindo o cheque. 

QUADRO 11 – Dados entrevistas sobre uso de cheque 

 

Como se constata, tanto os órgãos centrais como as comunidades escolares 

relatam dificuldades decorrentes da previsão de cheques como única forma de pagamento 

no PTRF. 

Diante dos dados acima, essa restrição demonstra uma medida a merecer 

atualização ante a realidade atual dos meios de pagamento, na qual o cheque tornou-se 

instrumento obsoleto.  

Conforme pesquisa de campo, a redução da aceitabilidade do cheque traz 

dificuldades às comunidades escolares na contratação de bens e serviços, pois restringe a 

quantidade de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços a serem contratados.   

Como consequência, além da dificuldade prática de localização de empresas que 

aceitem o cheque, há restrição da concorrência, o que pode gerar preços menos 

competitivos e menor qualidade dos bens e serviços a serem adquiridos.  

Outro inconveniente é a insegurança e falta de rastreabilidade dos cheques, pois, 

não obstante a previsão de ser nominativo na legislação, não há vedação do endosso a 

terceiros59. O endosso permite que os cheques sejam transferidos a terceiros, mediante 

                                                           
59 A vedação do endosso pode ser feita no próprio cheque, bastando incluir a expressão “não à ordem”, 

“não transferível” ou “proibido o endosso” após o nome do beneficiário.  
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simples assinatura do credor nominativo no verso com número de RG, que não é objeto 

de conferência pela instituição bancária, revelando a possibilidade de fraudes e 

irregularidades.  

   Para evitar tais problemas, é necessário exigir que o cheque, além de nominativo 

(indicar o nome do beneficiário), seja cruzado, evitando que seja sacado nas instituições 

bancárias, e que seja emitido “não à ordem”, impedindo que seja endossado à terceiros 

(basta, após o nome do beneficiário, incluir a expressão “não à ordem”, “não transferível” 

ou “proibido o endosso”, conforme orientação no site do Banco do Brasil60).  

Estas exigências impediriam a circulação do cheque no mercado através do 

endosso. A relevância da medida é impedir que terceiro de boa-fé portador do cheque – 

que tenha o recebido através de endosso – venha a exigir o crédito consignado no cheque 

no caso de desfazimento da contratação entre a APM e o fornecedor. Assim, se por algum 

motivo houver desacerto comercial e cancelamento da contratação, mas o cheque emitido 

tiver sido endossado a terceiro, a APM poderá ser compelida ao pagamento. Portanto, 

qualquer providência para sustar o cheque poderá ser ineficaz, conforme artigo 961 do 

Código Civil.   

Pontuadas tais questões percebe-se que, também para maior garantia do 

destinatário dos pagamentos, seria mais útil a utilização de cartões de débito, cujos dados 

eletrônicos gerados no extrato da conta corrente indicam expressamente os valores e os 

destinatários, o que conferiria, ainda, maior segurança na conferência da utilização dos 

recursos. 

Deste modo, não se encontra justificativa razoável para que a previsão de 

pagamento seja unicamente por cheque, pois além de limitar os fornecedores – o que 

resulta em perda de competitividade de preços e qualidade, não confere segurança às 

operações e ao uso dos recursos.  

Cabe também destacar que, no tocante à autogestão e à autonomia escolar, a 

impossibilidade de pagamento por instrumentos mais usuais no comércio, admitindo-se 

apenas o cheque aceito em pouco mais de 20% (vintes por cento) dos estabelecimentos, 

restringe-se muito as opções de gestão dos recursos do PRTF.  

Nas palavras de Barroso, “para o exercício da autonomia, não basta ter meios é 

preciso geri-los de maneira flexível e ajustada às necessidades” (BARROSO, 1996, p. 

45). 

                                                           
60 Página: https://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/servicos6.asp 
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Por isso, é relevante de nota a consequência limitadora ao exercício da 

autogestão e autonomia que decorre da utilização de mecanismo de pagamento de 

aceitação muito restrita.  

Para superação desta limitação, um primeiro passo foi dado, eis que a Portaria 

8.707/2016, alterada pela Portaria nº 3.539/2017, que reorganiza o Estatuto Padrão das 

APMs, previu que a movimentação bancária será efetuada, preferencialmente, com cartão 

de débito (art. 11, inciso X, § 4º). 

Porém, para que a utilização do cartão, bem como outros meios, seja admitida 

no Programa, são necessárias alterações específicas do Decreto e da Portaria 

regulamentadores do PTRF, que devem ser realizadas para ampliação e, especialmente, 

modernização dos meios de pagamento. 

 

Análise 06 – Dificuldades em orçamentos e Vedação a compras pela internet 
 

 

As aquisições e contratações com verbas do PTRF devem ser precedidas de 

obtenção de orçamentos, prevendo o manual do Programa a respeito no item 3.3.2: 

 

As pesquisas de preços poderão ser feitas diretamente com a 

firma, fornecedor ou prestador de serviços ou ainda, por meio de 

internet, fax, propaganda em jornais, revistas e folhetos desde que 

devidamente datadas e identificadas. Os orçamentos obtidos farão 

parte do processo de liquidação para possibilitar maior 

transparência na utilização da verba  

 

No caso de prestação de serviços, o orçamento prévio é uma obrigação do 

fornecedor, conforme art. 40 do Código de Defesa do Consumidor. Logo, não há 

dificuldade em sua obtenção. 

Já em lojas físicas de varejo, os preços devem ser informados ao consumidor 

através de etiquetas ou similares afixados diretamente nos bens ou de forma à vista, 

conforme determina a legislação (Decreto n.º 7.962/13). 

Neste sentido, constata-se que é possível que haja dificuldades na obtenção de 

orçamentos para aquisição de bens, tornando a obrigação de obtê-los mais trabalhosa.  

A dificuldade na obtenção de orçamentos foi destacada nas entrevistas 

realizadas: 
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Entrevistado Resposta 

SME-DRE 2 - Há dificuldade em se conseguir 3 orçamentos. 

Para serviço é mais fácil, para aquisição é mais difícil. 

Ex: comprar som, lojas não dão orçamento 

Material pedagógico é mais difícil também para conseguir orçamento. Grandes 

lojas não fornecem. 

Print internet vale? Mas a compra tem que ser por meio físico. 

EMEF 2 - São tantas exigências referentes aos orçamentos, que isso interfere na 

compra, pois é necessário encontrar quem forneça o orçamento nos moldes 

exigidos.  

QUADRO 12 – Dados entrevistas sobre dificuldades em orçamentos 

 

A dificuldade na obtenção de orçamentos para aquisição de bens poderia ser 

suprida pela pesquisa de preços na internet, bem como fax, propaganda em jornais, 

revistas e folhetos. Entretanto, na redação do item 3.3.2 do Manual acima transcrito, não 

fica claro se “pesquisa de preços” e “orçamentos” são o mesmo documento, ou se há 

necessidade de obtenção de um “orçamento” com os dados sugeridos no item 10.30 do 

Manual.  

Por isso, entende-se necessário, primeiramente, solucionar tal dúvida, mediante 

alteração do Manual a fim de tornar mais claro o significado de “pesquisa de preços” e 

“orçamento”.  

Com relação à internet, cumpre destacar a conveniência de a pesquisa de preços 

ser admitida como “orçamento”. Neste ambiente, há inclusive sites especializados em 

pesquisa de preços.  

Contudo, ainda que seja admitida a pesquisa de preços na internet como 

“orçamento” para fins de prestação de contas, importante ressaltar que atualmente não se 

admite a compra pelo e-commerce, pois o Manual elenca como uma das restrições na 

utilização do recurso do PTRF “aquisições via internet” (item 3.7). 

 Esta restrição, entretanto, não está prevista na Lei, Decreto ou Portaria 

regulamentadores do PTRF, mas apenas no Manual.  

Não se ignora que a aquisição de bens pela internet envolve a percepção de riscos 

não sentidos nas compras em ambientes físicos, tais como segurança de dados bancários 

e conhecimento dos fornecedores.  
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Porém, não se pode perder de vista os benefícios associados pelos consumidores 

nas compras pela internet, tais como a de que é possível a obtenção de menores preços, a 

seleção de melhores produtos e a economia de tempo (PUNJ, 2011, p. 134-135). 

Segundo pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e 

pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) acerca dos benefícios 

apontados pelos consumidores nas compras pela internet, constatou-se o seguinte:  

 

 

FIGURA 7 - Vantagens percebidas na compra pela internet 

                      Fonte: Extraído de Pesquisa SPC e CNDL (SPC, 2017, p. 4) 

 

Portanto, inviabilizar a compra pela internet tem dois aspectos negativos. 

Primeiro, é impedir o acesso a um maior número de fornecedores, o que poderia implicar 

em vantagens em preço e qualidade e possibilitar menos tempo gasto com as contratações 

por prescindir de deslocamentos. Segundo, é restringir a opção de escolha das 

comunidades escolares.  

O comércio eletrônico representa atualmente um segmento em ascensão 

constante no Brasil. Em estudo realizado pela Ebit, o número de consumidores ativos e 

pedidos no comércio virtual apresenta tendência de crescimento:   
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FIGURA 8 – Evolução dos E-consumidores (ativos) no primeiro semestre entre anos de 2013 

e 2018 (em milhões). Fonte: extraído do 38º Relatório Webshoppers – Ebit/Nielsen Company 

(EBIT, 2018, p. 13) 

 

 

FIGURA 9 – Número de pedidos no comércio eletrônico no primeiro semestre 

entre anos de 2011 e 2018 (em milhões)  Fonte: extraído do 38º Relatório 

Webshoppers – Ebit/Nielsen Company (EBIT, 2018, p.16) 

 

Dessa forma, é inegável a relevância do comércio eletrônico, com contínuo 

crescimento de consumidores e pedidos. Por outro lado, é compreensível a preocupação 

que envolve a compra pela internet, tais como atrasos nas entregas ou até mesmo a falta 

de recebimento dos bens contratados.  

Nessa discussão é pertinente ponderar, porém, sobre os benefícios à autogestão 

e à autonomia escolar que adviriam da ampliação das formas de compras pelas 

comunidades escolares, permitindo-se a realização via internet.  

Conforme já pontuado, para o exercício da autonomia é preciso poder gerir os 

recursos de forma flexível e compatível como as necessidades das escolas (BARROSO, 

1996, p. 45). É primordial considerar que a autonomia consiste na capacidade e poder de 

decidir, exigindo um “conjunto de competências e de meios que os órgãos próprios de 

gestão devem dispor para decidirem sobre matérias relevantes, ligadas (...) às 



126 
 

modalidades de organização, à programação de atividades e à gestão de recursos” 

(BARROSO, 2004, p. 71). 

No caso do PTRF, se a legislação já prevê a responsabilização das APMs em 

ressarcir o tesouro municipal de eventuais valores mal utilizados, o que abarcaria as 

compras via internet, já há mecanismo para que as APMs sejam responsabilizadas no 

caso de aquisições viciadas. Assim, caberia às Associações cercarem-se de precauções de 

segurança nas aquisições pelo comércio eletrônico, tais como identificação das empresas 

e consultas sobre respectiva idoneidade.  

Logo, permitir aquisições pela internet poderá representar avanços no maior 

amadurecimento da comunidade escolar, afastando o perfil de tutela excessiva por parte 

da SME, e, portanto, admitindo o efetivo exercício da autogestão e da construção da 

autonomia.  

Na pesquisa de campo, houve ponderações similares a respeito: 

 

Entrevistado Resposta 

SME-DRE 2 - Não são permitidas aquisições pela internet 

- Há dificuldade em rastrear recurso 

Ex: compra online na Magazine Luiza, mas esta é a intermediária, quem 

fornece é outra empresa e aí a nota vem diferente. 

SME-DRE 3 - Não são permitidas compras pela internet.  

Alguns consideram um risco, mas também existe risco comprando em loja. 

Internet é mais barato, mas fácil. Se comprar errado, sendo pela internet ou 

não, tem que devolver. 

EMEF 2 - Não poder realizar compras pela internet. Se pudesse, as aquisições poderiam 

ser inclusive mais baratas. 

QUADRO 13 – Dados entrevistas sobre vedação em aquisições via internet 

 

Portanto, percebe-se a sensação da comunidade escolar de que compras pela 

internet possibilita benefícios.  

Pela análise realizada constatou-se, deste modo, que a vedação do e-commerce 

restringe a escolha dos bens e serviços e com isso o poder de decidir da comunidade 

escolar, indicando que o Programa não se modernizou no tempo em questões para as quais 

a sociedade e o mercado já muito avançaram, resultando em desestímulo ao exercício da 

autogestão e ao amadurecimento da autonomia das comunidades de ensino.  
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Análise 07 - Inexistência de um sistema eletrônico de dados  

 

 Ao longo da implementação de todo programa público, é essencial que haja 

monitoramento com verificação de dados, o que permite ao gestor público analisar como 

está ocorrendo a execução da política, os contornos que tem tomado, os resultados e, com 

isso, os pontos que devem ser ajustados neste percurso. 

 Na pesquisa de campo realizada acerca do PTRF, verificou-se que não há a 

utilização de nenhum sistema tecnológico de informação para o Programa. 

 O que existe são relatórios informatizados disponibilizados pela SME/SP às 

unidades de ensino para preenchimento. Todavia, estes não servem para a transmissão 

online de dados, mas somente para facilitar e uniformizar algumas informações sobre 

valores repassados e valores gastos, que devem ser encaminhadas para a DRE na 

prestação de contas. 

No âmbito da SME/SP, os dados dos recursos do PRTF são unificados em sistema 

de planilhas desenvolvido por iniciativa de um servidor da pasta, capaz de gerar relatórios 

com as informações pré-preenchidas61 de forma manual.  

 Entretanto, os dados compreendem apenas a quantidade de recursos financeiros 

transferidos e gastos, consolidados em planilhas. A análise comparativa, se necessária, 

deve ser feita manualmente, não dispondo o programa de ferramentas mais sofisticadas. 

Além disso, não há informação a respeito da natureza e qualidade das compras e serviços 

realizados com os recursos ou o compartilhamento online de dados.    

Deste modo, cumpre concluir pela inexistência de um sistema eletrônico de dados 

para gerenciamento do PTRF.  

 Apesar de a iniciativa do servidor que elaborou as planilhas ter se revelado um 

ganho de qualidade, há dois inconvenientes. O primeiro deles é depender de um único 

servidor para atualizar os modelos para adequação a novas necessidades e a novas versões 

do programa editor de planilhas, sendo que os demais servidores demonstram dificuldade 

em sua utilização. Verificou-se na pesquisa de campo, inclusive, que este servidor não 

trabalha mais com o PTRF. O segundo inconveniente é haver poucas informações 

                                                           
61 Na pesquisa de campo, o grupo teve acesso a este modelo de prestação e ao seu arquivo modelo. De fato, 

trata-se de um modelo bastante completo, mas que, pela quantidade de informações, apresenta lentidão para 

seu carregamento, bem como utiliza um layout e comandos para execução das funcionalidades bastante 

antigos. 
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disponíveis nas planilhas de modo a não permitir uma análise aprofundada da execução 

do programa, tais como: tipo de compras e serviços, atividades desenvolvidas, entre 

outras que poderiam auxiliar na avaliação através de relatórios e dados estatísticos.  

 A falta de dados e informações prejudica a avaliação do programa, pois impede o 

conhecimento da forma como os recursos financeiros são geridos e utilizados pelas 

APMs, especialmente no tocante a natureza dos bens e serviços contratados e respectivos 

valores e periodicidade.  

A avaliação é essencial ao aprimoramento das políticas públicas, conforme 

pontua Luck:  

 

É a ação que transforma a realidade e não a contemplação. As 

ideias não têm valor por si próprias, mas por sua capacidade de 

impulsionar a ação para promover resultados desejados. E estas 

devem ser monitoradas e avaliadas a fim de que se possa 

evidenciar ao público os seus resultados e se ter parâmetros para 

o prosseguimento das ações. O desenvolvimento da escola e a 

realização de seu trabalho têm um rumo, propõem a realização de 

objetivos e, para tanto, há a necessidade de definição clara e 

objetiva de seus resultados finais e intermediários, que devem ser 

acompanhados e avaliados, visando à necessária correção, 

quando for o caso; o cuidado com o ritmo de trabalho, que deve 

se manter constante; a identificação de problemas a serem 

contornados; o uso adequado de recursos; o estabelecimento da 

relação custo-benefício e a identificação de novas perspectivas de 

ação. (LUCK, 2000, p. 28).  

 

 

Sem a identificação do funcionamento do PRTF nas comunidades escolares, 

ficam os atores sem suporte para reflexão da situação e desafios (diagnóstico) e, então, 

não se permite a deflagração de providências para o aprimoramento (prognóstico).  

Para Macedo, a avaliação é a:  

 

introdução de processos e procedimentos de que a organização 

pode dispor para aumentar o capital de conhecimento sobre o seu 

funcionamento, ou seja, um suporte de reflexão, de comunicação, 

de formação, de análise de recursos; apoio à decisão. (MACEDO, 

1993, p. 169). 

 

O objetivo não é um controle burocrático, mas sim permitir a reflexão e a tomada 

de decisões de aperfeiçoamento:  
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Não se trata de controlar, mas de facilitar a participação dos seus 

actores nas opções, auxiliar no processo de decisão que reconhece 

relativa liberdade ao sujeito na construção de uma lógica de 

funcionamento das escolas, isto é, um procedimento que permite: 

recolher informações sobre a escola; identificar opções 

oferecidas; explicitar valores e critérios; fornecer informações, 

permitindo analisar as opções em relação a critérios definidos 

pela própria escola” (MACEDO, 1993, p. 170). 

 

Todavia, atualmente, os instrumentos de acompanhamento do PTRF são 

insuficientes para compreender a lógica de funcionamento do programa de forma 

individual ou coletiva. Há necessidade de serem adotados instrumentos de avaliação com 

o intuito de obter dados e informações consistentes sobre a execução do programa, o que 

permitirá a identificação da situação atual e das opções de melhoria.  

 Pelas entrevistas realizadas, foi possível constatar que os atores envolvidos 

reconhecem a importância das planilhas hoje existentes, mas também indicam a 

necessidade de dados e informações mais precisos para a avaliação do programa:  

 

Entrevistado Resposta 

SME-DRE 1 - Os dados são obtidos pelas planilhas próprias do PTRF. 

Mas não há avaliações, acompanhamento de dados. 

Como medir? Como mensurar? 

SME-DRE 2 - Hoje utilizam planilhas que consolidam informações por escola. 

Não existe ou é utilizado um sistema. Há um sistema em fase de 

desenvolvimento. 

- Usam planilhas complexas, com fórmulas extensas. 

Escola recebe planilha em branco e preenche: quanto tinha antes, quanto 

recebeu, quanto gastou (todas as despesas). E tem o resultado de quanto 

sobrou. 

- Só existem as planilhas. É um trabalho artesanal. Foi um funcionário que 

criou as planilhas. 

- Dificuldade em detectar no que as escolas têm gasto: se escrevem diferente, 

no preenchimento, excel dá resultados diferentes. 

- Há um resumo geral por ano, não entra nos detalhes do tipo de gasto. 

- Um dos desafios de pesquisar o programa é como consolidar dados. 
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Como é o perfil de gastos? 

O gasto do PTRF e PDDE vai direcionado para onde? 

- Necessidade de um sistema para padronizar 

Nas planilhas, o campo é aberto para pessoa preencher. Isso gera problemas 

para consolidar os dados. 

SME-DRE 3 - As planilhas criadas por um servidor da SME para o PTRF foram um divisor 

de águas. 

- Principalmente na prestação de contas, tem o antes e o depois das planilhas. 

- Facilitaram muito. Antes tinham que digitar tudo, era mais difícil.  

- Há tabelas de valores recebidos e gastos por escola, que decorrem dessas 

planilhas.  

QUADRO 14 – Dados entrevistas sobre planilhas PTRF 

 

 Nesse sentido, a ausência de instrumentos com dados e informações consolidadas 

e consistentes acerca da execução dos recursos do PTRF implica em prejuízo ao 

aperfeiçoamento do programa, incluindo o de seus objetivos: autonomia das comunidades 

escolares e exercício da gestão democrática.  

Além de prejudicar o aprimoramento do programa, a ausência de instrumento de 

obtenção de dados e informações consistentes impede a transparência na utilização dos 

recursos.  

No site eletrônico da Prefeitura de São Paulo - Dados Abertos, verifica-se apenas 

alguns dados do PTRF referentes somente ao ano de 201662.  

 Conforme aponta Luck, “Autonomia é transparência. Não basta assumir uma 

responsabilidade. É preciso dar conta dela e prestar contas para a sociedade do que é feito 

em seu nome” (LUCK, 2000, p. 26).  

Por isso, cabe considerar que, além da importância da consolidação de dados para 

avaliação e aprimoramento das políticas públicas, há a obrigatoriedade da divulgação, 

pelos órgãos públicos e entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos 

públicos, de dados e informações de interesse público, independentemente de 

solicitações, em respeito ao princípio da transparência, conforme estabelecido na Lei n.º 

12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).   

 

                                                           
62 http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/programa-de-transferencia-de-recursos-financeiros-ptrf 
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5.3.2. - Reformulação de mecanismos em razão de dificuldades detectadas 

 

 Análise 08 - Requisito para liberação do pagamento e período para efetivação das 

despesas 

 

  A transferência de recursos do PTRF, como explorado no capítulo 4, é realizada 

por parcelas, determinadas em Portaria anual, que em geral estabelece três repasses a cada 

exercício financeiro. 

  A Lei que instituiu o PTRF prevê, no art. 4º, § 2º, que “A liberação de cada nova 

parcela de recursos do Programa fica condicionada à apresentação da prestação de contas 

referentes à parcela anterior.” (grifos nossos) 

 Em análise da regulamentação, entretanto, verifica-se que esta foi além da 

previsão legal e condicionou a liberação de cada parcela não apenas à apresentação da 

prestação de contas da parcela anterior, mas também à aprovação desta: 

Art. 5, § 2º, Decreto nº 46.230/2005: A parcela de recursos subseqüente somente 

será liberada após comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente 

recebida, na forma da legislação aplicável, atestada pela Secretaria Municipal de 

Educação, sem prejuízo dos procedimentos de fiscalização realizados periodicamente 

pelos órgãos competentes. (grifos nossos) 

Item 6 Portaria SME/SP nº 4554/2008: Para liberação dos pagamentos, a APM 

da Unidade Educacional deverá apresentar à Diretoria Regional de Educação, o 

requerimento de solicitação do pagamento da parcela correspondente, e ter a aprovação 

da prestação de contas da parcela anterior e, quando em termos, a DRE processará a 

respectiva nota de liquidação e pagamento. (grifos nossos) 

A vinculação da liberação do repasse à aprovação da prestação de contas anterior, 

além de extrapolar a previsão legal, confere às DREs prazo curto de análise das prestações 

de cada repasse que, se não cumprido, gera atrasos nos repasses subsequentes. 

Isso pode ser verificado pela análise das Portarias anuais, que estabelecem as 

regras para os repasses com os respectivos prazos. 

Analisando-se especificamente o ano de 2016, a Portaria SME/SP nº 1.810/201663  

originalmente estabeleceu: 

                                                           
63 Alterada pelas Portarias SME/SP nºs 5.187/2016, 7.333/2016 e 7.684/2016 
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FIGURA 10 – Anexo VII Portaria SME/SP nº 1.810/2016 

 

Constata-se que, entre a data limite de envio das prestações de contas das unidades 

de ensino para as DREs e a data referência para crédito do repasse subsequente, há 

período de cerca de 20 dias. A prestação de contas do primeiro repasse, por exemplo, 

deveria ser enviada às DREs de 01 a 07/04, e o segundo repasse estava previsto a partir 

de 01/05. 

Se cumpridos os prazos, as DREs teriam, assim, menos de um mês para análise e 

aprovação de todas as prestações das unidades de ensino vinculadas. Na pesquisa de 

campo realizada, como já exposto, foi possível verificar que as Diretorias têm poucos 

servidores para esta função, geralmente cumulada com outras tarefas e outros Programas, 

como o PDDE.  

O prazo mostra-se, dessa forma, limitado, em especial considerando-se que a 

análise da prestação de contas deve ser concretizada para a liberação do repasse 

subsequente. E, se houver atraso nesta análise, haverá atraso no novo repasse, que está 

vinculado pelo Decreto e Portaria regulamentadores à aprovação da prestação anterior. 

 Outra questão que decorre desta análise refere-se ao prazo para a realização das 

despesas. Isso porque, se há atraso nos repasses, o período de realização das despesas 

também fica diminuto. 

 De acordo com a Portaria SME/SP nº 4554/2008, somente serão aceitas as 

despesas realizadas no período compreendido entre a data da liberação dos recursos 

financeiros e o último dia do período correspondente (item 12 anexo 1 Portaria). 

 Este período de gastos da verba do PTRF é previsto por repasse, a cada Portaria 

anual. Diferentemente, no PDDE, os valores repassados podem ser gastos até o último 

dia do ano do repasse, como apontado em quadro comparativo do anexo 8. 

  No ano de 2016, utilizado de exemplo, a Portaria inicial SME/SP nº 1.810/2016 

foi posteriormente alterada pelas Portarias SME/SP nºs 5.187/2016, 7.333/2016 e 

7.684/2016, tendo-se ao final os seguintes prazos: 
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TABELA 13 - Primeiro repasse: Datas estabelecidas pela Portaria nº 1.810/2016 

Data referência para 

crédito em conta corrente: 

Data final do período para 

realizar despesas: 

Data para as UEs prestarem 

contas para a DRE: 

A partir da publicação 

desta Portaria - 25 de 

fevereiro de 2016 

31/03/2016 01 a 07/04/2016 

Fonte: Portaria nº 1.810/2016 

 

TABELA 14 - Segundo repasse: Novas datas estabelecidas pela Portaria 5.187/2016 

Data referência para 

crédito em conta corrente: 

Data inicial e final do 

período para realizar 

despesas: 

Data para as UEs prestarem 

contas para a DRE: 

A partir da publicação 

desta Portaria - 23 de julho 

de 2016 

de 01/04/2016 a 

31/08/2016 

01 a 08/09/2016 

Fonte: Portaria 5.187/2016 

 

TABELA 15 - Terceiro repasse: Novas datas estabelecidas pela Portaria 7.333/2016 

Data referência para 

crédito em conta corrente: 

Data inicial e final do 

período para realizar 

despesas: 

Data para as UEs prestarem 

contas para a DRE: 

A partir da publicação 

desta Portaria - 28 de 

outubro de 2016 

01/09/2016 a 03/02/2017 06/02/2017 a 10/02/2017 

Fonte: Portaria 7.333/2016  

   

  De acordo com a auditoria realizada pelo TCM (TCM, 2017), o mês efetivo de 

depósito destes repasses foram março/2016, agosto/2016 e novembro/dezembro de 2016, 

respectivamente. 

 Ou seja, nos dois primeiros repasses, o mês do depósito coincide com o mês limite 

para efetivação das despesas: o primeiro repasse, previsto a partir de 25 de fevereiro foi 

efetuado em março e o prazo para as despesas foi até 31/03/2016, e o segundo repasse, 

previsto a partir de 23 de julho foi efetuado em agosto e o prazo para as despesas foi até 

31/08/2016. 
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  Apenas no terceiro repasse o prazo efetivo de realização das despesas foi maior, 

já que o repasse previsto a partir de 28 de outubro foi efetuado em novembro/dezembro 

de 2016 e as despesas puderam ser realizadas, após alterações de nova Portaria, até 

03/02/2017. 

  Tais questões também foram apontadas na pesquisa de campo: 

 

Entrevistado Resposta 

SME-DRE 3 - As unidades escolares são pressionadas para entregar o processo de prestação 

de contas o mais rápido possível, porque só deposita o dinheiro do próximo 

repasse quando houver a aprovação do anterior.   

- Deveria estar condicionado à aprovação do penúltimo repasse (2 anteriores), 

e não do último, isso porque as prestações nunca vêm certinhas e muitas 

precisam ser arrumadas, o que gera atraso nos repasses. 

- Reprogramação de saldo: E as vezes reprogramação ocorre porque o período 

do gasto foi curto, porque são 3 repasses e a liberação do próximo depende da 

conferência do anterior para liberar. 

O ideal seria haver 2 repasses (com o mesmo valor correspondente a 3), um no 

início do primeiro semestre e outro no início do segundo semestre. 

EMEF 4 - Demora no repasse: são 3 repasses ao ano, mas há atrasos que limitam o 

período para o gasto. 

Ex: o primeiro repasse foi em maio, o dinheiro já acabou, e o segundo repasse 

vai ser só em julho, mas se refere ao período de 1/5 a 30/7, ou seja, teria só até 

30/7 para gastar.  

QUADRO 15 – Dados entrevistas prazos para prestações e despesas 

 

  Dessa forma, da análise realizada, três problemas foram identificados:  

 - Vinculação de efetivação do repasse à aprovação da prestação de contas anterior, 

sendo que a Lei instituidora do Programa prevê vinculação apenas à apresentação da 

prestação; 

 - O prazo de análise das prestações de contas, instituído pelas Portarias anuais, 

costuma ser pequeno, inferior a um mês, o que sobrecarrega as DREs e pode atrasar o 

repasse subsequente; 

 - Se houver atraso no repasse, seja por atraso na aprovação da prestação anterior 

ou por outro motivo, o prazo de efetivação da despesa também fica diminuto. 
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 Há alternativas para a solução de tais problemas, como será explorado no próximo 

capítulo. 

 

Análise 9: Devolução de valores por gasto indevido 

 

  Eventuais despesas indevidas realizadas com as verbas do PTRF geram, como 

exposto no capítulo 4, a obrigação de devolução de valores. 

 Nos termos da Portaria SME/SP nº 4554/2008, se aplicados os recursos 

transferidos em finalidade diversa ao Programa, a APM deverá efetuar a devolução à 

PMSP, com a devida atualização monetária, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados 

do recebimento de comunicação da DRE (item 30 anexo 1 Portaria). 

 A devolução também deve ocorrer se a unidade escolar for desativada, extinta ou 

paralisada (item 29 anexo 1 Portaria). 

 Conforme quadro comparativo com o Programa Federal PDDE exposto no 

capítulo 4 e no anexo 8, em caso de devolução, a restituição de verbas gastas de modo 

irregular no Programa federal ocorrerá na conta bancária das unidades executoras, ou seja, 

das APMs. Além disso, há possibilidade de compensação com repasses futuros. 

 A regra do PDDE mostra-se mais benéfica e razoável, eis que, utilizado o recurso 

indevidamente, a unidade de ensino não fica prejudicada se a devolução ocorrer na 

própria conta da APM, retornando para ser então utilizado devidamente. 

 No caso do PTRF, a devolução é ao Tesouro Municipal, podendo ser reaplicado o 

recurso em qualquer área, não havendo retorno ao PTRF. 

 Este ponto também foi indicado nas entrevistas realizadas:  

 

Entrevistado Resposta 

SME-DRE 1 Se invadir a dotação, tem que devolver ao Tesouro (com isso, não sabem para 

onde o dinheiro vai). Deveria ser devolução para a própria conta da APM, para 

gastar no próprio programa. 

SME-DRE 2 - Um aspecto interessante do PDDE é, se há a necessidade de devolver o 

dinheiro, vai para o próprio fundo do PDDE e não para o tesouro como no 

PTRF. 

SME-DRE 3 - Em caso de devolução, o valor deveria ser devolvido para conta do PTRF e 

não para o tesouro. Da forma como é, não fica na escola, não fica na DRE, vai 

para qualquer coisa. Sai da educação e vai para o limbo.  O valor deveria ser 

novamente revertido para a unidade de ensino.  
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- No PDDE, se há devolução, devolve na própria conta, o valor volta para 

gastar no próprio programa. 

QUADRO 16 – Dados entrevistas sobre invasão de dotações 

 

 No trabalho de campo, também se constatou que os maiores motivos de 

devoluções são: choque de dotações ou invasão de dotações. O primeiro refere-se à 

impossibilidade de efetuar despesa com a verba do PTRF se o gasto já está previsto no 

orçamento ordinário da Secretaria. O segundo refere-se a efetuar despesa de uma dotação 

orçamentária específica – custeio ou capital, com verba destinada a outra. 

   Quanto ao choque de dotações, como apontado no capítulo 4, o Manual do PTRF 

indica no item 3.7: 

  - A duplicidade de gastos deve ser evitada, para tanto as APMs devem 

consultar as Unidades Orçamentárias DRE/SME, quanto à possibilidade de 

atender suas demandas e pesquisar a previsão de compras e serviços dos Órgãos 

Centrais.  

A solicitação para aquisição de materiais relacionados nas Atas de Registro de 

Preços, ocorrerá quando a UE necessitar de item não disponível no momento, 

após receber a confirmação (por escrito) da indisponibilidade, por parte da DRE, 

a APM poderá realizar a compra. (...) 

Assinatura de revistas e periódicos deve ser precedida de consulta à Diretoria de 

Educação, que informará haver previsão ou não de assinatura destes. 

 

 No PDDE, como também indicado na tabela comparativa do anexo 8, em sentido 

similar veda-se gastos com outros bens e serviços já previstos em outros Programas do 

Governo Federal. Entretanto, a vedação do PTRF é mais sentida, já que os gastos 

previstos pela SME/SP são mais amplos no âmbito das escolas municipais. 

 Outra vedação relacionada e que também gera devolução de valores refere-se a 

aquisição de equipamentos de informática, estando prevista no Manual do PTRF a 

impossibilidade de: 

  - aquisições de bens com normatização específica da PMSP, como ocorre 

com equipamentos de informática. As restrições determinadas pelos Decretos 

Municipais nº 45.992, de 22 de junho de 2005 e 47.266, de 11 de maio de 2006, 

impedem a aquisição de microcomputador, notebook, monitor de vídeo, 

impressoras multifuncionais, placas e modem. 
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  Diferentemente, no PDDE, a compra de equipamentos eletrônicos é permitida, o 

que também foi apontado no quadro comparativo. 

 No trabalho de campo, em razão de tais vedações, parte dos entrevistados 

considera o PDDE “mais livre” ou “mais flexível” que o PTRF: 

 

Entrevistado Resposta 

SME-DRE 1 - O manual é claro a respeito do impedimento. Fazem da seguinte forma: 

Ex: escola precisa de cadeiras, mas está previsto que Secretaria fornecerá.  

Consultam se aquela escola pode receber de outra unidade. E consultam setor 

de compras da SME para ver se tem previsão de compra. Se este informar que 

Secretaria não vai ter para fornecer, aí pode gastar com o PTRF. 

SME-DRE 2 - (...) tem que tomar cuidado com duplicidade de gastos. Se vai ser 

contemplado por outros programas. Verificam então se outro setor da SME 

tem previsão desse gasto. 

- Ex. erro de gasto indevido: compra impressora, que SME é quem fornece. 

Gera devolução do valor. 

SME-DRE 3 - O PDDE é mais tranquilo, mais livre, porque não tem o problema/restrição 

de choque de dotações. Pode-se comprar o que quiser dentro das regras. 

- Não pode gastar com o PTRF se já tiver dotação da SME. Choque de dotação 

não pode ocorrer.  

Ex: empresas fornecem papel sulfite para Prefeitura. Então não pode comprar 

com verba do PTRF. 

- Se não há previsão de compra, aí pode usar o PTRF, diretoria solta 

autorização. 

- Para gastar o PTRF com algo previsto no orçamento total, precisa de 

autorização extraordinária. 

EMEF 1 - O PDDE é muito mais livre, pois é mais fácil e abrangente.  

Exemplo: A verba prevista em orçamento para gasto com papel sulfite não é 

suficiente para as necessidades anuais da escola, por isso precisam comprar o 

material. Para tanto, utilizam o PDDE (...). 

- (...) com o PTRF somente podem comprar o papel reciclado que é mais caro 

e nem todos os professores gostam.  

É um absurdo né? A gente não pode comprar o mais barato nem aquele que os 

professores querem. 
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- Há conhecimento desta vedação, por isso não têm esse problema, mas sabem 

que outras unidades enfrentam a questão. 

EMEF 2 - No PDDE, podem gastar a verba com mais coisas, porque não há a limitação 

se o gasto já é previsto pela Prefeitura. 

- PTRF: Não pode utilizar os valores quando já há programa da Prefeitura a 

respeito, como por exemplo em informática. 

- Verificam antes, e a DRE orienta se o gasto é possível. 

- Mas nem sempre o programa da Prefeitura atende ao necessário, isso gera 

dificuldades.  

Ex: gostariam de aumentar o acervo da sala de leitura. 

EMEF 3 - O PDDE é mais vantajoso, por ser mais flexível. 

- O PDDE permite, por exemplo, a compra de equipamentos de informática. 

Por outro lado, o PTRF tem um programa de informática para facilitar, já o 

PDDE não. 

- PTRF: Não é possível adquirir certos materiais quando há contratação da 

secretaria. 

- Quando há dúvidas sobre o que é objeto de contratação pela secretaria, nós 

ligamos para a DRE. 

Por exemplo, não podemos adquirir papéis e canetas para uso individual aqui 

no gabinete, mas podemos adquirir tais bens para uso na aula de artes. 

- Não permite a compra de equipamentos de informática, o que leva, muitas 

vezes, ao sucateamento dos equipamentos existentes na escola. 

EMEF 4 - O PDDE é mais flexível. Pode comprar papel (só não pode fazer estoque), 

pode comprar computador. (...) 

- Já no PTRF, você fica vinculado ao que a Secretaria fornece, não pode usar 

a verba se tem previsão de fornecimento. 

- É um problema, engessa a possibilidade de gasto. 

Ex: coisas que Prefeitura manda não pode comprar, como material (ex: papel). 

Mas o material que a Prefeitura manda não é suficiente para o ano todo.  

Não pode comprar pelo PTFR, mas pode pelo PDDE. 

- E tem coisas que na verdade não é bem o que a SME fornece.  

Ex: não pode contratar uma palestra para escola, porque SME já dá cursos, mas 

não é a mesma coisa.  
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- Como já sabem que não podem, não costumam ter problema de gastar sem 

observar a restrição. Se há dúvida, consultam DRE. 

QUADRO 17 – Dados entrevistas comparações com o PDDE 

 

  A vedação ao choque de dotação, se estiver aberta a ponderações, mostra-se 

pertinente, inferindo-se do citado item 3.7 do Manual que há espaço para tanto, já que 

“APMs devem consultar as Unidades Orçamentárias DRE/SME, quanto à possibilidade 

de atender suas demandas” e “A solicitação para aquisição de materiais relacionados 

nas Atas de Registro de Preços, ocorrerá quando a UE necessitar de item não disponível 

no momento, após receber a confirmação (por escrito) da indisponibilidade, por parte 

da DRE, a APM poderá realizar a compra. (...). 

  Entretanto, a vedação não foi localizada nos atos normativos referentes ao PTRF 

(Lei, Decreto, Portaria), cabendo a regulamentação da matéria, que deve ser realizada 

com ponderações pertinentes à suficiência do fornecido pela SME/SP às necessidades 

específicas da unidade de ensino interessada na realização da despesa, prevendo-se 

procedimentos de verificação. 

  Quanto à vedação a aquisições de equipamentos de informática, também não foi 

localizada a previsão na regulamentação do PTRF, cabendo análise de quais seriam 

especificamente as restrições determinadas pelos Decretos Municipais nº 45.992/2005 e 

47.266/2006 que se enquadram no Programa. 

Por fim, quanto as dotações de custeio e capital, os repasses são vinculados a 

percentuais específicos para um ou outro tipo de despesa, como explicitado no capítulo 

4. As diferenças de dotações ocorrem tanto no PTRF como no PDDE. 

Nos termos do item 3.1 do Manual do PTRF, a verba destinada a uma dotação não 

pode ser gasta com outra: 

 

- A realização de gastos, somente poderá ser feita, após a confirmação de 

suficiência de recursos atentando-se para os valores previstos por dotação 

orçamentária (custeio e capital). Qualquer despesa sem a provisão dos mesmos é 

considerada irregular e estará sujeita às penalidades previstas em Lei.  

 

  Na pesquisa de campo, os entrevistados destacaram que por vezes ocorrem erros 

relacionados a essa vedação: 
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Entrevistado Resposta 

SME-DRE 1 - Os principais problemas detectados são: 

Invasão de dotação (custeio e capital), porque o dinheiro fica na mesma conta. 

(...) 

- O controle capital/custeio às vezes gera erros, porque o dinheiro fica na 

mesma conta. 

Se invadir a dotação, tem que devolver (...) 

SME-DRE 2 - Há dificuldade no controle das dotações, entre custeio e capital. (...) quando 

o dinheiro entra na conta, entra junto, custeio e capital. E com isso às vezes a 

escola erra na hora de gastar: acaba ocorrendo de a escola gastar diferente do 

percentual que estabeleceu para cada um, o que gera devolução. 

- O ideal seria não ter essa divisão entre custeio e capital, mas parece que a 

Secretaria da Fazenda não aprova. 

- Esse é um dos maiores motivos de devolução, invasão de dotação, por erro 

ou esquecimento mesmo. 

SME-DRE 3 - O dinheiro cai em uma conta só, embola custeio e capital. Se não tiverem 

controle, invade uma dotação e tem que devolver dinheiro.  

- Ocorre muito erro, sem respeitar o percentual na hora de gastar.  

- Tem que fazer controle do saldo, alguns usam uma tabela de controle para 

ajudar, mas tem que ir usando durante gastos, e não só na prestação, quando o 

gasto já foi feito. 

QUADRO 18 – Dados entrevistas sobre invasão de dotações 

 

 A vedação também não está prevista na regulamentação específica do PTRF, mas 

decorre das regras de Direito Financeiro e da organização da Secretaria da Fazenda, 

cabendo então às unidades organizarem-se conforme também previsto no Manual, item 

3.1:  

 

  - Para melhor controle das despesas sugerimos a utilização da “Ficha de 

despesas - PTRF”, na qual são lançados todos os débitos por dotação, na 

cronologia em que ocorrem, evitando-se a invasão de dotação ou despesa com 

insuficiência de fundos. 
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  Dessa forma, analisados os motivos que em geral levam a devoluções de valores 

repassados pelo PTRF, feitas considerações pontuais a respeito de cada um destes, a 

conclusão principal é que, se necessário efetuar devolução, a legislação prevê esta ao 

Tesouro Municipal, mostrando-se mais pertinente a regulamentação do PDDE, para 

retorno à conta da APM.  

 

5.4- Reflexão de reformulação de linhas mestres do Programa 

 

Realizada reflexão acerca de possíveis reformulações do PTRF em razão de 

defasagem temporal e de problemas práticos detectados, cabe realizar análise dos dois 

pontos principais do Programa: forma de aquisição/contratação e prestação de contas. 

 

Análise 10 – Vinculação à Lei 8.666/1993 

 

Como explorado no capítulo 4, exige-se no PTRF a observância da legislação 

que rege licitações e contratos da Administração Pública, ou seja, a Lei Federal nº 

8.666/1993. 

Esta é uma questão que pode ser analisada sob duas óticas. 

A primeira delas diz respeito ao credenciamento da APM como colaboradora do 

Poder Público, a fim de representar as demandas de determinada unidade escolar, visto 

que a sua natureza é de direito privado. Neste particular, não se exige da PMSP licitação 

para a assinatura do termo de compromisso com a APM, pois existe apenas uma 

associação por unidade escolar, o que torna inviável a competição. Ademais, neste 

processo de credenciamento, todas as associações são habilitadas a participar, de modo 

que não se verifica a ocorrência de qualquer procedimento de competição entre 

interessados, sendo, portanto, inexigível o procedimento de licitação (SUNFELD, 1994, 

TCU, 1995). Portanto, a análise não se refere a esta ótica. 

Na verdade, a vinculação diz respeito à necessidade de adoção dos 

procedimentos previstos na Lei de Licitações para o uso da verba do PTRF pelas APMs. 

Isso porque nesta contratação existe, potencialmente, uma quantidade ampla de 

fornecedores aptos a vender um bem ou a prestar um serviço para o contratante. Quando 

existe a possibilidade de competição entre interessados para a contratação, o Poder 

Público deve adotar procedimentos para escolher a proposta que melhor atenda ao 
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interesse público, dever ao qual o administrador público está sujeito, que pode ser 

entendido pela obrigatoriedade de observância dos princípios da igualdade - entre os 

potenciais contratantes - e da boa administração (SUNFELD, 2013). 

Os procedimentos de licitação surgem, então, como forma de garantir a 

observância dos postulados citados. Segundo Figueiredo e Ferraz, “licitação é um 

procedimento administrativo, com vistas à solução do melhor co-contratante da 

Administração Pública” (FIGUEIREDO E FERRAZ, 1980, p. 3). Este procedimento está 

fundado em diversos princípios, destacados o da legalidade (necessidade de previsão em 

atos normativos prévios), igualdade (impossibilidade da Administração Pública de 

contratar livremente, o que poderia conduzir ao privilégio de determinadas pessoas em 

detrimento de outras, ainda que nas mesmas condições64) e moralidade. 

 Entretanto, apesar de existir a possibilidade de competição entre interessados para 

aquisição ou contratação com verba do PTRF, como esta é realizada pela APM, cabe 

verificar se a situação jurídica de fato se amolda à obrigatoriedade dos procedimentos de 

licitação. 

  Esse questionamento surgiu inclusive nas entrevistas realizadas na pesquisa de 

campo, sendo apontado: “Questiona-se que licitação é para órgão público e APM não é 

público (entrevistado SME-DRE 3), “...APM é pessoa jurídica, com CNPJ. Recebe verba 

pública, mas é privada. APM precisa mais de olhar privado do que público” (entrevistado 

SME-DRE 2). 

 

Entrevistado Resposta 

SME-DRE 1 - Os principais problemas detectados são: (...) Ultrapassar o limite de 8 mil da 

lei de licitações. 

- Sobre o limite de 8 mil, tem diferentes entendimentos nas DREs a respeito.  

Seria 8 mil por item de despesa ou por CNPJ? O entrevistado entende que é 

por CNPJ. 

Ex: pintura, reparo, material e mão de obra. A soma de tudo não pode 

ultrapassar 8 mil. 

                                                           
64 “Fundamental para saber qual é o conteúdo jurídico do princípio da igualdade é, por incrível que pareça, 

conhecer quando é válida a desigualdade. Se soubermos quando podemos discriminar, conheceremos o 

conteúdo jurídico do princípio da igualdade. Isso significa, é preciso que se investigue, com profundidade, 

qual p traço de legitimidade que fundamento, perante o ordenamento jurídico, determinado fator 

discriminatório. Isso determinará a observância ou a inobservância do preceito de igualdade” 

(FIGUEIREDO E FERRAZ, 1980, p. 17). 
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SME-DRE 2 - Lei 8.666 restringe muito e é de difícil interpretação. 

APM é pessoa física, com CNPJ. Recebe verba pública, mas é privada. 

APM precisa mais de olhar privado do que público. 

Lei 8.666 engessa com o limite de 8 mil, não consegue nem fazer pintura, 

comprar tinta. 

Se já se trabalha com 3 orçamentos, não precisaria ficar engessado no valor da 

Lei. 

SME-DRE 3 - A principal questão é a Lei 8.666. 

Questiona-se que licitação é para órgão público e APM não é público. 

Comparação: escolas conveniadas, não fazem licitação. 

- O limite de gastos de R$ 8.000,00 por fornecedor e por despesa é uma 

questão. 

Ex: escola tem dinheiro para fazer pintura toda, mas só pode gastar 8 mil com 

material e mão de obra. Aí vai fazendo picado, cada local de uma vez. 

- Para não ter problemas, procuram diversificar prestadores, e isso encarece.  

Os prestadores de serviço se comunicam, alguns tem mais de uma empresa, 

levantando a uma equalização de preços.  

- Entrave limite 8 mil: fala por item de despesa. Seria 8 mil para material 

didático em geral? Como esclarecer isso? 

EMEF 1 - A lei de licitações é um problema muito grande e não entendem por que há 

necessidade de segui-la. 

QUADRO 19 – Dados entrevistas sobre Lei de Licitações 

 

A questão central, então, é se identificar a necessidade de adoção de 

procedimentos licitatórios para a realização de gastos com o PTRF e se, portanto, as 

disposições normativas nesse sentido são absolutamente necessárias. 

Do ponto de vista da natureza jurídica, de fato as APMs são pessoas jurídicas de 

direito privado. Por conta disso, suas relações internas são regidas de acordo com as 

normas de Direito Civil comum. Por outro lado, como esta associação tem uma finalidade 

especial de “colaborar no aprimoramento do processo educacional, no atendimento ao 

educando e na integração Unidade Educacional-Comunidade” (Portaria SME/SP nº 

8.707/2016), existem normas de direito público que lhes são aplicáveis, sem desnaturar 

sua natureza privada. 
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Quando se tratar da realização de despesas custeadas com verbas próprias (como 

a renda obtida pela realização de uma festividade), a diretoria da associação deve prestar 

conta do gasto apenas para os associados. 

Por outro lado, quando se trata de despesa custeada com recursos públicos, a 

situação se altera. Ao assinar termo de compromisso com o Poder Público, as APMs têm 

ciência de que sua liberdade (de gastar) é limitada pela normativa à qual está sujeita a 

Administração.  

Essa limitação, contudo, não é a mesma à qual os órgãos públicos estão sujeitos. 

Em outras palavras, as APMs têm o dever de observar os principais princípios que 

norteiam as contratações públicas, mas não estão obrigadas a seguir os procedimentos 

licitatórios.  

 No PDDE, a questão é disciplinada pela Resolução nº 9 de 2011, que prevê 

procedimentos de aquisição de materiais, bens e contratação de serviços com sistema de 

pesquisa de preços e observância aos princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade 

e outros, mas sem exigência de observância à Lei de Licitações. A respeito, ponderou o 

TCE/MT: 

 

Apesar da racionalização e simplificação propostas pela referida Resolução, 

há o notório prestígio aos princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, 

publicidade e eficiência, a fim de se garantir às escolas públicas a aquisição 

de produtos e serviços de boa qualidade, buscando evitar o favorecimento e 

propiciar a escolha da proposta mais vantajosa para o erário (TCE/MT, 2017). 

 

O Tribunal de Contas da União, no mesmo sentido, já confirmou a legalidade e 

constitucionalidade da resolução (TCU, 2016a). 

A dispensa de observância estrita dos procedimentos licitatórios é mais 

trabalhada na figura do convênio. Em síntese, neste tipo de relacionamento do Estado 

com os particulares, pessoa jurídica sem fins lucrativos firma termo de cooperação com 

o ente público, a fim de serem atingidos interesses comuns (situação análoga ao 

relacionamento das APMs com a PMSP). Neste relacionamento, pode haver repasse de 

verbas públicas. Se ocorrer, não há necessidade de observar todos os procedimentos 

licitatórios, apenas aqueles suficientes para garantir a observância dos princípios já 

citados (DI PIETRO, 2011).  O Tribunal de Contas da União editou manual no qual deixa 

claro a possibilidade de adoção de procedimentos simplificados de compras: 
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As entidades sem fins lucrativos deverão realizar, no mínimo, cotação prévia 

de preços no mercado, observados os princípios da impessoalidade, 

moralidade e economicidade, que deverá ser realizada por intermédio do 

Siconv. Não se exige dessas entidades a observância das disposições contidas 

na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (TCU, 2016b, p. 54). 

 

Assim, verifica-se ser possível a realização de procedimento simplificado de 

compra e aquisição de serviços no PTRF, inclusive com autorização da Lei de Licitações, 

que permite a contratação sem a observância do procedimento nos casos admitidos em lei 

(art. 2º). O artigo 116, por sua vez, confirma a regra inicial, ao estabelecer que a Lei 

aplica-se aos convênios e instrumentos congêneres apenas no que couber. Como há 

transferência de recursos públicos65, relevante é observar-se os princípios já citados. 

  Há espaço, então, para previsão de procedimentos de aquisições e contratações 

nos moldes do PDDE, destacando-se que a nova normativa deve garantir um mínimo de 

autonomia para as unidades escolares, ou seja, sem que sejam criados mecanismos 

procedimentais extremamente rígidos (como os da Lei de Licitações), de modo que o foco 

dos implementadores do PTRF seja na qualidade dos projetos e na melhoria das 

instalações das unidades, e não na observância de regras e procedimentos enrijecedores. 

  Dessa forma, na pretendida atualização das normas do PTRF pela SME/SP, tem-

se momento oportuno para que essa questão central do PTRF seja analisada e repensada. 

Cabe destacar, inclusive, que a vinculação à Lei 8.666/93 não está na Lei instituidora do 

Programa, mas sim nas normas regulamentadoras: art. 2º do Decreto e item 13 anexo I 

Portaria, que podem ser objetos de revisão. 

 

Análise 11 - Prestações de contas 

 

Como explorado no item acima, as APMs têm limitações à liberdade de pessoa 

jurídica de direito privado na medida em que recebem dotações públicas. Disso decorre 

o dever de observar os principais princípios que norteiam as contratações públicas (não 

necessariamente a Lei de Licitações), bem como a necessidade de prestar contas dos 

valores recebidos. 

                                                           
65 Caso não houvesse transferência de recursos, qualquer procedimento publicista de contratação seria 

inexigível (SUNFELD, 2013b). 
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Tratam-se, assim, de pontos chaves dos repasses públicos, que estão interligados. 

Em linhas gerais, o dever de prestar contas dos gastos é uma decorrência natural 

da gestão pública democrática. Uma vez que o gestor público administra verbas do 

orçamento público, tem o dever de justificar aos cidadãos os motivos da realização de 

determinada despesa:  

 

Um Estado democrático no qual seja possível aos políticos pedir contas 

por desempenho aos burocratas e estes sejam obrigados por lei a lhes 

prestar contas; e onde os eleitores possam pedir prestação de contas por 

desempenho aos políticos e estes sejam obrigados por lei a lhes prestar 

contas (BRESSER-PEREIRA, 1998, p. 36). 

 

Justamente por conta desta fundamentação, a Constituição Federal previu a 

obrigatoriedade de prestação de contas por aqueles que administrarem verbas públicas 

(parágrafo único do art. 70). 

A prestação de contas do PTRF deve observar a regulamentação prevista no item 

V do Anexo I e no modelo estipulado no Anexo II da Portaria n.º 4.554/08. O prazo para 

prestação é de até cinco dias úteis do encerramento do período de realização da despesa.  

As APMs devem prestar contas de cada repasse separadamente. Como, em 

regra66, há três repasses anuais, deverão haver três prestações de contas.  

No manual do PRTF e na pesquisa de campo, foi possível constatar inúmeras 

exigências que tornam a prestação de contas complexa e trabalhosa, tais como:  

• Comprovação da compensação do cheque;  

• Apresentação dos cheques rasurados e cancelados, com justificativa; 

• Dois carimbos nos documentos fiscais: um na frente, para identificação 

do repasse do PTRF e do número do cheque, no verso, para que se ateste 

o recebimento da mercadoria ou serviço com assinatura do Presidente da 

Diretoria Executiva e de Membro do Conselho Fiscal. Se houver, 

recolhimento de tributos, deverá ser utilizado um terceiro carimbo para 

informar os respectivos valores; 

• Nota fiscal sem abreviações no campo “descrição do Produto/Serviço”; 

• Carimbo da empresa emitente com quitação do valor. 

Na pesquisa de campo, houve, ainda, a indicação de outras exigências, tal como 

a obtenção de duas notas fiscais, uma no momento de recebimento da mercadoria ou 

                                                           
66 Excetuado o ano de 2017, quando houve apenas 02 (dois) repasses.  
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prestação do serviço e outra no momento da prestação de contas. A justificativa é 

constatar se o fornecedor procedeu ao cancelamento da nota fiscal. Caso tenha ocorrido 

este cancelamento, caberá à APM ressarcir os cofres públicos. Em que pese o 

entendimento da SME/SP, na hipótese de cancelamento da nota fiscal de modo irregular, 

a APM não tem razões para ser responsabilizada, e sim a empresa.  

Em contraponto, algumas cautelas que poderiam ser exigidas não o são, tais 

como: 

- De acordo com o Manual, as APMs devem enviar às DREs apenas o 

consolidado dos três orçamentos de pesquisa, mas deveria ser exigido o envio dos 

próprios orçamentos; 

-  Poderiam ser exigidas fotografias como comprovação dos bens adquiridos ou 

dos serviços prestados (uma foto anterior à execução dos serviços e outra após), 

comprovando-se o resultado obtido.   

Da pesquisa de campo, extraiu-se que a prestação de contas no PTRF é 

extremamente trabalhosa, implicando em relevante gasto de tempo para elaboração, bem 

como maior dependência dos serviços de contadores. 

Nas entrevistas, foram levantadas justamente questões sobre o tema:  

 

Entrevistado Resposta 
EMEF 1 - O principal problema do PTRF é a burocracia na prestação de contas. Nós 

perdemos muito tempo preenchendo formulários e juntando documentos.  
- (...) percepção é de que ao longo do tempo a prestação foi ficando cada vez 

mais burocrática.  
Exemplo: todas as notas fiscais devem ser emitidas duas vezes; a primeira 

delas logo no momento da compra; a segunda no momento da prestação de 

contas; isso porque sabe de casos em que, posteriormente à compra, a nota foi 

cancelada pelo estabelecimento e o diretor foi obrigado a devolver o dinheiro 

utilizado; considera essa situação extremamente injusta visto que a escola não 

tem nenhuma culpa do ocorrido que deveria ser fiscalizado pelos fiscais dos 

tributos. 
EMEF 2 - Muitas escolas reclamam de rigor na prestação de contas, mas acha que é 

necessário rigor. Só que o conjunto de regras existentes não garante o uso 

adequado da verba.  
Porque uma prestação de contas pode ser formalmente impecável, mas o uso 

do recurso ser irregular. A prestação de contas não deve se limitar a mostrar 

planilhas do contador. 
- Exigem que se imprima muitos documentos, mas que não garantem a 

idoneidade.  
Acha que algumas informações exigidas na prestação não seriam necessárias, 

e outras que seriam importantes não são exigidas. 
Ex: exigem na nota fiscal um carimbo com o CNPJ da empresa e um carimbo 

de recebido. Mas muitos estabelecimentos nem usam mais carimbo, acha isso 

ultrapassado.  
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As informações necessárias podem constar no próprio corpo da nota.  
Ex: Acha que devem ser exigidos e não são: divulgação na escola do uso do 

recurso, envio na prestação de contas de fotos/vídeos que demonstrem a 

aquisição/melhoria realizada. 
EMEF 3 - O problema é ser muito ‘burocrática’, trabalhosa e exigir um grande número 

de papéis. 
- O PRTF é muito ‘burocrático’ e complexo, há necessidade de justificar muita 

coisa. Deveria ser menos burocrático e mais flexível. 
EMEF 4 - A prestação de contas não é difícil, é na verdade burocrática, é chata. Sempre 

retorna pedindo alguma coisa que faltou.  
- É muito desperdício de papel. 
Ex: para cada nota de prestação de serviço você tem que juntar uma folha de 

informação de que o material do serviço está incluído na nota. É uma folha 

para cada nota, mas a informação é a mesma. Poderia ser uma folha só com as 

informações de todas as notas.  
Ex: você manda os três orçamentos e também mais um papel com o nome dos 

três.  
- E são muitas exigências em detalhes. 
Ex: Nota pintura. Na prestação de contas tem que especificar, não pode colocar 

só pintura. Tem que colocar: manutenção e reparos de pintura na sala x (não 

pode colocar pintura sala de aula).  
QUADRO 20 – Dados entrevistas sobre prestações de contas 

 

Da fala de todos os entrevistados, verifica-se a existência de diversos requisitos 

para a aprovação de uma prestação de contas, ou seja, a atual forma de controle é 

excessivamente focada nos processos.  

Nesse ponto, cabe destacar que há duas formas principais de se avaliar uma 

prestação de contas. A primeira delas, ligada às formas burocráticas de administração 

pública, coloca o controle nos processos de tomada de uma decisão, ou seja, na análise 

do preenchimento dos requisitos formais. A segunda, ligada à Reforma Gerencial da 

Administração, foca o controle nos resultados pretendidos com o ato; em outras palavras, 

verifica-se se o ato praticado foi eficiente para o atingimento da finalidade previamente 

definida pelo órgão central, de forma contratual com o executor (ABRUCIO, 2000). 

Por isso, muito se discute acerca da atividade dos órgãos de controle no Brasil, 

que comumente focam na fiscalização das finanças públicas em aspectos excessivamente 

formalistas e procedimentais, ao invés de avaliar a qualidade e os resultados dos 

programas (ARANTES; ABRUCIO; TEIXEIRA, 2005).  

 No que se refere ao PTRF, foi analisada no capítulo 4 a auditoria realizada pelo 

TCMSP no ano de 2017. Conforme foi possível verificar, o TCM fiscalizou o programa 

sob a ótica formalista e procedimental, com a realização de inúmeras recomendações para 

a adoção de mecanismos para maior controle e rigor sobre documentos, movimentação 
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de contas correntes, análise de prestações pelas DREs, gastos com determinados serviços 

(assessoria contábil), entre outras.  

Ressalte-se, contudo, que não foi avaliado o resultado do PTRF pelo TCMSP 

sob nenhuma perspectiva: contribuição para autogestão e autonomia escolar (objetivos do 

programa) ou melhoria da estrutura das unidades escolares. 

Por isso, no atual estágio do desenvolvimento do controle das contas públicas no 

Brasil, é compreensível a preocupação do Poder Público no grau de detalhamento da 

prestação de contas.  

Neste sentido, apesar do reclamo das unidades escolares, o procedimento da 

prestação de contas do PTRF não é decorrência do puro arbítrio dos administradores da 

SME, mas acaba sendo reflexo de rigorosas exigências no aspecto formal dos órgãos de 

controle.  

Por outro lado, excessivo rigor formal no procedimento de prestação de contas é 

prejudicial ao exercício da autogestão e autonomia das escolas, tendo em vista que a 

escolha dos fornecedores de bens e prestadores de serviço acaba limitada. Cita-se como 

exemplo que, no PTRF, os contratados devem ser capazes de atender às exigências 

estipuladas para a prestação de contas, tais como (a.) não abreviar na nota fiscal a 

descrição do produto/serviço; (b.) dispor de carimbo para dar quitação na nota fiscal; e 

(c.) elaboração de orçamento nos moldes exigidos.  

Por isso, somando as exigências decorrentes do procedimento de prestação de 

contas, com as outras traçadas no programa como pagamento exclusivamente por cheque 

e vedação de compras pela internet, é notória a limitação ao exercício de decisão das 

comunidades escolares.  

Nesse sentido, é necessário refletir a respeito das exigências formais do PRTF, 

de modo a avançar para mecanismos de maior racionalidade e eficiência com foco nos 

resultados atingidos, e não nos procedimentos burocráticos percorridos, fazendo-se 

ponderações para não se descuidar das exigências impostas pelos órgãos de controle. 

 Dessa forma, na pretendida atualização das normas do PTRF, tem-se o momento 

oportuno para se repensar o formato da prestação de contas, com as ponderações aqui 

expostas. 
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5.5.  Ponderações finais do Diagnóstico Situacional 
 

Conforme traçado na presente análise do Programa, há inúmeros desafios para o 

aprimoramento do PTRF, que exigem modificações na legislação e na regulamentação, 

permitindo-se maior flexibilização na utilização dos recursos.  

Não obstante a existência de problemas que podem ser enfrentados pelo Poder 

Executivo e pela SME/SP para a melhoria do PRTF, há aspectos que os transpassam.  

Deve-se chamar atenção para o fato de o tema da autogestão e autonomia escolar 

encontrar dificuldades advindas da própria concepção do sistema educacional brasileiro, 

desenhado para ser executado em um modelo através de colaboração entre as diferentes 

esferas de governo, de forma colaborativa, sendo que esta articulação, muitas vezes, não 

ocorre ou padece de efetividade na prática.  

Outro fato relevante a ser observado é a existência de um sistema educacional 

rede-orientado (ABRUCIO, 2016), pelo qual se atribuiu historicamente às redes maiores 

poderes nas ações e programas, resultando em uma relação histórica de tutela e controle 

sobre as escolas. Portanto, as práticas de descentralização e concessão de graus de 

autonomia a serem exercidos pela gestão escolar local encontram dificuldades nesta 

cultura organizacional. 

Além disso, há entraves de ordem histórica, jurídica e cultural próprios do setor 

público a impactar nos resultados de políticas de descentralização de recursos financeiros, 

tais como a falta de modernização administrativa, o excesso de formalismo jurídico como 

meio de controle da atividade do Poder Público, a inaptidão por avaliação de resultados, 

a reduzida transparência dos atos públicos e a escassez de recursos financeiros 

(ABRUCIO, 2000).  

Portanto, relevante ter em mente que há dificuldades que envolvem o 

estabelecimento de novas relações, em nível nacional, entre o Estado e seus órgãos com 

a sociedade civil, o que, notadamente, repercute em programas educacionais como o em 

análise. 

Sem olvidar das limitações destacadas, é que serão apresentadas no próximo 

capítulo possibilidades de melhorias no PTRF, como prognóstico ao aprimoramento do 

Programa. 

 

 

 

 



151 
 

6. PROGNÓSTICO PROPOSITIVO PARA MELHORIAS DO PTRF 

 

6.1 - Regulação Estrutural do Programa 

 

Recomendação decorrente da análise situacional 01: Consolidação e Estabilidade do 

PTRF 

 

Na análise 1 do capítulo anterior, foi abordado o grau de consolidação e 

estabilidade do PTRF, sendo constatado grau de vulnerabilidade e incerteza no tocante a 

regras normativas ao desenvolvimento do Programa.  

O aspecto central da instabilidade do PRTF refere-se à previsão de edição de 

regulamentações secundárias anuais para estabelecer os valores, periodicidade e prazos 

dos repasses dos recursos às APMs.  

Com isso, as comunidades escolares devem aguardar, a cada ano, a divulgação 

de portaria relativa a aspectos centrais e determinantes à execução do programa. Diante 

da falta de regras gerais a médio e longo prazo, o PTRF fica condicionado a, além da 

capacidade econômica e financeira, decisões políticas de cada governo.  

O desconhecimento da comunidade escolar acerca de dados essenciais do PTRF, 

que são divulgados anualmente, bem como modificações abruptas no modelo comumente 

estabelecido, apontadas no diagnóstico 01, geram incertezas e prejudicam a autonomia 

escolar e a gestão adequada dos recursos.  

Por isso, o aprimoramento do PTRF de modo a estimular a autogestão e a 

autonomia das unidades escolares exige o estabelecimento de regras jurídicas e 

regulamentares mais estáveis, permitindo aos gestores locais maior segurança no perfil 

do programa para a execução deste e o desenvolvimento das competências necessárias.   

O perfil atual demonstra uma função centralizadora da SME, a quem compete 

decidir de forma ampla a respeito das regras do programa, com mudanças abruptas nas 

regulamentações, inclusive no curso do ano letivo, sem o prévio conhecimento e 

participação das comunidades escolares.  

Como abordado no capítulo anterior, o aprimoramento depende de regras mais 

estáveis, de modo a firmar um compromisso entre Poder Central e unidades escolares.  

No intuito de aprimoramento da questão, cabe propor à SME/SP: 
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1. A adoção de regras, com vigência de médio prazo (e não anual), 

indicando-se o número de repasses ao ano e as datas para os repasses. 

Cumpre propor, ainda, a previsão de um índice do valor do repasse, para 

cada tipo de estabelecimento e quantidade de aluno, calculado com base 

em uma variável, o que permite adequar o valor do repasse ao orçamento 

disponibilizado, sendo apenas o valor da variável divulgado anualmente.  

 

Esta recomendação poderia ser implementada mediante alteração da Portaria 

SME/SP nº 4.554/2008. 

Convém destacar que tal sistemática já é utilizada no PDDE, no qual há previsão 

de duas parcelas, sendo a primeira creditada até 30 de abril e a segunda até 30 de 

setembro. No PDDE, adotou-se, ainda, um índice para cálculo dos repasses, sendo que o 

valor da variável também está estabelecido no Anexo I da Resolução CD/FNDE n.º 

10/2013, não tendo havido reajuste ou alteração até o momento. 

 

6.2 - Implementação do Programa 

 

Recomendação decorrente da análise situacional 02: Exercício da autonomia escolar 

e destinação dos recursos 

 

 A autonomia das unidades escolares, tema que perpassa todo este trabalho, foi 

melhor explorada na análise 02 do capítulo anterior. 

  Como exposto na revisão de literatura do capítulo 3, o repasse de recursos 

financeiros a unidades de ensino está inserido no contexto de descentralização da gestão 

escolar, meio pelo qual tem se construído o processo de atribuição de maior autonomia 

às unidades de ensino.  

 O PTRF foi criado tendo esse relevante norte voltado a maior autonomia escolar, 

o que foi inclusive reconhecido e ressaltado pelos entrevistados na pesquisa de campo. 

O exercício dessa autonomia depende, entre outros fatores, da disponibilização 

de recursos financeiros que permitam a tomada e a execução de decisões (LUCK, 2000, 

p. 19). Essa disponibilização de recursos é conferida às unidades de ensino do Município 

de São Paulo por meio do PTRF, objeto de análise, bem como pelo Programa Federal 

PDDE. 
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Entretanto, não basta disponibilizar recursos, sendo essencial a suficiência destes 

para verdadeira tomada de decisões, apontando a literatura que a precariedade de verbas 

é um dos maiores impedimentos à realização de efetiva autonomia (LUCK, 2000, p. 14).   

Quanto a esse ponto, verificou-se no trabalho de campo que uma das maiores 

queixas dos entrevistados em relação ao PTRF é a insuficiência da verba repassada, que 

é gasta majoritariamente em reparos nas escolas. Apesar de superior à verba federal do 

PDDE, os recursos repassados por meio do PTRF têm sido mais voltados a manutenção 

predial, com menor aporte a projetos pedagógicos, como apontado inclusive pelo 

Tribunal de Contas em Auditoria (TCM, 2017). 

 Para que o PTRF melhor contribua ao objetivo de construção de autonomia das 

unidades escolares, mostra-se fundamental maior disponibilização de verba, aumentando 

o âmbito decisório das unidades com maior amplitude de possibilidade de gastos.  Por 

isso, é importante que a verba seja capaz de suprir, além das necessidades rotineiras das 

escolas com manutenção/reparo, também maior desenvolvimento de outras atividades, 

como as pedagógicas.  

 Não apenas o aumento do valor bruto dos repasses pode contribuir nesse sentido. 

Há ainda outros fatores contributivos que podem ser considerados, como as possibilidades 

de uso do adiantamento bancário, para melhor direcionamento deste, e o suprimento por 

outros meios, seja pela Administração Central ou por parcerias/programas mais gerais da 

rede, de necessidades de manutenção predial e aquisição de materiais. 

 Nesse sentido, no intuito de aprimoramento da questão, cabe propor:  

 

1. Sem olvidar das limitações orçamentárias existentes, seja realizado 

estudo pela SME/SP visando identificar possibilidades de ampliação dos 

repasses do PTRF, bem como análise de formas indiretas que contribuam 

para ampliação do aspecto decisório sobre a verba repassada pelo 

Programa. 

 

Recomendação decorrente da análise situacional 03: Atuação da comunidade 

escolar  

 

Como também explorado na revisão de literatura do capítulo 3, a descentralização 

administrativa no âmbito escolar e a autonomia das unidades de ensino devem ser 



154 
 

pensadas como instrumentos de alcance de um objetivo maior: a gestão democrática do 

ensino público, princípio consagrado pela Constituição Federal (art. 206, VI). 

   Nessa gestão democrática, não apenas a direção, os professores, a equipe técnico-

pedagógica e os funcionários da escola são atores, mas também os pais, responsáveis, 

alunos e a comunidade local (LUCK, 2000, p. 16), todos envolvidos no conceito de 

comunidade escolar. 

 Nesse sentido, a Lei instituidora do PTRF, como explorado no capítulo 4, prevê 

como objetivo do Programa o fortalecimento da participação da comunidade escolar no 

processo de construção da autonomia das unidades de ensino (art. 1º Lei). 

  O PTRF vai ao encontro, inclusive, de obrigação estipulada pelo atual Plano 

Nacional de Educação – PNE (Lei n.º 13.005/2014), referente aos anos de 2014 a 2024, 

que estipula expressamente a transferência direta de recursos financeiros à escola, com 

participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação destes recursos. 

Na análise do diagnóstico 03, explorou-se como tem ocorrido essa participação, 

em especial dos pais e responsáveis de um lado, e de diretores de outro. O engajamento 

destes foi extraído na pesquisa de campo realizada, bem como o papel central para o 

alcance do envolvimento dos demais atores, até porque o Diretor da escola ou o assistente 

deste em muitos casos é o Presidente da APM. Por outro lado, verificou-se a dificuldade 

de se alcançar o envolvimento de pais e responsáveis. 

Foi possível constatar que o PTRF, por si só, não é capaz de gerar o envolvimento 

da comunidade local, o que perpassa por políticas públicas mais amplas do que o 

Programa objeto de análise. Por outro lado, isso não desnatura a importância do papel do 

PTRF como estímulo à participação, mostrando-se essencial para melhor alcance desta 

voltar maiores esforços ao envolvimento de pais e responsáveis. 

Por isso, no intuito de aprimoramento da questão, cabe propor:  

 

1. Que o fortalecimento da participação da comunidade escolar receba 

olhar mais atento da SME/SP, estimulando-se a importância de buscar esse 

objetivo na execução do PTRF, bem como em políticas mais amplas 

voltadas ao envolvimento da comunidade local, em especial de pais e 

responsáveis. 
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Recomendação decorrente da análise situacional 04: Coordenação do Programa 

 

  Tratando-se o PTRF de programa que prove uma descentralização administrativo-

orçamentária, a coordenação do entre central, como exposto na análise 4 do capítulo 

anterior, é fundamental. 

  A amplitude dessa descentralização, como visto na revisão de literatura, depende 

de fatores diversos, observando-se muitas vezes na prática primeiro a desconcentração do 

que propriamente uma descentralização, “(...) isto é, realiza-se a delegação regulamentada 

da autoridade, tutelada ainda pelo poder central, mediante o estabelecimento de diretrizes 

e normas centrais, controle na prestação de contas e a subordinação administrativa (...)” 

(LUCK, 2000, p. 18-19). 

  Esse aspecto de desconcentração, do que propriamente descentralização, é ainda 

mais forte em sistemas educacionais como o brasileiro, que é mais concentrado nas redes 

(rede-orientado), o que reflete na atribuição de recursos às unidades escolares de forma 

mais vinculada aos critérios estabelecidos pelo órgão central (ABRÚCIO e OLIVEIRA, 

2018), bem como à coordenação deste.  

 No que se refere à coordenação do Programa PTRF, conforme análise no 

diagnóstico 4, as APMs encontram apoio para sanar dúvidas e demais questões nas DREs, 

mas há divergências de entendimentos entres estas, que não têm sido sanadas pelo 

controle central da SME/SP.   

  Além disso, a própria desatualização das normas do Programa indica que ao longo 

da implementação deste não foram realizadas reformulações diante de necessidades e 

dificuldades práticas encontradas.  

  Outro ponto relevante destacado no diagnóstico é que, na estrutura central da 

SME/SP, o Programa conta com o suporte de apenas dois servidores, e especificamente 

da Divisão de Acompanhamento de Prestação de Contas - DIACON. Ou seja, o Programa 

está inserido na Pasta com foco direcionado à prestação, e não à coordenação geral. 

  Para aprimoramento de qualquer Programa, mostra-se fundamental que haja 

coordenação geral e planejamento estratégico, extraindo-se da análise 04 realizada no 

capítulo anterior que há deficiência nestes pontos no PTRF.  

Em razão disso, no intuito de aprimoramento da questão, cabe propor:  

 

1. Analisar a viabilidade de formação de núcleo estratégico de 

acompanhamento e gestão do PTRF dentro da Coordenadoria de 
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Planejamento e Orçamento – COPLAN, da qual a DIACON faz parte, 

reforçando-se o papel coordenador da Pasta no Programa. 

 

6.3 – Dificuldades Operacionais 

 

 A análise situacional como um todo, exposta no capítulo 5, apontou para a 

necessidade de se atualizar a regulamentação do PTRF. A atualização do Manual também 

é necessária, recomendando-se inclusive que este tenha uma versão mais prática e 

reduzida, para se facilitar a utilização pelas unidades de ensino. 

 Após mais de uma década da criação do Programa, e considerando-se que grupo 

de trabalho já foi formado com intenção revisora no âmbito da SME/SP, o momento é 

oportuno para se repensar o desenho do Programa, sendo que as recomendações a seguir 

visam apontar pontos específicos de possíveis melhorias na regulamentação do PTRF, 

que foram detectados no estudo teórico-prático realizado. 

 

6.3.1. Reformulação de mecanismos em razão de defasagem temporal 

 

Recomendação decorrente da análise situacional 05: Meio de Pagamento 

 

Na análise 05 realizada no capítulo anterior, foram abordados os meios de 

pagamento na aquisição de bens e serviços no PTRF. Os únicos instrumentos atualmente 

autorizados são o cheque nominativo ou a ordem de pagamento.   

O cheque, porém, como visto, é um meio de pagamento pouco aceito atualmente 

(Tabela 12), e a ordem de pagamento nem consta no Manual e modelos do PRTF, além 

de sequer integrar os meios usuais de pagamento aos estabelecimentos. 

Os principais instrumentos de pagamento na atualidade são o cartão de débito, 

crédito e transferências bancárias, tendo o cheque, comparativamente, representação 

irrisória e decrescente (Gráfico 4).  

Por esta razão, cabe concluir que a utilização do cheque como meio de 

pagamento restringe em excesso a quantidade de estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços a serem contratados e, com isso, os benefícios de preço e 

qualidade advindos da maior concorrência.   
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A adoção do cheque nominativo e não cruzado, tampouco, serve para permitir 

maior segurança na aplicação dos recursos do PTRF, pois o mesmo pode ser transferido 

a terceiros mediante endosso.  

Como exposto no diagnóstico 5, já há permissão do uso de cartão magnético 

pelas APMs na Portaria 8.707/2016, alterada pela Portaria nº 3.539/2017, que 

reorganizou o Estatuto Padrão das Associações. Todavia, para utilização de cartão no 

PTRF, ainda depende de alteração o Decreto67 e a Portaria regulamentadores do 

Programa.  

Neste ponto, para aprimoramento do PRTF, cabe propor:  

 

1. Adoção de outros instrumentos de pagamento, tais como cartão de 

débito, pagamento de boleto bancário e transferências bancárias, 

sugerindo-se como condicionante, para maior segurança, que os dados 

do destinatário sejam os mesmos da nota fiscal. Para tanto, é necessária 

alteração do art. 6º do Decreto n.º 46.230/05 e do art. 11 da Portaria n.º 

4554/08. 

 

  A alteração proposta refletirá em maior autonomia da gestão escolar, à medida 

que vai conferir maior poder de decisão no gerenciamento dos recursos. Além do mais, 

mostra-se vantajosa inclusive para o interesse público, vez que, ao ampliar o universo de 

fornecedores de bens e prestadores de serviços, pode-se obter melhores preços e maior 

qualidade. Como vantagem adicional, cumpre destacar a maior segurança na utilização 

dos recursos financeiros, em razão da identificação do destinatário no pagamento com 

cartão ou transferência, o que nem sempre é possível com o cheque, já que este pode ser 

transferido a terceiros (endosso). 

 

Recomendação decorrente da análise situacional 06: Dificuldades em orçamentos e 

Vedação a compras pela internet 

 

 Na análise realizada no diagnóstico 06, apontaram-se alguns problemas relativos 

à obtenção de orçamentos e à utilização da internet.  

                                                           
67 O art. 6º do Decreto.  
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Primeiramente, destacou-se a falta de clareza acerca do significado de “pesquisa 

de preços” e “orçamento”, contidos no item 3.3.2. do Manual, que permite pesquisa de 

preços por meio de internet, fax, propaganda em jornais, revistas e folhetos desde que 

datadas, mas, em seguida, exige que os “orçamentos” sejam parte do processo de 

liquidação.  

 Por isso, fica a dúvida se as “pesquisas de preços” e os “orçamentos” são o mesmo 

documento ou não, especialmente porque o Manual, no item 10.30, sugere um modelo de 

orçamento com inúmeros dados que nem sempre são possíveis de ser obtidos em 

consultas de preços na internet, folhetos e propagandas.  

 Portanto, relevante esclarecer a questão para a correta execução do programa.  

 Cabe ressaltar que, se exigido o “orçamento” sugerido com os dados contidos no 

item 10.30 do Manual, dificulta-se a atividade das APMs, pois há inúmeras empresas, 

especialmente no comércio de bens de varejo, que não elaboram orçamento, mas apenas 

inserem etiquetas nos produtos ou prateleiras.  

 Por isso, recomenda-se a aceitação de “pesquisa de preços” para fins de instrução 

do processo de liquidação e prestação de contas.  

 Um segundo aspecto destacado na análise situacional 06 é a falta de ajuste do 

programa à realidade trazida pela inovação tecnológica no tocante ao comércio eletrônico 

(e-commerce). 

 Isto porque é expressamente vedado no Manual aquisições pela internet, apesar 

de não haver justificativa legal nos dispositivos normativos regulamentadores que 

sustente a proibição.  

 O comércio eletrônico representa aos consumidores obtenção de preços mais 

competitivos, seleção de melhores produtos e economia de tempo. Portanto, a utilização 

do comércio eletrônico representaria aumento de instrumentos para a tomada de decisão, 

sendo, portanto, relevante ao desenvolvimento das competências necessárias ao exercício 

da autonomia.  

Neste contexto, não se pode perder de vista que cumpre às APMs a devolução 

de valores na hipótese de má utilização de recursos. Logo, caberá às associações 

selecionar adequadamente os fornecedores confiáveis junto à internet, o que faz parte do 

processo de desenvolvimento de competências para a concretização da autonomia. No 

caso de eventual má utilização dos recursos, há reponsabilidade das APMs no 

ressarcimento do valor. Assim, à Administração Central caberá o poder de avaliação e 

fiscalização dos resultados, ao invés de controlar em excesso o aspecto procedimental.  
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Aliás, neste aspecto, cumpre frisar que a vedação da compra pela internet foi 

inserida apenas no Manual, tendo restringindo em demasia a forma de aquisições sem 

respaldo legal ou normativo.  

Portanto, propõe-se como aprimoramento ao modelo atual do PTRF:  

 

1. (a.)  Admissão como “orçamentos” de consultas de preços de produtos 

e serviços na “internet, fax, propaganda em jornais, revistas e folhetos” 

desde que conste valor, quantidade (unidades), data, indicação do 

fornecedor e, se pela internet, endereço eletrônico completo. Esta 

modificação pode ser realizada através de alteração do Manual; e  

(b.) Permissão de aquisição pela internet. Esta modificação pode ser 

implementada através de alteração do Manual, mas recomenda-se inserção 

na Portaria n.º 4.554/08, a fim de consolidar esta inovação, evitando-se 

interpretações conflitantes.  

 

 Novamente se trata de proposta que beneficia o exercício da autogestão e 

autonomia escolar, bem como a ampliação e flexibilização dos instrumentos utilizados 

para a implementação do programa, conferindo maior liberdade de decisão à comunidade 

local.   

  

Recomendação decorrente da análise situacional 07: Inexistência de um sistema 

eletrônico de dados 

 

A análise situacional 07 do capítulo anterior indica a inexistência de um sistema 

eletrônico de dados para gerenciamento do PTRF. Os dados disponíveis são elaborados 

em planilha desenvolvida por um servidor da SME que se limita a relacionar valores, sem 

incluir dados a respeito da natureza dos bens e serviços utilizados com os recursos.  

Neste sentido, concluiu-se como diagnóstico que a ausência de dados e 

informações consolidadas prejudica o aperfeiçoamento do programa como um todo, 

incluindo os objetivos traçados (autogestão e autonomia da comunidade escolar) 

 Em razão dessa deficiência, a avaliação do PTRF resta em muito prejudicada, pela 

ausência de ferramentas ágeis, confiáveis e detalhadas para extração de dados suficientes.  

 Além da importância da avaliação para o aprimoramento das políticas públicas, 

há a obrigatoriedade da divulgação, pelos órgãos públicos e entidades privadas sem fins 
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lucrativos que recebam recursos públicos, de dados e informações de interesse público, 

independentemente de solicitações, em respeito ao princípio da transparência, conforme 

estabelecido na Lei n.º 12.527/2011. A ausência de um instrumento de compilação de 

dados e informações adequadas e claras sobre o PTRF inviabiliza ampla observância 

desta obrigatoriedade perante à sociedade.  

Por isso, propõe-se como aprimoramento: 

 

1. O desenvolvimento e a adoção de uma plataforma eletrônica para o 

processamento do PTRF, no qual sejam presentes ferramentas avançadas 

para a inserção de dados quantitativos e qualitativos, incluindo elementos 

pré-categorizados - o que seria especialmente útil na qualificação das 

obras/serviços de modo a uniformizar as informações - a fim de permitir a 

elaboração de relatórios gerenciais para avaliação da execução do 

programa. Além disso, é necessário que a plataforma disponha de recursos 

de pesquisa e elaboração de relatórios em relação a aspectos centrais e 

estratégicos ao Programa, tais como valores gastos por APM’s/DRE, tipo 

de obras/serviços executados, aprovação das prestações de contas, saldos 

finais em contas correntes não utilizados, entre outras.  

 

  A adoção de programa eletrônico para a inserção de dados e informações 

possibilitará a elaboração de relatórios e estatísticas, o que refletirá em melhor avaliação 

dos resultados do PTRF e, então, no desenvolvimento de medidas para o aperfeiçoamento 

deste. Além da avaliação estratégica do Programa pela SME/SP, será importante a 

divulgação dos dados à própria comunidade escolar, para que realize autoavaliação da 

execução do programa. Além disso, será mais fácil e segura a divulgação obrigatória de 

dados e informações na internet, em observância ao estabelecido na Lei n.º 12.527/2011. 

Além destas ferramentas, a fim de tornar mais célere e segura a implementação 

do programa, convém recomendar que o cadastramento das APMs, a atualização dos 

cadastros das APM’s, o procedimento de prestação de contas e a fiscalização pelas DREs 

e SME/SP sejam realizados em plataforma eletrônica.  
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6.3.2 - Reformulação de mecanismos em razão de dificuldades detectadas 

 

Recomendação decorrente da análise situacional 08: Requisito para liberação do 

pagamento e período para a efetivação das despesas 

 

  A verba transferida pelo PTRF, como explorado no capítulo 4 e detalhado nos 

diagnósticos 01 e 08 do capítulo 5, é direcionada às APMs em repasses, sendo que 

Portaria anual da SME/SP prevê o número de parcelas, a forma de cálculo destas, as datas 

previstas para o repasse de cada uma e o período para utilização correspondente, bem 

como o prazo para prestação de contas. 

  Na análise situacional 08, verificou-se que o Decreto e a Portaria 

regulamentadores do PTRF condicionam a liberação de cada parcela à aprovação da 

prestação de contas da parcela anterior (art. 5, § 2º, Decreto nº 46.230/2005 e Item 6 

Portaria SME/SP nº 4554/2008), e não apenas à apresentação desta, como prevê a Lei 

instituidora (art. 4º, § 2º, Lei nº 13.991/2005). Como consequência, o prazo de análise das 

prestações de contas pelas DREs é diminuto (em geral, inferior a um mês) e, se houver 

atraso nesta, pode gerar atrasos nos repasses.  

 Outra questão identificada no diagnóstico refere-se ao prazo para a realização das 

despesas, que devem ser efetivadas no período compreendido entre a data da liberação do 

repasse e o último dia do período correspondente fixado na Portaria anual (item 12 anexo 

1 Portaria SME/SP nº 4554/2008). 

 Como em geral ocorrem três repasses ao ano, em tese o período para gasto de cada 

repasse seria correspondente a cerca de 4 (quatro) meses. Nas Portarias anuais analisadas, 

entretanto, o prazo em geral é inferior a este, até porque nem sempre a Portaria anual é 

publicada logo no início do ano. Além disso, mesmo que fixado prazo razoável na Portaria 

anual para o gasto de cada repasse, se há atraso em alguma parcela, o período para o 

correspondente gasto fica diminuído, constatando-se no diagnóstico exemplos de repasses 

que, na prática, tiveram que ser gastos em apenas um mês. 

 O atraso nos repasses deve ser ao máximo evitado, eis que afeta toda a 

programação das despesas planejadas pelas APMs. Entretanto, quando ocorrer atraso em 

uma parcela, deve ser acompanhado de ampliação do prazo para efetivação dos gastos 

referentes ao repasse pago em atraso, o que pode ser feito por Portaria da SME/SP. 

  Outra medida que pode contribuir para solução deste problema é adotar-se a regra 

utilizada no PDDE, no qual os valores repassados podem ser gastos até o último dia do 
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ano do repasse, como apontado em quadro comparativo do anexo 8, eis que a prestação 

de contas é anual. 

  Tendo em vista tais considerações, propõe-se como aprimoramento ao modelo 

atual do PTRF que, na atualização das normas destes, seja analisada a possibilidade de:  

 

 1. Adequação do Decreto e da Portaria regulamentadores à previsão legal, 

vinculando-se a liberação dos repasses apenas à apresentação da prestação 

de contas anterior, e não à aprovação destas. Caso se entenda necessário 

maior resguardo, a liberação dos recursos pode ser condicionada, por 

exemplo, à aprovação das prestações de contas do ano anterior, ou das 

penúltimas prestações (e não últimas), ampliando-se o prazo de análise das 

DREs e evitando-se atrasos nos repasses em razão do condicionamento 

atualmente existente. 

2. O prazo para elaboração das prestações de contas também pode ser 

ampliado, dada a complexidade dos dados e documentos exigidos, bem 

como pelas possíveis consequências jurídicas decorrentes de sua má 

elaboração. A prestação poderia ser anual, nos moldes do PDDE, 

compreendendo todos os repasses do ano, a fim de possibilitar mais tempo 

para a elaboração com intuito de atingir maior qualidade e otimizar o 

tempo dos servidores responsáveis.  

3. Quando ocorrer eventual atraso em uma parcela, deve ser acompanhado 

de ampliação do prazo para efetivação dos gastos referentes ao repasse 

pago em atraso, o que pode ser feito por Portaria da SME/SP. Também 

pode ser verificada a possibilidade de alteração do prazo de utilização dos 

repasses para até o último dia do ano correspondente, nos moldes do 

PDDE.  

4. Visando maior comprometimento para que não haja atrasos, podem ser 

estabelecidas datas limites para os repasses, ao invés de se fixar termo 

inicial para cada repasse “a partir de”, como ocorre atualmente, o que gera 

incertezas a respeito de quando o crédito poderá ser efetuado na conta das 

APMs. Pode-se substituir o termo “a partir de” por “até” na divulgação dos 

repasses. 
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 Dessa forma, para maior efetividade na utilização das verbas do Programa, sugere-

se análise pela Pasta dos requisitos para liberação de cada repasse e dos períodos para a 

efetivação das despesas correspondentes, bem como o período das prestações de contas. 

  As recomendações também visam tornar mais eficiente a gestão dos recursos e 

permitir reforçar a relação de confiança entre a Administração Central e a comunidade 

escolar, como tratado no diagnóstico 01, sem, contudo, prejudicar a fiscalização do 

Programa. 

 

Recomendação decorrente da análise situacional 09: Devolução de valores por gasto 

indevido 

 

Na análise situacional 09, verificou-se como ocorre a devolução de valores quando 

há gasto indevido de verba do PTRF. 

No trabalho de campo realizado, constatou-se que em geral isso ocorre quando há 

choque de dotações, eis que é vedado gasto com a verba do PTRF se a despesa já está 

prevista no orçamento geral da Pasta, ou quando há invasão de dotação, sem se observar 

a qual título o valor foi repassado, se custeio ou capital. Além disso, é vedada a aquisição 

de equipamentos de informática. 

Quanto à vedação de choque de dotações, apesar de considerada pelos 

entrevistados limitadora, visa direcionar a verba do Programa ao que não é fornecido pela 

Administração Central. Entretanto, deve ser considerado que nem sempre o fornecimento 

previsto é efetivado ou atende à real necessidade da unidade escolar. Além disso, 

verificou-se que a vedação está expressa no Manual, que não tem força vinculante, não 

estando prevista nas normas do Programa.  

  Em relação à vedação a compra de equipamentos de informática, prevista no 

Manual, também não há previsão na regulamentação do Programa, o que não seria 

necessário se a vedação decorre de outras regras municipais. Entretanto, não está claro no 

Manual quais são especificamente as restrições determinadas pelos Decretos Municipais 

nº 45.992/2005 e 47.266/2006 que se relacionam ao PTRF. 

 Já a vedação à invasão de dotações orçamentárias, por sua vez, apesar de não estar 

na regulamentação geral do PTRF, costuma ser indicada nas Portarias anuais, como por 

exemplo no art. 11, §2º, da Portaria nº 4.128/2017: “A realização de qualquer despesa de 

custeio e/ou capital está condicionada à suficiência de fundos em cada uma das dotações 

específicas do Programa.” A vedação também está indicada no Manual. 
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 Tratando-se de questão vinculada à Direito Financeiro, não há muito campo para 

proposições, o que pode inclusive ser confirmado pela Pasta junto à Secretaria Municipal 

da Fazenda. De toda forma, maior divulgação e orientação a respeito às APMs pode evitar 

que mais erros relacionados a essa vedação aconteçam, inclusive incentivando-se o uso 

do controle sugerido no item 3.1 do Manual68. 

  Por fim, para as hipóteses de gasto indevido, pelos motivos listados ou por outros, 

que impõe a devolução de valores, esta deveria ocorrer na própria conta destinatária dos 

recursos do PTRF, e não ao Tesouro Municipal como ocorre atualmente (item 30 anexo 

1 Portaria SME/SP nº 4554/2008).  

   A sugestão baseia-se em regra similar existente no PDDE (anexo 8) e se mostra 

mais consentânea com o objetivo primordial do Programa, que é favorecer a unidade 

escolar, que não deve ser prejudicada em eventual erro da APM na utilização dos 

recursos. 

 Por isso, propõe-se como aprimoramento:  

 

1. Seja prevista na regulamentação do PTRF (Decreto e Portaria) a questão 

do choque de dotações, com ponderações pertinentes à suficiência do 

fornecido pela Pasta às necessidades específicas da unidade de ensino, 

prevendo-se procedimentos de verificação a respeito. 

2. Análise pela Pasta de quais são especificamente as restrições 

determinadas pelos Decretos Municipais nº 45.992/2005 e 47.266/2006 

que se relacionam ao PTRF em relação à compra de equipamentos 

eletrônicos, o que pode ser submetido à Procuradoria Municipal ou à 

análise de órgão técnico. Com isso, em atualização do Manual do PTRF, 

o alcance da vedação pode ser melhor esclarecido. 

3. Recomenda-se na atualização da regulamentação do Programa (item 30 

anexo 1 Portaria SME/SP nº 4.554/2008) alteração para que a devolução 

de valores ocorra na própria conta destinatária dos recursos do PTRF, e 

não à PMSP. 

 

                                                           
68 Para melhor controle das despesas sugerimos a utilização da “Ficha de despesas - PTRF”, na qual são 

lançados todos os débitos por dotação, na cronologia em que ocorrem, evitando-se a invasão de dotação ou 

despesa com insuficiência de fundos. 
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6.4- Reflexão de reformulação de linhas mestres do Programa 

 

Recomendação decorrente da análise situacional 10: Vinculação à Lei 8.666/1993 

   

 Ponto central da regulamentação do PTRF diz respeito à vinculação de 

observância à legislação que rege licitações e contratos da Administração Pública na 

realização dos gastos do Programa, exposta no capítulo 4 e explorada no diagnóstico 10. 

 A previsão não está na Lei instituidora do PTRF, mas sim no Decreto e na Portaria 

regulamentadores (art. 2º do Decreto e item 13 anexo I Portaria). 

 Na pesquisa de campo, verificou-se que, na prática, não são efetuadas licitações, 

até em razão das limitações de cada APM, vinculada ao âmbito restrito de apenas uma 

unidade de ensino. As APMs são orientadas, então, a efetuarem cada aquisição de bem 

ou contratação de serviço dentro do limite legal que dispensa o procedimento licitatório, 

à época em R$ 8.000,00 para serviços e compras, e recentemente alterado para R$ 

17.600,00 pelo Decreto Federal nº 9.412/2018 (o que ainda não foi atualizado no Manual 

do PTRF).  

   Além dessa incongruência prática que demonstra que a APM não possui estrutura 

para licitar, há uma questão jurídica apontada no diagnóstico 10 que deve ser analisada 

pela Pasta: as APMs são pessoas jurídicas de direito privado, havendo suporte jurídico 

para exigir desta que, no recebimento de verba pública, cumpra o dever de observar os 

principais princípios que norteiam as contratações públicas, mas não necessariamente 

seguir os procedimentos licitatórios.  

 Nessa linha, está o Programa PDDE, para o qual a Resolução/CD/FNDE nº 9 de 

2011 prevê: 

 

Art. 2º As aquisições de materiais e bens e/ou contratações de serviços 

com os repasses efetuados à custa do PDDE, pelas UEx e EM, deverão 

observar os princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência a fim de garantir às escolas que 

representam produtos e serviços de boa qualidade, sem qualquer espécie 

de favorecimento e mediante a escolha da proposta mais vantajosa para 

o erário, adotando, para esse fim, sistema de pesquisa de preços que 

deverá abranger o maior número possível de fornecedores e prestadores 
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de serviços que atuem nos ramos correspondentes ao objeto a ser 

adquirido e/ou contratado. 

 

 A observância à Lei de Licitações não é obrigatória no PDDE mas, tratando-se de 

verba pública, os princípios que norteiam as contratações públicas devem ser observados, 

estabelecendo-se regras acautelatórias, tais como: 

- Realização de pesquisas de preços dos produtos e/ou serviços (...) junto ao maior número 

possível de fornecedores e/ou prestadores que atuem nos ramos relacionados (...) sendo 

obrigatória a avaliação de, no mínimo, 3 (três) orçamentos a fim de evitar quaisquer 

favorecimentos e a garantir a escolha da proposta mais vantajosa para o erário (art. 3º, II); 

- As pesquisas de preços, quando não realizadas com o número mínimo de 3(três) 

fornecedores e/ou prestadores de serviços, só serão aceitas se acompanhadas de 

justificativa circunstanciada que comprove a inviabilidade de atendimento dessa 

exigência (art. 3º, § 7º). 

- Deverá ser evitada a realização repetitiva de pesquisas de preços nos mesmos 

fornecedores e prestadores de serviços, devendo tal prática, quando inevitável por fatores 

conjunturais, ser objeto da justificativa correspondente (art. 3º, § 8º). 

 Dessa forma, as regras estabelecidas para o PDDE resguardam o interesse público 

e os princípios necessários para utilização correta de verba pública. E, não estando 

vinculada necessariamente à Lei de Licitações, permite às APMs realizar contratações 

fora dos limites de dispensa, mas com toda a garantia que deve nortear a utilização dos 

recursos. 

  Nesse sentido, para aprimoramento do PTRF, cabe propor: 

 

1. Considerando-se que a vinculação à Lei de Licitações não está na Lei 

instituidora do PTRF, recomenda-se que na atualização do Decreto e da 

Portaria regulamentares a questão seja analisada pela SME/SP, o que pode 

ocorrer por intermédio de parecer da Procuradoria Geral do Município a 

respeito, se o caso, enfrentando-se o aparado jurídico apontado no 

diagnóstico 10, que pode embasar regulamentação diversa, observando-se 

princípios da contratação pública, mas não as regras da Lei de Licitações. 
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Recomendação decorrente da análise situacional 11: Prestações de contas 

 

Outra linha mestre do Programa foi explorada na análise situacional 11, referente 

à regulamentação da prestação de contas do PTRF.  

Na pesquisa de campo realizada, foi indicado que a prestação de contas é 

trabalhosa, implicando em relevante gasto de tempo para elaboração e maior dependência 

dos serviços de contadores. 

Há inúmeras exigências de informações, conforme as planilhas disponibilizadas 

no Manual, e de documentos para a confecção da prestação de contas, tanto na Portaria 

SME n.º 4554/08 quanto no Manual, tais como (a.) comprovação da compensação do 

cheque; (b.) apresentação dos cheques rasurados e cancelados, com justificativa; (c.) Dois 

carimbos nos documentos fiscais: um na frente, para identificação do repasse do PTRF e 

do número do cheque, no verso, para que se ateste o recebimento da mercadoria ou serviço 

com assinatura do Presidente da Diretoria Executiva e de Membro do Conselho Fiscal. 

Se houver recolhimento de tributos, deverá ser utilizado um terceiro carimbo para 

informar os respectivos valores; (d.) Nota fiscal sem abreviações no campo “descrição do 

Produto/Serviço”; (e.) carimbo da empresa emitente com quitação do valor; e (f.) Duas 

notas fiscais, uma no momento de recebimento da mercadoria ou prestação do serviço e 

outra no momento da prestação de contas. 

 Por outro lado, verificações necessárias para garantir maior segurança com 

relação à veracidade no uso da verba pública, porém, não são exigidas no PTRF, tais 

como (a.) de acordo com o Manual, as APMs devem enviar às DREs apenas o consolidado 

dos três orçamentos de pesquisa, mas deveria ser exigido o envio não de um consolidado 

de informações, mas sim dos próprios orçamentos; e (b.) deveriam ser exigidas 

fotografias dos bens adquiridos ou dos serviços prestados. No caso dos serviços, caberia 

exigir uma foto anterior à execução dos serviços e outra após sua conclusão.   

Ressalvadas tais exigências que poderiam ser acrescidas, de forma geral 

verificou-se quanto à prestação de contas do PTRF necessidade de 

simplificação/desburocratização, eis que é detalhista e exige muitas formalidades, e em 

geral os servidores Presidentes das APMs não contam com apoio de outros servidores no 

quadro de diretoria das escolas para tanto, dependendo do auxílio de contadores 

contratados para suprir todas as formalidades. 

A exigência de prestação de contas está amparada no art. 70, parágrafo único da 

CF/88, sendo consequência natural do recebimento de verbas públicas pelas APMs.  
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Entretanto, o formato procedimental das prestações de contas tem sido objeto de várias 

críticas da literatura, sendo um dos nortes da reforma gerencial a necessidade de 

simplificação de procedimentos, desburocratização e foco na verificação dos resultados. 

Apesar da reforma gerencial apontar para novos modelos de prestações voltadas 

mais aos resultados do que a formalidades, os órgãos de controle externo no Brasil ainda 

pouco avançaram nesse sentido. Deste modo, exige-se cautela em alterações de 

regulamentações a respeito, o que não impede, porém, que se faça reformulações de 

desburocratização que mantenham a segurança necessária à verificação da correta 

destinação da verba pública. 

   Há formas de facilitar a elaboração da prestação de contas, evitando-se exigências 

contraproducentes, sugerindo-se: (a.) Deixar de exigir a apresentação de duas notas 

fiscais: uma no momento da compra ou prestação do serviço e outra no momento da 

prestação de contas. A nota fiscal recebida no momento da aquisição de bens ou prestação 

dos serviços é suficiente. Não há como pretender responsabilizar a APM no caso de 

irregularidades cometidas pelo emitente da Nota Fiscal, como em eventual cancelamento 

irregular desta. A prestação de contas deve se restringir a verificar a conduta da APM, 

não dos fornecedores; (b.) Deixar de exigir o carimbo da empresa atestando a quitação do 

valor. Esta providência é inútil à segurança (tendo em vista a possibilidade de qualquer 

um providenciar um carimbo com dados de terceiro).  

  Além destas questões pontuais colocadas, verificou-se que não há na legislação 

do PTRF um processo de prestação de contas bem regulamentado, com passo a passo e 

previsão de eventuais fases necessárias, como solicitação de mais informações ou 

justificativas.  

 Por isso, e considerando-se a recomendação do item anterior (possibilidade de os 

gastos do PTRF não serem mais vinculados à observância da Lei 8.666/93), o outro pilar 

do repasse de verbas, que é a prestação de contas, também deve ser revisto, 

recomendando-se:  

 

1. Estudo pela SME/SP específico para a reformulação da prestação de 

contas, em razão do número de detalhes e atores envolvidos nesta, 

podendo-se realizar intercâmbio de informações com outros setores, como 

os relacionados a convênios e os que possuem maior conhecimento das 

exigências dos órgãos de controle externo, buscando-se o equilíbrio entre 
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a simplificação de procedimentos e a necessária verificação do correto 

gasto das verbas públicas. 

 

 

6.5.  Quadro Conclusivo  
 

 Realizado no presente capítulo um prognóstico propositivo para melhorias no 

PTRF, decorrente da análise e diagnóstico situacional apresentados no capítulo anterior, 

vale sintetizá-los no quadro abaixo para melhor visualização e fechamento deste trabalho: 

 

ANÁLISE DO PROGRAMA E DIAGNÓSTICO 

SITUACIONAL 

 

PROGNÓSTICO 

PROPOSITIVO 

Tema nº  Análise do Programa e Diagnóstico 

Situacional 

Prognóstico Propositivo para 

Melhorias 

 

Regulação do 

Programa  

 

 

 

01 

Consolidação e Estabilidade do 

PRTF 

• Insegurança política, orçamentária 

e jurídica 

• Ausência de compromissos a 

médio e longo prazo no tocante a 

valores, prazos e periodicidade dos 

repasses 

Adoção de regras, com vigência 

de médio prazo - e não anual, a 

indicar:  

• o número de repasses ao ano; 

• as datas para os repasses; e  

um índice do valor do repasse para 

cada tipo de estabelecimento e 

quantidade de aluno, com base em 

uma variável, sendo apenas esta 

divulgada anualmente 

 

 

Implementação 

do Programa  

 

02 

Exercício da autonomia escolar e 

destinação dos recursos 

• Exercício de autonomia limitado 

ao atendimento de necessidades muito 

primárias de manutenção, com menor 

espaço para decisões efetivas acerca 

de tantas outras questões, 

especialmente as pedagógicas 

• Realização de estudo pela 

SME/SP visando identificar 

possibilidades de ampliação dos 

repasses do PTRF, bem como 

análise de formas indiretas que 

contribuam para ampliação do 

aspecto decisório sobre a verba 

repassada pelo Programa 

03 Atuação da comunidade escolar 

• Necessidade de reforço à 

participação da comunidade escolar 

no PTRF, especialmente quanto à 

participação da comunidade local, 

sem olvidar que a questão perpassa 

por políticas públicas mais amplas 

• Maior atenção ao 

fortalecimento da participação da 

comunidade escolar no PTRF, 

em especial de pais e 

responsáveis 

04 Coordenação do Programa  

• Necessidade de melhoria na 

coordenação geral do PTRF, exercida 

pela SME/SP, destacando-se a 

necessidade de unificação de 

entendimentos entre DREs 

• Formação de núcleo 

estratégico de acompanhamento 

e gestão do PTRF dentro da 

Coordenadoria de Planejamento 

e Orçamento – COPLAN, 

reforçando-se o papel 

coordenador da Pasta no 

Programa 
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Dificuldades 

Operacionais 

 

 

 

 

 

05 

Meio de Pagamento 

• Restrição da autonomia das 

comunidades e redução da 

quantidade de fornecedores tendo-se 

o cheque com o único meio de 

pagamento 

• O modelo de pagamento com 

cheque não produz adequado 

controle do uso dos recursos  

• Adoção de outros 

instrumentos de pagamento, tais 

como cartão de débito, 

pagamento de boleto bancário e 

transferências bancárias 

• Exigência, como 

condicionante, que os dados do 

destinatário sejam os mesmos da 

nota fiscal 

 

 

 

 

 

 

06 

Orçamentos e vedação de compras 

pela internet  

• Dificuldade na obtenção de 

orçamentos no modelo estipulado 

no Manual 

• Falta de clareza se “pesquisa de 

preço” e “orçamentos” são o mesmo 

documento ou não 

• Restrição da autonomia das 

comunidades e redução da 

quantidade de fornecedores em 

razão da vedação de compras na 

internet 

• Admissão como “orçamentos” 

de consultas de preços de 

produtos e serviços na 

“internet, fax, propaganda em 

jornais, revistas e folhetos” 

desde que conste valor, 

quantidade (unidades), data, 

indicação do fornecedor e, se 

pela internet, endereço 

eletrônico completo.  

• Permissão de aquisição pela 

internet 

 

 

07 

Inexistência de sistema eletrônico de 

dados 

• Inexistência de programa de 

informática com dados e 

informações quantitativas e 

qualitativas do PTRF que permitam 

conhecer de forma aprofundada a 

execução do programa 

• Precariedade do sistema de 

informações e dados implica em  

- prejuízo à avaliação do programa 

pelos atores e, portanto, ao 

aprimoramento deste 

- prejuízo à transparência da 

execução do programa à sociedade 

(Lei de Acesso à Informação) 

• Adoção de plataforma 

eletrônica para o 

processamento do PTRF, com 

ferramentas para a inserção de 

dados quantitativos e 

qualitativos, a fim de permitir a 

elaboração de relatórios 

gerenciais para avaliação da 

execução, bem como relatórios 

em relação a aspectos centrais e 

estratégicos ao Programa 

• Cadastramento das APMs,  

atualização dos cadastros das 

APM’s,  procedimento de 

prestação de contas e  

fiscalização pelas DREs e 

SME/SP sejam realizados em 

plataforma eletrônica 

08 Requisito para liberação do 

pagamento e período para a 

efetivação das despesas 

• Vinculação da efetivação do repasse à 

aprovação da prestação de contas 

anterior, sendo que a Lei instituidora 

prevê vinculação apenas à 

apresentação desta 

• Prazo de análise das prestações de 

contas pequeno, inferior a um mês, o 

que sobrecarrega as DREs e pode 

atrasar o repasse subsequente 

• Prazo de efetivação da despesa 

diminuto se houver atraso no repasse 

• Vinculação da liberação dos 

repasses apenas à apresentação 

da prestação de contas anterior, e 

não à aprovação destas 

• Ampliação do prazo para 

elaboração das prestações de 

contas. A prestação poderia ser 

anual, nos moldes do PDDE, 

compreendendo todos os 

repasses do ano 

• Ampliação do prazo para 

efetivação dos gastos referentes 

a repasse eventualmente pago 

em atraso 
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 • Alteração do prazo de utilização 

dos repasses para até o último 

dia do ano correspondente, nos 

moldes do PDDE 

• Estabelecimento de datas limites 

para os repasses, ao invés de se 

fixar termo inicial para cada 

repasse “a partir de”, substituir 

por “até”  

09 Devolução de valores por gasto 

indevido  

• Ausência de regulamentação sobre 

choque de dotações 

• Falta de clareza sobre 

impossibilidade de compra de 

equipamentos de informática 

• Devolução de valores gastos 

indevidamente ao Tesouro 

Municipal, mostrando-se mais 

pertinente a regulamentação do 

PDDE, para retorno à conta da APM  

• Regulamentação acerca do 

choque de dotações, com 

ponderações pertinentes à 

suficiência do fornecido pela 

Pasta às necessidades 

específicas da unidade de ensino 

• Análise de quais são 

especificamente as restrições 

determinadas pelos Decretos 

Municipais nº 45.992/2005 e 

47.266/2006 que se relacionam 

ao PTRF em relação à compra de 

equipamentos eletrônicos 

• Alteração para que a devolução 

de valores ocorra na própria 

conta destinatária dos recursos 

do PTRF, e não à PMSP 

Reflexão de 

reformulação 

de linhas 

mestres do 

Programa  

10 Vinculação à Lei 8.666/1993 

• Oportunidade de se repensar a 

vinculação à Lei 8.666/93, que não 

está na Lei instituidora do Programa, 

mas sim nas normas 

regulamentadoras (art. 2º do Decreto 

e item 13 anexo I Portaria), que 

podem ser objetos de revisão 

 

• Análise da fundamentação 

jurídica que pode embasar 

regulamentação diversa, 

observando-se princípios da 

contratação pública, mas não as 

regras da Lei de Licitações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Prestação de Contas  

• Formalismo e rigor procedimental  

• Restrição da autonomia das 

comunidades e redução da quantidade 

de fornecedores como decorrência de 

exigências excessivas 

• Revisão de exigências 

excessivamente formalistas e 

sem impacto na verificação da 

correta aplicação dos recursos 

• Estudo pela SME/SP específico 

para a reformulação da prestação 

de contas, em razão do número 

de detalhes e atores envolvidos 

nesta, buscando-se o equilíbrio 

entre a simplificação de 

procedimentos e a necessária 

verificação do correto gasto das 

verbas públicas 
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 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O presente trabalho buscou atender ao propósito de aplicação do conhecimento 

analítico-científico para o desenvolvimento de alternativas propositivas para um 

Programa Público cuja implementação ocorreu há mais de uma década pela Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo. 

 A política de descentralização administrativo-orçamentária da gestão escolar, 

visando conferir maior autonomia às unidades de ensino, bem como promovendo a gestão 

democrática com a atuação da comunidade escolar, foi analisada de acordo com 

referenciais teóricos da literatura nacional e estrangeira.  

  O tema também foi analisado sem perder de vista o amplo espectro no qual se 

insere, passando-se pelo contexto constitucional de descentralização político-

administrativa e municipalização dos serviços públicos, da posterior Reforma Gerencial 

da Administração Pública, bem como da configuração do sistema nacional de educação, 

de forma rede-orientada. 

 O Programa Público selecionado para estudo teórico-prático, Programa de 

Transferência de Recursos Financeiros (PTRF) da Rede Municipal de Ensino de São 

Paulo, foi analisado de forma pormenorizada, traçando-se o desenho que decorre da 

legislação instituidora e regulamentadora, bem com realizando-se comparativos com o 

Programa Federal de mesma finalidade, Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).   

 Os aspectos fundamentais do repasse de recursos, como valores, periodicidade, 

finalidade, possibilidades de despesas, restrições, formas de compra e pagamento e 

prestações de contas, foram detalhadamente descritos e analisados. 

 Foi realizada também pesquisa de campo com os principais atores envolvidos, 

extraindo-se desta dados sobre as dificuldades enfrentadas na implementação do 

Programa.  

Apesar da verificação de que a autonomia e a participação da comunidade 

escolar que se atingem com o PTRF são limitadas, em especial porque tais questões 

encontram barreiras no funcionamento do próprio sistema federativo e no sistema 

educacional brasileiros e transpassam por políticas públicas mais amplas, verificou-se que 

o Programa tem grande relevância e está ancorado não só nas diretrizes constitucionais, 

como também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e no Plano Nacional de 

Educação.  
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A importância do Programa no funcionamento diário das escolas também foi 

constatada no trabalho de campo, sendo destacada em todas as entrevistas realizadas, nas 

quais o grupo de trabalho teve a dimensão da relevância prática do PTRF, verificando 

como a verba repassada é essencial na rotina das unidades de ensino. 

 Traçado este caminho, partiu-se da revisão de literatura e da detida análise legal e 

regulamentar do Programa, bem como dos dados extraídos das entrevistas, para realizar-

se análise e diagnóstico situacional do PTRF, no qual os principais aspectos do Programa, 

da regulamentação à implementação, foram explicitados e analisados de forma crítica. 

 Com base neste diagnóstico, realizou-se prognóstico propositivo com 

recomendações de melhoria,  com o objetivo de fornecer ao ente público substratos para 

se repensar o desenho do Programa e realizar aprimoramentos neste. 

  As principais recomendações propositivas dizem respeito, por um lado, à 

necessidade de melhor coordenação do Programa e valorização, estabilidade e 

organização nos repasses financeiros e, por outro lado, de modernização dos meios de 

pagamento, sistema de compras e de prestação de contas, atualizando-os tanto no aspecto 

tecnológico como no embasamento teórico relacionado a uma administração pública mais 

gerencial, menos burocrática e mais voltada aos resultados a serem obtidos na 

implementação das políticas públicas. 

 Partindo da Secretaria Municipal de Educação o interesse de que o tema fosse 

objeto do presente estudo, percebe-se que existe uma janela de oportunidade para que o 

PTRF seja objeto destas e de outras melhorias. 

  O grupo deste trabalho pôde constatar, além dos dados técnicos explorados, um 

pouco da vivência do Programa na prática das unidades de ensino entrevistadas, que 

foram uníssonas em destacar como a verba repassada é vital para o próprio funcionamento 

das escolas. O PTRF, assim, além de cumprir as diretrizes constitucionais e legais sobre 

o tema, alcançou no campo prático reconhecimento pelos atores envolvidos, que temem 

instabilidades e anseiam que o Programa seja mais valorizado. 

  Foi também possível verificar que, mesmo após anos de implementação, o PTRF 

abarca temática atual e relevante na educação e merece não só ser mantido e aprimorado, 

como também receber olhar mais atento dos gestores públicos e aporte de mais recursos 

públicos. 

  Nessa perspectiva, espera-se que o presente trabalho contribua não apenas para o 

aprimoramento do desenho do PTRF, como também para o crescimento efetivo do 
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Programa por meio de aumento de verbas repassadas, bem como, em aspecto mais amplo, 

para maior valorização de práticas de descentralização orçamentária na educação. 
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Termo de Referência 

 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo - SME-SP 

Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas – MPGPP, 

Fundação  Getulio Vargas - FGV 

 

 

Política de descentralização orçamentária e autonomia das unidades 

educacionais 

 

Iniciativas como o Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, do 

governo federal, e o Programa de Transferência de Recursos Financeiros – 

PTRF, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP), foram 

implantados nas últimas duas décadas com o objetivo de reforçar a autogestão 

escolar e a participação social, por meio da descentralização decisória e 

funcional do emprego de recursos orçamentários. Ambos os programas 

proveem, de forma suplementar, meios para a aquisição de recursos didático-

pedagógicos, equipamentos, reparos e conservação do prédio da unidade de 

ensino. No âmbito municipal, são aplicados aproximadamente 50 milhões de 

reais por ano, distribuídos nas escolas da rede direta. Ante o reconhecimento 

da importância da gestão democrática no ensino, no ano de 2018, há previsão 

de aplicação de aproximadamente 70 milhões de reais no programa municipal. 

Após mais de uma década da implementação do PTRF, a SME-SP 

verificou a necessidade de discutir a efetividade do Programa sob a ótica da 

Política de descentralização orçamentária, bem como identificar lacunas e 

pontos de contato e divergência com outras estratégias existentes na rede, 

como o PDDE e adiantamento bancário. Mostrou-se necessário também 

discutir os mecanismos de gestão do Programa, de forma que as escolas 

possam otimizar o uso dos recursos e aprimorar a prestação de contas. 

Por isso, o Programa PTRF será objeto de trabalho de conclusão de 

curso por grupo de alunos do Mestrado Profissional em Gestão e Políticas 

Públicas – MPGPP da Fundação Getulio Vargas - FGV, com os seguintes 

objetivos e abordagem: 

 



Objetivos: 

a) diagnosticar como o PTRF tem sido implementado, identificando-se 

em especial lacunas e problemas enfrentados;  

b) mapear pontos de contato e de divergência do PTRF com outras 

estratégias de descentralização orçamentária existentes na rede: o 

PDDE e o adiantamento bancário; 

c) analisar a atual vinculação do PTRF à Lei de Licitações – Lei Federal 

nº 8.666/93 e a pertinência de aplicabilidade ou desvinculação desta 

exigência; 

d) propor aprimoramentos no desenho do Programa PTRF, sob a ótica 

dos itens acima, bem como no que tange à forma de movimentação 

de recursos, prestação de contas, dentre outros aspectos que 

contribuam para eventual redesenho/remodelação pela SME-SP. 

 

 

Abordagem: 

A abordagem a ser adotada, tendo em vista os objetivos traçados, deve 

incluir os seguintes aspectos: 

 

a) revisão de literatura; 

b) levantamento e análise da regulamentação legal do PTRF, do PDDE 

e do regramento municipal de adiantamento bancário; 

c) levantamento e análise de repasses efetuados por meio do PTRF e 

valores utilizados pelas unidades de ensino; 

e) levantamento e análise de resultados de auditoria realizada pelo 

Tribunal de Contas do Município a respeito do PTRF; 

f) pesquisa de campo com os principais atores da gestão 

descentralizada (Associação de Pais e Mestres – APM´s, escolas, 

Diretorias Regionais de Educação – DRE´s e Secretaria Municipal da 

Educação), a partir dos setores responsáveis da SME-SP e da seleção 

de algumas DRE´s e unidades de ensino. 

 

 

 



Organização interessada: 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP) 

 

Contato e agentes públicos responsáveis: 

Ananda Grinkraut - Coordenadoria de Planejamento e Orçamento - 

SME/COPLAN  

Fernanda Campagnucci - Coordenadoria de Transparência Ativa e 

Controle Interno – COTAC 

 

Alunos do Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas da 

FGV, sob a orientação do Professor Fernando Luiz Abrucio: 

Carolina Ferraz Passos 

Igor Fortes Catta Preta 

Juliana Campolina Rebelo Horta 
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LEI Nº 13.991, DE 10 DE JUNHO DE 2005

(Projeto de Lei nº 155/02, Vereador Paulo Frange - PTB)

Institui o Programa de Transferência de Recursos Financeiros às Associações de Pais e Mestres das Unidades
Educacionais da Rede Municipal de Ensino.

JOSÉ SERRA, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz
saber que a Câmara Municipal, em sessão de 11 de maio de 2005, decretou e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituído o Programa de Transferência de Recursos Financeiros, que tem como objetivo fortalecer
a participação da comunidade escolar no processo de construção da autonomia das Unidades Educacionais da
Rede Municipal de Ensino, em conformidade com o art. 15 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Art. 2º O Programa consiste na transferência de recursos financeiros estabelecidos em Orçamento pela
Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Educação, em favor das Associações
de Pais e Mestres das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino, em conta específica.

§ 1º Os valores serão transferidos em parcelas calculadas com base nos dados oficiais do Censo Escolar/INEP,
relativo ao ano imediatamente anterior ao do atendimento.

§ 2º A Prefeitura do Município de São Paulo divulgará, a cada exercício financeiro, a forma de cálculo, o valor
e a periodicidade das transferências, as unidades executoras, bem como as orientações e instruções necessárias
à execução do programa, observada a disponibilidade orçamentária.

Art. 3º Os recursos transferidos ao Programa destinam-se à cobertura de despesas de custeio, manutenção dos
equipamentos existentes, conservação das instalações físicas do sistema de ensino, e de pequenos
investimentos, de forma a contribuir supletivamente para a garantia do funcionamento das unidades
educacionais, devendo ser aplicados:

I - na aquisição de material permanente;

II - na aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento da unidade educacional;

III - na manutenção, conservação e pequenos reparos da unidade educacional;

IV - no desenvolvimento de atividades educacionais;

V - na implementação de projetos pedagógicos da unidade educacional; e

http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/index.html
http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/index.php
http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/a_cidade/index.php
http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/compras/index.php
http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/a_cidade/noticias/index.php


02/08/2018 Prefeitura da Cidade de São Paulo

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=11062005L%20139910000 2/2

VI - na contratação de serviços.

§ 1º É vedada a aplicação dos recursos do Programa em gastos com pessoal do Quadro Geral do Pessoal da
Prefeitura do Município de São Paulo ou contratado pelos órgãos públicos da Administração Direta ou
Indireta.

§ 2º Não poderão ser realizadas obras, instalações elétricas e hidráulicas, e ainda reformas estruturais, de
qualquer vulto, sem a prévia aprovação da área competente da Secretaria de Educação do Município de São
Paulo.

§ 3º Toda manutenção de prédio escolar deverá assegurar as características originais da edificação, no que se
refere ao projeto arquitetônico, fachada e elementos estruturais, observadas as exigências da legislação
vigente.

Art. 4º Em conformidade com o que dispõe o § 1º do art. 47 da Lei Orgânica do Município, as Associações de
Pais e Mestres das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino deverão prestar contas dos recursos
recebidos.

§ 1º O procedimento de prestação de contas referido no "caput" deste artigo será regulamentado em decreto.

§ 2º A liberação de cada nova parcela de recursos do Programa fica condicionada à apresentação da prestação
de contas referentes à parcela anterior.

Art. 5º (VETADO)

Art. 6º As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 7º Esta lei deverá ser regulamentada no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 10 de junho de 2005, 452º da fundação de São Paulo.

JOSÉ SERRA, PREFEITO

MAURO RICARDO MACHADO COSTA, Secretário Municipal de Finanças

JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI, Secretário Municipal de Educação

FRANCISCO VIDAL LUNA, Secretário Municipal de Planejamento

Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 10 de junho de 2005.

ALOYSIO NUNES FERREIRA FILHO, Secretário do Governo Municipal
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DECRETO Nº 46.230, DE 23 DE AGOSTO DE 2005

Regulamenta a Lei nº 13.991, de 10 de junho de 2005, que institui o Programa de Transferência de Recursos
Financeiros às Associações de Pais e Mestres das unidades educacionais da rede municipal de ensino.

JOSÉ SERRA, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO a implementação do processo de autonomia da escola por meio da descentralização de
recursos financeiros, bem como a consolidação da participação dos pais dos alunos no cotidiano da escola;

CONSIDERANDO, ainda, o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,

D E C R E T A:

Art. 1º. O Programa de Transferência de Recursos Financeiros - PTRF, instituído pela Lei nº 13.991, de 10 de
junho de 2005, consistente na transferência de recursos financeiros consignados no orçamento da Secretaria
Municipal de Educação às Associações de Pais e Mestres das unidades educacionais da rede municipal de
ensino, será implementado conforme as disposições deste decreto.

Art. 2º. Os recursos transferidos, à conta do PTRF, serão destinados apenas à cobertura das despesas de custeio
enumeradas nos incisos I a VI do artigo 3º da Lei nº 13.991, de 2005, observando-se as seguintes disposições:

I - a aquisição de bens, bem como a contratação de serviços para o desempenho das atividades e pleno
funcionamento da unidade educacional da rede municipal de ensino serão realizadas em conformidade com as
normas que regem licitações e contratos da Administração Pública, notadamente com a Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, a Lei nº 13.278, de 7 de janeiro de 2002, e com os respectivos decretos
regulamentares;

II - é vedada a aplicação dos recursos do PTRF em gastos com pessoal do Quadro Geral do Pessoal da
Prefeitura do Município de São Paulo ou contratado pelos órgãos da Administração Direta ou Indireta;

III - não poderão ser realizadas obras, instalações elétricas e hidráulicas e reformas estruturais, de qualquer
vulto, sem a prévia aprovação da área competente da Secretaria Municipal da Educação;

IV - toda manutenção de prédio escolar deverá assegurar as características originais da edificação no que se
refere ao projeto arquitetônico, fachada e elementos estruturais, observada a legislação em vigor.

Art. 3º. A transferência de recursos financeiros será efetivada mediante Termo de Compromisso a ser firmado
entre a Secretaria Municipal de Educação, por intermédio da Coordenadoria de Educação responsável, e as
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Associações de Pais e Mestres das unidades educacionais de sua área de abrangência, conforme minuta
constante do Anexo Único integrante deste decreto.

Art. 4º. A prestação de contas dos recursos financeiros transferidos às Associações de Pais e Mestres das
unidades educacionais da rede municipal de ensino à conta do PTRF será realizada de acordo com o que
dispõe o § 1º do artigo 47 da Lei Orgânica do Município do Município de São Paulo, da seguinte forma:

I - as unidades executoras das unidades educacionais da rede municipal de ensino prestarão contas à
Coordenadoria de Educação a que estejam subordinadas, apresentando os documentos pertinentes, nos prazos
previamente definidos;

II - as Coordenadorias de Educação prestarão contas à Secretaria Municipal de Educação, na forma e prazos
previamente definidos.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação editará normas estabelecendo os procedimentos e as
formalidades a serem observados na prestação de contas.

Art. 5º. A fiscalização da aplicação dos recursos financeiros relativos ao Programa de que trata este decreto
será exercida pela Secretaria Municipal de Educação, por meio das Coordenadorias de Educação e respectivos
órgãos competentes, mediante verificação que ateste a utilização dos recursos exclusivamente aos fins
admitidos, auditoria, inspeção "in loco" e análise dos processos que originaram as respectivas prestações de
contas.

§ 1º. A verificação das contas será realizada por comissão específica constituída pelas Coordenadorias de
Educação, da Secretaria Municipal de Educação.

§ 2º. A parcela de recursos subseqüente somente será liberada após comprovação da boa e regular aplicação da
parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, atestada pela Secretaria Municipal de
Educação, sem prejuízo dos procedimentos de fiscalização realizados periodicamente pelos órgãos
competentes.

§ 3º. A auditoria de que trata o "caput" deste artigo será realizada a cada exercício financeiro, por sistema de
amostragem, podendo, para tanto, ser requisitados documentos e demais elementos julgados necessários, bem
como ser realizada inspeção "in loco".

Art. 6º. A transferência de recursos do PTRF se dará por meio de depósitos em contas específicas, abertas pela
Associação de Pais e Mestres, onde serão mantidos e geridos, devendo os saques ser realizados mediante
cheque nominativo ao credor ou ordem bancária e destinados exclusivamente para pagamento de despesas
relacionadas com o objeto do Programa.

§ 1º. Os saldos financeiros dos recursos transferidos, enquanto não destinados às finalidades do Programa,
deverão ser aplicados em caderneta de poupança quando a previsão de seu uso for igual ou superior a 1 (um)
mês.

§ 2º. As receitas financeiras auferidas na forma do § 1º deste artigo serão obrigatoriamente computadas a
crédito do PTRF da correspondente Associação de Pais e Mestres e destinadas exclusivamente às suas
finalidades, devendo constar dos documentos e demonstrativos que integrarem a prestação de contas.

Art. 7º. Após o encerramento do período, o saldo de recursos existente deverá constar da respectiva prestação
de contas, acompanhado da correspondente reprogramação para o período seguinte, com estrita observância de
sua utilização nas finalidades do Programa.

Art. 8º. A Secretaria Municipal de Educação editará normas estabelecendo os procedimentos e as formalidades
a serem cumpridos pelas Coordenadorias de Educação e unidades educacionais para a implementação do
Programa de que trata este decreto.

Art. 9º. As despesas com a execução deste decreto correrão por conta das dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.



02/08/2018 Prefeitura da Cidade de São Paulo

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=24082005D%20462300000 3/3

Art. 10. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 23 de agosto de 2005, 452º da fundação de São Paulo.

JOSÉ SERRA, PREFEITO

JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI, Secretário Municipal de Educação

Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 23 de agosto de 2005.

ALOYSIO NUNES FERREIRA FILHO, Secretário do Governo Municipal
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PORTARIA 4554/08 - SME

Estabelece procedimentos para transferência e prestação de contas dos recursos destinados à execução do
Programa de Transferência de Recursos Financeiros - PTRF, às Associações de Pais e Mestres - APMs das
Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino, e divulga Quadros para a execução do PTRF.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO

- o disposto no "caput" do art. 2º, do Decreto Municipal nº 46.230, de 23/08/05, com redação alterada pelo
Decreto Municipal nº 47.837, de 31/10/06;

- a Lei Municipal nº 14.660, de 26/12/07, que alterou a denominação de órgãos e cargos da Secretaria
Municipal de Educação; e

- a necessidade de adequação, sistematização e otimização dos procedimentos de transferência e prestação de
contas dos recursos do PTRF.

RESOLVE:

1. Os procedimentos para a transferência de recursos financeiros às Associações de Pais e Mestres - APMs,
das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino e a prestação de contas, de que tratam a Lei
Municipal nº 13.991, de 10/06/05, o Decreto Municipal nº 46.230, de 23/08/05, com as alterações do Decreto
Municipal nº 47.837, de 31/10/06, e da Lei Municipal nº 14.660, de 26/12/07, ficam estabelecidos nos termos
do Anexo I, desta Portaria.

 2. Os recursos transferidos se destinam aos fins estabelecidos no art. 3º da Lei Municipal nº 13.991, de
10/06/05, garantindo ações que beneficiem os alunos por meio da aquisição de bens e contratação de serviços,
que  objetivem prioritariamente o desenvolvimento de atividades educacionais e a implementação de Projetos
Pedagógicos das Unidades Educacionais.

3. Os recursos serão liberados por meio de repasses, desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira.

3.1 Os repasses deverão atender prioritariamente as despesas do respectivo exercício orçamentário.

4. A operacionalização da transferência será gerenciada pela Secretaria Municipal de Educação - SME, por
intermédio da Diretoria Regional de Educação - DRE, e processar-se-á de acordo com Termo de

Ú
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Compromisso, firmado com a Associação de Pais e Mestres, conforme modelo instituído no Anexo Único, do
Decreto Municipal nº 46.230/05.

5. A prestação de contas dos recursos destinados à execução do PTRF será realizada mediante a utilização dos
Quadros constantes no Anexo II, desta  Portaria.

6. As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.

7. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as Portarias SME nº 6.475, de 03/10/05,
e 4.450 de 27/08/07.

ANEXO I DA PORTARIA Nº 4.554, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2008

PROCEDIMENTOS PARA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ASSOCIAÇÕES
DE PAIS E MESTRES - APMs DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

I - DO CADASTRAMENTO E HABILITAÇÃO DA APM

1- O cadastramento se dará no momento da adesão da APM ao Programa.

1.1- As APMs das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino deverão apresentar à Diretoria
Regional de Educação - DRE correspondente, os seguintes documentos para fins de cadastramento:

a) Ofício de encaminhamento da APM à DRE solicitando o cadastro;

b) Ficha Cadastro da APM e do Presidente da Diretoria Executiva - Modelo I;

c) cópia do cartão atualizado do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ da APM;

d) cópia, registrada em cartório, do Estatuto da APM;

e) cópia, registrada em cartório, da Ata da Assembléia Geral que elegeu a Diretoria Executiva e o Conselho
Fiscal;

f) cópia do CPF e RG do Presidente da Diretoria Executiva da APM;

g) cópia do recibo de entrega da:

- Declaração de Isenção de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ;

- Relação Anual de Informações Sociais - RAIS negativa;

- Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF;

- Declaração do Imposto Retido na Fonte - DIRF;

- Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP;

h) cópia do comprovante de pagamento da Taxa de Fiscalização do Estabelecimento - TFE.

2. Para habilitação nos exercícios subseqüentes, a APM encaminhará anualmente, até 31 de janeiro, os
documentos necessários à atualização e comprovação da sua regularidade.

2.1. Sempre que houver mudança na composição da Associação, os documentos da alínea "e" devem ser
anexados ao processo.

2.2. Para atualização dos dados do representante legal da APM, quando mudar o Presidente da Diretoria
Executiva, os documentos constantes das alíneas "b", "e" e "f", deverão ser anexados.
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2.3. As obrigações acessórias constantes da alínea "g", do subitem 1.1, do item 1, deste Anexo deverão ser
atualizadas de acordo com a legislação específica.

 2.4. Caso sejam identificadas ausências/falhas na documentação, quando do cadastramento ou habilitação será
encaminhado pela DRE, expediente com orientações e prazos para justificativa, complementação ou correção.

2.4.1. Acolhidas as justificativas ou sanadas as falhas, a documentação poderá ser reapresentada, devidamente
acompanhada da cópia do expediente de diligência, desde que no prazo estabelecido pela DRE.

2.4.2. Não sendo a documentação regularizada dentro do prazo cabível para a transferência dos recursos, a
Associação deixará de ser contemplada com o correspondente repasse do PTRF, ou com recursos oriundos de
qualquer outro Programa, cujo destino seja a conta bancária especificada no Termo de Compromisso.

II - DA FORMALIZAÇÃO E ANDAMENTO DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA

3. Quando do cadastramento, a DRE deverá autuar e instruir o processo próprio com a documentação
relacionada no item 1, do Anexo I, desta Portaria, juntar minuta do Termo de Compromisso e na seqüência,
providenciar a reserva de recursos orçamentários nas dotações adequadas, de acordo com os valores
divulgados anualmente pela SME, por meio de Portaria.

4. Em seguida, deverá ser emitida pelo Titular da Unidade Orçamentária, a autorização para a lavratura do
Termo de Compromisso, em despacho específico.

5. Após o processamento da nota de empenho, a Diretoria Regional de Educação deverá lavrar o Termo de
Compromisso, que será assinado pelo Diretor  Regional de  Educação, pelo Presidente da Diretoria Executiva
da APM, por membro do Conselho Fiscal, por um representante da unidade beneficiária e duas testemunhas.

5.1. Em seguida, a DRE deverá publicar o extrato do Termo de Compromisso, no Diário Oficial.

6. Para liberação dos pagamentos, a APM da Unidade Educacional deverá apresentar à Diretoria Regional de
Educação, o requerimento de solicitação do pagamento da parcela correspondente, e ter a aprovação da
prestação de contas da parcela anterior e, quando em termos, a DRE processará a respectiva nota de liquidação
e pagamento.

6.1. Para a liberação da 1ª (primeira) parcela, quando do cadastramento, a APM deverá apresentar à Diretoria
Regional, apenas o requerimento de solicitação do pagamento.

6.2. A APM que não fizer jus ao repasse por irregularidades na documentação deverá apresentar à Diretoria
Regional, justificativa com assinatura dos seus membros.

7. Encerrado o período de realização das despesas, as APMs das Unidades Educacionais da Rede Municipal de
Ensino deverão apresentar a DRE vinculada, a prestação de contas nos formulários constantes no Anexo II,
desta Portaria.

7.1. Os saldos financeiros dos recursos transferidos à conta do PTRF deverão constar da respectiva prestação
de contas, acompanhado da correspondente reprogramação para o período seguinte, com estrita observância de
sua utilização nas finalidades do Programa.

8. A comissão específica da Diretoria Regional de Educação, para verificação das contas do PTRF, após a
análise e lavratura de Ata com Parecer Técnico Conclusivo, submeterá a prestação de contas à apreciação e
deliberação do Diretor Regional de Educação, dentro do prazo estabelecido nesta Portaria.

9. Deverá ser juntada ao processo, a Ata com o Parecer Técnico Conclusivo da Comissão Específica e o
Despacho Decisório do Diretor Regional de Educação.

10. Após a publicação da aprovação da prestação de contas, a Diretoria Regional de Educação encaminhará os 
documentos constantes no subitem 14.2  à Secretaria Municipal de Educação, no prazo estabelecido nesta
Portaria.

III - DA CONTA BANCÁRIA
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11. Os recursos transferidos serão creditados, mantidos e geridos em contas específicas, abertas pela
Associação de Pais e Mestres, em instituição financeira definida pela PMSP, devendo os saques serem
realizados, mediante cheque nominativo ao credor ou ordem bancária, de acordo com a disponibilidade
financeira em cada dotação orçamentária, e destinados exclusivamente, para pagamento de despesas
relacionadas com o objeto do Programa.

11.1. Por decisão da SME, a conta especificada no Termo de Compromisso poderá ser utilizada para crédito de
recursos oriundos de outros Programas, obedecendo aos procedimentos estabelecidos nesta Portaria.

11.2. Os saldos financeiros dos recursos transferidos, enquanto não destinados às finalidades do Programa,
deverão ser aplicados em caderneta de poupança, quando a previsão de uso for igual ou superior a 1 (um) mês.

11.3. As receitas financeiras auferidas na forma do subitem 11.2. serão obrigatoriamente computadas a crédito
do PTRF, da correspondente Associação de Pais e Mestres, na dotação de custeio, e destinadas exclusivamente
às suas finalidades, devendo constar dos documentos e demonstrativos que integrarem a prestação de contas.

IV - DA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS

12. Somente serão aceitas as despesas realizadas no período compreendido entre a data da liberação dos
recursos financeiros e o último dia do período correspondente.

12.1. As APMs que apresentarem saldos reprogramados poderão realizar despesas, nas respectivas dotações, a
partir do encerramento do período anterior.

13. Para realização das despesas, as APMs das Unidades Educacionais deverão obedecer às normas que regem
as licitações e contratos da Administração Pública.

13.1 A APM poderá utilizar recursos oriundos do Programa, no pagamento de serviços contábeis e de taxas
destinadas exclusivamente à manutenção da sua regularidade.

13.2. Poderá ainda ser utilizado o recurso de custeio, para reativação do Cadastro de Contribuinte Mobiliário -
CCM, cancelado.

V - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

14. A  elaboração e apresentação da prestação de contas dos recursos recebidos à conta do PTRF deverão
ocorrer da seguinte forma:

14.1. da Associação de Pais e Mestres às Diretorias  Regionais de  Educação a que as escolas estejam
vinculadas, constituída dos seguintes documentos:

a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas à Diretoria Regional de Educação com as justificativas
cabíveis;

b) Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados (Modelo II);

c)  Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos (Modelo III), quando houver;

d) Demonstrativo da Conciliação Bancária (Modelo IV), quando necessário;

e) Termo de Doação (Modelo V), quando houver;

f) extrato da conta bancária em que os recursos foram depositados, evidenciando a movimentação de todos os
cheques emitidos;

g) cópia da Ata de reunião da Associação de Pais e Mestres contendo o Plano de Aplicação dos Recursos
transferidos à conta do PTRF, onde serão pormenorizados os critérios de gastos, de acordo com os princípios
desta Portaria;
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h) cópia do Parecer do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Mestres sobre a regularidade das contas e dos
respectivos documentos comprobatórios, com a aprovação lavrada em Ata.

14.1.1. Os documentos comprobatórios das despesas realizadas no objeto do Programa (notas fiscais, recibos,
faturas e etc.) deverão conter a identificação do PTRF e o nome da Unidade Executora (APM da Unidade
Educacional).

14.1.2. Os documentos originais citados no subitem anterior deverão ser arquivados na Unidade Educacional,
ainda que sejam utilizados serviços de contabilidade de terceiros, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da
data de aprovação da prestação de contas, à  disposição da Diretoria Regional de Educação, da SME e dos
órgãos de controle interno e externo.

14.2. da  Diretoria Regional de Educação à Secretaria Municipal de Educação, constituída dos seguintes
documentos:

a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas à Secretaria Municipal Educação com as justificativas
cabíveis;

b) Demonstrativo Sintético da Execução Físico-Financeira (Modelo VI), com parecer conclusivo da comissão
específica da DRE;

c) Relação das APMs Inadimplentes com a Prestação de Contas (Modelo VII), quando houver,

d)  Demonstrativo Analítico da Execução Físico-Financeira (Modelo VIII);

e) Relação das  APMs Excluídas da Inadimplência (Modelo IX), quando houver;

f) cópia da publicação da aprovação da prestação de contas contendo receita, despesa e saldo por dotação
orçamentária, de todas as APMs aprovadas;

g) cópia do Documento de Arrecadação do Município de São Paulo, DAMSP, quando houver.

14.2.1 Havendo outras publicações referentes ao mesmo repasse, a documentação elencada  no subitem 14.2
deverá igualmente ser encaminhada a SME.

15. Os bens patrimoniais adquiridos ou produzidos com recursos transferidos à conta do PTRF deverão ser
incorporados ao patrimônio da Prefeitura Municipal e destinados ao uso dos respectivos estabelecimentos de
ensino beneficiados, cabendo-lhes a responsabilidade pela guarda e conservação dos bens.

15.1. A incorporação dos bens adquiridos ou produzidos deverá ocorrer mediante o preenchimento e
encaminhamento, pelas APMs, do Termo de Doação (Modelo V), à Diretoria Regional de Educação,
providência que deverá ser adotada quando do recebimento do bem adquirido ou produzido.

15.2. A Diretoria Regional de Educação deverá proceder à imediata incorporação dos bens referidos no
subitem 15.1. e em seguida, fornecer à Associação da Unidade Educacional os números dos correspondentes
registros patrimoniais, de modo a facilitar a localização e a identificação dos bens.

15.3. As Diretorias  Regionais de  Educação deverão elaborar e manter em suas sedes, juntamente com os
documentos que comprovam a execução das despesas, demonstrativo dos bens incorporados, adquiridos ou
produzidos com recursos do PTRF, com seus respectivos números de chapeamento, de modo a facilitar os
trabalhos de fiscalização e auditoria.

16. A Comissão Específica da Diretoria Regional de Educação, instituída por meio de Portaria, deverá analisar
as prestações de contas recebidas das APMs, sob os aspectos de sua exatidão aritmética e obediência à
legislação e consolidá-las conforme subitens  14.2 e 14.2.1.

16.1. A comissão de que trata o item 16 deverá ser composta de no mínimo 3 (três) membros, sendo
obrigatoriamente, um deles servidor portador de diploma de Ciências Contábeis e de registro no Conselho
Regional de Contabilidade.
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17. As Diretorias  Regionais de Educação deverão  manter em arquivo, à disposição dos órgãos de controle, as
cópias dos documentos constantes do subitem 14.2. , com o correspondente ateste da SME.

18. Os prazos para prestação de contas ocorrerão da seguinte forma:

18.1. da Associação de Pais e Mestres às Diretorias Regionais de Educação a que as escolas estejam
vinculadas, até 5 (cinco) dias  contados do encerramento do período de realização da despesa.

18.2. da Comissão Específica da DRE ao Diretor Regional de Educação para apreciação e deliberação da
prestação de contas, até o último dia do mês subseqüente  ao período de realização da despesa.

18.3. do envio dos documentos relacionados no subitem 14.2 a SME pela Diretoria Regional de Educação: até
5 (cinco) dias úteis da data de publicação do despacho decisório do Diretor  Regional de  Educação.

19. Na hipótese de a prestação de contas da Associação de Pais e Mestres não  ser apresentada, até a data
prevista no subitem 18.1., ou não ser aprovada, a Diretoria Regional de Educação estabelecerá o prazo
máximo de 10 (dez) dias para sua apresentação ou regularização.

20. Uma vez esgotado o prazo referido no item 19, sem que a obrigação tenha sido adimplida ou a
irregularidade sanada, a Diretoria de Educação deverá comunicar a ocorrência à Secretaria Municipal de
Educação e suspender o correspondente repasse de recursos, adotando as medidas necessárias à instauração da
respectiva Tomada de Contas Especial.

21. A Secretaria Municipal de Educação suspenderá o repasse dos recursos do PTRF de todas as Unidades da
respectiva Diretoria Regional de Educação, quando ocorrer:

a) descumprimento do disposto no subitem 18.3;

b) rejeição da prestação de contas; ou

c) utilização dos recursos em desacordo com os critérios estabelecidos para a execução do PTRF, constatada
entre outros meios por análise documental ou auditoria.

22. Exauridas todas as medidas cabíveis no sentido da regularização das pendências, de que trata o item
anterior, a SME instaurará a correspondente Tomada de Contas Especial contra o gestor que lhe deu causa.

23. As APMs relacionadas no Modelo VII (Relação de APMs Inadimplentes com as Prestações de Contas),
não terão assegurado o recebimento dos recursos do PTRF ou de qualquer outro Programa, cujo destino seja a
conta bancária especificada no Termo de Compromisso.

23.1. O restabelecimento da adimplência (Modelo IX), não implicará ressarcimento de perda de recursos
ocorrida no período de inadimplemento.

24. A APM que não apresentar a prestação de contas dos recursos financeiros transferidos, por  motivo de
força maior ou caso fortuito, deverá encaminhar as devidas  justificativas à Diretoria Regional de Educação.

24.1. Considera-se caso fortuito para a não apresentação da prestação de contas, a falta no todo ou em parte de
documentos, por dolo ou culpa do gestor anterior.

24.2. Na falta de apresentação da prestação de contas por culpa ou dolo dos representantes legais das
Associações de Pais e Mestres sucedidos, as justificativas a que se refere o "caput" deste subitem deverão vir,
obrigatoriamente, acompanhadas de cópia autenticada de representação protocolizada junto ao respectivo
órgão do Ministério Público, para adoção das providências cíveis e criminais da sua alçada, no caso de
dirigente que não pertença ao quadro municipal.

 

24.3. O sucessor referido no subitem 24.2 é responsável pela instrução da referida representação, com a
documentação mínima para aceitação e julgamento do procedimento, a qual deverá ser instruída,
obrigatoriamente, com:
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a) qualquer documento disponível referente à transferência de recursos, inclusive extratos da conta específica;

b) relatório das ações empreendidas com os recursos transferidos;

c) qualificação do ex-gestor ou ex-dirigente, inclusive com o endereço atualizado, se houver.

24.4. A representação, a que se refere o subitem 24.2, contra ex-dirigentes será movida pela Prefeitura do
Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação.

25. Na hipótese de serem aceitas as justificativas, de que trata o item anterior, a SME, uma vez instaurada a
correspondente Tomada de Contas Especial, restabelecerá as condições necessárias ao repasse de recursos aos
beneficiários do PTRF, que ficarão dispensados da apresentação de certidões de acompanhamento do
andamento da representação de que trata o subitem 24.2.

25.1. Ao restabelecer o repasse de recursos financeiros, na forma do item 25, os beneficiários do PTRF não
serão ressarcidos de perdas de recursos ocorridas no período de inadimplemento.

26. Na hipótese de não serem aceitas as justificativas, de que trata o item 24, a SME manterá a suspensão dos
repasses dos recursos financeiros e instaurará a correspondente Tomada de Contas Especial contra a
Associação de Pais e Mestres ou em desfavor, ao dirigente da APM.

27. A autoridade responsável pela prestação de contas que inserir ou fizer inserir documentos ou declaração
falsa ou diversa da que deveria ser inscrita, com o fim de alterar os fatos, será responsabilizada civil, penal e
administrativamente

28. A SME realizará, a cada exercício financeiro, auditoria por sistema de amostragem dos recursos aplicados
do PTRF pelas APMs, podendo, para tanto, ser requisitados documentos e demais elementos julgados
necessários, bem como ser realizada inspeção "in loco".

VI - DAS CONDIÇÕES PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

29. Nos casos de desativação, extinção e paralisação de Unidades Educacionais, a APM deverá efetuar a
devolução dos recursos à Prefeitura do Município, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado
financeiro, no prazo máximo de 5 (cinco) dias do fato gerador.

29.1. O não cumprimento do prazo estabelecido no item 29 acarretará a atualização monetária do débito nos
termos do item 32.

30. No caso da aplicação dos recursos transferidos, em finalidade diversa ao Programa, a APM deverá efetuar
a devolução dos recursos à PMSP, com a devida atualização monetária, no prazo máximo de 5 (cinco) dias a
contar do recebimento da comunicação da Diretoria Regional de Educação, sendo considerado o fato gerador a
data em que foi realizada a despesa.

31. Os recolhimentos de que tratam os itens 29 e 30 serão efetuados através do Documento de Arrecadação do
Município de São Paulo - DAMSP, emitido pela DRE.

32. A atualização dos débitos para com a Fazenda Municipal deverá obedecer ao disposto na Lei Municipal nº
10.734/89, e alterações posteriores.

ANEXO II DA PORTARIA Nº 4.554, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2008

Quadros para a prestação de contas dos recursos destinados à execução do Programa de Transferência de
Recursos Financeiros - PTRF.

OBS.: VIDE ANEXOS PUBLICADOS NO D.O.C DIA 12/11/2008 - PÁGINAS 17 A 21

((RETR, ENTRAM IMAGENS

AGAAADM.301 até 309&cd_integra_lei=61211' target='_blank'>Arquivo nº ))/
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((TEXTO&cd_integra_lei=61211' target='_blank'>Arquivo nº ))/

 
 

    Voltar            Imprimir    
 
 
 

Prefeitura da Cidade de São Paulo |
Expediente |

Portal e Inclusão Digital |
São Paulo, 2 de Agosto de 2018 |

Co Contato |
Mapa do site |

http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/portal/footer/expediente/index.php?p=39
http://portal.prefeitura.sp.gov.br/cidadania/coordenadoria_governo_eletronico/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/mapa/index.php


 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 



16 – São Paulo, 60  (39) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo sábado, 28 de fevereiro de 2015

 COORDENADORIA DE GESTÃO DO 
ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO

 1.Através da carta de solicitação do Sr.Jussivaldo 
Silva Freitas, DESPACHO processo nº 2015-0.045.992-1

2.A vista dos elementos constantes do presente e do pe-
dido efetuado na inaugural, AUTORIZO a cessão do campo de 
futebol de grama sintética do COTP, nos dias 01, 08, 15, 22 e 29 
de Março de 2015, das 08:00 às 10:00, para realização de trei-
namento, fica autorizada a utilização no valor do preço público 
de R$ 1.770,00 (um mil, setecentos e setenta reais ), através de 
guia de arrecadação conforme Decreto nº 53.657/2012.

1.Através da carta de solicitação do Sr.Patrice Ber-
nard Rozenbaum, DESPACHO processo nº 2015.0.047.278-2

2.A vista dos elementos constantes do presente e do pe-
dido efetuado na inaugural, AUTORIZO a cessão do campo de 
futebol society do COTP, nos dias 01, 08, 15, 22 e 29 de Março 
de 2015, das 09:30 às 11:30, para realização de treinamento, 
fica autorizada a utilização no valor do preço público de R$ 
1.510,00 (um mil, quinhentos e dez reais), através de guia de 
arrecadação conforme Decreto nº 53.657/2012.

1.Através da carta de solicitação do Sr.Ricardo Arap 
da Race-Consultoria Esportiva S/C LTDA , DESPACHO pro-
cesso nº 2015.0.049.736-0

2.A vista dos elementos constantes do presente e do 
pedido efetuado na inaugural, AUTORIZO a cessão na pista de 
atletismodo COTP, nos dias 04, 11, 18 e 25 de Março de 2015, 
das 06:45 às 07:45, para realização de treinamento, fica autori-
zada a utilização no valor do preço público de R$ 2.280,00 (dois 
mil, duzentos e oitenta reais), através de guia de arrecadação 
conforme Decreto nº 53.657/2012.

 FINANÇAS E 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA SF nº 53, de 27 de fevereiro de 2015.
Dispõe sobre delegação de poderes referentes ao 

envio eletrônico de pleitos de contratação de operações 
de crédito à Secretaria do Tesouro Nacional.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOL-
VIMENTO ECONÔMICO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei,

RESOLVE:
Art. 1º Fica delegada competência ao Diretor do Departa-

mento de Dívidas Públicas – DEDIP, da Subsecretaria do Tesouro 
Municipal, para o envio de pleitos de operações de crédito, 
bem como documentação correspondente, à Secretaria do Te-
souro Nacional por meio da ferramenta eletrônica denominada 
Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e 
Garantias da União, Estados e Municípios – SADIPEM.

Art. 2º Os pleitos e a sua respectiva documentação serão 
enviados, observadas as normas de segurança de certificação 
digital, tão somente mediante a existência de autorização 
expressa, por parte do Secretário Municipal de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico, de contratação da operação de 
crédito a ser pleiteada.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

2014-0.041.655-4 – SGD 1.367.104 – Secretaria Muni-
cipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico – Averi-
guação Preliminar – Portaria SF 145, de 11 de agosto de 
2014, alterada pela Portaria SF nº 158, de 05 de setembro 
de 2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESEN-
VOLVIMENTO ECONOMICO, no uso de suas atribuições le-
gais, considerando-se o relatório elaborado pela Comissão de 
Averiguação Preliminar, instituída conforme Portaria GABSF 
158/2014 de 05.09.14, com base no art. 201, §3º, III, “a” da Lei 
8989/79 e art.102, III, “a” do Decreto 43.233/03,

RESOLVE:
1. Encaminhar a presente Averiguação Preliminar ao De-

partamento de Procedimentos Disciplinares da Procuradoria 
Geral do Município para providências cabíveis, conforme art. 
201, §3º, III da Lei 8.989/79 e adoção das sugestões propostas 
pela Comissão de Averiguação Preliminar, se o caso.

2. Publique-se este despacho.
2014-0.284.615-7 – Secretaria Municipal de Finanças 

e Desenvolvimento Economico – Contratação da PRODAM 
S/A para a prestação de serviço para Projeto Retaguarda 
do SAT-ISS – FASE II. Em face das informações constantes do 
processo, em especial às fls. 141-142 e 144-147, RETIFICO o 
despacho de fl. 102, publicado no D.O.C. de 20/12/2014, para 
constar “pelo valor total de R$ 889.289,82 (oitocentos e 
oitenta e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e 
dois centavos” onde se lê “pelo valor total de R$ 845.311,14 
(oitocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e onze reais e 
quatorze centavos”; bem como constar “Autorizo onerar o 
valor de R$ 836.076,42 (oitocentos e trinta e seis mil, setenta 
e seis reais e quarenta e dois centavos), na dotação nº 17.10.
04.126.3024.2.171.3.3.90.39.00.00, referente ao exercício 
2015”, onde se lê “Autorizo ainda a emissão do extrato de re-
serva e da nota de empenho no valor acima citado, onerando a 
dotação nº 17.10.04.126.3024.2.171.3.3.90.39.00.00, conforme 
consignado na proposta orçamentária de 2015, tão logo sejam 
disponibilizadas referidas funções no sistema de execução orça-
mentária e financeira”.

2014-0.284.615-7 – Secretaria Municipal de Finanças 
e Desenvolvimento Econômico – Contratação da PRODAM 
S/A para a prestação de serviço para Projeto Retaguarda 
do SAT-ISS – FASE II. Em face da informação constante do 
processo, em especial às fls. 141-142 e 144-147, RATIFICO o 
despacho de fl. 148.

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC DESPACHOS: LISTA 2015-2-037

DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E COBRANCA
ENDERECO: VIADUTO DO CHA 15
PROCESSOS DA UNIDADE SF/SUREM/DICOP
2015-0.026.813-1 FLAVIO MENDES
DOCUMENTAL
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO PRESENTE 

PROCESSO, NADA A DEFERIR QUANTO AO PROCESSO DE FRA-
CIONAMENTO DE DEBITO PARA O SQL 150.031.0095-6. NAO 
EXISTE DIVIDA A SER FRACIONADA.

PROCESSOS DA UNIDADE SF/SUREM/DICAP-1
2013-0.234.030-8 SANTOSFLORA COMERCIO DE ER-

VAS LTDA
INDEFERIDO
I-CCM 8.486.139-8. INDEFIRO POR FALTA DE OBJETO, POIS 

A EXCLUSÃO DO CÓDIGO DE TRSS 45000 SOLICITADA NA INI-
CIAL, JÁ FOI ATENDIDA EM 15/08/2013.

2014-0.224.263-4 ECORAD DIAGNOSTICOS MEDICOS 
SC LTDA ME

DEFERIDO
I-CCM: 21671320. DEFIRO O PLEITO EM FACE DO PARECER 

EXPRESSO POR AMLURB E AUTORIZO A EXCLUSÃO DO CÓDIGO 
TRSS 45000 DESDE 27/03/2014.

2014-0.298.212-3 AIRES E PROFIRIO SERVICOS ME-
DICOS

DEFERIDO
I- DEFIRO O PLEITO EM FACE DO PARECER EXPRESSO POR 

AMLURB E AUTORIZO A EXCLUSÃO DO CÓDIGO DE TRSS 45000 
DESDE 01/01/2011.

Art.1°-Fica autorizado, em caráter provisório, nos termos 
do artigo 10 da Deliberação CME 04/09, o funcionamento do 
CEI Aldair Maria, localizado na Rua Recife, nº 1800, Morro 
Doce, São Paulo/SP, mantido pelo Instituto Cidadão Brasileiro 
Participativo , CNPJ: 07.189.118.0001/59, com a finalidade de 
atender crianças na faixa etária definida no Plano de Trabalho 
da instituição.

Art.2º-A autorização de que trata o artigo anterior, encon-
tra-se na conformidade do § 1º do artigo 41 da Portaria SME 
nº 3.477/11 e respaldada na documentação constante do P.A 
2013.0.213.904-1.

Art.3º-Os responsáveis pela instituição ficam obrigados a 
manter ajustado anualmente seu Projeto Pedagógico às normas 
que forem baixadas pelo Conselho Municipal de Educação e 
as demais instruções relativas ao cumprimento da legislação 
vigente.

Art. 4º- A Diretoria Regional de Educação, responsável pela 
supervisão da instituição, zelará pelo fiel cumprimento das 
obrigações assumidas em decorrência desta Portaria e proporá 
em caso de inadimplência a cassação da presente autorização, 
na conformidade da legislação em vigor.

Art.5º-A autorização mencionada no artigo 1º terá validade 
de dois anos, a partir da vigência desta Portaria.

Art.6º-Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

PORTARIA Nº 42, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015.
O Diretor Regional de Educação de PIRITUBA, no uso 

das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria SME 
nº 4737/09, com fundamento na Deliberação CME 03/97 e 
Indicação CME nº 04/97 e do que consta do Protocolado nº 
16.71.185*14, expede a presente Portaria:

Art.1°-Fica aprovado o Regimento Escolar do CEI Aldair 
Maria, localizado na Rua Recife, nº 1800 – Morro Doce, São 
Paulo/SP, autorizado pela Portaria nº 41, de 25/02/15.

Art.2º-A Diretoria Regional de Educação, responsável pela 
supervisão da instituição, verificará o fiel cumprimento das 
normas contidas no Regimento Escolar, objeto desta Portaria.

Art.3°-Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
ITAQUERA

 PORTARIA Nº 01, DE 25 DE FEVEREIRO DE 
2015.

O Diretor de Escola do CEU EMEI Dom José Gaspar, no uso 
de suas atribuições legais e, com fundamento no artigo 201 da 
Lei nº 8.989/79, alterado pela Lei nº 13.519/03 e regulamenta-
do pelo Decreto nº 43.233/03,

RESOLVE:
I - Fica constituída a Comissão de Apuração Preliminar, 

composta pelos seguintes servidores sob a presidência do pri-
meiro e secretaria do último:
- LUCIANA MARTINEZ RF 724.170.4/2
- LUCIANA ANGELI SOARES SILVA RF 692.331.0/1
- SOLANGE PATROCINIO FOLLA RF 737.104.7/1

II - A Comissão ora designada procederá à apuração dos 
fatos e eventuais responsabilidades, relativamente ao contido 
na P.A. nº 2014-0.355.874-0, devendo apresentar o relatório 
conclusivo sobre o apurado no prazo de 20 (dias) dias.

III - Para o cabal cumprimento de suas atribuições, a Co-
missão poderá, dentre outros procedimentos, solicitar dados e 
informações, bem como examinar registros e quaisquer docu-
mentos que se fizerem necessários.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO 
BUTANTÃ

 PORTARIA Nº 08, DE 26 DE FEVEREIRO DE 
2015

O Diretor Regional de Educação Butantã no uso das atri-
buições legais, com fundamento no artigo 3º da Portaria SME nº 
5.941, de 15/10/13, na Deliberação CME nº 03/97 e Indicação 
CME nº 04/97, ratificadas pelo Parecer CME nº 142/09, e do que 
consta no TID n.º 13052164, expede a presente Portaria:

Art. 1° - Ficam aprovados a Alteração Regimental e o 
Adendo ao Regimento introduzidos no Regimento Educacional 
da EMEF TENENTE ALÍPIO ANDRADA SERPA, sediada na Rua 
Nicolau Copérnico, 165 – Jardim Batáglia, São Paulo.

Art. 2º - A Alteração Regimental refere-se ao inciso V do 
artigo 79 do Regimento Educacional, aprovado anteriormente 
pela Portaria nº 57, de 27/12/13, DOC de 28/12/13 e entrará em 
vigor no ano letivo de 2015.

Art. 3º - O Adendo Regimental incorpora o artigo 116, do 
Regimento Educacional, aprovado anteriormente pela Portaria 
nº 57, de 27/12/13, publicada em DOC de 28/12/13, o qual 
passa a vigorar com a redação contida às fls. 02 e 03 do expe-
diente TID n.º 13052164.

Art. 3º - A Diretoria Regional de Educação, responsável pela 
supervisão da instituição, verificará o fiel cumprimento das nor-
mas contidas no Regimento Educacional, objeto desta Portaria.

Art. 4° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PROCESSO nº.2015-0.045.474-1
1. Em face dos elementos que instruem o presente, conso-

ante competência conferida pela portaria nº 021/SEME-G/2012, 
AUTORIZO a utilização de áreas pertencentes ao ESTÁDIO MU-
NICIPAL PAULO MACHADO DE CARVALHO – PACAEMBU, pelo 
SANTOS FUTEBOL CLUBE – CNPJ 58.196.684/0001-29, confor-
me solicitação inaugural formalizada pela FEDERAÇÃO PAULIS-
TA DE FUTEBOL – CNPJ 62.025.606./0001-39, para a realização 
do evento esportivo entre SANTOS-SP x LINENSE-SP , pelo 
CAMPEONATO PAULISTA SÉRIE.A 2015, no dia 01/03/2015 
às 18h30min, mediante pagamento de preço público estabele-
cido na tabela de preço público integrante do DECRETO 55.823 
de 29/12/2014, que serão recolhidos aos cofres públicos da 
Prefeitura de acordo com o Decreto 45.686/2005.

2. O cessionário deverá ainda atender as disposições esta-
belecidas na legislação que regulamenta a matéria, em especial 
a Lei 10.671, de 15/03/03 (Código de Defesa do Torcedor), Leis 
Municipais 9.193/80, 11.256/92 e 12.325/97.

3. Emita-se: Termo de Responsabilidade, de acordo com 
o disposto no artigo 3º, do Decreto nº 40.780/2001 e Portaria 
021/SEME-G/2012.

4. Outrossim, o equipamento municipal deverá ser entregue 
nas mesmas condições que foram disponibilizadas e, para tanto 
deverão ser efetuadas vistorias, prévias e após o evento.

 DESPACHO
2015-0.041.393-0
I - À vista dos elementos constantes do presente, especial-

mente a manifestação da Coordenadoria de Gestão de Parcerias 
e Organizações Sociais – CGPO e da Assessoria Jurídica à 
fls. retro, considerando o estabelecido na Lei Municipal nº 
14.469/2007 e no Decreto Municipal nº 52.830/2011, diante da 
competência a mim delegada pela Portaria nº 81/SEME/2013, 
AUTORIZO a inscrição da FEDERAÇÃO PAULISTA DE TRIATHLON, 
CNPJ nº 02.952.050/0001-02, no Cadastro Municipal Único de 
Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS, como Entidade 
do Terceiro Setor - ETS.

TÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 01 
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MARCA: EPSON, MODELO: 
L355 BULK IN, COR: PRETA - DATA DA LAVRATURA: 24/02/2015 
- SIGNATÁRIO: ATAIDE ALVES.

 PORTARIA Nº 1.616, DE 27 DE FEVEREIRO DE 
2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e

CONSIDERANDO:
- o disposto na Lei Municipal nº 13.991, de 10/06/05;
- o contido no Decreto Municipal nº 46.230, de 23/08/05, 

com as alterações expressas no Decreto Municipal nº 47.837, 
de 31/10/06;

- o estabelecido na Portaria SME nº 4.554, de 11/11/08, e
- o previsto na Portaria SME nº 2.251, de 03/04/09.
RESOLVE:
1. Divulgar os valores do Programa de Transferência de 

Recursos Financeiros – PTRF, às Associações de Pais e Mestres – 
APMs, das Unidades Educacionais da Rede Municipal Direta de 
Ensino, para o ano de 2015.

2. O valor previsto para cada repasse é estabelecido por 
tipo de Unidade Educacional beneficiária, conforme Anexos I, 
II, III e IV desta Portaria, calculado de acordo com o número de 
alunos matriculados obtido no Censo Escolar/INEP/2014;

2.1. O cálculo dos valores a serem transferidos será realiza-
do de acordo com os dados definitivos constantes na Portaria 
MEC nº 8, de 08/01/2015, publicada no DOU em 09/01/2015;

2.2. As Unidades Educacionais criadas após a data limite 
para participação no Censo Escolar/INEP/MEC, serão inseridas 
no Programa de Transferência de Recursos Financeiros – PTRF, 
conforme o disposto na Portaria SME nº 2.251, de 03/04/09.

3. Somente fará jus ao correspondente repasse, a APM 
que estiver em conformidade com o "caput” do artigo 4º e 
parágrafo 2º, da Lei Municipal nº 13.991, de 10/06/05 e atender 
ao item 6 e subitens, do Anexo I, da Portaria SME nº 4.554, de 
11/11/08.

4. Os recursos transferidos à conta do PTRF destinam-se à 
cobertura das despesas previstas no artigo 3º, da Lei Municipal 
nº 13.991, de 10/06/05;

4.1. A Unidade Educacional definirá as porcentagens pre-
tendidas para os recursos destinados às despesas de custeio e 
capital, com variações iguais a múltiplos de dez;

4.1.1. Poderá ser indicado 100% (cem por cento) do valor 
total, em uma das despesas;

4.2. O responsável pela Associação informará os percentu-
ais pretendidos em cada uma das dotações, dentro das datas 
previstas nos itens 5.1, 5.2 e 5.3 desta portaria, salientando 
que a opção para o 1º repasse de 2015 foi feita no período 
estabelecido no item 5.3 da Portaria SME nº 1.242 de 11/02/14, 
ou seja: de 01 a 10/11/14.

5. Serão consideradas as seguintes datas para apresenta-
ção dos percentuais pela Unidade Educacional, à Diretoria de 
Educação:

5.1. até 08/04/2015 - relativa ao 2º repasse de 2015;
5.2. até 10/08/2015 - relativa ao 3º repasse de 2015; e
5.3. até 10/11/2015 - relativa ao 1º repasse de 2016.
6. As Diretorias Regionais de Educação deverão apresentar 

os percentuais definidos pelas APMs, à Secretaria Municipal 
de Educação - SME, em até cinco dias corridos, após as datas 
constantes nos subitens 5.1, 5.2 e 5.3 desta Portaria;

6.1. Na hipótese de não apresentação dos percentuais nos 
prazos previstos, a SME fará o cálculo para a transferência, con-
siderando 80% (oitenta por cento) da verba para custeio e 20% 
(vinte por cento) para capital.

7. O período para utilização dos recursos está compreen-
dido entre o dia imediatamente subsequente ao término do 
período anterior, até a data final, constante no Anexo V, desta 
Portaria;

7.1. Para as APMs recém-cadastradas no Programa (escolas 
novas), o período para realização das despesas iniciar-se-á a 
partir da confirmação do crédito na conta corrente.

7.2. A realização de qualquer despesa de custeio e/ou capi-
tal está condicionada à suficiência de fundos em cada uma das 
dotações específicas do Programa.

8. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

ANEXO I – CIEJA - EMEF - EMEFM 
NÚMERO DE 

ALUNOS 
VALOR FIXO 

(A)

VALOR
VARIÁVEL 

(B)

VALOR TOTAL 
POR ESCOLA 

(A+B)
Até 300 R$ 11.550,00

Alunos
Matriculados

x
R$ 4,50 

Valor Fixo 
+

Valor Variável 

301 a 500 R$ 12.900,00
501 a 700 R$ 14.250,00
701 a 900 R$ 15.600,00
901 a 1200 R$ 16.950,00
1201 a 1500 R$ 18.300,00
1501 a 1800 R$ 19.650,00
Acima de 1800 R$ 21.000,00

ANEXO II – EMEBS 
NÚMERO DE 

ALUNOS 
VALOR FIXO 

(A)

VALOR
VARIÁVEL 

(B)

VALOR TOTAL 
POR ESCOLA 

(A+B)
Até 250 R$ 15.000,00 Alunos 

Matriculados
x

R$ 4,50 

Valor Fixo 
+

Valor Variável 

251 a 350 R$ 18.000,00

Acima de 350 R$ 20.250,00

ANEXO III – EMEI - CEI CECI - CEMEI 
NÚMERO DE 

ALUNOS 
VALOR FIXO 

(A)

VALOR
VARIÁVEL 

(B)

VALOR TOTAL 
POR ESCOLA 

(A+B)
Até 200 R$ 9.000,00

Alunos
Matriculados

x
R$ 3,00 

Valor Fixo 
+

Valor Variável 

201 a 300 R$ 10.200,00
301 a 400 R$ 11.400,00
401 a 500 R$ 12.600,00
501 a 600 R$ 13.800,00
601 a 700 R$ 15.000,00
Acima de 700  R$ 17.700,00

ANEXO IV – CEI DIRETO 
NÚMERO DE 

ALUNOS 
VALOR FIXO 

(A)

VALOR
VARIÁVEL 

(B)

VALOR TOTAL 
POR ESCOLA 

(A+B)
Até 100 R$ 6.000,00

Alunos
Matriculados

x
R$ 3,00 

Valor Fixo 
+

Valor Variável 

101 a 150 R$ 6.750,00
151 a 200 R$ 7.500,00
201 a 250 R$ 8.250,00
Acima de 250  R$ 9.000,00

ANEXO V– REPASSES 

Repasse
Data referência para 
crédito em conta 
corrente

Data final do 
período para 
realizar despesas 

Data para as UEs 
prestarem contas 
para a DRE 

1º (primeiro) a partir da data de 
publicação da Portaria 31/03/2015  01 a 07/04/2015

2º (segundo) a partir de 01/05/2015 31/07/2015 03 a 07/08/2015 

3º (terceiro) a partir de 01/09/2015 31/10/2015 03 a 09/11/2015 

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
JAÇANÃ / TREMEMBÉ

 PORTARIA Nº 03, DE 24 DE FEVEREIRO DE 
2015.

O Diretor de Escola da EMEBS Madre Lucie Bray, no uso 
de suas atribuições legais e, com fundamento no artigo 201 
e parágrafos da Lei 8989/79, na redação conferida pela Lei 
13.519/03, c/c artigos 98 a 101 do Decreto 43.233/03,

RESOLVE:
I – Excluir da Comissão de Apuração Preliminar, consti-

tuída através da Portaria nº 001/2014, publicada no DOC de 
20/02/2014 do PA nº. 2014-0.019.740-2, o servidor:
NOME RF/VINCULO
- RINALDO SERGIO LEITE 526.268.2/2

II – Incluir, na Comissão citada no item anterior, a servidora:
- NILZA APARECIDA PAVAN ANTONIO MARQUES 690.531.5/1

IV – Essa Portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
PIRITUBA

 PORTARIA Nº 41, DE 25 DE FEVEREIRO DE 
2015.

O Diretor Regional de Educação, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria SME nº 4737/09, com 
fundamento na Deliberação CME 04/09, e do que consta do 
Protocolado nº 16.71.169*14, expede a presente Portaria:
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Pequeno valor – Curso de capacitação. 1. Em face dos 
elementos constantes do processo, em especial a pesquisa de 
preço (fls. 164-192), cotação eletrônica (fls. 228), declaração 
da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(COTEC) de que o curso atende à suas necessidades (fls. 196), 
declaração da Divisão de Compras e Contratos (DICOM) de que 
o preço ofertado está compatível com o mercado (fl. 197), cer-
tidões de regularidade fiscal e trabalhista (fls. 229-236) e Notas 
de Reservas nºs 24.710/2015 e 24.711/2015 (fl. 204-205), 
com fundamento artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, na Lei Mu-
nicipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto 44.279/03 e nos 
termos do item 1.1.2 letra L da Portaria SF nº 287/07, AUTORI-
ZO a contratação da MINDWORKS Tecnologia Ltda. – EPP, 
CNPJ nº 10.473.828/0001-10, para prestação do serviço de 
ministrar o curso ‘Análise de Ponto de Função (APF)’, para 
9 (nove) servidores desta Secretaria, pelo valor total de R$ 
7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa e nove reais).

2. Autorizo ainda empenhar o respectivo valor, onerando 
em R$ 7.191,00 (sete mil, cento e noventa e um reais) a dota-
ção nº 17.10.04.129.3021.3.001.4.4.90.39.00.01, e em R$ 
799,00 (setecentos e noventa e nove reais) a dotação nº 17.10
.04.129.3021.3.001.4.4.90.39.00.00 (fl. 207).

 ATOS E DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE
Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento 

Econômico – SF.
2015-0.080.526-9
Prestação de serviço de curso para servidores da Secretaria 

de Finanças e Desenvolvimento Econômico
DESPACHO:
I – AUTORIZO, obedecidas as formalidades legais, na mo-

dalidade PREGÃO ELETRÔNICO.
II – À Comissão Permanente de Licitação, para prossegui-

mento.

 SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

 DIVISÃO DE LANÇAMENTO, COBRANÇA E 
PARCELAMENTO

 CORREÇÃO/REALOCAÇÃO DE PAGAMENTO.
PROCESSO, INTERESSADO, CCM, ADVOGADOS e DE-

CISÃO.
2014-0.073.739-3, DELPHI CONECTORES DO BRASIL IND., 

COM., IMP. E EXP. LTDA, 3.955.773-1
2014-0.090.185-1, BN CONSTRUCOES LTDA, 3.630.056-0.
Com base nas informações contidas neste processo, DEFI-

RO a correção/realocação de pagamento.
2014-0.075.479-4 , OMEGA ILUMINACAO LTDA, 

2.553.374-6.
2014-0.103.211-3, CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIEN-

TAL LTDA, 2.408.203-1.
Com base nas informações contidas neste processo, NADA 

HÁ A DEFERIR em relação ao pedido de Correção/Realocação 
de Pagamento.

2014-0.091.719-7, RESIDENCIAL CANADÁ, 7.752.974-1.
2014-0.091.742-1, GILDA SOLANGE MONTALBANO CON-

SULTORIA, 4.158.853-3.
2014-0.096.182-0, TRENDWARE INFORMÁTICA LTDA, 

2.433.543-6.
2014-0.099.443-4, VINCI ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, 

3.928.220-1.
2014-0.102.827-2, DURHAM INVESTIMENTOS IMOBILIÁ-

RIOS LTDA, 3.609.064-6.
2014-0.129.023-6, SAFHI – CORRETORA DE SEGU-

ROS E CONSULTORIA EM PROCESSOS DE PRODUÇÃO LTDA, 
3.138.120-0.

2014-0.130.785-6, ENGINEERING S.A. SERVIÇOS TÉCNI-
COS SP, 9.713.369-8.

2014-0.130.873-9, XT5 GROUP INTERMEDIAÇÃO & NE-
GÓCIOS LTDA, 4.398.040-6.

2014-0.133.568-0, LOGICONSULT LOGÍSTICA E CONSUL-
TORIA S/S LTDA, 2.854.651-2.

Com base nas informações contidas neste processo, DEFI-
RO a realocação de pagamento.

2014-0.120.682-0, ADJOTA COMERCIO E REPRESENTA-
ÇÃO LTDA, 3.027.363-3.

Nos termos da proposta consignada neste processo, que 
passa a fazer parte desta decisão, e considerando o disposto no 
artigo 93 do Anexo Único do Decreto nº 53.151, de 17 de maio 
de 2012, DEFIRO a realocação do recolhimento efetuado por 
meio impróprio para quitação das Guias de Recolhimento do 
sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 17859695.

2014-0.120.781-9, CANAL RURAL PRODUÇÕES LTDA, 
3.853.642-0.

Nos termos da proposta consignada neste processo, que 
passa a fazer parte desta decisão, e considerando o disposto no 
artigo 93 do Anexo Único do Decreto nº 53.151, de 17 de maio 
de 2012, DEFIRO a realocação do recolhimento efetuado por 
meio impróprio para quitação das Guias de Recolhimento do 
sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 13160187.

2014-0.120.666-9, EUROCLEAN LAVANDERIA LTDA ME 
, 2.935.889-2.

Nos termos da proposta consignada neste processo, que 
passa a fazer parte desta decisão, INDEFIRO o pedido de 
realocação uma vez que não foi comprovado o recolhimento 
das mesmas.

Da publicação da decisão administrativa no D.O.C. caberá, 
no prazo de 30 (trinta) dias, um único recurso à autoridade ime-
diatamente superior, nos termos da Lei nº 14.107/2005.

2014-0.094.978-1, AK 11 EMPREENDIMENTOS E PARTICI-
PAÇÕES SPE LTDA, 3.511.065-1.

2014-0.095.954-0, GERAL PARTS – COMÉRCIO DE PEÇAS 
E ABRASIVOS LTDA, 9.015.486-0.

2014-0.096.063-7, ERNST & YOUNG ASSESSORIA EM-
PRESARIAL LTDA, 9.557.935-4, RENATO REIS DO COUTO-OAB 
242677.

2014-0.102.121-9, IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA, 
2.948.048-5.

2014-0.102.217-7, FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMEN-
TAÇÃO LTDA, 2.015.855-6.

2014-0.124.544-3, GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA 
ELETRONICA LTDA, 2.424.458-9.

2014-0.129.532-7 , PAIROL ENGENHARIA LTDA, 
9.606.136-7.

Com base nas informações contidas neste processo, NADA 
HÁ A DEFERIR em relação ao pedido de Realocação de Paga-
mento.

 DIVISÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES 
MOBILIÁRIOS - DICAD

 RELAÇÃO Nº 019/2015
Inscrições indeferidas com base no item 7, da Portaria SF nº 

101/2005, de 08/11/2005.
CNPJ Nome ou Razão Social
17.244.889/0001-55 GLOBAL SERVICOS DE MANUSEIO LTDA ME

Conta de telefone em nome do sublocador, conta de ener-
gia em nome do locador. Não apresentou nenhum documento 
informando consumo em nome da empresa. Sócios residentes 
na cidade de São Paulo.
19.192.521/0001-16 COMBATE ABC TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI - EPP

Não anexou Conta de telefone, contrato de aluguel, IPTU 
do imóvel.
20.903.151/0001-67 NOBILI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

Não anexou fotos, RAIS, procuração e cópia autenticada 
dos documentos do procurador. IPTU em nome de terceiros.

manifestações de folhas 03, com base na competência que me 
foi delegada pelo inciso I do Art. 2º do Decreto 55.839/2015, e 
ainda, nos termos do Decreto 53484/2012, autorizo observadas 
as formalidades legais e cautela de estilo a baixa de 01 Globo 
Terrestre Político, para uso escolar, atualizado com todas as 
alterações políticas e geográficas havidas até 1994, Figuração 
física e política impressa em leves e distintas 4 cores básicas, 
destaque de capitais e fuso- horários, 30 cm de diâmetro, 
Modelo D30F, nº patrimonial 50.167.827, por se tratar de bem 
danificado irrecuperável.

APM da EMEI EMIR MACEDO NOGUEIRA–Processo 
nº2007-0.327.044-0 Tendo em vista os elementos constantes 
no processo nº2007-0.327.044-0, em especial às manifestações 
de folhas 06, com base na competência que me foi delegada 
pelo inciso I do Art. 2º do Decreto 55.839/2015, e ainda, nos 
termos do Decreto 53484/2012, autorizo observadas as formali-
dades legais e cautela de estilo a baixa de 40 Cadeiras uso Múl-
tiplo Média, Marca BALFAR (EMPG) nºs patrimoniais 3.331.338 
até 3.331.377; 32 Cadeiras para Refeitório nºs patrimoniais 
3.305.067 até 3.0305.098, por se tratarem de bens danificados 
irrecuperáveis.

APM da EMEI EMIR MACEDO NOGUEIRA–Processo 
nº2006-0.210.143-0 Tendo em vista os elementos constantes 
no processo nº2006-0.210.143-0, em especial às manifestações 
de folhas 06, com base na competência que me foi delega-
da pelo inciso I do Art. 2º do Decreto 55.839/2015, e ainda, 
nos termos do Decreto 53484/2012, autorizo observadas as 
formalidades legais e cautela de estilo a baixa de 01 Módulo 
pré-fabricado para sala de aula em chapa de aço galvanizado, 
Marca PANISOL, Modelo Módulo ME-01, Dimensão 6m x7m, 
nº patrimonial 3573856; por se tratar de bens danificados 
irrecuperáveis.

APM da EMEI EMIR MACEDO NOGUEIRA – Processo 
nº2007-0.332.242-3 Tendo em vista os elementos constantes 
no processo nº2007-0.332.242-3, em especial às manifestações 
de folhas 05, com base na competência que me foi delegada 
pelo inciso I do Art. 2º do Decreto 55.839/2015, e ainda, nos 
termos do Decreto 53484/2012, autorizo observadas as forma-
lidades legais e cautela de estilo a baixa de 18 cadeiras sala de 
aula EMEI, nºs patrimoniais 2.858.705; 2.858.706; 2.858.711; 
2.858.712; 2.858.714; 2.858.718; 2.858.719; 2.858.724; 
2.858.729; 2.858.730; 2.858.731; 2.858.732; 2.858.733; 
2.858.740; 2.858.743; 2.858.744; 2.858.747 e 2.858.760, por se 
tratar de bens danificados irrecuperáveis.

APM da EMEI EMIR MACEDO NOGUEIRA – Processo 
nº2013-0.119.517-7 Tendo em vista os elementos constantes 
no processo nº2013-0.119.517-7, em especial às manifestações 
de folhas 05, com base na competência que me foi delegada 
pelo inciso I do Art. 2º do Decreto 55.839/2015, e ainda, nos 
termos do Decreto 53484/2012, autorizo observadas as for-
malidades legais e cautela de estilo a baixa de 02 Poltronas 
Giratórias sem apoia braço, Marca WEROLLI, Modelo Estofada 
Preta, nºs patrimoniais 001.004424547-4 e 001.004424548-2; 
por se tratar de bens danificados irrecuperáveis.

APM da EMEI PEDROSO DE MORAES – Processo 
nº2014-0.178.015-2 Tendo em vista os elementos constantes 
no processo nº2014-0.178.015-2, em especial às manifestações 
de folhas 08, com base na competência que me foi delegada 
pelo inciso I do Art. 2º do Decreto 55.839/2015, e ainda, nos 
termos do Decreto 53484/2012, autorizo observadas as forma-
lidades legais e cautela de estilo a baixa de 01 Monitor 15” 
polegadas, Marca Itautec Philco, Modelo Sync Master nº patri-
monial 001.003817160-0, 01 Microcomputador Intel Premium 
III, Marca Itautec Philco, Modelo Infoway Business Inforserver 
933 MHZ, Composto de teclado- Marca Itautec Philco Modelo 
ABNT II e Mouse, Marca Itautec Philco, modelo OS/2 nº patri-
monial 001.003815654-6, por se tratarem de bens danificados 
irrecuperáveis.

 ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHO
2014-0.340.892-7
Nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto nº 48.592 

de 06 de agosto de 2007, APROVO a prestação de contas do 
processo de adiantamento bancário nº 2014-0.340.892-7, em 
nome de JOSÉ LUIZ BRAVO REZENDE, referente ao mês de 
dezembro de 2014, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

 COORDENADORIA DE GESTÃO DO 
ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO

 1.Retificação da publicação de 01/05/2015, pag. 
18, onde se lê: 2.A vista dos elementos constantes do 
presente e do pedido efetuado na inaugural, AUTORIZO a 
cessão do campo de futebol de grama sintética do COTP, 
nos dias 04, 11, 18 e 25 de Março de 2015, das 20:00 às 
22:00hs Leia-se:2.A vista dos elementos constantes do 
presente e do pedido efetuado na inaugural, AUTORIZO a 
cessão do campo de futebol de grama sintética do COTP, 
nos dias 04, 11, 18 e 25 de Maio de 2015, das 20:00 às 
22:00hs

1.Por omissão, através de email de solicitação do Sr. 
Luis Carlos Fuza, DESPACHO processo nº 2015.0.111.580-0

2.A vista dos elementos constantes do presente e do 
pedido efetuado na inaugural, AUTORIZO a cessão do campo 
de futebol de grama sintética do COTP, nos dias 02, 09, 16, 23 
e 30 de Maio de 2015, das 17:00 às 18:300hs, para realização 
de treinamento, fica autorizada a utilização no valor do preço 
público de R$ 1.657,50 (hum mil, seicentos e cinquenta e sete 
reais e cinquenta centavos), através de guia de arrecadação 
conforme Decreto nº 53.657/2012.

1.Através da email de solicitação do Sr. Júlio Cezar 
Giacomini, DESPACHO processo nº 2015.0.113.692-1

2.A vista dos elementos constantes do presente e do 
pedido efetuado na inaugural, AUTORIZO a cessão do campo 
de futebol de grama sintética do COTP, nos dias 06, 13, 20 e 
27 de maio de 2015, das 21:30 às 23:00hs, para realização 
de treinamento, fica autorizada a utilização no valor do preço 
público de R$ 1.854,00 (Um mil, oitocentos e cinquenta e 
quatro reais), através de guia de arrecadação conforme Decreto 
nº 53.657/2012.

 FINANÇAS E 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 05/05/2015
Onde se lê: PORTARIA SF 85 DE 04 DE MAIO DE 2015
KAREN HIROMI NISHIMURA, registro funcional 816.761.3
Leia-se: PORTARIA SF 86 DE 04 DE MAIO DE 2015
KAREN HIROMI NISHIMURA, registro funcional 816.761.3
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO NO DOC DE 

05/05/2015, POR TER SAÍDO EM DUPLICIDADE
PORTARIA SF 85 DE 30 DE ABRIL DE 2015
ELIANE OSTROWSKI, registro funcional 816.756.7/1
GABINETE DO SECRETÁRIO
2013-0.184.369-1 – Secretaria Municipal de Finanças 

e Desenvolvimento Econômico – Contratação direta – 

Art. 2º - O recredenciamento de que trata esta Portaria 
comprova que a Entidade detém condições para a prestação de 
serviços de Educação Infantil.

Art. 3º - Para fins de comprovação do recredenciamento 
efetuado, a Diretoria Regional de Educação Freguesia/Brasi-
lândia emitirá “Certificado de Credenciamento Educacional” 
que habilitará a entidade para a celebração de convênio com a 
Secretaria Municipal de Educação na conformidade das normas 
específicas em vigor.

Art. 4º - O Certificado referido no artigo anterior terá 
validade de 3 (três) anos, a partir de 10/12/14, podendo ser 
renovado.

Art. 5º - O Certificado de Credenciamento Educacional 
poderá ser cancelado, a qualquer tempo, assegurando o con-
traditório e a ampla defesa, nos termos da legislação vigente, 
quando:

– não mantidas as condições de credenciamento;
– comprovada irregularidade na documentação;
– a entidade conveniada com esta Pasta for denunciada 

por inadimplência.
Art. 6º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos a 10/12/14, revogadas as 
disposições em contrário.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA 
PENHA

 PORTARIA N° 02, DE 24 DE MARÇO DE 2015
O Diretor de Escola da EMEBS Professora Neusa Bassetto, 

no uso de suas atribuições legais, e, com fundamento no artigo 
201 da Lei 8989/79, alterado pela Lei 13.519/03 e o disposto no 
Decreto 43.233/03,

RESOLVE:
I - Fica constituída a Comissão de Apuração Preliminar 

composta pelos seguintes servidores, sob a presidência do pri-
meiro nomeado e secretaria do último:

1 – Marilene Cooco Coppola - RF 599.750.0/2
2 – Elizabete Pasquariello - RF 504.608.8/4
3 – Daniela Regina Ramos de Oliveira - RF 775.337.3/1
II - A Comissão ora designada procederá à apuração dos 

fatos e eventuais responsabilidades, relativamente ao contido 
no P.A. 2015-0.064.789-2, devendo apresentar o relatório con-
clusivo sobre o apurado no prazo de 20 (vinte) dias.

III - Para o cabal cumprimento de suas atribuições, a Co-
missão poderá, dentre outros procedimentos, solicitar dados, 
levantamentos e informações, bem como, examinar registros e 
quaisquer documentos que se fizerem necessários.

IV - Essa Portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA N° 04, DE 28 DE ABRIL DE 2015
O Diretor de Escola da EMEF INFANTE DOM HENRIQUE, no 

uso de suas atribuições legais, e, tendo em vista a necessidade 
de dar continuidade aos trabalhos da comissão de apuração 
preliminar, instituída pela Portaria nº 02, de 27/05/2014, publi-
cada no DOC de 30/05/2014, às folhas 21, referente ao P.A. nº 
2014-0.135.612-1,

RESOLVE:
I – Excluir da citada Comissão, então constituída, a ser-

vidora que está como Presidente da mesma: Zélia Aparecida 
Pasqueta Marchelli, RF 552.161.1/2, a partir de 02/04/2015, em 
virtude de sua aposentadoria.

II – Incluir o servidor Michael de Almeida Costa, RF 
782.503.0/1, que passará a constituir desta Comissão de Apu-
ração a partir de 28/04/2015.

III – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção revogada as disposições em contrário.

PORTARIA N° 02, DE 27 DE ABRIL DE 2015
O Diretor de Escola da EMEI Marcílio Dias, no uso de suas 

atribuições legais, e, com fundamento no artigo 201 da Lei 
8989/79, alterado pela Lei 13.519/03 e o disposto no Decreto 
43.233/03,

RESOLVE:
I - Fica constituída a Comissão de Apuração Preliminar 

composta pelos seguintes servidores, sob a presidência do pri-
meiro nomeado e secretaria do último:

1 – Rita de Cássia Fortuna Broti Dente - RF 737.839.4/1
2 – Andrea Carla Aydar de Melo Generoso - RF 588.245.1/2
3 – Eliana Alves Moreira Carias - RF 687.675.7/2
II - A Comissão ora designada procederá à apuração dos 

fatos e eventuais responsabilidades, relativamente ao contido 
no P.A. 2015-0.029.382-9, devendo apresentar o relatório con-
clusivo sobre o apurado no prazo de 20 (vinte) dias.

III - Para o cabal cumprimento de suas atribuições, a Co-
missão poderá, dentre outros procedimentos, solicitar dados, 
levantamentos e informações, bem como, examinar registros e 
quaisquer documentos que se fizerem necessários.

IV - Essa Portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA N° 03, DE 04 DE MAIO DE 2015
O Diretor de Escola da EMEI Marcílio Dias, no uso de suas 

atribuições legais, e, com fundamento no artigo 201 da Lei 
8989/79, alterado pela Lei 13.519/03 e o disposto no Decreto 
43.233/03,

RESOLVE:
I - Fica constituída a Comissão de Apuração Preliminar 

composta pelos seguintes servidores, sob a presidência do pri-
meiro nomeado e secretaria do último:

1 – Rita de Cássia Fortuna Broti Dente - RF 737.839.4/1
2 – Andrea Carla Aydar de Melo Generoso - RF 588.245.1/2
3 – Eliana Alves Moreira Carias - RF 687.675.7/2
II - A Comissão ora designada procederá à apuração dos 

fatos e eventuais responsabilidades, relativamente ao contido 
no P.A. 2015-0.101.389-7, devendo apresentar o relatório con-
clusivo sobre o apurado no prazo de 20 (vinte) dias.

III - Para o cabal cumprimento de suas atribuições, a Co-
missão poderá, dentre outros procedimentos, solicitar dados, 
levantamentos e informações, bem como, examinar registros e 
quaisquer documentos que se fizerem necessários.

IV - Essa Portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO 
BUTANTÃ

 BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS
APM do CEI PINHEIROS – Processo nº 2014-

0.064.187-6
Tendo em vista os elementos constantes no processo nº 

2014-0.064.187-6, em especial às manifestações de folhas 13, 
com base na competência que me foi delegada pelo inciso 
I do Art. 2º do Decreto 55.839/2015, e ainda, nos termos do 
Decreto 53484/2012, autorizo observadas as formalidades 
legais e cautela de estilo a baixa de 01 Retroprojetor com no 
mínimo de 2500 lúmens de luminosidade, Marca VISOGRAF, 
Modelo VG 300, nº patrimonial 4357388; 01 Impressora Jato 
de Tinta Colorida Marca Epson, Modelo C67 nº patrimonial 
4.306.338; 01 Ventilador de Parede com diâmetro de 60cm, 
chave de controle de velocidade e grade de proteção Cromado, 
Marca VENTISILVA, nº patrimonial 4.034.119; 01 Ventilador de 
Parede, Marca VENTISOL , Modelo Tufão, 110 V, nº patrimonial 
4.512.873; 01 Equipamento Transceptor de Fac-Símile com 
impressão em papel comum, Multifuncional, Marca Brother nº 
patrimonial 3.909.557; 02 Persianas Verticais em Tecido Azul 
Claro comprimento 230x160 altura, Marca Novo Horizonte 
nsº patrimoniais 4159260 e 4159261, por se tratarem de bens 
danificados irrecuperáveis.

APM da EMEF CONDE LUIZ EDUARDO MATARAZZO–
Processo nº2004-0.050.221-2 Tendo em vista os elementos 
constantes no processo nº2004-0.050.221-2, em especial às 

Subprefeitura de Vila Mariana, estabelecida na Portaria nº. 034/
SPVM-GAB/2015 de acordo com o estabelecido dos Decretos 
nº. 15.627/79 e 51.832/10, Portaria nº. 22/SMSP/2005, bem 
como em legislação pertinentes.

V – O Presidente foi designado nos termos da Lei Federal 
nº. 8.666/1993, em seu artigo 53.

VI – Os integrantes da Comissão, ora constituída, deverão 
servir sem prejuízo de suas funções.

VII - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário, em especial as 
Portarias n°.’s 089/SPVM/GAB/2011, 008/SPVM/GAB/12 e 035/
SPVM/GAB/13.

 CULTURA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 ADIATAMENTO DO ARTIGO 2º, INSICO VI, 
DA LEI 10.513/88 - DIÁRIAS COM VIAGEM A 
BRASÍLIA - DF.

2015-0.107.443-8. À vista do informado às fls. 28 e 29 do 
presente, Retifico o despacho prolatado em fl. 27, para fazer 
constar a autorização para 03 diárias no valor de R$ 1.547.46 
(hum mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis 
centavos), conforme cálculo de fls. 30, e não como constou, 
mantendo-se Ratificados os demais termos.

 CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

 CENTRO CULTURAL - EXPEDIENTE

 PORTARIA Nº 11/CCSP/2015
Omissão de Publicação no DOC de 29.04.2015
2015.0.105.658-8 O Diretor do Centro Cultural São 

Paulo, no uso da competência que lhe foi outorgada pelo 
item 6 do Decreto nº 55.823/2014, com fundamento no item 
8.2, das Disposições Gerais do mesmo dispositivo, em face da 
manifestação da Comissão de Avaliação e da Assessoria Jurí-
dica, bem como à vista dos elementos constantes no processo 
administrativo nº 2015-0.105.658-8.

RESOLVE: 
1. Autorizar a cessão dos espaços de convivência e biblio-

teca do Centro Cultural São Paulo, da Secretaria Municipal de 
Cultura, à FUNDACIÓN MAPFRE – Delegação Brasil, inscrita 
no CNPJ sob n° 64.916.265/0001-17, representada por Wilson 
Toneto, inscrito no CPF sob n° 043.399.058-95, para realização 
de gravações para produção de vídeos, que serão divulgados no 
Portal Eduque Seu Mundo, nos dias 29 e 30 de abril de 2015.

2. A cessão será autorizada sem recolhimento público, por 
se tratar de instituição sem fins lucrativos, conforme item 8.2 
das Disposições Gerais do Decreto Municipal nº 55.823/2014.

3. A Cessionária arcará com todas as despesas para reali-
zação do evento.

4. A sala deverá ser entregue nas mesmas condições em 
que foi recebida.

5. As atividades desenvolvidas pela cessionária serão de 
sua exclusiva responsabilidade, devendo arcar com eventuais 
prejuízos que vier a causar ao espaço cedido ou a terceiros, 
eximindo a Secretaria Municipal de Cultura de qualquer respon-
sabilidade neste sentido.

6. O cumprimento das obrigações decorrentes da cessão 
deverá ser fiscalizado pela Coordenação Técnica de Projetos 
Centro Cultural São Paulo.

 DEPTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO  MUSEU 
DA CIDADE DE SÃO PAULO

Expediente MCSP/DPH/2015-014
Assunto: Autorização do uso de duas (02) imagens do Acer-

vo do Museu da Cidade de São Paulo
À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial o parecer da Comissão de Avaliação das Solicitações de 
Materiais Integrantes dos Acervos da SMC e com respaldo no 
Decreto 55.823, de 29 de dezembro de 2014, AUTORIZO a 
cessão de uma (02) imagens do Museu da Cidade de São Paulo/
DPH/SMC, para Clau Fonseca – Treinamento e Memória, CNPJ 
11.174.197/0001-00 na pessoa de Claudia Virginia Duarte Rozo 
Fonseca, portadora do CPF 971.687.008-63 a serem utilizadas 
no livro “90 anos da Escola de Belas Artes de São Paulo”, 
conforme descrito em expediente. A Comissão entende que 
de acordo com o Decreto 55.823 publicado no Diário Oficial da 
Cidade em 29 de dezembro de 2014 que regulamenta a cessão 
de imagens, o item 27.1.2.2. - 9585 edições com até 2000 de 
2000 exemplares. Ficam, portanto, garantidas as conformidades 
legais da cessão com a cobrança de R$ 200,00 da imagens 
(02) do Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo, 
deliberando que as imagens objeto da análise acima po-
derão ser cedidas ao solicitante.

 EDUCAÇÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 2.296, DE 
31 DE MARÇO DE 2015, PUBLICADA NO DOC DE 
01/04/15

Altera a Portaria nº 1.616, de 27 de fevereiro de 2015, que 
divulga os valores do Programa de Transferência de Recursos 
Financeiros – PTRF, às Associações de Pais e Mestres – APMs, 
das Unidades Educacionais da Rede Municipal Direta de Ensino, 
para o ano de 2015.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º - Alterar as datas do 1º (primeiro) período para 

realização das despesas do PTRF, conforme segue, mantidos os 
demais termos:

ANEXO V– REPASSES
Repasse
Data referência para crédito em conta corrente
Data final do período para realizar despesas
Data para as UEs prestarem contas para a DRE
1º (primeiro)
a partir da data de publicação da Portaria
30/04/2015
04 a 08/05/2015
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
FREGUESIA / BRASILÂNDIA

 PORTARIA Nº 32, DE 30 ABRIL DE 2015.
O Diretor Regional de Educação, no uso de suas atribuições 

conferidas pela Portaria SME nº 690, de 20/01/2011 e do que 
consta do P.A. nº 2011-0.333.254-2 e

CONSIDERANDO:
- o disposto na Lei Federal nº 12.101/09 e no Decreto nº 

8.242/14
RESOLVE:
Art. 1º - A IGREJA EVANGÉLICA NOVA CANAÃ, CNPJ: 

64.161.235/0001-48, situada à Rua Luís Faccini, 424 V. Tere-
zinha, São Paulo SP, tem seu credenciamento renovado, nos 
termos da Portaria SME nº 690, 20/01/11, com a Secretaria 
Municipal de Educação de São Paulo por meio da Diretoria 
Regional de Educação Freguesia /Brasilândia concedido pela 
Portaria nº 79, de 09/12/11.
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2015-0.226.204-1 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 
- BUTANTA

DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.226.205-0 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.226.206-8 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.226.207-6 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.226.209-2 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.226.212-2 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.227.346-9 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.227.348-5 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.227.384-1 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.227.657-3 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.232.468-3 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.232.472-1 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.236.717-0 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015

 PORTARIA Nº 1.810, DE 24 DE FEVEREIRO DE 
2016

DIVULGA OS VALORES DO PROGRAMA DE 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS 
– PTRF, ÀS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E MESTRES – 
APMS, DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 
MUNICIPAL DIRETA DE ENSINO, E APMSUACS 
DOS CENTROS EDUCACIONAIS UNIFICADOS – 
CEUS, PARA O ANO DE 2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e

CONSIDERANDO:
- a Lei Municipal nº 13.991, de 10 de junho de 2005, que 

institui o Programa de Transferência de Recursos Financeiros às 
Associações de Pais e Mestres das Unidades Educacionais da 
Rede Municipal de Ensino;

- o Decreto Municipal nº 46.230, de 23 de agosto de 2005, 
que regulamenta a Lei nº 13.991/05, com as alterações do De-
creto Municipal n.º 47.837, de 31 de outubro de 2006;

- a Portaria SME nº 4.554, de 11 de novembro de 2008, que 
estabelece procedimentos para transferência e prestação de 
contas dos recursos destinados à execução do PTRF;

- a Portaria SME nº 2.251, de 03 de abril de 2009, que 
estabelece a inclusão das Associações de Pais e Mestres - APM 
das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino, 
recém-criadas, no PTRF;

- o Decreto Municipal nº 56.343, de 18/08/2015, que es-
tende o PTRF para os Centros Educacionais Unificados – CEUs:

- a Portaria SME nº 7.464, de 03/12/2015, que institui o 
Programa "São Paulo Integral" nas EMEIS, EMEFS, EMEFMS, 
EMEBS e nos CEUs da Rede Municipal de Ensino;

- a importância de viabilizar recursos financeiros para 
a implementação de programas da Secretaria Municipal de 
Educação e os projetos das Unidades Educacionais da Rede 
Municipal de Ensino,

RESOLVE:
Art.1º - Ficam divulgados os valores do Programa de Trans-

ferência de Recursos Financeiros – PTRF, às Associações de Pais 
e Mestres – APMs, das Unidades Educacionais da Rede Muni-
cipal Direta de Ensino, e APMSUACs dos Centros Educacionais 
Unificados – CEUs, para o ano de 2016.

Art.2º - O valor previsto para cada repasse será estabele-
cido por tipo de Unidade Educacional beneficiária, conforme 
Anexos I, II, III e IV desta Portaria, calculado de acordo com 
o número de alunos matriculados, obtido no Censo Escolar/
INEP/2015 e CEU Gestão, Anexo V, conforme o estabelecido no 
Art. 2º, § 1º e inc. II do Decreto 56.343/2015.

§ 1º - Serão utilizados para cálculo dos valores a serem 
transferidos os dados definitivos constantes na Portaria MEC nº 
18, de 14/01/2016, publicada no DOU em 18/01/2016;

§2º - As Unidades Educacionais criadas após a data limite 
para a participação no Censo Escolar/INEP/MEC, serão inseridas 
no Programa de Transferência de Recursos Financeiros – PTRF, 
conforme o disposto na Portaria SME nº 2.251/09.

Art.3º - As Unidades Educacionais que aderiram ao Progra-
ma “São Paulo Integral” terão percentuais acrescidos sobre os 
valores fixos do PTRF demonstrados no ANEXO VI, estabeleci-
dos pelo número de alunos constantes no Censo Escolar/INEP/
MEC, de acordo com os incisos e parágrafos do Art. 18 da Por-
taria nº 7.464, de 03/12/2015 e número de turmas organizadas 
em cada uma das UEs participantes do Programa.

Art.4º - Os recursos destinados ao Programa “São Paulo 
Integral” e transferidos à conta do PTRF deverão complementar 
as despesas de atividades e ações que efetivamente contribui-
rão para potencializar as demandas em relação aos tempos, 
espaços e materiais imprescindíveis à implantação e imple-
mentação do referido Programa e previstas no artigo 3º da Lei 
Municipal nº 13.991/05.

Art.5º - Para implantação e implementação do Programa 
“São Paulo Integral”,

as Unidades Educacionais terão o acréscimo de R$ 
10.000,00(dez mil reais) apenas no 1º repasse e a título de 
adesão, conforme §1º do inc. III, art. 18 da referida Portaria.

Parágrafo Único - A transferência dos recursos previstos no 
caput deste artigo far-se-á juntamente com o repasse normal 
do PTRF e a prestação de contas ocorrerá observado o prazo 
estabelecido nesta Portaria.

Art.6º - Somente fará jus aos repasses do PTRF, a Associa-
ção que estiver em conformidade com o caput do artigo 4º e 
parágrafo 2º da Lei Municipal nº 13.991/05 (prestar contas de 
acordo com a Lei Orgânica do Município) e atender ao item 6 
e subitens do Anexo I, da Portaria SME nº 4.554/08 (após pres-
tação de contas aprovada, requerer o pagamento do repasse 
seguinte).

- DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista 
dos elementos constantes no presente, e em conformidade com 
o disposto no Decreto nº 19.512/84, artigo 1º., inciso IX, Decreto 
nº 38.171, de 23 de julho de 1999 e Decreto n° 45.787, de 23 
de março de 2005, AUTORIZO o recebimento em Doação, do(s) 
bem(ns) elencados(s) a seguir : - 01 AR CONDICIONADO EVA-
PORADOR, MARCA: SAMSUNG, MODELO: SPLIT 1800 B, COR: 
BRANCA, 220V; 01 AR CONDICIONADO CONDENSADOR, MAR-
CA: SAMSUNG, MODELO: SPLIT 1800 B, COR: BRANCA, 220V.

2015-0.320.437-1 - CEI COHAB RAPOSO TAVARES - DO-
AÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais 
e Mestres do(a) CEI COHAB RAPOSO TAVARES - C.N.P.J nº: 
06.352.331/0001-77 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes no presente, 
e em conformidade com o disposto no Decreto nº 19.512/84, 
artigo 1º., inciso IX, Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999 
e Decreto n° 45.787, de 23 de março de 2005, AUTORIZO o 
recebimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir : - 
01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MARCA: EPSON, MODELO: 
ECOTANK L365, COR: PRETA, BIVOLT.

2015-0.318.492-3 - EMEF PROFESSORA EDA TEREZINHA 
CHICA MEDEIROS - DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-
Associação de Pais e Mestres do(a) EMEF PROFESSORA EDA 
TEREZINHA CHICA MEDEIROS - C.N.P.J nº: 61.370.102/0001-
93 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À 
vista dos elementos constantes no presente, e em conformidade 
com o disposto no Decreto nº 19.512/84, artigo 1º., inciso IX, 
Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999 e Decreto n° 45.787, 
de 23 de março de 2005, AUTORIZO o recebimento em Doação, 
do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir : - 11 VENTILADORES DE 
TETO, MARCA: ARGE, MODELO: CLASSIC, COR: CINZA, 110V.

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC DESPACHOS: LISTA 2016-2-033

GABINETE DO SECRETARIO
ENDERECO: RUA BORGES LAGOA, 1230
PROCESSOS DA UNIDADE SME-12
2014-0.127.386-2 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

CAMPO LIMPO
DOCUMENTAL
DESPACHO DO SECRETARIO
SME
2014-0.127.386-2 - APURAC AO PRELIMINAR - EMEF MA-

RIO MOURA E ALBUQUERQUE, BACHAREL DRE CAM PO LIMPO 
- A VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES NESTE PROCESSO, 
NOTAD AMENTE DAS CONCLUSOES ALCANCADAS PELA CO-
MISSAO DE APURACAO PRELIM INAR A FL. 116 A 118/122, DAS 
MANIFESTACOES DA ASSESSORIA JURIDIC A DA DRE CAMPO 
LIMPO AS FLS. 126/127, DA ASSISTENCIA TECNICA/SME AS 
FLS. 129 A 132 E DAS DISPOSICOES DO DECRETO N 43.233/03, 
DETER MINO O ARQUIVAMENTO DO PRESENTE, COM FULCRO 
NO INCISO II DO ARTIG O 102 DO DECRETO MUNICIPAL N 
43.233/03.

2014-0.355.874-0 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCA-
CAO DE ITAQUERA

DOCUMENTAL
DESPACHO DO SECRETARIO
SME
2014- 0.355.874-0 - CEU E MEI DOM JOSE GASPAR DRE 

ITAQUERA - APURACAO PRELIMINAR - A VISTA DOS ELEMEN-
TOS CONSTANTES NESTE PROCESSO, NOTADAMENTE DAS 
CONCLUS OES ALCANCADAS PELA COMISSAO DE APURACAO 
PRELIMINAR AS FLS. 234 A 240 E 252/251, DAS MANIFESTA-
COES DA ASSESSORIA JURIDICA DA DRE I TAQUERA AS FLS. 
255/256, DA ASSISTENCIA TECNICA DE SME AS FLS. 25 9 A 262 
E DAS DISPOSICOES DO DECRETO N 43.233/03, DETERMINO O 
ARQ UIVAMENTO DO PRESENTE, COM FULCRO NO INCISO II 
DO ARTIGO 102 DO D ECRETO MUNICIPAL N 43.233/03.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO BUTANTA
ENDERECO: RUA AZEM ABDALLA AZEM, 564/574
PROCESSOS DA UNIDADE SME/DRE-BT/DIPLA/CT
2015-0.226.163-0 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.226.174-6 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.226.176-2 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.226.180-0 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.226.182-7 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.226.184-3 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.226.186-0 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.226.187-8 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.226.193-2 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.226.194-0 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.226.196-7 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.226.198-3 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.226.199-1 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.226.200-9 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.226.201-7 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.226.202-5 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015
2015-0.226.203-3 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO 

- BUTANTA
DEFERIDO
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2015 04/12/2015

e em conformidade com o disposto no Decreto nº 19.512/84, 
artigo 1º., inciso IX, Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999 
e Decreto n° 45.787, de 23 de março de 2005, AUTORIZO o 
recebimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir 
: - 01 VENTILADOR, MARCA: VENTISOL, MODELO: OSCILANTE 
DE COLUNA, 60CM, BIVOLT.

2012-0.335.102-6 - EMEFM GUIOMAR CABRAL - DOAÇÃO 
SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais e Mestres 
do(a) EMEFM GUIOMAR CABRAL - C.N.P.J nº: 01.915.010/0001-
10 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À 
vista dos elementos constantes no presente, e em conformidade 
com o disposto no Decreto nº 19.512/84, artigo 1º., inciso IX, 
Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999 e Decreto n° 45.787, 
de 23 de março de 2005, AUTORIZO o recebimento em Doação, 
do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir : - 01 VENTILADOR DE CO-
LUNA, MARCA: VENTIDELTA, MODELO: VCVD 60, COR: PRETA, 
BIVOLT; 02 VENTILADORES DE PAREDE, MARCA: VENTIDELTA, 
MODELO: VPVD 40, COR: PRETA, 110V.

2012-0.337.433-6 - EMEI PAPA JOÃO PAULO II - DOAÇÃO 
SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais e Mestres 
do(a) EMEI PAPA JOÃO PAULO II - C.N.P.J nº: 07.716.346/0001-
30 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À 
vista dos elementos constantes no presente, e em conformidade 
com o disposto no Decreto nº 19.512/84, artigo 1º., inciso IX, 
Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999 e Decreto n° 45.787, 
de 23 de março de 2005, AUTORIZO o recebimento em Doa-
ção, do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir : - 01 LAVADORA DE 
ROUPAS, 10KG, FABRICANTE: MADSON ELETROMETALÚRGICA 
LTDA, MODELO: LAVAMAX, COR: BRANCA, 110V; 01 MINI RACK 
COM 02 BANDEJAS E 01 CALHA DE 08 TOMADAS, FABRICANTE: 
PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICA-
ÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, MODELO: 500X8U, COR: PRETA.

2015-0.092.911-1 - CEI JARDIM DAS ORQUIDEAS - DO-
AÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais 
e Mestres do(a) CEI JARDIM DAS ORQUIDEAS - C.N.P.J nº: 
07.914.561/0001-45 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes no presente, 
e em conformidade com o disposto no Decreto nº 19.512/84, ar-
tigo 1º., inciso IX, Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999 e 
Decreto n° 45.787, de 23 de março de 2005, AUTORIZO o rece-
bimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir : - 01 
VENTILADOR DE PAREDE, MARCA: DELTA, MODELO: PREMIUM, 
60CM, BIVOLT, COR: PRETA.

2013-0.321.497-7 - EMEF DESEMBARGADOR EUCLIDES 
CUSTÓDIO DA SILVEIRA - DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOA-
DOR: APM-Associação de Pais e Mestres do(a) EMEF DESEM-
BARGADOR EUCLIDES CUSTÓDIO DA SILVEIRA - C.N.P.J nº: 
43.190.685/0001-99 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes no presente, 
e em conformidade com o disposto no Decreto nº 19.512/84, ar-
tigo 1º., inciso IX, Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999 e 
Decreto n° 45.787, de 23 de março de 2005, AUTORIZO o rece-
bimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir : - 01 
MIXER GOURMET, MARCA: DELLAR, MODELO: DMX433, 110V, 
COR: PRETA; 01 TANQUINHO, MARCA: COLORMAQ, MODELO: 
LCM, 10KG, 110V, COR: BRANCA; 01 LIQUIDIFICADOR, MARCA: 
ELECTROLUX, MODELO: EASY LINE BBR20, 110V, COR: PRETA.

2013-0.210.206-7 - EMEI PADRE CHARBONNEAU - DO-
AÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais 
e Mestres do(a) EMEI PADRE CHARBONNEAU - C.N.P.J nº: 
59.841.270/0001-78 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes no presente, 
e em conformidade com o disposto no Decreto nº 19.512/84, 
artigo 1º., inciso IX, Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999 
e Decreto n° 45.787, de 23 de março de 2005, AUTORIZO o 
recebimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir : 
- 01 SISTEMA DE SEGURANÇA COMPOSTO POR: 01 APARELHO 
DVR, MARCA: ECOTRONIC, MODELO: STAND ALONE, H.264, 
16 CANAIS PARA VÍDEO, COR: PRETA, 110V, 04 CÂMERAS, 
MARCA: ECOTRONIC, MODELO: CCD COM INFRA RED ECO-3, 
1/3. 12V, 04 CÂMERAS, MARCA: SONY, MODELO: CCD COLOR, 
500 LINHAS, 12V, 02 CÂMERAS, MARCA: ECOTRONIC, MODELO: 
CCD COM INFRA RED ECO 50, 12V, 01 MONITOR, MARCA: AOC, 
MODELO: LED 18'', COR: PRETA, 110V; 01 TORNEIRA ELÉTRICA, 
MARCA: FAME, MODELO: BICA MÓVEL, 220V.

2013-0.132.179-2 - EMEF GENERAL LIBERATO BITTEN-
COURT - DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Asso-
ciação de Pais e Mestres do(a) EMEF GENERAL LIBERATO 
BITTENCOURT - C.N.P.J nº: 52.030.970/0001-33 - DONATÁRIO: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista dos ele-
mentos constantes no presente, e em conformidade com o 
disposto no Decreto nº 19.512/84, artigo 1º., inciso IX, Decreto 
nº 38.171, de 23 de julho de 1999 e Decreto n° 45.787, de 23 
de março de 2005, AUTORIZO o recebimento em Doação, do(s) 
bem(ns) elencados(s) a seguir : - 04 TELAS RETRÁTEIS PARA 
PROJETOR EM TECIDO VINIL, MARCA: VISOGRAF, MODELO: 
TLRT 150 84'', MEDIDAS: 1,50X1,50M, 110V.

2013-0.304.238-6 - CEI JARDIM DAS ORQUIDEAS - DO-
AÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais 
e Mestres do(a) CEI JARDIM DAS ORQUIDEAS - C.N.P.J nº: 
07.914.561/0001-45 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes no presente, 
e em conformidade com o disposto no Decreto nº 19.512/84, 
artigo 1º., inciso IX, Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999 
e Decreto n° 45.787, de 23 de março de 2005, AUTORIZO o 
recebimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir 
: - 01 CAMA ELÁSTICA COM ESTRUTURA METÁLICA, MARCA: 
CASTELO MÁGICO, MEDIDAS: 2,10X4,30M.

2015-0.328.796-0 - EMEF DOUTOR JOSÉ DIAS DA SILVEIRA 
- DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de 
Pais e Mestres do(a) EMEF DOUTOR JOSÉ DIAS DA SILVEIRA 
- C.N.P.J nº: 52.034.048/0001-14 - DONATÁRIO: SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes 
no presente, e em conformidade com o disposto no Decreto nº 
19.512/84, artigo 1º., inciso IX, Decreto nº 38.171, de 23 de ju-
lho de 1999 e Decreto n° 45.787, de 23 de março de 2005, AU-
TORIZO o recebimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) 
a seguir : - 02 MICROFONES, MARCA: YOGA HT 81, MODELO: 
SHOTGUN; 01 MESA DE SOM 4 CANAIS USB, MARCA: CICLO-
TRON, MODELO: MXM 04 SD; 01 HD 500GB EXTERNO, MARCA: 
SEAGATE, MODELO: HX MT050 DF S2; 01 GLOBO TERRESTRE 
30CM, MARCA: NOVA RICO, MODELO: POLITICO AUTO RELEVO; 
01 RÁDIO MINI SYSTEM, CD/MP3/USB/AM/FM 200, MARCA: 
LG, MODELO: CM4340; 04 RELÓGIOS DE XADREZ, MARCA: 
JAEHRI, MODELO: ANALÓGICO.

2015-0.317.634-3 - EMEF PEDRO NAVA - DOAÇÃO SEM 
ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais e Mestres do(a) 
EMEF PEDRO NAVA - C.N.P.J nº: 64.047.905/0001-08 - DONA-
TÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista dos 
elementos constantes no presente, e em conformidade com o 
disposto no Decreto nº 19.512/84, artigo 1º., inciso IX, Decreto 
nº 38.171, de 23 de julho de 1999 e Decreto n° 45.787, de 23 
de março de 2005, AUTORIZO o recebimento em Doação, do(s) 
bem(ns) elencados(s) a seguir : - 01 PURIFICADOR DE ÁGUA 
REFRIGERADO, MARCA: IBBL, MODELO: FR-600, COR: BRANCA.

2013-0.064.087-8 - EMEF CANDIDO PORTINARI - DOAÇÃO 
SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais e Mestres 
do(a) EMEF CANDIDO PORTINARI - C.N.P.J nº: 52.026.515/0001-
64 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À 
vista dos elementos constantes no presente, e em conformidade 
com o disposto no Decreto nº 19.512/84, artigo 1º., inciso IX, 
Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999 e Decreto n° 45.787, 
de 23 de março de 2005, AUTORIZO o recebimento em Doação, 
do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir : - 01 TV 40'', MARCA: 
SONY, MODELO: 40BX455, BIVOLT; 01 PROJETOR MULTIMÍDIA 
POWERLITE, MARCA: EPSON, MODELO: S12, 110V.

2014-0.306.064-5 - EMEI MARIA JOSÉ DUPRÉ - DOAÇÃO 
SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais e Mestres 
do(a) EMEI MARIA JOSÉ DUPRÉ - C.N.P.J nº: 60.270.105/0001-92 

2015-0.321.615-9 - EMEF EDUARDO PRADO - DOAÇÃO 
SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais e Mestres 
do(a) EMEF EDUARDO PRADO - C.N.P.J nº: 44.416.220/0001-
76 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À 
vista dos elementos constantes no presente, e em conformidade 
com o disposto no Decreto nº 19.512/84, artigo 1º., inciso IX, 
Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999 e Decreto n° 45.787, 
de 23 de março de 2005, AUTORIZO o recebimento em Doação, 
do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir : - 01 CAIXA AMPLIFICADA 
MULTIUSO, MARCA: LEACS, MODELO: MAC 50 USB/BLUETOO-
TH, CORES: CINZA/PRETA. BIVOLT; 01 CAIXA AMPLIFICADA 
MULTIUSO, MARCA: BOXER, MODELO: M6A USB/HEADSET, 
COR: PRETA, BIVOLT.

2016-0.003.298-9 - EMEF ANTONIA E ARTUR BEGBIE - 
DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais 
e Mestres do(a) EMEF ANTONIA E ARTUR BEGBIE - C.N.P.J nº: 
51.721.397/0001-41 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes no presente, 
e em conformidade com o disposto no Decreto nº 19.512/84, 
artigo 1º., inciso IX, Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999 
e Decreto n° 45.787, de 23 de março de 2005, AUTORIZO o 
recebimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir 
: - 01 IPAD MINI, WI-FI 16G, MODELO: MD531BR A, TELA 7,9'', 
MARCA: APPLE, COR: PRATEADA.

2015-0.307.615-2 - CEI DA DAMARIS CASTILHO III - DOA-
ÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
COMUNITÁRIA EM ITAQUERA E ADJACÊNCIAS/ CEI DA DA-
MARIS CASTILHO III - C.N.P.J nº: 00.265.814/0001-58 - DONA-
TÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista dos 
elementos constantes no presente, e em conformidade com o 
disposto no Decreto nº 19.512/84, artigo 1º., inciso IX, Decreto 
nº 38.171, de 23 de julho de 1999 e Decreto n° 45.787, de 23 
de março de 2005, AUTORIZO o recebimento em Doação, do(s) 
bem(ns) elencados(s) a seguir : - 34 CONJUNTOS DE MESA EM 
MDF, QUADRADA COM 04 CADEIRAS COLORIDAS, MODELO: 
REFEITÓRIO, MEDIDAS: 0,80X0,80M, FABRICANTE: COMPETI-
ÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS.

2015-0.306.685-8 - EMEF VIRGILIO DE MELLO FRANCO - 
DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais 
e Mestres do(a) EMEF VIRGILIO DE MELLO FRANCO - C.N.P.J nº: 
62.458.765/0001-27 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes no presente, 
e em conformidade com o disposto no Decreto nº 19.512/84, 
artigo 1º., inciso IX, Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999 
e Decreto n° 45.787, de 23 de março de 2005, AUTORIZO o 
recebimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir 
: - 01 BEBEDOURO PARA NECESSIDADES ESPECIAIS, MARCA: 
LÍDER, MODELO: MANANCIAL, 127V, 60Hz, 100W; 01 MESA 
PARA CADEIRANTE, MARCA: CIVIAM, MODELO: ESTUDANTE, 
MEDIDAS: 800X610MM.

2015-0.313.611-2 - EMEF PROFESSOR NELSON PIMEN-
TEL QUEIROZ - DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-
Associação de Pais e Mestres do(a) EMEF PROFESSOR NELSON 
PIMENTEL QUEIROZ - C.N.P.J nº: 44.973.675/0001-92 - DONA-
TÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista dos 
elementos constantes no presente, e em conformidade com o 
disposto no Decreto nº 19.512/84, artigo 1º., inciso IX, Decreto 
nº 38.171, de 23 de julho de 1999 e Decreto n° 45.787, de 23 
de março de 2005, AUTORIZO o recebimento em Doação, do(s) 
bem(ns) elencados(s) a seguir : - 02 PURIFICADORES DE ÁGUA, 
COR: PRATA, MODELO: BRX-40 PRESSÃO ELÉTRICA, 149W, 
MARCA: BEGEL.

2015-0.281.219-0 - EMEF CONDE PEREIRA CARNEIRO - 
DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais 
e Mestres do(a) EMEF CONDE PEREIRA CARNEIRO - C.N.P.J nº: 
51.168.219/0001-35 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes no presente, 
e em conformidade com o disposto no Decreto nº 19.512/84, 
artigo 1º., inciso IX, Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999 
e Decreto n° 45.787, de 23 de março de 2005, AUTORIZO o 
recebimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir 
: - 01 IMPRESSORA, MARCA: EPSON, MODELO: L365, COR: 
PRETA, 100/240V.

2015-0.259.222-0 - EMEF CONDE PEREIRA CARNEIRO - 
DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais 
e Mestres do(a) EMEF CONDE PEREIRA CARNEIRO - C.N.P.J nº: 
51.168.219/0001-35 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes no presente, 
e em conformidade com o disposto no Decreto nº 19.512/84, 
artigo 1º., inciso IX, Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999 
e Decreto n° 45.787, de 23 de março de 2005, AUTORIZO o 
recebimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir 
: - 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MODELO: SPLIT PISO 
TETO, 36000 BTUS, 220V, MARCA: CARRIER, COR: BRANCA.

2015-0.248.878-3 - EMEF PROFESSOR NELSON PIMEN-
TEL QUEIROZ - DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-
Associação de Pais e Mestres do(a) EMEF PROFESSOR NELSON 
PIMENTEL QUEIROZ - C.N.P.J nº: 44.973.675/0001-92 - DONA-
TÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista dos 
elementos constantes no presente, e em conformidade com o 
disposto no Decreto nº 19.512/84, artigo 1º., inciso IX, Decreto 
nº 38.171, de 23 de julho de 1999 e Decreto n° 45.787, de 23 
de março de 2005, AUTORIZO o recebimento em Doação, do(s) 
bem(ns) elencados(s) a seguir : - 06 VENTILADORES, MODELO: 
DE PAREDE, 60CM, OSCILANTE, MARCA: VENTISOL, COR: 
PRETA, BIVOLT.

2015-0.235.150-8 - EMEF PROFESSOR ANTONIO DE SAM-
PAIO DORIA - DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Asso-
ciação de Pais e Mestres do(a) EMEF PROFESSOR ANTONIO DE 
SAMPAIO DORIA - C.N.P.J nº: 51.947.497/0001-90 - DONATÁRIO: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos 
constantes no presente, e em conformidade com o disposto no 
Decreto nº 19.512/84, artigo 1º., inciso IX, Decreto nº 38.171, 
de 23 de julho de 1999 e Decreto n° 45.787, de 23 de março 
de 2005, AUTORIZO o recebimento em Doação, do(s) bem(ns) 
elencados(s) a seguir : - 01 COPIADORA DIGITAL, MODELO: AFI-
CIO MP2851, MARCA: RICOH, 110V; 01 GUILHOTINA MODELO: 
FACÃO M-30, 20 FOLHAS, MARCA: MARES; 01 REFILADORA DE 
PAPEL, MODELO: M-30, 10 FOLHAS, MARCA: MARES.

2015-0.228.126-7 - CEI PROFESSORA MARIA MARGARIDA 
RODRIGUES DE OLIVEIRA-GUIDA - DOAÇÃO SEM ENCAR-
GOS - DOADOR: APM-Associação de Pais e Mestres do(a) CEI 
PROFESSORA MARIA MARGARIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA-
GUIDA - C.N.P.J nº: 07.716.306/0001-98 - DONATÁRIO: SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos 
constantes no presente, e em conformidade com o disposto no 
Decreto nº 19.512/84, artigo 1º., inciso IX, Decreto nº 38.171, 
de 23 de julho de 1999 e Decreto n° 45.787, de 23 de março 
de 2005, AUTORIZO o recebimento em Doação, do(s) bem(ns) 
elencados(s) a seguir : - 01 APARELHO TELEFÔNICO COM FIO E 
CHAVE, MARCA: ELGIN, MODELO: TCF 2000.

2015-0.081.957-0 - EMEF MARINA VIEIRA DE CARVALHO 
MESQUITA - DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-
Associação de Pais e Mestres do(a) EMEF MARINA VIEIRA DE 
CARVALHO MESQUITA - C.N.P.J nº: 51.959.302/0001-22 - DO-
NATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista dos 
elementos constantes no presente, e em conformidade com o 
disposto no Decreto nº 19.512/84, artigo 1º., inciso IX, Decreto 
nº 38.171, de 23 de julho de 1999 e Decreto n° 45.787, de 23 
de março de 2005, AUTORIZO o recebimento em Doação, do(s) 
bem(ns) elencados(s) a seguir : - 04 CÂMERAS 3.6MM, MARCA: 
INTELBRAS, MODELO: VM S3020 IR, COR: BRANCA, 12W 1 A; 
01 CÂMERA COLOR MICRO CCD 2.1MM, MARCA: TOPWAY, 
MODELO: DAY NIGTH HM 53, COR: PRETA, 12W, 500MA.

2012-0.256.997-4 - CEI JARDIM PANAMERICANO - DO-
AÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais 
e Mestres do(a) CEI JARDIM PANAMERICANO - C.N.P.J nº: 
07.666.246/0001-46 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes no presente, 
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ITALLO BETARELLO JOSÉ ALAOR GALAN OLIVEIRA 512.685.1.2
 ELISA FELIX BARBOSA 700.038.3.2
 MARIA APARECIDA CARVALHO BARTHOLO 643.068.6.1
JÂNIO QUADROS, PRESIDENTE ANDREA CRISTINA CREPALDI PEREIRA 724.654.4.1
 SANDRA REGINA BELLI 597.194.2.3
 KELLY CRISTINA COSTA E SILVA 733.142.8.1
JONISE MÁXIMO DA FONSECA, PROF MARINILCE RODRIGUES 299.349.0.8
 ALESSANDRA BORGES PINTO 741.762.4.1
 EDUARDO MADUREIRA REIS 774.396.8.1
JOSÉ AUGUSTO CESAR NEIDE MOHAMAD SMALL 560.448.6.2
 ANETE ELISA G. DE MOURA 608.198.3.2
 SONIA ORTEGA F. SILVESTRE 558.780.8.2
JOSÉ BONIFÁCIO DE A. E SILVA ROSANGELA DE LUCIA HERNANI 745.124.5.1
 ANA MARIA RANGEL 648.014.4.1
 MARIA CRISTINA ALENCAR PEREIRA 684.593.2.1
JOSÉ JOAQUIM DA SILVA MARIA APARECIDA DOS SANTOS TEXEIRA 479.286.6.5
 FATIMA REGINA 715.587.5.2
 MARIA JOSE MARTINS 677.528.4.2
LAURA FUNFAS LÊ SUEUER ANA RUTE BONETTI BOTELHO 671.574.5.1
 SUELY GOMES MORAES DE ALMEIDA 692.635.5.1
 PAULA ADRIANA SILVEIRA RODRIGUES 775.929.1.1
LOURENÇO FILHO, PROF GISELE VELASQUEZ 723.090.7.2
 ANGELA MARIA DA SILVA GOMES 611.908.5.1
 MATILDE DE JESUS MARCOS 798.143.1.1
LUIS GAMA EDNA MADEIRA MOMESSO 678.697.9.1
 GIEDRE CAMPOS NAGANO 612.313.9.2
 MARISSA RABELO 685.698.5.2
MARGARETH DE F. M. DE AZEVEDO MARIA DOS REMÉDIOS SILVA C. LIMA 684.048.5.1
 TEREZINHA DSE AS RODRIGUES LEITE 694.344.9.1
 ZULMIRA GOMES DA SILVA DE OLIVEIRA 628.776.0.2
MARIA ISABEL P. A. RIBEIRO RITA DE CASSIA AYRES 624.182.4-1
 MARINA MEIRE MACEDO 723.955.6.1
 VERA LUCIA EVANGELISTA GONÇALVES 620.239.0.1
MARIA YOLANDA DE S. P. HAHNE KETI DOS SANTOS RANGEL HADDAD 623.779.2
 SERGIO FIDALGO 789.364.7.1
 CASSANDRA SILVA GUILHEM 676.254.9.1
MARINA N. S. MARTINS, PROF WAGNER ALBACETTI DOS SANTOS 775.967.3.1
 CLAUDIO MARIANO DE PAULO 534.025.0.1
 MARIA ASSUNTA GIRO 681.477.8.1
NOVE DE JULHO MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA NUNES 693.531.1.1
 ROSALVO CAÇADOR NETTO 697.663.8.2
 PAULA MILANEZI 560.454.1.2
OTTILIA DE JESUS PIRES MARISETE PEIXOTO CERQUEIRA 682.730.6.1  
AURELINA DE SOUZA 681.739.4.1
 SILVANI ALVES PEREIRA 612.182.9.1
PEDRO ALVARES CABRAL MORAES IZILDA MARIA VIEGAS BATISTA 138.513.5.4
 MARIA APARECIDA ROSSI 626.178.7.1
 JOÃO BATISTA M. DE FONTES 789.244.6.1
SAVA POPOVIC ALINE RODRIGUES DA SILVA 795.307.1.1
 ELISA EMICO MIURA BO 751.629.1.1
 MARINA EWELIN GRUENWALDT DA CUNHA 531.546.8.5
TAUFIK DAUD KURBAN, PROF MICHELE ARAUJO MOVOUCHIAN 750.738.1.1
 NEIDE GOMES DA SILVA SOLA 681.807.2.1
 MARILENE PINHEIRO 628.094.3.2
VERA ARNONI SCALQUETTI, PROF SORAIA SANTANNA FERREIRA 656.395.3.2
 CIBELE SCARAMUCCI 712.196.2.2
 NEIDE OLIVEIRA BERGAMIM 739.643.1.1
WALFRIDO DE CARVALHO, PROF OLIRIA B. DA SILVA NASCIMENTO 654.328.6.1
 JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS 782.613.3.1
 LUIZA MENDES DA SILVA 523.999.1.2
YUKIO OZAKI MARIA APARECIDA SANTOS B.CAETANO 715.414.3.1
 LUANA MARIN DOS SANTOS 773.252.0.1
 NEUZA DOS SANTOS 719.808.6.1
ADOLPHO OTTO DE LAET, PROF ANA PAULA FORTES 722.556.3.1
 REGINA MARIA G. MAGALHÃES RIGÓ 583.976.9.2
 MARIA ELISABETE DOS S. NASCIMENTO 628.957.6.2
ALBERTO SANTOS DUMONT MARIA DE FATIMA TRANCOSO FERREIRA 632.994.2.2
 NEUSA PROCOPIO FERREIRA RODRIGUES 316.795.0.3
 CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS 808.759.8.1
ANTONIO SANT'ANNA GALVÃO FREI ANA AMELIA H. REIS DA SILVA 619.243.2.2
 MARIA LINDALVA 691.807.7.1
 ELIANE ALVES 783.184.6.1
ARY GOMES, CEL ANTONIO DE LIMA 660.659.8.1
 GISLENE MELLONI MORAES DO NASCIMENTO 692.695.9.1
 KELI PERMAGNANI PEREZ 785.365.3.2
CÉLIA REGINA L. CONSOLIN FLAVIO ANEAS 808.786.5.1
 FELIPE JOSE F. DALTO 827.272.7.1
 JULIO CESAR LATINI JUNIOR 793.012.7
CEU EMEF JAÇANÃ ANTONIO CARLOS SPROVIERI 752.463.3.1
 ANDREZA PEREIRA P. RODRIGUES 757.455.0.2
 ELIANE APARECIDA WOSZAK 724.621.8.1
EDSON RODRIGUES GENIVALDO CELESTINO DOS SANTOS 734.316.7.1
 MÁRCIA XAVIER DE LIMA COELHO 684.225.9.1
 DULCE GOMES PINHEIRO 676.770.2.3
ENÉAS CARVALHO DE AGUIAR ALESSANDRA CRISTINA ARO 733.714.1.1
 MIRLA NAPOLITANO CIBIEM 725.274.9.1
 DANIELA TEODORO 737.387.2.1
ESMERALDA SALLES P.RAMOS, PROF. SÍLVIO DO PRADO 539.158.0.4
 REGINALDO DE ARAUJO DE OLIVEIRA 688.691.4.2
 CRISTIANA MARIA DOS SANTOS 778.366.3.1
FRANKLIN A. DE MOURA NELSON PEREIRA DE SOUZA 597.189.6.1
CAMPOS, PROF.
 JANAINA RODRIGUES DA SILVA 788.915.1.1
 NANCY PEREIRA ROCHA 650.827.8.1 
GASTÃO MOUTINHO, COMTE ROSELI CARDOSO LEÃO 671.695.4.1
 CRISTINA APARECIDA LEITE 784.044.6.1
 CHRISTIANO DOS ANJOS NUNES 803.391.9.1
HELENA LOMBARDI BRAGA, PROF ISABEL APARECIDA FANTUCI 689.016.4.2
 CLEIDE APARECIDA GHIRALDINE 782.414.9.1
 DILSON RODRIGUES VIEIRA 687.847.4.2
HÉLIO FRANCO CHAVES, CEL ROSELI DA COSTA SOL 506.768.5.3
 ADALGIZA APARECIDA COLOMBO NISHIDA 722.819.8.2
 JULIO CESAR DE JESUS RIBEIRO 803.267.0.1
HIPÓLITO JOSÉ DA COSTA ANITA VIEIRA DE SOUZA 628.212.1.2
 JOSÉ JORGE LEMOS 775.879.1.1
 REGINA LUCIA BAZANI DA SILVA 785.691.1.1
JARDIM FONTÁLIS VANDERLEI FRANCISCO DE OLIVEIRA 606.327.6.1
 NATHALIA CHAVES GOMES 770.376.7.1
 MARILYN APARECIDA ANTONIO 623.629.4.2
JOÃO DOMINGUES SAMPAIO ANA PAULA COSTA LUCIMAR FERREIRA 774.795.1.2
 INÊS RIBEIRO DA SILVA SOUZA 748.497.6.1
 JOSÉ LUIZ RODRIGUES NETO 722.536.9.1
JOÃO RAMOS PERNAMBUCO PRISCILLA LASTRI NASCIMENTO 792.616.2.1
 ABOLICIONISTA
 LUCIENE DIAS DA SILVEIRA KAYO 784.247.3.1
 MARIA PAULA VICENTIN 681.027.6.1
JÚLIO MARCONDES SALGADO, GAL LEANDRO DOS SANTOS MESSIAS 792.956.1.1
 DANIELA ROCHA CASTRO DOS SANTOS 790.954.3.1
 RODRIGO DE SOUZA PINTO 758.414.8.1
LOURENÇO FILHO, PROF GIOVANI ALFREDO FELIPE DE OLIVEIRA 782.416.5.1
 LUIS CARLOS ROSSI 731.931.2.1
 MARIA DO CARMO PONTES 566.970.7-3
 EDILEUSA DIAS DA SILVA 803.832.5-1
MARCOS MÉLEGA ELZA LIMA JUPY 642.406.6.1
 DANIEL PAULA PEREIRA CATARINO 741.734.9.1
 ROBERTO RODRIGUES DE GOUVEIA JUNIOR 775.807.3.1
MARIA HELENA FARIA LIMA, PROF SANDRA VITORIA ALVES SOUZA PINTO 735.687.1.1
 NATALIE CLARO SACUTTI 788.423.1.1
 DAVIM NUNES DE CARVALHO 660.253.3.2
MARTIN FRANCISCO R. DE ANDRADA DECIO BORGES DE SOUZA 586.235.3.2
 MARIA APARECIDA RAMOS REREZ 776.240.2.1
 REGINA CELIA GOMES NOGUEIRA GUERRA 803.438.9.1
MÁXIMO DE MOURA SANTOS, PROF. WAGNER PERRENOUD RODRIGO 713.269.7.1
 MOISES DE JESUS ZAMBETTI 731.972.0.1
 ELIZABETE EUGÊNIA DOS SANTOS 734.353.1.1
NILCE CRUZ FIGUEIREDO, PROFª SANDRA REGINA FREITAS FELIX PIRES 539.702.2.2
 IVANETE BORGES DE SOUZA 693.387.4.1
 MARGARETE FERREIRA ANDRÉ MEDINA 778.089.3.1
NOÉ DE AZEVEDO, PROF LUIZA MIEKO KAMITANI 297.968.3.5
 EMÍLIA EMIKO NAKAMURA 691.376.8.1
 LUIZ FERNANDO OLIVEIRA 778.695.6.1

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
JAÇANÃ / TREMEMBÉ

 PORTARIA Nº 08/2016 DE 23 DE FEVEREIRO DE 
2016

O diretor Regional de Educação de Jaçanã/Tremembé, no uso 
de usas atribuições, bem como atendendo à determinação contida 
no Decreto nº 56.669, de 1º de dezembro de 2015.

RESOLVE:
I – Designar, nos termos do artigo 1º, parágrafo único, do 

Decreto nº 56.669, de 1º de dezembro de 2015, os servidores 
abaixo relacionados, para compor o Grupo Interno de Controle da 
Dengue, febre de Chikungunya e febre pelo vírus Zika nas Unidades 
Educacionais da Diretoria Regional de Educação Jaçanã/Tremembé:
UNIDADE EDUCACIONAL NOME RF
ADELAIDE LOPES RODRIGUES AURORA MARIA CANEVER RAMOS 674.241.6.1
 IRISNEIDE ALVES THEODORO 689.320.1.2
 ADA FÁTIMA DE PINA BOTAVO 719.828.1.1
ANITA CASTALDI ZAMPIROLLO ALEXANDRA DA SILVA CAMARGO 713.657.9.1
 GILDA TORRES DOS SANTOS 682.148.1.1
 VERA LUCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA 728.122.6.2
CANTIDIO NOGUEIRA SAMPAIO CLORINDA FALCIONI 713.453.3.1
 PATRICIA CARVALHO SILVESTRE 747.304.4.1
 JACKSON ANDRADE DOS SANTOS 774.726.8.1
CELIA REGINA KUHL DEBORA DA SILVA TEODORO 521.379.7.2
 DIEGO ALVES DE LIMA 775.071.4.1
 FÁTIMA ROSANGELA PEREIRA 521.417.3.2
CEU CEI JAÇANÃ ABELÂNIA CAVALCANTE NUNES 733.718.3.1
 CELIA CEBALLOS PUBLIA MORALES 753.775.1.1
 NILZA MARIA JANOTE DE OLIVEIRA 544.304.1.1
CIDADE NOVA DO PARQUE  ADRIANA BOVINO BASUTO 811.996.1.1
NOVO MUNDO
 CELY MEDEIROS FRANCO WOLCOW 771.568.4.1
 LUCIA BALBINO DA SILVA 745.680.8.1
ERMANO MARCHETTI IVANI WENT LAZARETTE 734.720.1.1
 VANIA DE ALMEIDA ROCHA SILVA 781.663.4.1
 LUIZ CARLOS BATISTA GONÇALVES 719.826.4.2
FERNÃO DIAS LUCIMEIRE BELO 592.998.9.1
 GIANNI MESSIAS DE CASTRO 686.734.1.3
 EDNOELIA DA SILVA OLIVEIRA 619.901.1.1
FRANCISCO MARCONDES DE LIAMARA FERRAZ CESE LEAL 752.217.7.1
 MARCIA GUSMÃO LAMIEL 540.982.9.2
 RUBENS BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 780.028.2.1
JARDIM DAS PEDRAS DINAIR ELIAS CAMILO 713.912.8.1
 TEREZINHA M. DO PRADO 734.704.9.1
 JEANNE DE CARVALHO 774.720.9.1
JARDIM JAPÃO ANTONIO CARLOS PEREIRA 539.968.8.2
 GABRIEL CARVALHO VIEIRA SANTOS 775.208.3.1
 MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA 683.128.1.1
JOAQUIM THOME FILHO BARBARA C.S.DIAS LAGONEGRO 721.687.4.1
 SIRLEI M.S.RODRIGUES 625.342.3.1
 ANA CRISTINA A. NASCIMENTO 698.936.5.1
LAUZANE PAULISTA RUTE RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA 723.309.4.2
 KATIA CRISTINA DA SILVA 713.278.6.1
 NEUSA TEREZINHA CARLOS ROSA 651.491.0.1
MADRE CRISTINA RONALDO FRANCO DE MELO 638.496.0.1
 SIMONE SCHIMIDT 745.078.8.1
 VALERIA ADAS 572.828.2.3
MARIA AUXILIADORA JOÃO PAULO AVITA DE SOUZA 775.840.5.1
 MARIA REGINA LEITE MARTINEZ 775.833.2.1
 IRANI CERQUEIRA SOUZA 626.574.0.1
MARIA HENRIQUETA CATITE KATIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA 743.750.1.1
 LUCIANA FREITAS SOARES DA SILVA 775.656.9.1
 SHEILA DIAS DOS SANTOS 719.824.8.2
MÁRIO DA COSTA BARBOSA ADRIANA CARDELLI 745.613.1.1
 IVANIA ALVES DOS SANTOS 681.546.4.1
 CIRLENE BIAZOTTI DE MELO 817.709.1.1
PARQUE CASA DE PEDRA THAIS DE GONÇALVES 744.863.5.1
 VALERIA AFO NAVARRO 817.066.5.2
 RENATA MOREIRA DE SOUZA 681.710.6.1
PARQUE EDU CHAVES ELIANE RIBEIRO DOS SANTOS 744.686.1.1
 MARLENE FREIRE DE MELO 725.867.4.2
 CLAUDIA BUORSCHIET 774.685.7.1
PARQUE NOVO MUNDO MARIA DE LOURDES YAKINCZUK 535.146.4.2
 ROSEMARY DO NASCIMENTO BENEDITO 630.581.4.1
 JULIANA GEROLDE GAVA 745.803.7.1
VILA BASILÉIA MARIA REGINA FERREIRA DE FREITAS 745.898.3.1
 ELISANGELA GIONCO PAES 789.227.6.1
 HELENA ALVES TIBÉRIO 519.703.1.2
VILA CONSTANÇA AMANDA PEREIRA DE MELO 773.254.6.1
 AGLAE DE OLIVEIRA PRADO 644.107.6.1
 REGINA CELIA CAMARGO F. DE MATTOS 713.510.6.1
VILA GUSTAVO IDA MERES 593.187.8.2
 SUELY GOMES 682.260.6.1
 MARCIA CASSIA SANTOS 623.814.9.1
WILSON D´ANGELO BRAZ FERNANDA FERNANDES 671.950.3.2
 JANDIRA AP. DE OLIVEIRA FERNANDES 602.737.7.1
 CIRLEY MARIA PRIMO DE PAIVA 720.160.5.1
ANA NERI ELISABETE CRUZ DOMINGUES 597.289.2.2
 PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA 801.601.1.2
 VALDÍVIA NUNES NOVAIS DO VALE 597.182.9.2
ANCHIETA, PE OSVALDO LOPES DE LIMA 514.835.9.3
 MARLENE TELLES DO NASCIMENTO 651.638.6.1
 LUZIA AUGUSTA DE MORAES 715.820.3.1
ARTHUR ETZEL ROSELAINE CARDOSO DE O. SCIGLIANO 684.245.3.1
 MÁRCIA VICENTINI SANTIN 537.866.4.1
 GENILDA RODRIGUES DOS SANTOS CARREIRO 620.092.3.1
CARLOS GOMES ANDRÉIA SIMONE DE ALMEIDA 742.864.2.1
 MARTA AUGUSTO SERRANO 677.030.4.1
 VANDA CECÍLIA RODRIGUES SOARES 477.139.7.2
CELSO DE SOUZA OLIVEIRA, PROF DEBORA GOUVEA BEDANI 592.226.7.2
 SOLANGE AP. COSTA DE SOUZA 628.340.3.2
 WAGNER BALDIN SERRA 796.875.2.1
CEU - EMEI JAÇANÃ IZA BEATRIZ PINTO 628.577.5.2
 ANGELA MARIA DE OLIVEIRA 713.825.3.1
 EMILY REALE ALVES 783.384.9.1
CIDADE FERNÃO DIAS VILMA CARDOSO DOS SANTOS EVANGILSTA 676.400.2.2
 MARISA DE SOUZA ALTEA 776.458.8.1
 SHIRLEI CAPPI FIORAVANTE 732.083.3.1
CLEIDE MOREIRA DOS SANTOS, PROF ALZIRA DE SOUZA BAPTISTA AGUIAR 676.922.5.1
 LÍGIA CIERI GUILHERME 723.981.5.2
 CARLOS ROBERTO PEREIRA 693.385.8.1
DINA KUTNER DE SOUSA, VERA LUCIA FERNANDES DE FREITAS 514.835.9.3
 MARCELINO CAVADA GARCIA 651.638.6.1
 WANIA MERBOLD RAMALHO 715.820.3.1
EDALZIR SAMPAIO LIPORONI, PROF SANDRA BORGES CARDOSO 671.700.4.1
 IARA ALVES DO NASCIMENTO FRADE 736.581.1.1
 AILTON CARLOS DE MORAES 693.446.3.2
EDU CHAVES, AVIADOR IVO ALVES DE AZEVEDO 698.878.4.1
 MAGDA APARECIDA AMADIO 731.932.1.1
 MARCELO TEIXEIRA PINTO 785.892.2.1
EDUARDO CARLOS PEREIRA LUCIANA APARECIDA DE SOUZA 728.368.7.2
 ANDREA MARTINS DE MOURA 671.667.9.2
 JOSÉ THIAGO RODRIGUES DA SILVA 795.024.1.1
ENIO CORREA, PROF ERALDO DE ANDRADE TEIXEIRA 693.386.6.1
 LURIA FREITAS CONCEIÇÃO 812.182.6.1
 PATRICIA ROCHA DE MORAES 658.018.1.3
EUDÓXIA DE BARROS ALAÍDE DOS ANJOS 628.176.1.2
 ZULEICA TEIXEIRA MENDES 583.218.7.2
 FERNANDADOS PASSOS CÍCERO 799.977.1.7
FERNANDO CAMARGO SOARES, ROSELENE IZIDORO 738.531.5.1
 TALITA SILVA LIMA 775.669.1.1
 CRISTIANE PRISCILA DORATIOTTO 781.571.9.1
FLÁVIO IMPÉRIO ANGELA AP. BENEDITO DE MELLO 509.154.3.2
 TÂNIA DA CONCEIÇÃO C. NOGUEIRA FRANCO 587.424.6.2
 WALDIR LOTTI 724.416.9.1
GINA DE MARTINO, DR. NEUSA APARECIDA BERNARDO MÁXIMO NOGUEIRA 
620.631.0.1
 SANDRA REGINA FARINA DE LIMA 555.540.0.3
 MONICA ESPOSI PINTO 789.019.2.1

III- até 08/11/2016, relativa ao 1º repasse de 2017.
Art. 10 - As Diretorias Regionais de Educação deverão 

apresentar à SME os percentuais definidos pelas APMs e APM-
SUACs, em até 5(cinco) dias corridos, após a data constante no 
Artigo 9º desta Portaria.

Parágrafo Único - Na hipótese de não apresentação dos 
percentuais nos prazos previstos, a SME fará o cálculo para a 
transferência, considerando 80% (oitenta por cento) para cus-
teio e 20% (vinte por cento) para capital.

Art.11 - O período para a utilização dos recursos estará 
compreendido entre o dia imediatamente subsequente ao tér-
mino do período anterior, até a data final, constante no Anexo 
VII, desta Portaria.

§1º - Para as APMs recém-cadastradas no PTRF (unidades 
educacionais novas), o período para realização das despesas 
iniciar-se-á a partir da confirmação do crédito na conta corrente.

§2º - A realização de qualquer despesa de custeio e/ou ca-
pital estará condicionada à suficiência de fundos em cada uma 
das dotações específicas do Programa.

Art.12 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando disposições em contrário.

Art.7º - Os recursos transferidos à conta do PTRF destinar-
se-ão à cobertura das despesas previstas no artigo 3º da Lei 
Municipal nº 13.991/05.

Art.8º - A Unidade Educacional e o CEU Gestão definirão os 
percentuais pretendidos para os recursos destinados às despesas 
de custeio e capital, com variações iguais a múltiplos de dez.

§1º - Poderá ser indicado 100% (cem por cento) do valor 
total, em uma das despesas.

§2º - O responsável pela Associação informará à respectiva 
Diretoria Regional de Educação os percentuais pretendidos em 
cada uma das dotações, dentro das datas previstas no Artigo 9º 
desta Portaria.

§3º - A opção para o 1º repasse de 2016 para as Unidades 
Educacionais já foi realizada no período de 01 a 10/11/2015, 
conforme Portaria nº 1.616/2015 e para os CEUs Gestão no 
período de 01 a 10/12/2015, conforme Portaria nº 6.985/2015.

Art. 9º - Serão consideradas as seguintes datas para a 
apresentação dos percentuais pela Unidade Educacional e CEU 
Gestão à Diretoria Regional de Educação:

I- até 08/04/2016, relativa ao 2º repasse de 2016;
II- até 08/08/2016, relativa ao 3º repasse de 2016; e

ANEXO I – CIEJA - EMEF - EMEFM 

NÚMERO DE 
ALUNOS

VALOR FIXO 
(A)

VALOR
VARIÁVEL

(B)

VALOR
TOTAL POR 

ESCOLA (A+B)
Até 300 R$ 11.550,00

Alunos
Matriculados

x
R$ 4,50 

Valor Fixo 
+

Valor Variável 

301 a 500 R$ 12.900,00
501 a 700 R$ 14.250,00
701 a 900 R$ 15.600,00
901 a 1200 R$ 16.950,00
1201 a 1500 R$ 18.300,00
1501 a 1800 R$ 19.650,00
Acima de 1800 R$ 21.000,00

ANEXO II – EMEBS 

NÚMERO DE 
ALUNOS

VALOR FIXO 
(A)

VALOR
VARIÁVEL

(B)

VALOR
TOTAL POR 

ESCOLA (A+B)
Até 250 R$ 15.000,00 Alunos 

Matriculados
x

R$ 4,50 

Valor Fixo 
+

Valor Variável 

251 a 350 R$ 18.000,00

Acima de 350 R$ 20.250,00

ANEXO III – EMEI - CECI - CEMEI 

NÚMERO DE 
ALUNOS

VALOR FIXO 
(A)

VALOR
VARIÁVEL

(B)

VALOR
TOTAL POR 

ESCOLA (A+B)
Até 200 R$ 9.000,00

Alunos
Matriculados

x
R$ 3,00 

Valor Fixo 
+

Valor Variável 

201 a 300 R$ 10.200,00
301 a 400 R$ 11.400,00
401 a 500 R$ 12.600,00
501 a 600 R$ 13.800,00
601 a 700 R$ 15.000,00
Acima de 700  R$ 17.700,00

ANEXO IV – CEI DIRETO 

NÚMERO DE 
ALUNOS

VALOR FIXO 
(A)

VALOR
VARIÁVEL

(B)

VALOR
TOTAL POR 

ESCOLA (A+B)
Até 80 R$ 6.600,00 

Alunos
Matriculados

x
R$ 3,00 

Valor Fixo 
+

Valor Variável 

81 a 120 R$ 7.400,00 
121 a 150 R$ 8.200,00 
151 a 200 R$ 9.000,00 
201 a 250 R$ 9.800,00 
251 a 300 R$ 10.600,00
Acima de 300  R$ 11.400,00 

ANEXO V – CEU GESTÃO
VALOR VARIÁVEL: (A)

Nº de educandos + atividades 
complementares cadastradas no 

EOL, e constantes no Censo 
Escolar 2015 x R$ 4,50

VALOR FIXO: 
(B)

VALOR TOTAL POR CEU 
(A+B) 

 Valor Fixo +Valor Variável 

Exemplo: 1.980 alunos + 527 ativi- 
dades complementares cadastradas  
= 2.507 x R$ 4,50= R$ 11.281,50 

R$ 14.500,00 R$ 11.281,5 + R$ 14.500,00= 
R$ 25.781,50 

ANEXO VI:     UEs do “SÃO PAULO INTEGRAL” 
NÚMERO DE 

ALUNOS VALOR FIXO PERCENTUAL (por 
repasse) VALOR TOTAL

Até 300 R$ 11.550,00      

301 a 500 R$ 12.900,00    Até 03 turmas:  20% 
sobre o valor fixo 

Valor normal do 
PTRF

501 a 700 R$ 14.250,00 +

701 a 900 R$ 15.600,00    Até 04 turmas: 25%  
sobre o valor fixo Percentual*

901 a 1200 R$ 16.950,00 +

1201 a 1500 R$ 18.300,00    De 05 ou mais turmas:  
30% sobre o valor fixo R$ 10.000,00**

1501 a 1800 R$ 19.650,00 * nos três repasses 

Acima de 1800 R$ 21.000,00 ** apenas 1º repasse

ANEXO VII – REPASSES 

Repasse Data referência para 
crédito em conta corrente 

Data final do 
período para 
realizar despesas 

Data para as UEs 
prestarem contas 
para a DRE 

1º (primeiro) a partir da data de 
publicação da Portaria 31/03/2016  01 a 07/04/2016

2º (segundo) a partir de 01/05/2016 31/07/2016 01 a 05/08/2016 

3º (terceiro) a partir de 01/09/2016 31/10/2016 01 a 08/11/2016 
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2014-0.047.807-0 WN BRASIL CORRETORA E ADMI-
NISTRADORA DE SEGUROS LT

DOCUMENTAL
ARQUIVE-SE. APOS PUBLICACAO E ANOTACOES, REMETA-

SE A DGDP, CLASSIFICANDO-O NA CATEGORIA DE PROCESSO 
DOCUMENTAL.

2014-0.265.356-1 IMPERADOR COMERCIO DE FOR-
MULARIOS LTDA

DOCUMENTAL
ARQUIVE-SE. APOS PUBLICACAO E ANOTACOES, REMETA-

SE A DGDP, CLASSIFICANDO-O NA CATEGORIA DE PROCESSO 
DOCUMENTAL.

PROCESSOS DA UNIDADE SF/SUREM/DISER-1
2013-0.166.481-9 SPRING WIRELESS BRASIL SERVI-

COS EM TI LTDA
DOCUMENTAL
1) DETERMINO O ARQUIVAMENTO DO PRESNETE, EM FACE 

DA CONCLUSÃO DO LEVANTAMENTO FISCAL.
2014-0.147.038-2 BANCO ITAUBANK S.A.
DOCUMENTAL
1) DETERMINO O ARQUIVAMENTO DO PRESNETE, EM FACE 

DA CONCLUSÃO DO LEVANTAMENTO FISCAL.
2016-0.161.772-7 FAGGA PROMOCAO DE EVENTOS S/A
DEFERIDO
01. NO USO DAS ATRIBUICOES CONFERIDAS PELO INCISO 

X, DO ARTIGO 22 DA PORTARIA SF N 112/2006, ESTABELECO, 
COM FUNDAMENTO NO ART. 75 DA LEI N 6.989/66, COM A 
REDACAO DADA PELO ART 9 DA LEI N 9.804/ 84, E NO DECRE-
TO N 53.151/12, REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO DO 
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. 
02. O PRESENTE REGIME ESPECIAL E CONCEDIDO EXCLU-
SIVAMENTE PARA O EVENTO 24 CONG RESSO CIENTIFICO 
INTERNACIONAL DE ESTETICA A SER REALIZADO NOS DI AS 
21 A 24 DE JULHO DE 2016 NO CENTRO DE CONVENCOES DO 
ANHEMBI - SP. 03. A RECEITA TRIBUTARIA FICA PROVISORIA-
MENTE FIXADA EM R$ 30 4.272,00 (TREZENTOS E QUATRO 
MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) E O MONTANTE DO 
ISS A SER RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE, EM R$ 4.564 ,08 
(QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E 
OITO CENTA VOS) ATE DOIS DIAS UTEIS ANTES DA REALIZACAO 
DO EVENTO, CONFORME O PARAGRAFO 3, ART. 45, DO DECRE-
TO N 53.151/12. 04. O MONTANTE DA RECEITA TRIBUTARIA 
PROVISORIAMENTE FIXADA FOI CALCULADO UNICAMEN TE 
COM BASE NOS DADOS DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE, 
NAO IMPLICAND O A CONCESSAO DESTE REGIME ESPECIAL 
EM ACEITACAO INCONDICIONAL PE LO FISCO DAS QUANTI-
DADES E VALORES INFORMADOS, MOTIVO PELO QUAL F ICA 
O EVENTO SUJEITO A ACAO FISCALIZADORA PARA FINS DE 
APURACAO D A RECEITA EFETIVA, DECORRENTE DA VENDA DE 
INGRESSOS. 05.NO CASO D E O MONTANTE DO ISS APURADO 
PELA FISCALIZACAO SER MAIOR QUE O PRO VISORIAMENTE 
FIXADO, NO PRAZO IMPRORROGAVEL DE 5 (CINCO) DIAS, 
CO NTADOS DA DATA DO EVENTO, O CONTRIBUINTE DEVERA 
PROCEDER O RECOLH IMENTO DA EVENTUAL DIFERENCA, 
APRESENTANDO COPIA DO RESPECTIVO CO MPROVANTE, JUN-
TO A DISER, NO PRAZO DE ATE 5 (CINCO) DIAS UTEIS. 0 6. FICA 
O CONTRIBUINTE AUTORIZADO A UTILIZAR INGRESSOS NAO 
PADRON IZADOS, DESDE QUE TODOS OS BILHETES UTILIZADOS 
CONTENHAM NOME DO EVENTO E DATA, CCM DA EMPRESA 
PROMOTORA, BEM COMO NOME DESTA E CN PJ, ALEM DE SE-
REM NUMERADOS, EM ORDEM CRESCENTE, DE 000.001 A 999 
.999 POR SETOR E PRECO DE VENDA; 07.NOS TERMOS DO ART. 
71 DA LEI 6.989/66 E NO DECRETO N 53.151/12, OS BILHETES 
DE INGRESSOS SAO CONSIDERADOS DOCUMENTOS FISCAIS, 
PODENDO, POR OCASIAO DA REALIZAC AO DE EVENTOS PASSI-
VEIS DE SEREM TRIBUTADOS PELO ISS, SEREM RETID OS PELA 
FISCALIZACAO. 08. FICA O CONTRIBUINTE CIENTE DE QUE DE-
VER A: A) ACOMPANHAR A CONTAGEM DOS INGRESSOS, QUE 
SE DARA NO P.F. DI A 28 DE JULHO DE 2016, AS 10:00 HORAS, 
NA DISER1, SITO A RUA PEDR O AMERICO N 32, 19 ANDAR.

B) NAO EMBARACAR A ACAO FISCAL, PERMIT INDO LIVRE 
ACESSO AOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTARIOS MUNICIPAIS. 
0 9. O REGIME ESPECIAL ORA CONCEDIDO PODERA SER, A 
QUALQUER TEMPO E A CRITERIO DO FISCO, ALTERADO OU 
SUSPENSO, TENDO EM VISTA O DISP OSTO NO DECRETO N 
53.151/12.

DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO, ARRECADACAO E 
COBRANCA

ENDERECO: VIADUTO DO CHA 15
PROCESSOS DA UNIDADE SF/SUREM/DICOP
2015-0.336.376-3 PEDRO PEREIRA DA SILVA
DEFERIDO
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO PROCESSO, 

DEFIRO O PROCESSO DE FRACIONAMENTO DE DEBITO PARA O 
SQL 229.085.0073-4.

2016-0.095.661-7 PAULO TADEU PEREIRA DA SILVA
DEFERIDO
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO PROCESSO, 

DEFIRO O PROCESSO DE FRACIONAMENTO DE DEBITO PARA O 
SQL 157.059.0309-9.

2016-0.100.176-9 VICTOR AURELIO DA FONSECA ZA-
MORA

DEFERIDO
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO PROCESSO, 

DEFIRO O PROCESSO DE FRACIONAMENTO DE DEBITO PARA O 
SQL 156.036.1851-4.

2016-0.108.072-3 VERA MARIA SOUZA FERRAZ
DEFERIDO
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO PROCESSO, 

DEFIRO O PROCESSO DE FRACIONAMENTO DE DEBITO PARA O 
SQL 071.339.0282-6.

2016-0.111.498-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL GILIE/SP
DEFERIDO
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO PROCESSO, 

DEFIRO O PROCESSO DE FRACIONAMENTO DE DEBITO PARA O 
SQL 169.009.2723-7.

2016-0.116.941-4 JEFFERSON FELIPE BONACIO RO-
DRIGUES

DEFERIDO
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO PROCESSO, 

DEFIRO O PROCESSO DE FRACIONAMENTO DE DEBITO PARA O 
SQL 114.107.0133-5.

DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E JULGAMENTO
ENDERECO: VIADUTO DO CHA 15
PROCESSOS DA UNIDADE SF/SUREM/SUBIM
2016-0.000.022-0 REGINALDO PINTO RODRIGUES
INDEFERIDO
DECISAO :
1. COM BASE NA LEI 11.614/94 E DELEGACAO DE 

COMPETENCI A ESTABELECIDA PELO ART. 6 DA PORTARIA 
SF N 60 DE 9 DE ABRIL DE 2 014, PROLATO O SEGUINTE 
DESPACHO:

INDEFIRO O PEDIDO DE ISENCAO DO IPTU PARA O SQL 
076.401.0010-0 UMA VEZ QUE O REQUERENTE, NOS E XERCI-
CIOS DE 2013 E 2014, RECEBEU RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS 
ACIMA DO LIMITE PREVISTO NA LEGISLACAO, PARA USUFRUIR 
DO BENEFICIO.

O CONTRIBUINTE PODERA INGRESSAR COM A IMPUG-
NACAO A REFERIDA DECISAO DE INDEFERIMENTO, DIRIGIDA 
A DIVISAO DE JULGAMENTOS DIJUL E PRO TOCOLADOS NA 
PRACA DE ATENDIMENTO (VALE DO ANHANGABAU, N 206), 
ME DIANTE PREVIO AGENDAMENTO NO SITE: HTTP://WWW.
PREFEITURA.SP.GOV.B R/AGENDAMENTOSF. NAO DEIXE PARA 
AGENDAR NOS ULTIMOS DIAS DO PRAZO PARA IMPUGNAR A 
DECISAO E/OU AUTO DE INFRACAO.

PRAZO PARA IMPU GNACAO DA DECISAO - 30 DIAS A 
PARTIR DESSA PUBLICACAO.

2. LEGISLACAO APLICAVEL: LEI 11.614/94, LEI 13.776/04 E 
LEI 15.88 9/13;

 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

APOSTILA DA PORTARIA 147-SF, DE 28.06.2016, PU-
BLICADA NO DOC DE 29.06.2016

É a Portaria em referência apostilada para consignar que a 
designação do Senhor LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO, 
registro funcional 755.941.1, para substituir o Senhor ANDRÉ 
TOMIATTO DE OLIVEIRA, registro funcional 755.995.0, no cargo 
de COORDENADOR, referência DAS 15, da Coordenadoria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - COTEC, da Secre-
taria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, é 
do período de 04/07/2016 a 12/07/2016 e não como constou, 
tendo em vista a interrupção das férias do titular do cargo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVI-
MENTO ECONÔMICO, 22 de julho de 2016.

ROGERIO CERON DE OLIVEIRA, Secretário Municipal de 
Finanças e Desenvolvimento Econômico

 GABINETE DO SECRETÁRIO
Instrução Normativa SF/SUREM nº 18 de 22 de julho 

de 2016.
Altera a Instrução Normativa SF/SUREM nº 14, de 11 

de novembro de 2015. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOL-

VIMENTO ECONÔMICO , no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei,

RESOLVE:
Art. 1º O artigo 6º da Instrução Normativa SF/SUREM nº 

14, de 11 de novembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 6º As notificações de lançamento do Imposto sobre 
a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e os avisos 
de cobrança de tributos emitidos em lote por SF poderão ser 
encaminhados aos sujeitos passivos ou seus representantes por 
via postal, ficando dispensado o envio de mensagens eletrôni-
cas pelo DEC.

Parágrafo único. Além da hipótese prevista no “caput” 
deste artigo, fica dispensada a utilização do DEC quando:

I - se tratar de notificação de início de operação fiscal reali-
zada no estabelecimento do sujeito passivo;

II - o sujeito passivo ou o seu representante estiverem 
presentes na repartição fiscal, hipótese em que o Auditor-Fiscal 
Tributário Municipal poderá intimá-lo ou notificá-lo de forma 
presencial, excetuada a intimação da lavratura de auto de 
infração.” (NR)

Art. 2º Excepcionalmente, por um prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias contados da entrada em vigor desta instrução nor-
mativa, fica dispensada a utilização do DEC para a intimação 
ou notificação de despachos decisórios referentes ao Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU.

Art. 3º Esta instrução normativa entrará em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de março de 
2016.

 GABINETE DO SECRETÁRIO
2015-0.073.921-5 - Secretaria Municipal de Finan-

ças e Desenvolvimento Econômico - Contratação da 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo S/A (IMESP).1. 
CL)) Em face dos elementos constantes do processo, em 
especial os documentos de fls. 234 e 236-239, pesquisa 
de mercado (fls. 240-259), manifestação da Divisão de 
Compras e Contratos (DICOM) atestando que os preços 
estão compatíveis com os praticados no mercado (fls. 
284), Nota Reserva nº 43.517 (fls. 285), com fundamento 
no artigo 24, inciso VIII, e 57, inciso II, ambos da Lei 
8666/93, na Lei Municipal 13.278/02, regulamentada 
pelo Decreto 44.279/03 e nos termos do item 1.1.2 L da 
Portaria SF nº 287/2007, AUTORIZO a prorrogação do Con-
trato SF nº 25/2015 (fls. 154-157), celebrado com a IMPRENSA 
OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A (IMESP) , CNPJ 
48.066.047/0001-84, para a prestação de serviço de diagra-
mação de layout e impressão de boletins, relatórios e cartilhas 
e flyers, por mais 12 (doze) meses, a partir de 22 de julho de 
2016, pelo preço total de R$ 186.819,00 (cento e oitenta e 
seis mil, oitocentos e dezenove reais).

2. Autorizo ainda empenhar o valor de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais), onerando a dotação nº 17.10.04.122.3024
.2.100.3.3.90.30.00.00 , suficiente, juntamente com o saldo 
remanescente, para este exercício financeiro (fl. 287).

2015-0.073.921-5 - Secretaria Municipal de Finanças 
e Desenvolvimento Econômico - Contratação da Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo S/A (IMESP).1. Nos termos 
do disposto no artigo 26, caput, da Lei Federal 8.666/93, 
RATIFICO a prorrogação do Contrato SF nº 25/2015, firmado 
com a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A 
(IMESP) , CNPJ 48.066.047/0001-84, autorizada pelo despacho 
do Chefe do Gabinete do Secretário de Finanças e Desenvolvi-
mento Econômico, com fundamento no artigo 24, inciso VIII e 
57, inciso II, ambos do citado diploma legal, para a prestação 
de serviço de diagramação de layout e impressão de boletins, 
relatórios e cartilhas e flyers, por mais 12 (doze) meses, a partir 
de 22 de julho de 2016, pelo preço total de R$ 186.819,00 
(cento e oitenta e seis mil, oitocentos e dezenove reais).

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC DESPACHOS: LISTA 2016-2-130

SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
ENDERECO: VIADUTO DO CHÁ 15
PROCESSOS DA UNIDADE SF/SUREM-G
2016-0.091.248-2 DOAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
INDEFERIDO
1. ATENDENDO AO DISPOSTO NOS AUTOS E NOS TERMOS 

DA MANIFESTACAO DO DEPARTAMENTO FISCAL, QUE ACOLHO 
COMO RAZAO PARA DECIDIR, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPEN-
SAO DOS DEBITOS CONSIGNADOS NOS AUTOS DE INFRACAO 
66.634.466, 66.634.474, 66.634.482, 66.592,593 E 66.592.607, 
UMA VEZ QUE INEXISTE QUALQUER CAUSA SUSPENSIVA DA 
EXIGIBILIDADE DOS CREDITOS CORRESPONDENTES.

2016-0.094.357-4 TWW DO BRASIL SA
INDEFERIDO
1. ATENDENDO AO DISPOSTO NOS AUTOS, INDEFIRO O PE-

DIDO DE SUSPENSAO DA INCLUSAO NO CADIN DOS DEBITOS 
DE OBRIGACAO ASSESORIA CONSIGNADOS NOS AUTOS DE 
INFRACAO 66.779.847 E 66.779.855, UMA VEZ QUE INEXISTE 
CAUSA SUSPENSIVA DE SUA EXIGIBILIDADE. 2. COM RELACAO 
AOS AUTOS DE INFRACAO 66.779.758, 66.779.766, 66.779.790, 
66.779.804 E 66.779.812 NADA A DEFERIR, UMA VEZ QUE A 
EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA EM FUNCAO DA ACE 
1077/0021191-25.2012.8.26.0053.

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO
ENDERECO: VIADUTO DO CHÁ 15
PROCESSOS DA UNIDADE SF/SUREM/DIPRO
2011-0.200.971-3 MM2 SERVICOS DE LAVANDERIA 

LTDA.
DOCUMENTAL
ARQUIVE-SE. APOS PUBLICACAO E ANOTACOES, REMETA-

SE A DGDP, CLASSIFICANDO-O NA CATEGORIA DE PROCESSO 
DOCUMENTAL.

2013-0.292.327-3 BANCO CITICARD S.A.
DOCUMENTAL
ARQUIVE-SE. APOS PUBLICACAO E ANOTACOES, REMETA-

SE A DGDP, CLASSIFICANDO-O NA CATEGORIA DE PROCESSO 
DOCUMENTAL.

2013-0.367.017-4 BANCO SOFISA SA
DOCUMENTAL
ARQUIVE-SE. APOS PUBLICACAO E ANOTACOES, REMETA-

SE A DGDP, CLASSIFICANDO-O NA CATEGORIA DE PROCESSO 
DOCUMENTAL.

PORTARIA Nº 01, DE 08 DE JULHO DE 2016
O Diretor da EMEI ADEVALDO DE MORAES, no uso de suas 

atribuições legais e, tendo em vista a necessidade de finalizar 
os trabalhos da Comissão de Apuração Preliminar, instituída por 
Portaria nº 01/2014 de 09/10/2014, publicada em 15/10/2014, 
às fls. 13 referente ao P.A. 2014-0.276.264-6,

RESOLVE:
I - EXCLUIR da citada Comissão, então constituída, 

a servidora Raquel Franco Fernandes Almeida Santos – RF. 
676.731.1/1, a partir de 01/01/2015.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01/01/2015, e 
mantendo inalteradas as demais disposições constantes na 
Portaria nº 01/2014.

 ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 ASSESSORIA JURIDICA

 DESPACHO
2016-0.157.572-2
I - À vista dos elementos constantes do presente, especial-

mente a manifestação da Coordenadoria de Gestão de Parcerias 
e Organizações Sociais – CGPO e da Assessoria Jurídica à 
fls. retro, considerando o estabelecido na Lei Municipal nº 
14.469/2007 e no Decreto Municipal nº 52.830/2011, diante 
da competência delegada pela Portaria nº 81/SEME/2013, 
AUTORIZO a inscrição da União Ken In Kan Goju Ryu de Karate, 
CNPJ nº 08.742.010/0001-04, no Cadastro Municipal Único de 
Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS, como Entidade 
do Terceiro Setor - ETS.

 DESPACHO
2016-0.123.747-9
1. À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial a manifestação da CGEE de fls. 02/03, 38 e 232, dos parece-
res de fls. 40 e retro da Assessoria Jurídica, com fundamento no 
art. 14 da Lei Municipal nº 13.718/2004 e no art. 35 do Decreto 
Municipal nº 46.425/2005, com a redação do Decreto Municipal 
nº 56.114/15, INDEFIRO o pedido do CDC BUTANTÃ de reali-
zação de perícia contábil na prestação de contas apresentada 
e DETERMINO A DESATIVAÇÃO DO CLUBE DA COMUNIDADE 
BUTANTÃ, CNPJ nº 22.582.384/0001-30, uma vez que o CDC 
encontra-se em situação irregular perante a Secretaria Muni-
cipal de Esportes, Lazer e Recreação, pois os balancetes não 
foram aprovados pelo Conselho Fiscal da entidade; a Associa-
ção Pingo D’Água revelou irregularidades e pediu renúncia de 
diversos membros da Diretoria Gestora e do Conselho Fiscal, 
havendo irregularidade na prestação de contas, violando a Lei 
Municipal nº 13.718/04 e o Decreto Municipal nº 46.425/05, 
razão pela qual não mais atende ao interesse público.

2. Na mesma oportunidade, fica o CDC intimado, por seu 
representante legal, a desocupar a área pública onde está 
instalado o Clube, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias 
a contar de sua notificação pessoal, sob pena de tomada das 
providências administrativas e judiciais cabíveis para retomada 
da área pela Municipalidade.

3. Desta decisão caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) 
dias a contar da publicação, nos termos da Lei Municipal 
14.141/2006 e do Decreto Municipal nº 51.714/2010.

 ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 DESPACHO DA SECRETARIA
2016-0.045.415-8À vista do contido no presente admi-

nistrativo, em especial pelas manifestações da CGA e da Asses-
soria Jurídica desta Pasta, que acolho, e tendo por fundamento 
o disposto no art. 16 do Decreto nº 53.694/2013, AUTORIZO o 
pagamento de conta de consumo de água do mês de abril de 
2016, junto à SABESP, no valor total de R$ 82,90 (oitenta e 
dois reais e noventa centavos), referente ao imóvel localizado à 
Avenida Cupecê, 5699/5705, São Paulo - SP, locado por SMADS, 
no qual é executado o serviço público municipal denominado 
Centro de Referência em Assistência Social – CIDADE ADEMAR 
II/CRAS-CIDADE ADEMAR, por meio de segunda via, onerando-
se a dotação de nº 93.10.08.244.3023.4308.3.3.90.39.00.00, 
através da Nota de Empenho nº 19.736/2016.

 FINANÇAS E 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PORTARIA SF Nº 180 / 2016, DE 22 DE JULHO 
DE 2016

Altera os membros da Comissão Permanente de Licitação.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESEN-

VOLVIMENTO ECONÔMICO, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica alterada a Portaria SF nº 82/2016, que trata da 

Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Secretaria Munici-
pal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, passando a ser 
composta pelos seguintes servidores:

I . Presidente: Cintia Oguime – RF 826.598.4;
II . Suplentes do presidente:
a) Juliana Martins Rocha – RF 805.866.1;
b) Márcio dos Santos Salgado – RF 772.993.6;
c) Adriana Scalezi dos Santos Almeida – RF 637.131.1;
d) Amanda Simões da Silva – RF 794.512.4;
e) Solange da Silva Coutinho – RF 508.232.3;
f) Jose Wellington de Sousa Ramos – RF 826.613.1;
e) Eliane Ostrowski – RF 816.756.7.
III. Secretária: Fabiana Aparecida Oliveira Pereira – RF 

680.792.5;
IV. Membros/Equipe de Apoio:
a) Hilton Miyahira – RF 805.747.8;
b) Jaime Tatsushiro Miyamoto – RF 559.481.2;
c) Paulo Rogério Zabeu – RF 735.017.1;
d) Valnei Santa Cruz – RF 602.698.2;
e) Diogo Henrique Tibaes Borsato – RF 729.632.1;
f) Elizete Silva Campos – RF 794.616.3;
g) Magali Tanjioni Cruz de Souza – RF 739.605.8;
h) Maria das Dores Silva – RF 692.219.8;
i) Susana Conceição Moreira – RF 635.412.2;
j) Fernanda Ribeiro de Matos Pinheiro - RF 735.140.2;
k) Andrea Roque da Silva – RF 739.760.7;
l) Ana Paula Stucchi – RF 752.487.1;
m) Fernanda Borges Trucilio – RF 827.237.9;
n) Francinéia Batista de Matos – RF 727.176.0;
o) Aurea Trevizan Fernandes – RF 725.059.2;
p) Luiz Roberval Garrido Rariz - RF 507.510.6;
q) Antonio Luiz Scridelli - RF 508.989.1;
r) Vanessa dos Santos Chi - RF 835.713.7;
s) Márcia Correia Jusius - RF 816.627.7.
Art. 2º. As demais disposições constantes na Portaria SF nº 

27/2016 permanecem em vigor.
ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças e Desenvolvimento Eco-

nômico

 APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 2011-0.259.476-4
I- À vista dos elementos constantes do presente, em especial 

do parecer favorável da unidade responsável pela análise das 
contas à fl. 481 e da manifestação da Assessoria Jurídica desta 
Pasta, nos termos da Cláusula Sexta do Termo de Copatrocínio nº 
51/2011/DEC, APROVO a prestação de contas apresentada pela 
BIG SUR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA., inscrita no CNPJ sob 
nº 01.355.449/0001-35, referente à produção do Curta Metra-
gem “O Colecionador”, de Axel Richard Sarfert Filho.

 EDUCAÇÃO
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 PORTARIA Nº 5.187, DE 22 DE JULHO DE 2016
Altera a Portaria nº 1.810, de 24 de fevereiro de 2016, que 

divulga os valores do Programa de Transferência de Recursos 
Financeiros – PTRF, às Associações de Pais e Mestres – APMs, 
das Unidades Educacionais da Rede Municipal Direta de Ensino, 
e APMSUACs dos Centros Educacionais Unificados – CEUs, para 
o ano de 2016.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º - Alterar as datas do Anexo VII da Portaria 

1.810/2016, relativas ao 2º (segundo) período de 2016 para 
realização das despesas do PTRF, conforme segue:

- Data referência para crédito em conta corrente: a partir 
da publicação desta Portaria;

- Data inicial e final do período para realizar despesas: de 
01/04/2016 a 31/08/2016;

- Data para as UEs prestarem contas para a DRE: 01 a 
08/09/2016.

Parágrafo Único: A apresentação dos percentuais pela 
Unidade Educacional à Diretoria Regional de Educação para o 
3º repasse/2016, deverá ser feita até 08/09/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, mantendo-se os demais termos.

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC DESPACHOS: LISTA 2016-2-130

GABINETE DO SECRETARIO
ENDERECO: RUA BORGES LAGOA, 1230
PROCESSOS DA UNIDADE SME-12
2015-0.123.877-5 DIRETORIA DE EDUCACAO JACANA/

TREMEMBE
DOCUMENTAL
2015- 0.123.877-5 - EMEI DINA KUTNER DE SOUZA-DINA 

SFAT - DRE JACANA/TREMEMBE - APURACAO PRELIMINAR 
RECLAMACAO POR PARTE (PAIS) ACERCA DO AUXILIAR TEC-
NICO DE EDUCACAO (INSPETORIA) NO AT ENDIMENTO DE 
SUA FILHA - A VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES NESTE P 
ROCESSO, NOTADAMENTE DAS CONCLUSOES ALCANCADAS 
PELA COMISSAO DE A PURACAO PRELIMINAR AS FLS.62 A 74 
E 115/116, DAS MANIFESTACOES DA ASSESSORIA JURIDICA DA 
DRE JACANA/TREMEMBE A FL. 77, DA DIVISAO DE NORMATI-
ZACAO E ORIENTACAO TECNICA DE SME AS FLS. 119 A 122 E 
D AS DISPOSICOES DO DECRETO N 43.233/03, DETERMINO O 
ARQUIVAMENTO D O PRESENTE, COM FULCRO NO INCISO II 
DO ARTIGO 102 DO DECRETO N 43 .233/03.

2015-0.248.289-0 EMEI CIDADE ADEMAR II
DOCUMENTAL
2015-0.248.289-0 - EMEI CIDADE ADEMAR II DRE SANTO 

AMA RO - APURACAO PRELIMINAR - A VISTA DOS ELEMEN-
TOS CONSTANTES NESTE PROCESSO, NOTADAMENTE DAS 
CONCLUSOES ALCANCADAS PELA COMISSAO DE APURACAO 
PRELIMINAR AS FLS. 27 A 31 E 41, DAS MANIFESTACOES DA 
A SSESSORIA JURIDICA DA DRE SANTO AMARO A FL. 47, DA 
DIVISAO DE NOR MATIZACAO E ORIENTACAO TECNICA DE SME 
AS FLS. 49/50 E DAS DISPOSI COES DO DECRETO N 43.233/03, 
DETERMINO O ARQUIVAMENTO DO PRESENTE , COM FULCRO 
NO INCISO II DO ARTIGO 102 DO DECRETO N 43.233/03.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
SÃO MIGUEL

 RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO DOC DE 
20/07/2016, PÁGINA 19

LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU:
EXCLUIR DA COMISSÃO ROSILENE VALÉRIO DA SILVA, 

RF. 559.814.1V3 E INCLUIR UDSON MARTINS DOS ANJOS RF. 
671.545.1V2.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SÃO MIGUEL

PORTARIA Nº 53, DE 21 DE JULHO DE 2016
O Diretor Regional de Educação, no uso das atribuições 

conferidas pela Portaria SME nº 690, de 20/01/11 e do que 
consta no PA nº 2016-0.161.998-3, e

CONSIDERANDO:
- o disposto na Lei federal nº 12.101/09 e Decreto nº 

8.242/14;
RESOLVE:
Art. 1º - A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE BAIRRO ITAQUEREN-

SE, CNPJ Nº. 05.448.825/0001-97, situada na Rua Peixuxa, 
199 – Jd. São Paulo, São Paulo, fica credenciada, nos termos da 
Portaria SME nº 690, de 20/01/11, com a Secretaria Municipal 
de Educação de São Paulo por meio da Diretoria Regional de 
Educação de São Miguel.

Art. 2º - O credenciamento de que trata esta Portaria 
comprova que a Entidade detém condições para a prestação de 
serviços de Educação Infantil.

Art. 3º - Para fins de comprovação do credenciamento 
efetuado, a Diretoria Regional de Educação São Miguel emitirá 
“Certificado de Credenciamento Educacional” que habilitará a 
entidade para a celebração de convênio com a Secretaria Mu-
nicipal de Educação, na conformidade das normas específicas 
em vigor.

Art. 4º - O Certificado referido no artigo anterior terá vali-
dade de 3 (três) anos, podendo ser renovado.

Art. 5º - O Certificado de Credenciamento Educacional po-
derá ser cancelado, a qualquer tempo, assegurado o contraditó-
rio e a ampla defesa, nos termos da legislação vigente, quando:

I – não mantidas as condições de credenciamento;
II – comprovada irregularidade na documentação;
III – a entidade conveniada com esta Pasta for denunciada 

por inadimplência.
Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
SÃO MATEUS

 PORTARIA Nº 01, DE 11 DE JULHO DE 2016
O Diretor de Escola da EMEI PROFESSOR CARLOS HUM-

BERTO VOLPON, no uso de suas atribuições legais e, tendo 
em vista a necessidade de finalizar os trabalhos da Comissão 
de Apuração Preliminar, instituída por Portaria nº 01/2014, de 
12/02/2014, publicada em 07/03/2014, às fls. 19 referente ao 
P.A. 2014-0.046.639-0.

RESOLVE:
I - EXCLUIR da citada Comissão, então constituída, a servi-

dora Lucimara Aparecida Trindade Grande – RF. 772.952.9/1, a 
partir de 11/11/2014.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11/11/2014, e 
mantendo inalteradas as demais disposições constantes na 
Portaria nº 01/2014.
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 ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 ASSESSORIA JURIDICA

 PORTARIA
PORTARIA Nº 041/SEME–G/2016
WALID MAHMUD SAID SHUQAIR, Secretário Municipal de 

Esportes, Lazer e Recreação, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e;

CONSIDERANDO o amparo legal do artigo 114, §5º da Lei 
Orgânica do Município, referente à autorização de uso dos bens 
municipais que em caso de canteiro de obra ou serviço público, 
corresponderá o prazo à duração da obra;

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção e conserva-
ção das áreas municipais utilizadas;

CONSIDERANDO o comprometimento a respeito do isola-
mento e a devida preservação das árvores e vegetação do local 
até a finalização das obras;

CONSIDERANDO que a ocupação do espaço impedirá que 
ocorram possíveis invasões e uso diverso do permitido, atendo-
se somente ao disposto pela parte;

CONSIDERANDO que a devolução das áreas observará a 
revitalização urbanística e paisagística do local por responsa-
bilidade da parte;

CONSIDERANDO a celeridade em sua atividade no uso da 
área de modo a não comprometer a qualidade na execução da 
obra a se realizar;

CONSIDERANDO o interesse das empresas Consórcio Telar, 
Trail Infraestrutura e Augusto Velloso em utilizar a área como 
canteiro de obras;

RESOLVE:
1.AUTORIZAR em caráter precário, provisório e gratuito a 

utilização da área municipal situada na esquina entre a Rua 
Anhaia e Avenida Presidente Castelo Branco, Bom Retiro – SP, 
com área total de 250,00 m2, especificamente, tendo por fina-
lidade a execução de serviços de implantação do interceptor 
de esgoto, integrante do Projeto de Despoluição do Rio Tietê 
– Etapa IV;

2.A Municipalidade declara que se isenta, por meio deste 
instrumento ora expedido, de qualquer responsabilidade por 
danos pessoais ou patrimoniais causados a terceiros durante o 
uso que a Autorizada fizer da área pública identificada no item 
1 desta Portaria, devendo aquela providenciar garantias neces-
sárias, antes, durante e após da utilização;

3.Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

TID nº 15589974
I - À vista dos elementos constantes do presente, diante do 

parecer da Assessoria Jurídica às fls. retro, com fundamento no 
art. 1º do Decreto Municipal nº 44.891/04, INDEFIRO o pedido 
de indenização formulado pela São Paulo Turismo S/A (antiga 
Anhembi Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo), relativo 
à Nota Fiscal de Serviços nº 000369, emitida em 01/08/2003, 
no valor de R$ 132.017,39 (cento e trinta e dois mil dezessete 
reais e trinta e nove centavos), vez que referente a serviços não 
contratados pela Pasta.

II – Fica a interessada intimada a, querendo, apresentar 
recurso desta decisão, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 
36 da Lei Municipal nº 14.141/2006, combinado com o art. 72 
do Decreto Municipal nº 51.714/2010.

 DESPACHO
TID nº 15625505
À vista dos elementos constantes do presente, em especial 

a solicitação do interessado, AUTORIZO a inclusão do evento 
“Campeonato Regional de Jiu Jitsu de São Paulo” no calendário 
oficial da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação - 
SEME, assim como a isenção do preço público da utilização do 
espaço do CE Edson Arantes do Nascimento (Pelezão), no dia 
29 de outubro de 2016, das 08h00 às 22h00, pela Associação 
Amigos Unidos do Grajaú, com fundamento no disposto no 
inciso IV do art. 2º do Decreto 40.780/01.

 FINANÇAS E 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 GABINETE DO SECRETÁRIO
Processo Eletrônico: 6017.2016/0024279-0 - SF/SU-

REM - Capacitação – PNAFM – XIII Congresso Brasileiro 
de Direito Tributário – IBET. 1.Em face dos elementos cons-
tantes do processo, em especial manifestação técnica e justifi-
cativa da unidade requisitante (1284727), proposta comercial 
do instituto (1284760 e 1284767), conteúdo programático 
reconhecido desde 2004, declaração de exclusividade do IBET 
na promoção do evento (1284936), regularidade fiscal e no 
CADIN comprovados nas informações de COADM (1284953), 
disponibilidade orçamentária/PNAFM e nota de reserva nº 
60.282/2016 apresentados (1284946 e 1318138) e parecer 
jurídico supra, observadas as formalidades legais, regulamen-
tares e cautelas de praxe, com fulcro no artigo 25, caput da 
Lei Federal 8666/93, na Lei Municipal 13.278/2002, no Decreto 
44.279/2003 e nos termos do item 1.1.2, letra “l” da Portaria SF 
nº 287/07, AUTORIZO a contratação do Instituto Brasileiro de 
Estudo tributários, CNPJ 63.104.475/0001-48, para inscrição e 
participação de 06 (seis) servidores no XIII Congresso Nacional 
de Direito Tributário, a se realizar em São Paulo, nos dias 07, 08 
e 09 de dezembro p.f., pelo valor unitário de R$ 1.284,00 (mil, 
duzentos e oitenta e quatro reais) e total, no caso de preenchi-
das as 06 (seis) vagas, de R$ 7.704,00 (sete mil, setecentos e 
quatro reais). 2. Autorizo, ainda, o empenhamento no valor de 
R$ 7.704 (sete mil, setecentos e quatro reais), onerando a do-
tação nº 17.10.04.129.3021.3001.4.4.90.39.00.01. 3. Nomeio, 
para fiscais da contratação, os servidores: Sr. José Pereira dos 
Santos Filho (RF 6482988), como titular; e Ana Lúcia Tarantelli 
Brasil (RF 8167826), como suplente.

Processo Eletrônico: 6017.2016/0024279-0 - SF/SU-
REM - Capacitação – PNAFM – XIII Congresso Brasileiro 
de Direito Tributário – IBET. Nos termos do disposto no 
artigo 26, caput, da Lei Federal 8.666/93, RATIFICO a contra-
tação direta do Instituto Brasileiro de Estudo tributários, CNPJ 
63.104.475/0001-48, para inscrição e participação de 06 (seis) 
servidores no XIII Congresso Nacional de Direito Tributário, a se 
realizar em São Paulo, nos dias 07, 08 e 09 de dezembro p.f., 
pelo valor unitário de R$ 1.284,00 (mil, duzentos e oitenta e 
quatro reais) e total, no caso de preenchidas as 06 (seis) vagas, 
de R$ 7.704,00 (sete mil, setecentos e quatro reais), autorizada 
com fundamento no art. 25, caput do citado Diploma Legal.

 GABINETE DO SECRETÁRIO
Processo SGI 6017.2016/0021103-7. 1. Em face das 

informações constantes doc 1396016, RETIFICO o despacho 
doc 1361734, publicado no DOC de 20.10.16, pág. 15 (doc 
1384866), para constar “...6 (seis) rolos de etiquetas para 
impressora térmica compatível a Impressora de Marca/Mo-
delo – Argox/OS214 Plus, com 5.000 (cinco mil) etiquetas e 02 
(duas) colunas por rolo, etiqueta na medida 40,5mm X 15mm 
e 6 (seis) rolos de RIBBON, compatível com a impressora de 
Marca/Modelo – Argox/OS214 Plus para impressão de 30.000 
(trinta mil) etiquetas”, e não como constou.

2. RATIFICO todos os demais termos daquele ato.

RESOLVE:
I – Excluir da citada Comissão então constituída a servidora 

que estava como membro, Suely Aparecida Piscitelli Peixoto, 
RF 514.398.5/2, a partir de 19/10/2016, em virtude de erro na 
digitação.

II – Incluir a servidora Suely Simões de Abreu, RF 
299.514.0/3, que passará a auxiliar os trabalhos desta Comis-
são de Apuração Preliminar a partir de 19/10/2016.

III – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção revogadas as disposições em contrário.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PENHA

PORTARIA Nº 220, DE 26 DE OUTUBRO DE 
2016

O Diretor Regional de Educação PENHA, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria SME nº 2453/15, 
com fundamento na Deliberação CME nº 07/14, na Portaria 
SME n° 7671/15 e do que consta do

PA nº 2016-0.097.950-1 expede a presente Portaria:
Art. 1º - Fica autorizado, em caráter provisório, nos termos 

§ 3º, do artigo 7º, da Deliberação CME nº 07/14, o funciona-
mento do CEI RECANTO DOS PEQUENINOS, localizado na Rua 
Fernão Mendes Pinto, nº 1098 – Parque Boturussu, Ermelino 
Matarazzo / São Paulo, mantido por CENTRO DE EDUCAÇÃO E 
INTEGRAÇÃO SOCIAL DE VILA RAMOS, CNPJ: 56.322.076/0001-
98, com a finalidade de atender crianças na faixa etária de 00 
(zero) a 03 (três) anos de idade.

Art. 2º - A autorização de que trata o artigo anterior, 
encontra-se na conformidade com o disposto da Portaria SME 
nº 3.477/11 e respaldada na documentação constante do P.A. 
2014-0.141.576-4.

Art. 3º - Esta Diretoria Regional de Educação ficará respon-
sável pela supervisão e qualquer demanda relativa à autoriza-
ção de funcionamento da instituição.

Art. 4º - Os responsáveis pela instituição ficam obrigados a 
manter ajustado anualmente seu Projeto Pedagógico às normas 
que forem baixadas pelo Conselho Municipal de Educação e 
as demais instruções relativas ao cumprimento da legislação 
vigente.

Art. 5º - O não cumprimento das obrigações assumidas 
em decorrência desta Portaria pelo mantenedor importará nos 
procedimentos previstos no artigo 26 da Deliberação CME nº 
07/14.

Art. 6º - A autorização mencionada no artigo 1º terá valida-
de de dois anos, a partir da vigência desta Portaria.

Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

PORTARIA Nº 221, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016
O Diretor Regional de Educação Penha, no uso das atribui-

ções que lhe foram
conferidas pela Portaria SME nº 2.453/15, com fundamento 

na Deliberação CME 03/97 e Indicação CME 04/97, expede a 
presente Portaria:

Art. 1° - Fica aprovado o Regimento Escolar do CEI RECAN-
TO DOS PEQUENINOS, localizado na Rua Fernão Mendes Pinto, 
nº 1098 – Parque Boturussu, Ermelino Matarazzo / São Paulo, 
mantido por CENTRO DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL 
DE VILA RAMOS, CNPJ: 56.322.076/0001-98, autorizado pela 
Portaria DRE PE nº 220, de 26/10/16.

Art. 2º - A Diretoria Regional de Educação, responsável 
pela supervisão da instituição, verificará o fiel cumprimento das 
normas contidas no Regimento Escolar, objeto desta Portaria.

Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

PORTARIA Nº 222, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016 
O Diretor Regional de Educação Penha, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria SME nº 
2453/15, com fundamento na Deliberação CME nº 07/14, na 
Portaria SME nº 7671/15 e do que consta do Protocolado nº 
16.74.005*11, expede a presente Portaria:

Art. 1° Fica deferido, a pedido do interessado a partir de 
18/12/15, o encerramento das atividades da ESCOLA DE EDU-
CAÇÃO INFANTIL INTERATIVO BABY, localizada na Rua José 
Benedito Rosa, nº 27- Cidade Patriarca, São Paulo/SP, mantida 
por ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTERATIVO BABY LTDA, 
CNPJ: 13.063.028/0001-10, autorizada pela Portaria DRE PE nº 
57/11, DOC 26/05/11, alterada pela Portaria DRE PENHA nº 185, 
DOC de 28/12/12.

Art. 2º - O acervo da referida instituição ficará sob a res-
ponsabilidade de Sheila Morais de Sousa Mendes e Adriana 
do Carmo Martins, no endereço Rua Caracaraí, nº 72 – Cidade 
Patriarca - SP/SP.

Art. 3° - A Diretoria Regional de Educação, responsável 
pela supervisão da instituição, zelará pelo fiel cumprimento das 
obrigações decorrentes desta Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
GUAIANASES

 PORTARIA Nº 84, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016
O Diretor Regional de Educação Guaianases, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Portaria SME nº 690, de 
20/01/11 e do que consta no PA 2011-0.249.762-9,

RESOLVE:
Art. 1° - A ASSOCIAÇÃO CASA DA MULHER DA CIDADE 

TIRADENTES, localizada na Rua Quarenta e Oito, nº 09, Letra A, 
Sala 4, Jardim São Paulo, São Paulo, recredenciada pela Portaria 
nº 39/14, DOC de 25/07/14 tem alterada sua razão social para 
INSTITUTO MULHER.

Art. 2º - Para fins de comprovação da alteração da razão 
social efetuada, a Diretoria Regional de Educação emitirá novo 
Certificado de Credenciamento Educacional.

Art. 3º - Ficam mantidos os demais artigos da Portaria 
39/14, DOC de 25/07/14, especialmente, o prazo estipulado 
para a validade 25/07/17.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
SÃO MATEUS

 PORTARIA Nº 137, DE 28 DE OUTUBRO DE 
2016

O Diretor Regional de Educação, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pelas Portarias SME nº 2.453, de 08/04/15, 
com fundamento na Deliberação CME 07/14, na Portaria SME 
7.671/15 e do que consta no Protocolado nº 16.80.004*14, 
expede a presente Portaria:

Art. 1º - Fica prorrogada, nos termos § 3º do artigo 7º 
da Deliberação CME 07/14, a autorização de funcionamento 
concedida em caráter provisório, pela Portaria nº 132/14, DOC 
de 07/11/14 do CEI Santo Dias, localizado na Rua Miguel 
Miranda, nº 09, Parque São Rafael, mantido pela Associação 
Comunitária Beneficente PE José Augusto Machado Moreira, 
CNPJ:65.887.382/0001-62, com a finalidade de atender crian-
ças de 2 (dois) a 3 (três) anos de idade.

Artigo 2º - Os responsáveis pela instituição ficam obrigados 
a manter ajustado anualmente seu Projeto Pedagógico às normas 
que forem baixadas pelo Conselho Municipal de Educação e as 
demais instruções relativas ao cumprimento da legislação vigente.

Artigo 3º - O não cumprimento das obrigações assumidas 
em decorrência desta Portaria pelo mantenedor importará nos 
procedimentos previstos no art. 26 da Deliberação CME nº 
07/14.

Artigo 4º - A prorrogação mencionada no art. 1º desta Por-
taria terá validade por mais dois anos, a partir da sua vigência.

Artigo 5º- Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
JAÇANÃ / TREMEMBÉ

 PORTARIA Nº 137, DE 27 DE OUTUBRO DE 
2016

O Diretor Regional de Educação - Jaçanã/Tremembé, no 
uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria SME 
2.453/15, com fundamento na Deliberação CME 07/14 e do 
que consta do Protocolado Nº 16.10.69.003.008*13, expede a 
presente Portaria:

Art. 1° - Fica autorizado, em caráter provisório, nos termos 
do § 3º do art. 7º da Deliberação CME nº 07/14, o funciona-
mento do CEI EDITE FERNANDES, localizado na Av. Japão, nº 
1420 – Jardim Brasil, CEP: 02221-001 – São Paulo – SP, mantido 
por ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL IDÉIA SOLIDARIA, CNPJ Nº 
02.262.227/0001-30 com a finalidade de atender crianças na 
faixa etária da Educação Infantil definida no Plano de Trabalho 
da Instituição.

Art. 2º - A autorização de que trata o artigo anterior, 
encontra-se na conformidade do disposto na Portaria SME nº 
3.477/11 e respaldada na documentação constante do P.A. Nº 
2015-0.267.774-8.

Art. 3° - Os responsáveis pela instituição ficam obrigados a 
manter ajustado anualmente seu Projeto Pedagógico às normas 
que forem baixadas pelo Conselho Municipal de Educação e as 
demais instruções relativas ao cumprimento da legislação vigente.

Art. 4º - O não cumprimento das obrigações assumidas em 
decorrência desta Portaria pelo mantenedor importará nos pro-
cedimentos previstos no Art. 26 da Deliberação CME nº 07/14.

Art. 5º - A autorização mencionada no artigo 1º terá valida-
de de dois anos, a partir da vigência desta Portaria.

Art. 6 º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

PORTARIA Nº 138, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016
O Diretor Regional de Educação de Jaçanã/Tremembé, no 

uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria SME 
2.453/15 com fundamento na Deliberação CME 03/97 e Indica-
ção CME nº 04/97, expede a presente Portaria:

Art. 1°- Fica aprovado o Regimento Escolar do CEI EDITE 
FERNANDES, localizado na Av. Japão, nº 1420 – Jardim Brasil, 
CEP: 02221-001 - São Paulo – SP, mantido pela ASSOCIAÇÃO 
SÓCIO CULTURAL IDÉIA SOLIDARIA, CNPJ Nº 02.262.227/0001-
30, autorizado pela Portaria nº 137, de 27/10/16.

Art. 2º - A Diretoria Regional de Educação, responsável 
pela supervisão da instituição, verificará o fiel cumprimento das 
normas contidas no Regimento Escolar, objeto desta Portaria.

Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

PORTARIA Nº 140, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016
O Diretor Regional de Educação - Jaçanã/Tremembé, no 

uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria SME 
2.453/15, com fundamento na Deliberação CME 07/14 e do que 
consta do Processo Nº 2016-0.114.849-2, expede a presente 
Portaria:

Art. 1° - Fica autorizado, em caráter provisório, nos termos 
do § 3º do Art. 7º da Deliberação CME nº 07/14, o funcionamen-
to do CEI CAMINHANDO PARA O FUTURO II, localizado na Rua 
dos Filhos da Terra, nº 634 – Jardim Filhos da Terra, CEP 02325-
001, São Paulo- SP, mantido por ASSOCIAÇÃO DOS MORADO-
RES DO JARDIM FILHOS DA TERRA, CNPJ nº 54.963.913/0001-
32 com a finalidade de atender crianças na faixa etária da 
Educação Infantil definida no Plano de Trabalho da Instituição.

Art. 2º - A autorização de que trata o artigo anterior, 
encontra-se na conformidade do disposto na Portaria SME nº 
3.477/11 e respaldada na documentação constante do P.A Nº 
2015-0.177.459-6.

Art. 3° - Os responsáveis pela instituição ficam obrigados a 
manter ajustado anualmente seu Projeto Pedagógico às normas 
que forem baixadas pelo Conselho Municipal de Educação e 
as demais instruções relativas ao cumprimento da legislação 
vigente.

Art. 4º - O não cumprimento das obrigações assumidas em 
decorrência desta Portaria pelo mantenedor importará nos pro-
cedimentos previstos no art. 26 da Deliberação CME nº 07/14.

Art. 5º - A autorização mencionada no artigo 1º terá valida-
de de dois anos, a partir da vigência desta Portaria.

Art. 6 º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

PORTARIA Nº 141, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016
O Diretor Regional de Educação - Jaçanã/Tremembé, no 

uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria SME 
2.453/15 com fundamento na Deliberação CME 03/97 e Indica-
ção CME nº 04/97, expede a presente Portaria:

Art. 1° - Fica aprovado o Regimento Escolar do CEI CA-
MINHANDO PARA O FUTURO II, localizado na Rua dos Filhos 
da Terra, nº 634 –Jardim Filhos da Terra, CEP 02325-001, São 
Paulo- SP, mantido por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 
JARDIM FILHOS DA TERRA, CNPJ nº 54.963.913/0001-32, auto-
rizado pela Portaria nº 140, de 27/10/16.

Art. 2º - A Diretoria Regional de Educação, responsável 
pela supervisão da instituição, verificará o fiel cumprimento das 
normas contidas no Regimento Escolar, objeto desta Portaria.

Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
PIRITUBA

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PIRI-
TUBA / JARAGUÁ

PORTARIA N° 091/ 2016 DE 28/10/2016
O Diretor Regional de Educação Pirituba/Jaraguá, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por lei, e na conformida-
de do disposto no item 16 do Anexo I da Portaria 4.554, de 11 
de novembro de 2008.

Resolve:
I-Instituir comissão específica para atuar no âmbito da 

Diretoria Regional de Educação – Pirituba/Jaraguá, na seguinte 
conformidade:

1-NELSON TAKIO KANO RF 803.908-9 – CONTADOR – As-
sessor Técnico I

2-ELISABETE MARTINS SANCHES FERREIRA–RF: 
576.135.2/1 - Assistente Técnico de Educação I – ATE I

3-MARCO ANTONIO GONÇALVES–R.F: 660.327.1/2 - Auxi-
liar Administrativo de Ensino

4-TÂNIA MORAES CORTOPASSI–RF: 503.631.3/3 – Assis-
tente Técnico de Educação I – ATE I

5-DURVAL BARROS CAVALCANTE–RF 746.277.8/1 – Assis-
tente Técnico de Educação I – ATE I

II-À Comissão ora constituída competirá:
1.Analisar as prestações de contas recebidas das Asso-

ciações de Pais e Mestres das unidades educacionais sob os 
aspectos de sua exatidão aritmética e obediência à legislação;

2.Consolidá-las conforme subitens 14.2 e 14.2.1.da referida 
Portaria.

III-Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogando, em especial a Portaria nº 074/2016 publicado 
no DOC de 23/09/2016, página 10.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA 
PENHA

 PORTARIA N° 223, DE 27 DE OUTUBRO DE 
2016

O Diretor Regional de Educação - Penha, no uso de suas 
atribuições legais, e, tendo em vista a necessidade de dar con-
tinuidade aos trabalhos da Comissão de Apuração Preliminar, 
instituída pela Portaria nº 209/2016, de 19/10/2016, publicada 
no DOC de 21/10/2016, página 61, referente ao P.A. nº 2016-
0.232.375-1,

III. Para o efetivo cumprimento de suas atribuições, a Co-
missão poderá, dentre outros procedimentos, solicitar dados, 
levantamentos e informações, bem como, examinar registros e 
quaisquer documentos que se fizerem necessários;

IV. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação

 DEPTO BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE
 RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM D.O.C. DE 

26/10/2016 – PÁG. 16
Portaria nº17/2016 – BMA-G
Onde se lê: 2015-0.096.403-2
Leia-se: 2016-0.096.403-2

 CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE
 APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 2016-0.224.287-5
I - Nos termos do convênio 01/2014-SMC/CCJ APROVO a 

prestação de contas dos meses de JUNHO, JULHO, AGOSTO 
(quarto trimestre) de 2016 e AUTORIZO o repasse de R$ 
244.002,14 (duzentos e quarenta e quatro mil, dois reais e 
catorze centavos ) referentes à PRIMEIRA PARCELA da reno-
vação de 30 dias a partir de 08/09/2016, do presente convênio.

 EDUCAÇÃO
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 PORTARIA Nº 7.334, DE 28 DE OUTUBRO DE 
2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento nas disposições da Lei nº 
13.278/2002, e no artigo 51 da Lei Federal nº 8.666/93,

RESOLVE:
I - Instituir Comissão Especial de Licitação para processa-

mento e julgamento da licitação na modalidade pregão para 
o Processo SEI nº6016.2016/0003098-3, cujo objeto é a con-
tratação de empresa especializada para prestação de serviço 
de nutrição e alimentação escolar, na seguinte conformidade:

Presidente/Pregoeiro: Raquel Gomes – RF: 676.326.0
Suplente de Pregoeiro: Maria das Graças Silva Oliveira - RF: 

676.462.2
Membros da Equipe de Apoio:
- Aline Martins de Carvalho – RF 827.414-2
- Carolina Bastos Mendonça – RF 777.925-9
- Christina Lellis de Souza Amaral – RF 609.867-3
- Elaine Donizetti Álvares – RF 653.741-3
- Gabriela Guimenti – RF 777.286-6
- Jessica Giarletta Lomas de Oliveira Rocha - RF 811.300-9
- Mariangela Pinheiro de Magalhães de Oliveira – RF 

651.137-6
- Nayla Veríssimo Neves RF – 729.613-4
- Maria de Fátima Louzas Vieira – RF 115.965-8
- Maria Regina da Silva Matos – RF 835.706-4
- Elizabeth Aparecida de Oliveira Silva – RF 574.318-4
- Maria das Graças Silva Oliveira – RF 676.462-2
- Daniella Marques Capalbo – RF 777.014-6
- Fabiana Maia Siqueira Morone – RF: 752.495-1
- Francisco Carlos de Araujo Gois – RF 828.636-1
- Karoline da Silva Campos – RF 720.805-7
- Leila Oliveira Ernesto – RF: 681.672-0
Membros suplentes da Equipe de Apoio:
- Tiago Vinicius Fernandes de Souza - RF 807.835-1
- Patrícia Calfa – RF 798154.6 -1
- Sandra Aparecida Alves de Almeida Souza – RF 712.924-6
- Cíntia Paes dos Santos Alves – RF 799.379-0
- Marisa Rodrigues – RF 677.260-9
- Marilizete de Ornelas Flor – RF 118.982-4
- Rodriga Aparecida Theodoro da Silva Seravalli – RF 

724.884-9
- Ana Paula Cassulino – RF 827.322-7
- Cristiane Erika Tanikawa – RF 776.520-7
- Ludmilla Moreira Eler – RF 810.444.1
- Elisete de Jesus Pereira – RF 781.221-3
- Maria das Graças Maran – RF: 789.465-1
- Monica Cardial Tobias – RF 776983.1
- Juliana Fiacadori Couri – RF 811706.3
II - A designação dos integrantes da Comissão Especial 

de Licitação será realizada sem prejuízo de suas atribuições 
normais junto às unidades em que trabalham.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

 PORTARIA Nº 7.333, DE 28 DE OUTUBRO DE 
2016

Altera o Anexo VII – Repasses, da Portaria SME nº 1.810, 
de 24 de fevereiro de 2016, alterada pela Portaria nº 5.187, de 
22/07/16, que divulga os valores do Programa de Transferência 
de Recursos Financeiros – PTRF, às Associações de Pais e Mes-
tres – APMs, das Unidades Educacionais da Rede Municipal 
Direta de Ensino, e APMSUACs dos Centros Educacionais Unifi-
cados – CEUs, para o ano de 2016.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º - Ficam alteradas as datas previstas no Anexo VII – 

Repasses, da Portaria SME nº 1.810, de 24/02/16, alterada pela 
Portaria nº 5.187, de 22/07/16, relativas ao 3º (terceiro) repasse 
de 2016 do PTRF, conforme segue:

- Período para realizar despesas: de 01/09/2016 a 
03/02/2017;

- Data para as UEs prestarem contas para a DRE: 
06/02/2017 a 10/02/2017.

Parágrafo Único: Será considerada a data de 20/12/2016 
para a apresentação dos percentuais, pela Unidade Educacional 
à Diretoria Regional de Educação, referente ao 1º repasse de 
2017.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, mantidos 
os demais termos.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO 
IPIRANGA

 PORTARIA Nº 01, DE 21 DE OUTUBRO DE 2016
O Diretor de Escola da EMEF CLEOMENES CAMPOS, no uso 

de suas atribuições legais e, com fundamento no Artigo 201 da 
Lei nº 8.989/79, alterada pela Lei nº 13.519/03 e o disposto no 
Decreto nº 43.233/03,

RESOLVE:
I – Fica constituída a Comissão de Apuração Preliminar 

composta pelos seguintes servidores, sob a presidência do 
primeiro nomeado e secretaria do último:

- MARA FILOMENA SACCHITIELLO – RF. 668789.0/2
- LUCIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA – RF. 713736.2/1
- WILSON MARCELO BARBA – RF. 668481.5/6
II – A Comissão ora designada procederá à apuração dos 

fatos e eventuais responsabilidades, relativas ao contido no P.A. 
nº 2016-0.233.044-8, devendo apresentar o relatório conclusivo 
sobre o apurado no prazo de 20 (vinte) dias.

III – Para o cabal cumprimento de suas atribuições, a Co-
missão poderá, dentre outros procedimentos, solicitar dados, 
levantamentos e informações, bem como examinar registros e 
quaisquer documentos que se fizerem necessários.

IV – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
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de Sol, CNPJ 73.001.448/0001-01, autorizado pela Portaria 
nº 102/16.

Art.2º- A Diretoria Regional de Educação de Pirituba/Jara-
guá, responsável pela supervisão da Instituição, verificará o fiel 
cumprimento das normas contidas no Regimento Escolar, objeto 
desta Portaria.

Art.3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PIRITUBA /JARAGUÁ

PORTARIA Nº 104, DE 17 DE NOVEMBRO DE 
2016

O Diretor Regional de Educação Pirituba/Jaraguá, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria SME nº 
2.453/15, com fundamento na Deliberação CME nº 07/14, e do 
que consta do PA nº 2016 –0.244.965-8, expede a presente 
Portaria:

Art.1°- Fica autorizado, em caráter provisório, nos termos 
do § 3°art. 7 da Deliberação CME nº 07/14 o funcionamento 
do CEI MARIA ANTONIA DE SOUZA, situado a Rua Agripiano 
Barros, nº 272.Jardim Marilu, São Paulo, mantido pelo Instituto 
Cidadão Brasileiro Participativo, CNPJ 07.189.118\0001-59, com 
a finalidade de atender crianças na faixa etária definida no 
Plano de Trabalho da Instituição.

Art.2º- A autorização de que trata o artigo anterior, en-
contra-se na conformidade do disposto na Portaria SME nº 
3.477/11 e respaldada na documentação constante do PA nº 
2012-0.326.929-0

Art.3°- Os responsáveis pela instituição ficam obrigados a 
manter ajustado anualmente seu Projeto Pedagógico às normas 
que forem baixadas pelo Conselho Municipal de Educação e 
às demais instruções relativas ao cumprimento da legislação 
vigente.

Art.4º- O não cumprimento das obrigações assumidas em 
decorrência desta Portaria pelo mantenedor importará nos pro-
cedimentos previstos no art. 26 da Deliberação CME nº 07/14.

Art.5º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

PORTARIA Nº 105, DE 17 DE NOVEMBRO DE 
2016

O Diretor Regional de Educação de Pirituba/Jaraguá, no 
uso das atribuições que foram conferidas pela Portaria SME 
nº 2.453/15, com fundamento na Deliberação CME nº 03/97 e 
Indicação CME nº 04/97, expede a presente Portaria:

Art.1º- Fica aprovado o Regimento Escolar do CEI MARIA 
ANTONIA DE SOUZA, localizado à Rua Agripiano Barros, nº 
272. Jardim Marilu. São Paulo, mantido pelo Instituto Cidadão 
Brasileiro Participativo - ICIBAP, CNPJ 07.189.118/0001-59, 
autorizado pela Portaria nº 104.

Art.2º- A Diretoria Regional de Educação de Pirituba/Jara-
guá, responsável pela supervisão da Instituição, verificará o fiel 
cumprimento das normas contidas no Regimento Escolar, objeto 
desta Portaria.

Art.3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMPO LIMPO

 PORTARIA Nº 307, DE 18 DE NOVEMBRO DE 
2016

O Diretor Regional de Educação Campo Limpo, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelas Portarias SME 
nº 2.453/15, com fundamento na Deliberação CME nº 07/14, 
e do que consta do Protocolado nº 16.72.031*2011 expede a 
presente Portaria:

Art. 1º - Fica prorrogada, nos termos do § 3º do art. 7º 
da Deliberação CME nº 07/14 a autorização de funcionamen-
to concedida em caráter provisório, pela Portaria nº 216/12, 
DOC de 22/11/12 e alterada pela Portaria nº 299/14, DOC de 
20/11/14, do CEI CAMINHAR I, localizado na Rua Joaquim 
Xavier Curado, 203 – Parque Ipê – São Paulo - SP, mantido por 
ASSOCIAÇÃO DE MORADIA HORTO DO IPÊ E ADJACÊNCIAS, 
CNPJ: 05.081.067/0001-11 com a finalidade de atender crian-
ças na faixa etária da Educação Infantil definida no Plano de 
Trabalho da instituição.

Art. 2º - A prorrogação de que trata o artigo anterior, 
encontra-se na conformidade do disposto na Portaria SME nº 
3.477/11 e respaldada na documentação constante do P.A. 
2016-0.208.648-2.

Art. 3º - Os responsáveis pela instituição ficam obrigados a 
manter ajustado anualmente seu Projeto Pedagógico às normas 
que forem baixadas pelo Conselho Municipal de Educação e 
as demais instruções relativas ao cumprimento da legislação 
vigente.

Art. 4º - O não cumprimento das obrigações assumidas 
em decorrência desta Portaria pelo mantenedor importará nos 
procedimentos previstos no art. 26 da Deliberação CME 07/14.

Art. 5º - A prorrogação mencionada no artigo 1º desta 
Portaria terá validade de dois anos, a partir da vigência desta 
Portaria.

Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - CAMPO LIMPO

PORTARIA Nº 306, DE 17 DE NOVEMBRO DE 
2016

Dispõe sobre a aprovação do Regimento Educacional da 
Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI vinculada a Dire-
toria Regional de Educação CAMPO LIMPO conforme especifica.

O DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO LIM-
PO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no 
artigo 3º da Portaria SME nº 5.941, de 15/10/13, e CONSI-
DERANDO:

- o estabelecido no Decreto nº 54.453, de 10/10/13, que 
fixa as atribuições dos Profissionais de Educação que integram 
as equipes escolares das unidades educacionais da Rede Muni-
cipal de Ensino;

- o disposto no Decreto nº 54.454, de 10/10/13, que fixa 
diretrizes gerais para a elaboração dos regimentos educacionais 
das unidades integrantes da Rede Municipal de Ensino, bem 
como delega competência ao Secretário Municipal de Educação 
para estabelecimento das normas gerais complementares que 
especifica;

- o contido na Deliberação CME nº 03/97 e Indicação CME 
nº 04/97, ratificadas pelo Parecer CME nº 142/09;

RESOLVE:
Art. 1° - Fica aprovado o Regimento Educacional da 

EMEI CHÁCARA SANTA MARIA, situada a Rua Feitiço da 
Vila, 877 Chácara Santa Maria - SP – 05879-000 - Telefone 
5874-0474

Art. 2º - A Diretoria Regional de Educação, responsável 
pela supervisão das Unidades Educacionais, verificará o fiel 
cumprimento das normas contidas no Regimento Educacional, 
objeto desta Portaria.

Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

II – A Comissão ora designada procederá à apuração dos 
fatos e eventuais responsabilidades, relativa ao contido no P.A. 
nº 2016-0.254.884-2, devendo apresentar o relatório conclusivo 
sobre o apurado no prazo de 20 dias.

III – Para cabal cumprimento de suas atribuições, a Co-
missão poderá, dentre outros procedimentos, solicitar dados, 
levantamentos e informações, bem como examinar registros e 
quaisquer documentos que se fizerem necessário.

IV – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

 RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 
18/11/2016 PÁGINA 33.

COMUNICADO Nº1. 172, DE 17/11/2016
LEIA- SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU:
COMUNICADO Nº1. 172, DE 17 DE NOVEMBRO DE 

2016.

 DESPACHOS DA SECRETÁRIA
SME
2016-0.241.428-5 - EMEF Vinte e Cinco de Janeiro - Au-

torização para acompanhamento de aluno na Olimpíada da 
Língua Portuguesa a ser realizada fora do Município de São 
Paulo. – I - Pela competência a mim delegada pelo artigo 1º, 
inciso IV, do Decreto nº 19.512, de 20/03/1984 e à vista de 
toda a instrução deste expediente, em especial da manifesta-
ção da Assessoria Jurídica de fls. retro, que adoto como razão 
de decidir, CONVALIDO, com fundamento no artigo 47 da Lei 
nº 8.989/79, a saída da servidora Eleny Josué Fernandes da 
Cunha, RF nº 721.651.3/1, da EMEF Vinte e Cinco de Janeiro, 
para acompanhar aluna daquela unidade educacional na Olim-
píada da Língua Portuguesa, realizada no Município de Porto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na data de 08/11/2016-
11/11/2016.

TID 15631264 - EMEI DONA ALICE FEITOSA – PJ - Autori-
zação para visita fora do Município de São Paulo - I. Pela com-
petência a mim delegada pelo artigo 1º, inciso IV, do Decreto 
nº 19.512, de 20/03/1984, e à vista de toda a instrução deste 
expediente, em especial da manifestação da Assessoria Jurídica 
de fls. retro, que adoto como razão de decidir, AUTORIZO, com 
fundamento no artigo 47 da Lei nº 8.989/79, que os servidores: 
Marcos Aurélio da Costa Sousa, RF nº 713.114.3; Marili de 
Moura Mafra, RF nº 694.087.1 e Maria Margarida Santos, RF 
nº 774.328.9, listados às fls. 02, saiam do Município de São 
Paulo, afim de acompanhar os alunos em visita à Bichomania 
Parque Fazenda, localizado no município de Cotia - SP, no dia 
22/11/2016. - II. A presente autorização fica condicionada 
ao atendimento das providências apontadas pela Assessoria 
Jurídica.

TID 15750337 - CIEJA SAPOPEMBA - SM - Autorização para 
visita fora do Município de São Paulo - I. Pela competência a 
mim delegada pelo artigo 1º, inciso IV, do Decreto nº 19.512, 
de 20/03/1984, e à vista de toda a instrução deste expediente, 
em especial da manifestação da Assessoria Jurídica de fls. retro, 
que adoto como razão de decidir, AUTORIZO, com fundamento 
no artigo 47 da Lei nº 8.989/79, que os servidores, listados às 
fls. 01, saiam do Município de São Paulo, afim de acompanhar 
os alunos em visita ao Quilombo de Caçandoca, localizado no 
município de Ubatuba - SP, no dia 19/11/2016. - II. A presente 
autorização fica condicionada ao atendimento das providências 
apontadas pela Assessoria Jurídica.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
FREGUESIA / BRASILÂNDIA

 PORTARIA Nº 7.666, DE 18 DE NOVEMBRO 
DE 2016

Altera a Portaria SME nº 2.622, de 24 de abril de 2013, 
publicada em DOC de 03/05/2013, que alterou a Comissão 
de Avaliação de Acúmulo de Cargos ou Funções na Diretoria 
Regional de Educação Freguesia/Brasilândia.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no uso de suas 
atribuições legais e conforme o que lhe representou a Diretora 
Regional de Educação da DRE FREGUESIA/BRASILANDIA.

RESOLVE:
Art. 1º - O Artigo 2º da Portaria nº 2.622, de 24/04/2013, 

fica alterado conforme segue:

EXCLUIR:
Nome RF Cargo
MAURICIO DE MELO PESSOA 583.294.2/5 PROF. DE EDUC.INF. E ENS. FUND. I

INCLUIR:
Nome RF Cargo
MARCIA REGINA BARRELLI 675.106.7/3 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
PIRITUBA

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PIRI-
TUBA /JARAGUÁ

PORTARIA Nº 102, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016
O Diretor Regional de Educação Pirituba/Jaraguá, no uso 

das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria SME nº 
2.453/15, com fundamento na Deliberação CME nº 07/14, e do 
que consta do PA nº 2016 –0.244.959-3, expede a presente 
Portaria:

Art.1°- Fica autorizado, em caráter provisório, nos termos 
do § 3° art. 7 da Deliberação CME nº 07/14, o funcionamento 
do CEI PADRE NENO, situado a Rua Agripiano Barros, nº 133, 
Jardim Marilu, São Paulo, mantida Associação Clube de Mães 
Raio de Sol, CNPJ 73.001.448//0001-01, com a finalidade de 
atender crianças na faixa etária definida no Plano de Trabalho 
da Instituição.

Art.2º- A autorização de que trata o artigo anterior, en-
contra-se na conformidade do disposto na Portaria SME nº 
3.477/11 e respaldada na documentação constante do PA nº 
2014 – 0.050.543-3

Art.3°- Os responsáveis pela instituição ficam obrigados a 
manter ajustado anualmente seu Projeto Pedagógico às normas 
que forem baixadas pelo Conselho Municipal de Educação e 
às demais instruções relativas ao cumprimento da legislação 
vigente.

Art.4º- O não cumprimento das obrigações assumidas em 
decorrência desta Portaria pelo mantenedor importará nos pro-
cedimentos previstos no art. 26 da Deliberação CME nº 07/14.

Art.5º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

PORTARIA Nº 103, DE 17 DE NOVEMBRO DE 
2016

O Diretor Regional de Educação de Pirituba/Jaraguá, no 
uso das atribuições que foram conferidas pela Portaria SME 
nº 2.453/15, com fundamento na Deliberação CME nº 03/97 e 
Indicação CME nº 04/97, expede a presente Portaria:

Art.1º- Fica aprovado o Regimento Escolar do CEI PADRE 
NENO, localizado à Rua Agripiano Barros, nº 113. Jardim Ma-
rilu.São Paulo, mantido pela Associação Clube de Mães Raio 

Assessoria Jurídica desta Pasta, com fundamento na Lei nº 
4.320/1964 e na Lei Municipal nº 11.919/1995, observadas 
ainda as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis 
à espécie, AUTORIZO a renovação do ajuste para concessão de 
subvenção para ao exercício de 2016, estendível por mais um 
período de vigência, à ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO 
LASAR SEGALL, inscrita no CNPJ sob o nº 60.262.086/0001-52.

 EXTRATO DO TERMO DE RENOVAÇÃO DE 
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO Nº 01/2016/SMC

Processo nº 1993-0.008.057-1
Partes: PMSP/SMC e ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE 

AMIGOS DO MUSEU LASAR SEGALL, inscrita no CNPJ 
60.262.086/0001-52, neste . As partes têm entre si ajustado 
o presente termo de renovação de concessão, nos termos da 
autorização contida no Despacho do processo administrativo 
supracitado. Objeto: O ajuste objetiva o desenvolvimento e a 
manutenção das atividades do Museu Lasar Segall, especial-
mente a guarda e conservação do acervo das obras artísticas 
de autoria de Lasar Segall. Subvenção Anual: R$ 131.114,78 
(cento e trinta e um mil, cento e quatorze reais e setenta e oito 
centavos).

 EDUCAÇÃO
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 PORTARIA Nº 7.684, DE 18 DE NOVEMBRO 
DE 2016

ALTERA A PORTARIA SME Nº 1.810, DE 24/02/16, AL-
TERADA PELAS PORTARIAS SME NºS 5.187, DE 22/07/16 E 
7.333, DE 28/10/16, QUE DIVULGA OS VALORES DO PRO-
GRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS 
– PTRF, ÀS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E MESTRES – APMS, DAS 
UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DIRETA 
DE ENSINO, E APMSUACS DOS CENTROS EDUCACIONAIS 
UNIFICADOS – CEUS, PARA O ANO DE 2016.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e

CONSIDERANDO:
- a Lei Municipal nº 13.991, de 10 de junho de 2005, que 

institui o Programa de Transferência de Recursos Financeiros às 
Associações de Pais e Mestres das unidades educacionais da 
rede municipal de ensino;

- o previsto no §2º do art. 5º do Decreto Municipal nº 
46.230, de 23 de agosto de 2005, que regulamenta a Lei nº 
13.991/05, com as alterações do Decreto Municipal n.º 47.837, 
de 31 de outubro de 2006;

- o disposto no caput do art. 3º, da Portaria SME nº 4.554, 
de 11 de novembro de 2008, que estabelece procedimentos 
para transferência e prestação de contas dos recursos destina-
dos à execução do PTRF;

- a importância de viabilizar recursos financeiros para a 
continuidade de programas da Secretaria Municipal de Educa-
ção e dos projetos das unidades educacionais da rede municipal 
de ensino;

- o levantamento de saldos bancários realizado nos meses 
de agosto e setembro deste ano pelas Diretorias Regionais de 
Ensino,

RESOLVE:
Art. 1º - O cálculo do valor de referência previsto para o 3º 

repasse a ser recebido por cada unidade permanece idêntico ao 
utilizado no 1º e 2º repasses de 2016, ou seja, será estabelecido 
por tipo de Unidade Educacional beneficiária e de acordo com o 
número de alunos matriculados, conforme o disposto na Porta-
ria/SME nº 1.810/16, alterada pelas Portarias SME nºs 5.187/16 
e 7.333/16.

Art. 2º - Os recursos serão transferidos de maneira suple-
mentar, de forma que o saldo bancário relativo ao PTRF será 
deduzido do montante a receber em cada Unidade Educacional.

Art. 3º - As UEs com saldos iguais ou superiores ao va-
lor de referência calculado para o 3º repasse não receberão 
transferência de recursos, devendo utilizar para a manutenção 
das atividades previstas o saldo reprogramado resultante de 
repasses anteriores.

Art. 4º - Para melhor atender às necessidades das Unidades 
Educacionais, os repasses serão efetuados integralmente na 
dotação de custeio.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

 PORTARIA Nº 7.685, DE 18 DE NOVEMBRO 
DE 2016

CONSTITUI COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PRO-
GRAMA PROJOVEM URBANO, NOS TERMOS DO DISPOSTO 
NA PORTARIA SME Nº 5.345, DE 17/08/15

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais; e CONSIDERANDO:

- o disposto no art. 10 da Portaria SME nº 5.345, de 
17/08/15;

- a nomeação do Coordenador Municipal do Programa no 
SIMEC/MEC, a partir de 23/03/2016.

RESOLVE: 
Art. 1º - Fica designada a Coordenação Municipal do Pro-

grama PROJOVEM Urbano, constituída nos termos do artigo 
10 da Portaria SME nº 5.345/15, composta por Profissionais de 
Educação da Rede Municipal de Ensino, conforme segue:

I – Coordenadora Geral:
Sabrina Teixeira - RF: 770.309-1
II – Assistente Administrativo:
Kenya Paula Gonsalves da Silva - RF: 722.459-1
III – Assistente Pedagógico:
Lisandra Cortes Pingo - RF: 691.467-5
Parágrafo único – A Coordenação Municipal referida no ca-

put deste artigo terá como finalidade precípua a sua articulação 
com o Comitê Gestor Municipal, constituído pela Portaria SME 
nº 5.346/15, alterada pela Portaria SME nº 2.787/16, bem como 
a Coordenação Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM 
Urbano.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 23/03/2016.

 PORTARIA Nº 02 DE 18 DE NOVEMBRO DE 
2016.

A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de 
Pessoas, no uso de suas atribuições legais e, com funda-
mento no artigo 201 da Lei nº 8.989, de 29 de outubro de 
1979, alterada pela Lei nº 13.519, de 06 de fevereiro de 
2003, e o disposto no Decreto nº 43.233, de 22 de maio 
de 2003,

RESOLVE:
I – Fica constituída a Comissão de Apuração Preliminar 

composta pelos seguintes servidores, sob a presidência do pri-
meiro nomeado e secretaria do último:

- Lidia Maria Borges do Val, reg.func. 136.649.1
- Ana Maria Spreafico Moreno, reg.func. 137.089.8
- Ligia Alves de Lima Guerra, reg.func. 680.698.8

 VILA MARIANA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 PORTARIA Nº 133/SP-VM/GAB/2016
JOÃO CARLOS DA SILVA MARTINS, Subprefeito de Vila 

Mariana, no uso de suas atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei,

RESOLVE:
1 - Autorizar a Feira de Arte, Artesanato e Cultura de Moe-

ma, localizada na Praça Nossa Senhora Aparecida, a funcionar 
excepcionalmente entre os dias 01 e 31 de dezembro de 2016, 
restrita exclusivamente para expositores já credenciados, res-
peitando os horários já especificados (08h00 as 17h00).

2 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC DESPACHOS: LISTA 2016-2-209

SUBPREFEITURA VILA MARIANA
ENDERECO: RUA JOSE DE MAGALHAES, N 500
2013-0.210.878-2 DJG GAN CONSTRUCOES LTDA
INDEFERIDO
INDEFERIDO POR PERDA DE OBJETO CONFORME DOCU-

MENTO
ÂSLCE_ORIENTAC_INDEFÂ INSERIDO NA PASTA DESPA-

CHO_101116.
2016-0.100.625-6 ASSOCIACAO BENEFICIENTE FEMI-

NINA SIRIO LIBANESA
DEFERIDO
DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 11.228/92 E LEI 13.885/04.
2016-0.137.758-0 OCTAVIO DE SIGUEIRA ARQUITETU-

RA S/S LTDA
DEFERIDO
DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 11.228/92.
2016-0.152.041-3 RODRIGO PEREIRA LIMA
DEFERIDO
NOS TERMOS DA LEI 11.228/92 E DECRETO 32.329/92.
2016-0.242.571-6 BARROCO INCORPORACOES E SER-

VICOS CONSTRUTIVOS LTDA
INDEFERIDO
INDEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 11.228/92 E LEI 

16.402/16 FACE NAO APRESENTACAO DO REGISTRO DE IMO-
VEIS EM NOME DO REQUERENTE.

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVI-
MENTO URBANO

ENDERECO: .
PROCESSOS DA UNIDADE SP-VM/CPDU/AA
2016-0.044.454-3 DMM COMERCIO DE PRODUTOS 

EROTICOS LTDA ME
DEFERIDO
NOS TERMOS DA LEI 14.223/06 E DECRETO 47.950/06.
2016-0.044.461-6 DMM COMERCIO DE PRODUTOS 

EROTICOS LTDA ME
DEFERIDO
NOS TERMOS DA LEI 14.223/06 E DECRETO 47.950/06.
2016-0.054.598-6 SUSHI MASTER COM. DE ALIMEN-

TOS LTDA
DEFERIDO
NOS TERMOS DA LEI 14.223/06 E DECRETO 47.950/06.
2016-0.054.599-4 SUSHI MASTER COM. DE ALIMEN-

TOS LTDA
DEFERIDO
NOS TERMOS DA LEI 14.223/06 E DECRETO 47.950/06.
PROCESSOS DA UNIDADE SP-VM/CPDU/SFISC
2016-0.184.629-7 PROPERTY SERVICOS E PARTICIPA-

COES LTDA
INDEFERIDO
A VISTA DA MANIFESTACAO DE FLS. 21, E, UMA VEZ COM-

PROVADO O ENVIO DA NOTIFICACAO E MULTA AO ENDERECO 
CONSTANTE DO CADASTRO IMOBILIARIO FISCAL CONFORME 
FLS. 22, NOS TERMOS DO ARTIGO 12 DA LEI 15.442/11 E DO 
DISPOSTO NO PARAGRAFO PRIMEIRO DO CITADO ARTIGO LE-
GAL, INDEFIRO O PEDIDO DE DEFESA EFETUADA ATRAVES DO 
PROCESSO 2016-0.184.629-7, MANTENDO, EM CONSEQUEN-
CIA, O AUTO DE MULTA NUMERO 10-331.740-6.

2016-0.226.061-0 L.T.R. LONG TERM RENTAL S/S. LTDA
INDEFERIDO
NO USO DAS ATRIBUICOES CONFERIDAS PELO ARTIGO 

150 CAPUT, DA LEI MUNICIPAL 16.402/16, INDEFIRO A DEFE-
SA APRESENTADA ATRAVES DO PROCESSO NUMERO 2016-
0.226.061-0, DEVENDO SER MANTIDO O AM 10-330.272-
7,COM BASE NO PROPOSTO PELO SENHOR AGENTE VISTOR NA 
COTA DE FLS. 14 E NA INFORMACAO DELA CONSTANTE.

 SAPOPEMBA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC DESPACHOS: LISTA 2016-2-209

SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA
ENDERECO: AVENIDA SAPOPEMBA, 9064
PROCESSOS DA UNIDADE SP-SB/PE
2015-0.308.055-9 LUCIA DE FATIMA NETO MANSO
INDEFERIDO
NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 15 DO DECRETO N 

52.114/11 POR NAO ATENDIMENTO DE COMUNIQUE-SE NO 
PRAZO REGULAMENTAR.

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVI-
MENTO URBANO

ENDERECO: AVENIDA SAPOPEMBA, 9064
PROCESSOS DA UNIDADE SP-SB/CPDU
2016-0.216.623-0 TATIANE SILVA DA CRUZ
DEFERIDO
O PEDIDO DE DESINTERDICAO DO IMOVEL SITO A TRA-

VESSA LUIS DA VEIGA N 06 - FAZENDA DA JUTA - SP - SQL 
153.154.0013-0 NOS TERMOS DO M EMORANDO CIRCULAR 
N 07/SMSP/SGUOS/15, A VISTA DOS ELEMENTOS TECN ICOS 
APRESENTADOS NO PROCESSO N 2016-0.216.623-0 ASSINA-
DOS POR PR OFISSIONAL HABILITADO COMPROVANDO A ES-
TABILIDADE E SEGURANCA DA E DIFICACAO E ATENDIDOS OS 
REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NA LEI MUNIC IPAL 11.228/92 
E DECRETO MUNICIPAL 32.329/92.

 CULTURA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 PROCESSO 1993-0.008.057-1
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MUSEU LASAR SEGALL. 

Renovação do termo de convênio para concessão de 
subvenção.

A vista dos elementos constantes do presente, em especial 
da manifestação favorável da Comissão de Fiscalização de 
Subvenções Culturais - CFSC, à 584, bem como o parecer da 
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EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2017-0.031.927-9 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) CEI DOM LUCIANO MENDES DE ALMEIDA - DO-
NATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 
02 MESAS QUADRADAS, MODELO: INFANTIL EM MDF, MARCA: 
PREFIXO, MEDIDAS: 80X80X61CM; 08 CADEIRAS, MODELO: 
INFANTIL EM MDF, ESTRUTURA TUBULAR, MARCA: PREFIXO. 
- DATA DA LAVRATURA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: FATIMA 
ELISABETE PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2015-0.336.837-4 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEF PLÍNIO DE QUEIRÓZ - DONATÁRIO: SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 01 CÂMERA 
DIGITAL, MARCA: NIKON, MODELO: COOLPIX P520; 03 RÁDIOS 
PORTÁTEIS, MARCA: MEGA STAR, MODELO: MP3 MP101 USB 
1800W, 110V. - DATA DA LAVRATURA: 03/05/2017 - SIGNATÁ-
RIO: FATIMA ELISABETE PEREIRA THIMOTEO

 PORTARIA Nº 4.128, DE 05 DE MAIO DE 2017.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 

atribuições legais, e
CONSIDERANDO:
- a Lei Municipal nº 13.991, de 10 de junho de 2005, que 

institui o Programa de Transferência de Recursos Financeiros às 
Associações de Pais e Mestres das Unidades Educacionais da 
Rede Municipal de Ensino;

- o Decreto Municipal nº 46.230, de 23 de agosto de 2005, 
que regulamenta a Lei nº 13.991/05, com as alterações do De-
creto Municipal n.º 47.837, de 31 de outubro de 2006;

- a Portaria SME nº 4.554, de 11 de novembro de 2008, que 
estabelece procedimentos para transferência e prestação de 
contas dos recursos destinados à execução do PTRF;

- a Portaria SME nº 2.251, de 03 de abril de 2009, que esta-
belece a inclusão das Associações de Pais e Mestres - APM das 
Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino, recém-
-criadas, no PTRF;

- o Decreto Municipal nº 56.343, de 18/08/2015, que es-
tende o PTRF para os Centros Educacionais Unificados – CEUs;

- a Portaria SME nº 5.956, de 26/08/2016, que reorganiza 
o Programa "São Paulo Integral" nas EMEIS, EMEFS, EMEFMS, 
EMEBS e nos CEUs da Rede Municipal de Ensino;

RESOLVE:
Art.1º- Ficam divulgados os valores do Programa de Trans-

ferência de Recursos Financeiros – PTRF às Associações de Pais 
e Mestres – APMs, das Unidades Educacionais da Rede Muni-
cipal Direta de Ensino, e APMSUACs dos Centros Educacionais 
Unificados – CEUs, para o ano de 2017.

Art.2º- O valor referência para cada repasse é estabelecido 
por tipo de Unidade Educacional beneficiária, conforme Anexos 
I, II, III e IV desta Portaria, calculado de acordo com o número 
de alunos matriculados obtido no Censo Escolar/INEP/2016, e 
CEU Gestão, Anexo V, conforme o estabelecido no art. 2º, § 1º, 
do Decreto 56.343/2015.

§ 1º - Para o cálculo do valor de referência serão utilizados 
os dados definitivos constantes na Portaria MEC nº 18, de 
14/01/2016, publicada no DOU em 18/01/2016;

§2º- As Unidades Educacionais criadas após a data limite 
para a participação no Censo Escolar/INEP/MEC serão inseridas 
no Programa de Transferência de Recursos Financeiros – PTRF, 
conforme o disposto na Portaria SME nº 2.251/09.

Art.3º- As Unidades Educacionais que aderiram ao Progra-
ma “São Paulo Integral” terão percentuais acrescidos sobre os 
valores fixos do PTRF demonstrados no ANEXO VI, estabelecido 
pelo número de alunos constantes no Censo Escolar/INEP/
MEC, de acordo com o art. 19 da Portaria SME nº 5.956, de 
26/08/2016 e o número de turmas organizadas em cada uma 
das Unidades Educacionais participantes do Programa.

Art.4º- Os recursos destinados ao Programa “São Paulo 
Integral” e transferidos à conta do PTRF deverão complementar 
as despesas de atividades e ações que efetivamente contribuam 
para potencializar as demandas em relação aos tempos, espa-
ços e materiais imprescindíveis à implantação e implementação 
do referido Programa e previstas no artigo 3º da Lei Municipal 
nº 13.991/05.

Art.5º- Para implantação e implementação do Progra-
ma “São Paulo Integral”, as Unidades Educacionais terão o 
acréscimo de R$ 10.000,00 apenas no 1º repasse a título de 
adesão, conforme §1º do art. 19 da Portaria SME nº 5.956, de 
26/08/2016.

§1º. A transferência dos recursos prevista no caput deste 
artigo far-se-á juntamente com o repasse normal do PTRF e 
a prestação de contas ocorrerá dentro do prazo estabelecido 
nesta Portaria.

Art.6º- Somente fará jus aos repasses do PTRF, a Associação 
que estiver em conformidade com o artigo 4º da Lei Municipal 
nº 13.991/05 e atender ao item 6 do Anexo I da Portaria SME 
nº 4.554/08.

Art.7º. Os recursos transferidos à conta do PTRF destinam-
-se à cobertura das despesas previstas no artigo 3º da Lei 
Municipal nº 13.991/05.

Art.8º- A Unidade Educacional e o CEU Gestão definirão os 
percentuais pretendidos para os recursos destinados às despesas 
de custeio e capital, com variações iguais a múltiplos de dez.

§1º- Poderá ser indicado 100% (cem por cento) do valor 
total em uma das despesas.

§2º- O responsável pela Associação informará os percentu-
ais pretendidos em cada uma das dotações nas datas previstas 
no artigo 9º desta Portaria.

§3º- A data considerada para opção do percentual do 1º 
repasse de 2017 para as Unidades Educacionais foi 20/12/2016, 
conforme Portaria SME nº 7.333/2016.

Art. 9º- Serão consideradas as seguintes datas para apre-
sentação dos percentuais de opção pela Unidade Educacional e 
CEU Gestão à Diretoria Regional de Educação:

I- até 20/06/2017 relativa ao 2º repasse de 2017;
II- até 20/12/2017 relativa ao 1º repasse de 2018.
Art. 10- As Diretorias Regionais de Educação deverão 

apresentar os percentuais de opção definidos pelas APMs e 
APMSUACs à SME/COPLAN/DIACON em até cinco dias corridos, 
após a data constante no artigo 9º desta Portaria.

Parágrafo Único- Na hipótese da não apresentação dos 
percentuais nos prazos previstos no caput deste artigo, a trans-
ferência será efetuada considerando-se 80% (oitenta por cento) 
para custeio e 20% (vinte por cento) para capital.

Art.11- O período para utilização dos recursos está compre-
endido entre o dia imediatamente subsequente ao término do 
período anterior até a data final do período de realização das 
despesas constante no Anexo VII desta Portaria.

§1º- Para as APMs recém-cadastradas no Programa, o 
período de realização das despesas inicia-se a partir da confir-
mação do crédito na conta corrente.

§2º- A realização de qualquer despesa de custeio e/ou capi-
tal está condicionada à suficiência de fundos em cada uma das 
dotações específicas do Programa.

Art. 12 - Os recursos do PTRF serão transferidos conside-
rando-se o valor referência estabelecido nesta portaria com 
a dedução do valor do saldo apurado na conta bancária das 
APMs e APMSUACs, aplicando-se sobre o saldo obtido a opção 
de porcentagem indicada pela unidade educacional, na seguin-
te conformidade:

I – Para o 1º repasse de 2017, será deduzido do valor refe-
rência o saldo existente na conta bancária do PTRF informado 
pelas unidades educacionais em cumprimento ao Comunicado 
SME nº 412/2017;

II – Para o 2º repasse de 2017, será deduzido do valor 
referência o saldo existente na conta bancária do PTRF em 31 
de julho de 2017;

III - As Unidades com saldo bancário igual ou superior ao 
valor de referência não receberão a transferência de recurso, 
devendo utilizar para a manutenção das atividades previstas o 
saldo reprogramado resultante de repasses anteriores.

Art.13- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando disposições em contrário.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 01 TROCA-
DOR, MODELO: 2 PORTAS, MEDIDAS: 90X60X90CM, MARCA: A 
PODEROSA MÓVEIS. - DATA DA LAVRATURA: 03/05/2017 - SIG-
NATÁRIO: FATIMA ELISABETE PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2015-0.196.329-1 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEF PROFESSORA MARIA APARECIDA VILAS-
BOAS - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 
OBJETO: 03 ARMÁRIOS EM MÓDULO PARA GUARDAR TROFÉU, 
MEDIDAS: 0,60X0,60X0,60M, COR: BRANCA, FABRICANTE: 
G. BORDON MARCENARIA-ME; 03 ARMÁRIOS EM MÓDULO 
PARA GUARDAR TROFÉU, MEDIDAS: 0,40X0,60X0,40M, COR: 
BRANCA, FABRICANTE: G. BORDON MARCENARIA-ME; 03 
ARMÁRIOS EM MÓDULO PARA GUARDAR TROFÉU, MEDIDAS: 
0,30X0,60X0,30M, COR: BRANCA, FABRICANTE: G. BORDON 
MARCENARIA-ME; 10 CADEIRAS EXECUTIVAS, MARCA: MELA, 
MODELO: SKI SAFIRA, COR: VERMELHA; 01 ARQUIVO, MAR-
CA: PANDIN, MODELO: OF 4SCTC, COR: ROSA; 01 ARMÁRIO, 
MARCA: PANDIN, MEDIDAS: 1,80X0,80X1,80M, MODELO: 
AP 408SL CRISTAL, COR: LILÁS; 01 MESA, MARCA: MARZO 
ATTUALE, MODELO: MESPN1268, MEDIDAS: 0,68X0,80X1,20M, 
COR: ARGILA; 01 MESA, MARCA: PANDIN PRIMAZIA, MODELO: 
MP1500PZ, MEDIDAS: 0,68X0,80X1,20M, COR: AREZZO; 01 
MESA AUXILIAR, MARCA: PANDIN PRIMAZIA, MODELO: COM 
PÉ E GAVETEIRO, MEDIDAS: 0,70X0,58X2,00M, COR: AREZZO; 
01 PERFURADORA, MODELO: LASSANE PARA ENCADERNAÇÃO 
COM ESPIRAL ATÉ 15 FOLHAS, MARCA: ESPIRAMATIC OFÍCIO; 
01 COBERTURA DE ENCERADO LONIL EM PVC, AFIXADO COM 
PARAFUSO, COR: VERDE, MEDIDAS: 17,20X1,75M, FABRI-
CANTE: COMÉRCIO DE TOLDOS GRIP LTDA-ME. - DATA DA 
LAVRATURA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: FATIMA ELISABETE 
PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2014-0.045.586-0 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEI ANTONIO CARLOS BRASILEIRO DE ALMEI-
DA JOBIM - TOM JOBIM - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 
MARCA: SOFT, MODELO: PLUS BY EVEREST, 110V. - DATA DA 
LAVRATURA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: FATIMA ELISABETE 
PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2015-0.317.661-0 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEF CEU ÁGUA AZUL - PROFESSOR PAULO 
RENATO COSTA SOUZA - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 01 KIT DE LETRAMENTO EM 
MADEIRA, MODELO: CAIXA COM 70 BRINQUEDOS EDUCA-
TIVOS, MARCA: CARLU, COLORIDA. - DATA DA LAVRATURA: 
03/05/2017 - SIGNATÁRIO: FATIMA ELISABETE PEREIRA THI-
MOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2016-0.075.444-5 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEF CEU ÁGUA AZUL - PROFESSOR PAULO 
RENATO COSTA SOUZA - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 01 ARMÁRIO DE MADEIRA, MODELO: 
MDF COM 12 NICHOS, FABRICANTE: DC VEIGA-ME, MEDIDAS: 
1,13X0,95X0,45M, COR: MARFIM MÔNACO; 01 ARMÁRIO ALTO 
EM MDF, MODELO: 106 ARCO ÍRIS 6 PORTAS, FABRICANTE: 
DC VEIGA-ME, MEDIDAS: 1,60X0,90X0,45M, COR: MARFIM 
MÔNACO. - DATA DA LAVRATURA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: 
FATIMA ELISABETE PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2016-0.075.450-0 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEF CEU ÁGUA AZUL - PROFESSOR PAULO 
RENATO COSTA SOUZA - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 01 ARMÁRIO, MODELO: BAIXO EM 
MDF COM RODAS, 4 CAIXAS, FABRICANTE: DC VEIGA-ME, 
MEDIDAS: 1,06X1,56X0,45M, COR: BRANCA; 01 CARRINHO 
PARA TRANSPORTE EM AÇO, FABRICANTE: ROGÉRIO BRAGA 
PAPELARIA-ME, MODELO: PLATAFORMA, COR: PRATA; 01 
ESCADA DE ALUMÍNIO MULTIUSO, FABRICANTE: ROGÉRIO 
BRAGA PAPELARIA-ME, MODELO: 8X1, 16 DEGRAUS, COR: 
PRATA. - DATA DA LAVRATURA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: 
FATIMA ELISABETE PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2016-0.105.340-8 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEF CEU ÁGUA AZUL - PROFESSOR PAULO 
RENATO COSTA SOUZA - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 01 TV 40", HDM/USB, MARCA: 
PHILCO, MODELO: PH40R86DSG, 127/220V. - DATA DA LAVRA-
TURA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: FATIMA ELISABETE PEREIRA 
THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2016-0.170.649-5 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEF CEU ÁGUA AZUL - PROFESSOR PAULO 
RENATO COSTA SOUZA - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 01 QUADRO BRANCO, MODELO: 
LUXO EXTRUTURA EM ALUMÍNIO, MEDIDAS: 3,00X1,20M, 
MARCA: BOARD NET, COR: BRANCA; 01 APARELHO DE DVD 
PLAYER, MARCA: LG, MODELO: DP-132, COR: PRETA. - DATA 
DA LAVRATURA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: FATIMA ELISABETE 
PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2016-0.187.641-2 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEF CEU ÁGUA AZUL - PROFESSOR PAULO 
RENATO COSTA SOUZA - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 02 IMPRESSORAS, MARCA: EPSON, 
MODELO: L375 TANQUE DE TINTA, COR: PRETA, 110V. - DATA 
DA LAVRATURA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: FATIMA ELISABETE 
PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2016-0.187.648-0 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEF CEU ÁGUA AZUL - PROFESSOR PAULO 
RENATO COSTA SOUZA - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 01 PROJETOR, MARCA: EPSON, 
MODELO: POWERLITE 18+, COR: BRANCA, BIVOLT. - DATA DA 
LAVRATURA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: FATIMA ELISABETE 
PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2016-0.261.330-0 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEF CEU ÁGUA AZUL - PROFESSOR PAULO 
RENATO COSTA SOUZA - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 01 ARMÁRIO EM MADEIRA, MO-
DELO: MDF 18CM, FABRICANTE: M. CERQUEIRA MACHADO-
-ME, MEDIDAS: 2,70X1,00X0,60M, COR: MARFIM MÔNACO; 
01 ARMÁRIO EM MADEIRA, MODELO: MDF 18 DIVISORES 
COM 6 PORTAS E FECHADURAS, FABRICANTE: M. CERQUEIRA 
MACHADO-MR, MEDIDAS: 2,70X0,80X0,60M, COR: MARFIM 
MÔNACO. - DATA DA LAVRATURA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: 
FATIMA ELISABETE PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2016-0.269.041-0 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) CEU EMEF LAJEADO - DONATÁRIO: SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 01 PROJETOR, MAR-
CA: EPSON, MODELO: POWERLITE S27 3LCD, COR: BRANCA, 
BIVOLT; 01 MICROFONE, MARCA: WVNGR, MODELO: SM 58, 
DUPLO LDV801, COR: PRETA, BIVOLT; 01 MESA DE PING PONG, 
MARCA: XALINGO, MODELO: 6728, COR: VERDE. - DATA DA 
LAVRATURA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: FATIMA ELISABETE 
PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2017-0.025.235-2 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEI SAMUEL WAINER - DONATÁRIO: SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 01 BRINQUEDO 
EM TRONCO DE EUCALIPTO, MODELO: PONTE DESFILADEIRO, 
MEDIDAS: 2,00X0,60M, FABRICANTE: ARTE E LAZER BRIN-
QUEDOS LTDA-ME; 01 CAIXA ACÚSTICA ATIVA, MARCA: CSR, 
MODELO: CSR2500A/USB, COR: PRETA. - DATA DA LAVRATU-
RA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: FATIMA ELISABETE PEREIRA 
THIMOTEO

DIGITAL, MARCA: CANON, MODELO: SX 400, COR: PRETA; 01 
IMPRESSORA, MARCA: EPSON, MODELO: 355 BILK INK, COR: 
PRETA. - DATA DA LAVRATURA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: 
FATIMA ELISABETE PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2016-0.221.111-2 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEF BENEDITO CALIXTO - DONATÁRIO: SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 01 PROJETOR, 
MARCA: EPSON, MODELO: X36 + 3600LUMENS. - DATA DA 
LAVRATURA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: FATIMA ELISABETE 
PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2016-0.259.152-7 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEF PROFESSORA CLOTILDE ROSA HENRIQUES 
ELIAS - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO - OBJETO: 01 GANGORRA DE MADEIRA, MODELO: DUAS 
PRANCHAS EM TORAS DE EUCALIPTO, MEDIDAS: 3,00X1,00M, 
FABRICANTE: VALMIR BALBINO ALVES-EPP. - DATA DA LAVRA-
TURA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: FATIMA ELISABETE PEREIRA 
THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2016-0.263.472-2 - DOADOR: APM-Associação de Pais 

e Mestres do(a) EMEF BENEDITO CALIXTO - DONATÁRIO: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 01 MICRO 
SYSTEM COM CD MP3, MARCA: PHILCO, MODELO: PB120R; 01 
MICROFONE SEM FIO, MARCA: LESON, MODELO: LS801. - DATA 
DA LAVRATURA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: FATIMA ELISABETE 
PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2016-0.266.317-0 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEF DR. JOÃO NAOKI SUMITA - DONATÁRIO: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 02 MESAS-
-MACA, MODELO: PROFISSIONAL, MARCA: SF-300. - DATA DA 
LAVRATURA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: FATIMA ELISABETE 
PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2017-0.025.264-6 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEI PADRE MANOEL DA NÓBREGA - DONA-
TÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 01 
MOTOR DE PORTÃO, PC-KIT BASC VERT 2000, MODELO: FLASH, 
220V, 1,50M, COR: CINZA, FABRICANTE: PECCININ PORTÕES 
AUTOMÁTICOS. - DATA DA LAVRATURA: 03/05/2017 - SIGNA-
TÁRIO: FATIMA ELISABETE PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2017-0.030.676-2 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEI GLAUBER ROCHA - DONATÁRIO: SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 04 CADEIRAS 
GIRATÓRIAS, MARCA: ASSENTEX, MODELO: LAMINADA COM 
RODÍZIO, COR: AZUL; 02 NICHOS MDF, MARCA: REQUINTE, 
MODELO: RETANGULAR, COR: BRANCA; 03 BANCADAS MDF, 
MARCA: MOVAN, MODELO: R33-3 COM GAVETEIRO, COR: 
BRANCA; 01 MOBILIÁRIO EM MDF, MARCA: MOVAN, MODELO: 
R12, COM GAVETEIRO, COR: BRANCA. - DATA DA LAVRATU-
RA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: FATIMA ELISABETE PEREIRA 
THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2016-0.098.018-6 - DOADOR: APM-Associação de Pais 

e Mestres do(a) EMEI DOUTOR VITAL BRAZIL - DONATÁRIO: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 06 VENTILA-
DORES DE PAREDE, MODELO: VPL, MARCA: VENTISILVA, 110V; 
04 VENTILADORES DE TETO, MODELO: 3 PÁS, MARCA: LOREN 
SID, 110V. - DATA DA LAVRATURA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: 
FATIMA ELISABETE PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2016-0.178.108-0 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEF COELHO NETO - DONATÁRIO: SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 01 CÂMERA DIGITAL, 
MARCA: CANNON, MODELO: SX520HS, BIVOLT; 01 CÂMERA 
DIGITAL, MARCA: NIKON, MODELO: L330, BIVOLT. - DATA DA 
LAVRATURA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: FATIMA ELISABETE 
PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2016-0.205.506-4 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEI JOSÉ MAURO DE VASCONCELOS - DONA-
TÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 01 
BRINQUEDO EM TRONCO DE EUCALIPTO TRATADO, MODELO: 
PONTE OSCILANTE COM ESCORREGADOR, ESCADA E CORDA, 
FABRICANTE: ENOCH DIAS DE FARIAS BRINQUEDOS-ME. - 
DATA DA LAVRATURA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: FATIMA 
ELISABETE PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2016-0.052.995-6 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEF FORTE DOS REIS MAGOS - DONATÁRIO: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 02 PARES 
DE RÁDIOS COMUNICADORES, MODELO: MH230, MARCA: 
MOTOROLA, 110V. - DATA DA LAVRATURA: 03/05/2017 - SIG-
NATÁRIO: FATIMA ELISABETE PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2016-0.064.219-1 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEF HENRIQUE SOUZA FILHO-HENFIL - DO-
NATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 
01 TV LED 32", MARCA: LG, MODELO: LF565B, BIVOLT, COR: 
CHAMPAGNE GOLD. - DATA DA LAVRATURA: 03/05/2017 - SIG-
NATÁRIO: FATIMA ELISABETE PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2016-0.205.487-4 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEF BENEDITO DE JESUS BATISTA LAURINDO-
-PADRE BATISTA - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO - OBJETO: 01 COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 
4GB, 500GB, COR: PRETA, MODELO: F-NEW, MARCA: ASUS, BI-
VOLT; 01 MONITOR 18,5", MARCA: AOC, MODELO: E970SWNL, 
COR: PRETA, BIVOLT. - DATA DA LAVRATURA: 03/05/2017 - SIG-
NATÁRIO: FATIMA ELISABETE PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2016-0.227.359-2 - DOADOR: LIGA DAS SENHORAS CA-

TÓLICAS DE SÃO PAULO/ CEI JARDIM EDITE - DONATÁRIO: SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 08 CADEIRAS 
INFANTIS EM METAL E PLÁSTICO, MARCA: METADIL, MODELO: 
4311.1, COR: AMARELA; 08 CADEIRAS INFANTIS EM METAL E 
PLÁSTICO, MARCA: METADIL, MODELO: 4311.1, COR: AZUL; 08 
CADEIRAS INFANTIS EM METAL E PLÁSTICO, MARCA: METADIL, 
MODELO: 4311.1, COR: VERMELHA; 10 CADEIRAS INFANTIS EM 
METAL E PLÁSTICO, MARCA: METADIL, MODELO: 4311.0, COR: 
AMARELA; 10 CADEIRAS INFANTIS EM METAL E PLÁSTICO, 
MARCA: METADIL, MODELO: 4311.0, COR: AZUL; 12 CADEIRAS 
INFANTIS EM METAL E PLÁSTICO, MARCA: METADIL, MODELO: 
4311.0, COR: VERMELHA; 03 MESAS, MODELO: REFEITÓRIO EM 
FÓRMICA, FABRICANTE: BERNARDINO ALVES MONTEIRO, ME-
DIDAS: 70X100X58CM, COR: VERMELHA; 03 MESAS, MODELO: 
REFEITÓRIO EM FÓRMICA, FABRICANTE: BERNARDINO ALVES 
MONTEIRO, MEDIDAS: 70X100X58CM, COR: AZUL; 03 MESAS, 
MODELO: REFEITÓRIO EM FÓRMICA, FABRICANTE: BERNARDI-
NO ALVES MONTEIRO, MEDIDAS: 70X100X58CM, COR: AMA-
RELA; 01 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MARCA: ELECTROLUX, 
MODELO: ULTRA WASH 2500 LIBRAS, COR: AMARELA, 110V; 01 
FREEZER HORIZONTAL 385L, MARCA: ELECTROLUX, MODELO: 
H400, 2 PORTAS, COR: BRANCA, 110V; 04 VENTILADORES DE 
PAREDE, MARCA: VENTISOL, MODELO: OSCILANTE, 60CM, 
COR: PRETA, 110V; 01 CAIXA AMPLIFICADORA MULTIUSO COM 
MICROFONE, MARCA: LENOXX, MODELO: CA-316, KARAOKÊ/
USB/SD 200W, BIVOLT; 01 MULTIPROCESSADOR, MARCA: PHIL-
CO, MODELO: ALL IN ONE, 475W, COR: PRETA, 110V; 02 ROU-
PEIROS DE AÇO, FABRICANTE: RIQ MÓVEIS, MODELO: 15 POR-
TAS PEQUENAS, MEDIDAS: 1930X1035X400MM, CORES: CINZA 
CRISTAL/AZUL ESCURO. - DATA DA LAVRATURA: 03/05/2017 
- SIGNATÁRIO: FATIMA ELISABETE PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2015-0.113.824-0 - DOADOR: APM-Associação de Pais 

e Mestres do(a) CEI PARQUE SÃO RAFAEL II - DONATÁRIO: 

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2016-0.250.964-2 - DOADOR: APM-Associação de Pais 

e Mestres do(a) EMEF EZEQUIEL RAMOS JUNIOR - DONATÁ-
RIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 03 
MESAS COM 6 CADEIRAS, FABRICANTE: ERMI COMÉRCIO DE 
BRINQUEDO PEDAGÓGICO LTDA-ME, MODELO: SEXTAVADA, 
104CM DE DIÂMETRO, COR: OVO; 02 MESAS TRAPÉZIOS COM 
6 CADEIRAS, FABRICANTE: ERMI COMÉRCIO DE BRINQUEDO 
PEDAGÓGICO LTDA-ME, MODELO: 01, MEDIDAS: 120X58X-
60CM, COLORIDAS. - DATA DA LAVRATURA: 03/05/2017 - SIG-
NATÁRIO: FATIMA ELISABETE PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2016-0.250.973-1 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEI PROFESSORA EDI GREENFIELD - DONATÁ-
RIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 02 TV'S 
40", MARCA: SAMSUNG, MODELO: UN40J5200A, COR: PRETA, 
BIVOLT. - DATA DA LAVRATURA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: 
FATIMA ELISABETE PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2017-0.000.810-9 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEI MINISTRO ALIOMAR BALEEIRO - DONATÁ-
RIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 01 TV 
LED 32", MODELO: LE32H1461 FULL HD CONVERSOR DIGITAL, 
MARCA: AOC, BIVOLT; 01 TV LED 32", MODELO: PHG490078, 
MARCA: PHILIPS, BIVOLT. - DATA DA LAVRATURA: 03/05/2017 - 
SIGNATÁRIO: FATIMA ELISABETE PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2017-0.000.867-2 - DOADOR: APM-Associação de Pais 

e Mestres do(a) EMEI DOM PEDRO II - DONATÁRIO: SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 06 MESAS DE 
MADEIRA RETANGULARES SEM GAVETAS, FABRICANTE: RI-
CARDO DE MELO DA SILVA-EPP, MODELO: PN 1460, MEDIDAS: 
1400X600X740MM, COR: TABACO. - DATA DA LAVRATURA: 
03/05/2017 - SIGNATÁRIO: FATIMA ELISABETE PEREIRA THI-
MOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2017-0.001.181-9 - DOADOR: APM-Associação de Pais 

e Mestres do(a) EMEI PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO 
VIEIRA PEREIRA - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO - OBJETO: 01 COZINHA INFANTIL EM PLÁSTICO, 
MEDIDAS: 1,07X0,35X0,98M, MARCA: LIG LIG, MODELO: MI-
NHA COZINHA. - DATA DA LAVRATURA: 03/05/2017 - SIGNATÁ-
RIO: FATIMA ELISABETE PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2017-0.002.626-3 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEI PROFESSORA VALENTINA ANTONINI DA 
SILVA - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 
OBJETO: 01 IMPRESSORA LASER, MARCA: SAMSUNG, MODELO: 
SLM4025 DN, BIVOLT. - DATA DA LAVRATURA: 03/05/2017 - 
SIGNATÁRIO: FATIMA ELISABETE PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2017-0.002.632-8 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEI LEILA DINIZ - DONATÁRIO: SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 01 BRINQUEDO BA-
LANÇO EM EUCALIPTO TRATADO, MODELO: TRÊS LUGARES, 
FABRICANTE: I. SODRE DA CRUZ BRINQUEDOS-EPP, MEDIDAS: 
3,50X2,00M; 01 BRINQUEDO EM EUCALIPTO TRATADO, MO-
DELO: CAVALINHO, FABRICANTE: I. SODRE DA CRUZ BRINQUE-
DOS-EPP, MEDIDAS: 0,60X0,40M; 01 MESA ESTRUTURA EM 
ALUMÍNIO POLIDO TAMPO EM MDF, MODELO: KING, FABRI-
CANTE: PIOMOVEIS MESAS E CADEIRAS PARA RESTAURANTES 
E ESCRITÓRIO-EPP, MEDIDAS: 0,60X1,80M. - DATA DA LAVRA-
TURA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: FATIMA ELISABETE PEREIRA 
THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2017-0.003.099-6 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) CEI VEREADOR JOÃO CARLOS FAIRBANKS - DO-
NATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 
01 MINITOR LED 18,5", MODELO: E9700SWNL, MARCA: AOC; 
02 PLAYGROUND EM POLIETILENO, MODELO: URSO, MARCA: 
CP BRINQ - DATA DA LAVRATURA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: 
FATIMA ELISABETE PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2017-0.030.601-0 - DOADOR: UNIÃO COMUNITÁRIA DE 

MULHERES DO JARDIM NAIR/ CEI JARDIM LAPENA - DONA-
TÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 01 
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 4L, MARCA: VITALAX, MODELO: 
LQTO4, BIVOLT; 02 MONITORES 18,5", MODELO: E97OSWNL, 
MARCA: AOC, 110V; 01 BANDINHA RÍTMICA COM 34 PEÇAS, 
MARCA: LIG LIG, MODELO: LIG LIG; 02 MICROCOMPUTADORES 
4G MEMÓRIA DDR3, HD SATA 250GB, WINDOWS 7, MARCA: 
ASROCK, MODELO: AMD-ATHLON 5150, 110V, COM GAVADOR 
DVD SATA, MARCA: LG, CARTÃO INTERNO, TC SPINN MULT. 
USB TM200, MOUSE SPINN E GABINETE WISE CASE. - DATA 
DA LAVRATURA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: FATIMA ELISABETE 
PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2016-0.248.795-9 - DOADOR: INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL 

FORÇA E VIDA/ CEI CONVENIADO VOVÓ ANNA GOMES - DO-
NATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 
01 PLAYGROUND EM POLIPROPILENO, MODELO: EVOLUTION 
NACIONAL, MARCA: BRINK MOBIL, CORES: AZUL/VERMELHA/
LARANJA/ROXO/AMARELA/VERDE. - DATA DA LAVRATURA: 
03/05/2017 - SIGNATÁRIO: FATIMA ELISABETE PEREIRA THI-
MOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2016-0.271.452-1 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) CEU EMEF LAJEADO - DONATÁRIO: SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 02 APARELHOS DE SOM 
PORTÁTEIS, MARCA: PHILCO, MODELO: PB350BTB, 80W, COR: 
BRANCA, BIVOLT; 01 CAIXA AMPLIFICADA, MARCA: ETERNY, 
MODELO: ET 43006 AB, 80W, COR: PRETA, BIVOLT; 01 TORSO, 
85CM, MARCA: COLEMAN, MODELO: BISSEXUAL. - DATA DA 
LAVRATURA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: FATIMA ELISABETE 
PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2016-0.275.032-3 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) CEI DOM LUCIANO MENDES DE ALMEIDA - DO-
NATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 
04 MESAS QUADRADAS, MODELO: INFANTIL EM MDF REVES-
TIDAAS EM PET, MARCA: PREFIXO, MEDIDAS: 80X80X61; 16 
CADEIRAS, MODELO: INFANTIL EM MDF REVESTIDAS EM PET, 
ESTRUTURA TUBULAR, MARCA: PREFIXO. - DATA DA LAVRA-
TURA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: FATIMA ELISABETE PEREIRA 
THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2012-0.339.584-8 - DOADOR: ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO 

DO AMOR/ CEI PROJETO DE VIDA - DONATÁRIO: SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 01 FREEZER 242L, MAR-
CA: ELECTROLUX, MODELO: FE 26, COR: BRANCA, 110V; 01 
MÁQUINA DE LAVAR 7KG, MARCA: ELECTROLUX, MODELO: 
LTE07 BR, COR: BRANCA, 110V; 01 TV 21", MARCA: TOSHIBA, 
MODELO: TELA PLANA, COR: CINZA; 01 COMPUTADOR, MAR-
CA: LG, MODELO: 4GB 500 GB DVD, COR: PRETA, 110V. - DATA 
DA LAVRATURA: 03/05/2017 - SIGNATÁRIO: FATIMA ELISABETE 
PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2016-0.225.282-0 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) CEI JARDIM SÃO CARLOS - DONATÁRIO: SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 01 JIPÃO DE 
MADEIRA EM TRONCO DE EUCALIPTO TRATADO, MARCA: PAU-
MAR, MODELO: CARRO. - DATA DA LAVRATURA: 03/05/2017 
- SIGNATÁRIO: FATIMA ELISABETE PEREIRA THIMOTEO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
2016-0.218.856-0 - DOADOR: APM-Associação de Pais e 

Mestres do(a) EMEI GLAUBER ROCHA - DONATÁRIO: SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBJETO: 01 CÂMERA DIGITAL, 
MARCA: SONY, MODELO: DSC-W800, COR: PRETA; 01 CÂMERA 
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Art. 3º - Esta Diretoria Regional de Educação ficará respon-
sável pela supervisão e qualquer demanda relativa à autoriza-
ção de funcionamento da instituição.

Art. 4º - Os responsáveis pela instituição ficam obrigados a 
manter ajustado anualmente seu Projeto Pedagógico às normas 
que forem baixadas pelo Conselho Municipal de Educação e às 
demais instruções relativas ao cumprimento da legislação vigente.

Art. 5° - O não cumprimento das obrigações assumidas em 
decorrência desta Portaria pelo mantenedor importará nos pro-
cedimentos previstos no art. 26 da Deliberação CME nº 07/14.

Art. 6º - A autorização mencionada no art. 1º terá validade 
por dois anos, a partir da vigência desta Portaria.

Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

PORTARIA Nº 59, DE 04 DE MAIO DE 2017
O Diretor Regional de Educação PIRITUBA/JARAGUÁ , no 

uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria SME 
nº 2.453/15, com fundamento na

Deliberação CME nº 03/97 e Indicação CME nº 04/97, expe-
de a presente Portaria:

Art. 1° - Fica aprovado o Regimento Escolar do Cei EDU-
CANDÁRIO SÃO DOMINGOS, sediado na Rua Pedro Roget, 

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
PIRITUBA

 6016.2017/0012845-4

PORTARIA Nº 58, DE 04 DE MAIO DE 2017
O Diretor Regional de Educação, no uso das atribuições 

que lhe foram conferidas pela Portaria SME nº 2.453/15, com 
fundamento na Deliberação CME nº 07/14, na Portaria SME nº 
7.671/15 e do que consta no Processo nº 2017-0.063.413-1, 
expede a presente Portaria:

Art. 1° - Fica autorizado, em caráter provisório, nos termos 
do §3º do art. 7º da Deliberação CME nº 07/14 o funcionamento 
do CEI EDUCANDÁRIO SÃO DOMINGOS, localizado na Rua 
Presgrave do Amaral, nº 160, Vila dos Remédios, São Paulo, 
mantido pela ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS FILHAS DA 
DIVINA PROVIDENCIA, CNPJ: 61.813.333/0004-77 com a fina-
lidade de atender crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade.

Art. 2º - A autorização de que trata o artigo anterior, 
encontra-se na conformidade do disposto na Portaria SME nº 
3.477/11 e respaldada na documentação, constante do PA 
2012-0.304.229-5.

ANEXO I – CIEJA - EMEF - EMEFM 

NÚMERO DE 
ALUNOS 

VALOR FIXO 
(A)

VALOR
VARIÁVEL 

(B)

VALOR TOTAL 
POR ESCOLA 

(A+B)
Até 300 R$ 11.550,00

Alunos
Matriculados 

x
R$ 4,50 

Valor Fixo 
+

Valor Variável 

301 a 500 R$ 12.900,00
501 a 700 R$ 14.250,00
701 a 900 R$ 15.600,00
901 a 1200 R$ 16.950,00
1201 a 1500 R$ 18.300,00
1501 a 1800 R$ 19.650,00
Acima de 1800 R$ 21.000,00

ANEXO II – EMEBS 

NÚMERO DE 
ALUNOS 

VALOR FIXO 
(A)

VALOR
VARIÁVEL 

(B)

VALOR TOTAL 
POR ESCOLA 

(A+B)
Até 250 R$ 15.000,00 Alunos

Matriculados 
x

R$ 4,50 

Valor Fixo 
+

Valor Variável 
251 a 350 R$ 18.000,00

Acima de 350 R$ 20.250,00

ANEXO III – EMEI - CECI - CEMEI 

NÚMERO DE 
ALUNOS 

VALOR FIXO 
(A)

VALOR
VARIÁVEL 

(B)

VALOR TOTAL 
POR ESCOLA 

(A+B)
Até 200 R$ 9.000,00

Alunos
Matriculados 

x
R$ 3,00 

Valor Fixo 
+

Valor Variável 

201 a 300 R$ 10.200,00
301 a 400 R$ 11.400,00
401 a 500 R$ 12.600,00
501 a 600 R$ 13.800,00
601 a 700 R$ 15.000,00
Acima de 700  R$ 17.700,00

ANEXO IV – CEI DIRETO 

NÚMERO DE 
ALUNOS 

VALOR FIXO 
(A)

VALOR
VARIÁVEL 

(B)

VALOR TOTAL 
POR ESCOLA 

(A+B)
Até 80 R$ 6.600,00 

Alunos
Matriculados 

x
R$ 3,00 

Valor Fixo 
+

Valor Variável 

81 a 120 R$ 7.400,00 
121 a 150 R$ 8.200,00 
151 a 200 R$ 9.000,00 
201 a 250 R$ 9.800,00 
251 a 300 R$ 10.600,00
Acima de 300  R$ 11.400,00 

ANEXO V – CEU GESTÃO   

VALOR VARIÁVEL: (A)
Nº de educandos + atividades 

complementares cadastradas no 
EOL, e constantes no Censo 

Escolar 2016 x R$ 4,50

VALOR
FIXO: (B) VALOR TOTAL POR CEU 

(A+B)
 Valor Fixo +Valor Variável 

Exemplo: 1.980 alunos + 527 ativi- 
dades complementares cadastradas  
= 2.507 x R$ 4,50= R$ 11.281,50 

R$ 14.500,00 R$ 11.281,5 + R$ 14.500,00= 
R$ 25.781,50 

ANEXO VI:     PROGRAMA “SÃO PAULO INTEGRAL” 

NÚMERO DE 
ALUNOS VALOR FIXO PERCENTUAL  

(por repasse) VALOR TOTAL

EMEIs: Valor normal do 
Até 200 R$ 9.000,00    Até 03 turmas:  20% PTRF
201 a 300 R$ 10.200,00    sobre o valor fixo 

301 a 400 R$ 11.400,00 +
401 a 500 R$ 12.600,00

   Até 04 turmas:  25% Percentual*
EMEFs:    sobre o valor fixo 

Até 300 R$ 11.550,00 +
301 a 500 R$ 12.900,00
501 a 700 R$ 14.250,00    De 05 ou mais turmas:   R$ 10.000,00**
701 a 900 R$ 15.600,00 30% sobre o valor fixo 
901 a 1200 R$ 16.950,00
1201 a 1500 R$ 18.300,00 * nos dois repasses

1501 a 1800 R$ 19.650,00 ** apenas 1º repasse

Acima de 1800 R$ 21.000,00

ANEXO VII – REPASSES 

Repasse / 
Período 

Data referência 
para crédito em 
conta corrente 

Datas para realização 
de despesas no período: 

Data para as UEs 
prestarem contas 
para a DRE 

1º (primeiro) 
a partir da data de 

publicação da 
Portaria

De 04/02/2017 a 
30/06/2017

 03/07 a 
10/07/2017

2º (segundo) a partir de 
1º/08/2017

De 01/07/2017 a 
31/10/2017 01/11 a 08/11/2017 

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE FREGUESIA / BRASILÂNDIA

 PORTARIA Nº 15, DE 28 DE ABRIL DE 2017
A Diretora Regional de Educação no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 2.138/2015 e nos termos do artigo 1º, 

parágrafo único, do Decreto nº 56.669, de 1º de dezembro de 2015, DESIGNA os seguintes servidores da Diretoria Regional e das 
Unidades Educacionais da Rede Direta para compor Grupo Interno de Controle da Dengue, febre de Chikungunya e febre pelo vírus 
Zika.

Unidade 1º Responsável RF 2º Responsável RF 3º Responsável RF
DRE Cleuber Gonçalves RF 723.466.0/2 Claudia Abrahão Hamada RF 782.848.9/1 Noris Ferreira Gonçalves RF 826.193.8/1
EMEBS Mario Bicudo, Prof° Vanda Domingas Estevam de Santana RF 594.130.0/2 Lisanias Miranda Neves RF 712.901.7/1 Sebastião Machado RF 783.433.1/1
EMEF CEU Jardim Paulistano Sonia Maria de Souza RF 695.886.9/1 Raphael Lopes Amorins de Souza 781.306.6/1 Marcelo Luis de Souza 617.329.2/7
EMEF Andre Rodrigues de Alckmin, Prof Eudes Santos de Araujo RF 776.870.2/1 Gilda dos Santos RF 681.660.6/1 Samoel Camargo de Souza RF 826.103.2/1
EMEF Angelina Maffei Vita, Da Jussara Regina Conceição RF 587.281.2/2 Risoleta Aparecida Benedito 

Brandão
RF 681.250.3/1 Vinicius Dequirmandjian RF 820.207.9/1

EMEF Antonio Prudente, Prof Sandra dos Santos RF 649.984.8/1 Silvia Regina Borgomoni RF 805.113.5/1 Cristiane Gomes da Silva Custodio RF 819.053.4/1
EMEF Aroldo de Azevedo, Prof Leni da Silva RF 676.897.1/1 Isabel Cristina de Paula Rosa 

Oliveira
RF 786.331.4/ Orson Welles Rodrigues da Silva RF 666.125.4/

EMEF Caíra Alayde Alvarenga 
Medea, Profª.

Deivid da Assunção RF 825.668.3/1 Elaine de Souza Bernardo RF 827.694.3/1 Maria Jose Ferreira da Silva RF 826.334.5/1

EMEF Castro Alves Robson da Cruz RF 630.266.1/1 Maria Luiza Gomes RF 713.115.1/1 Maria Cristina Delfino 671.707.1/1
EMEF Cecilia Moraes de Vasconcelos, 
Profª.

Mauro Cardoso da Silva RF 677.740.6/1 Neuza Gonçalves dos Santos RF 691.798.4/1 Fatima dos Santos Conceição Silva RF 599.636.8/1

EMEF Elias de Siqueira Cavalcante, Dr Aldeni Silva Souza RF 628.208.3/2 Kelly Cristina Lopes Nogueira RF 827.627.7/1 Marcia Aparecida da Silva Pereira RF 666.075.4/1
EMEF Erico Verissimo Antonio Carlos Ribeiro 728.273.7/1 Virginia Lucia Navarro 803.019.7/1 Fabiana Helena dos Santos RF 688.660.4/1
EMEF Frederico Gustavo Dos Santos, 
Tte. Av.

Suseti Aparecida Ferreira Lima 
Vasconcelos

RF 598.588.9/2 Lazaro Marcelo Passos RF 820.163.3/1 Ewerton Rariz Battagia RF 783.143.9/1

EMEF Garcia D’Ávila, Cte Dilma Correa de Oliveira RF 658.863.8/3 Roberto Rosas de Moraes 667.981.1/2 Maria Filomena Lopes Serra 
dos Santos

RF 679.976.4/1

EMEF Geraldo Sesso Junior Marcos Tadeu Venâncio da Silva RF 506.396.5 Valéria Aparecida Garrido 
Silvestre Lauzem

RF 649.749.7 Juliana Dimitri Barbi RF 776.142.2

EMEF Gilberto Dupas, Prof Celso Luiz Nunes dos Santos RF 827.305.7/1 Paulo Agnaldo Rocha RF 687.065.1/2 Ricardo Marcolino Pinto RF 750.861.1/2
EMEF Humberto Dantas Maria José Florentino dos Santos RF 560.053.7/1 Silmara Moreira Silva RF 822.655.5/1 Sulamita Queiroga de Oliveira RF 827.621.8/1
EMEF Jardim Damasceno I Diva Maria Correia da Silva RF 695.713.7/1 Rosana de Souza Silva RF 692.829.3/1 Marcia Regina da Costa 681.513.8/1
EMEF Jardim Guarani Ilda Ferreira de Jesus RF 681.324.1/1 Laura de Fatima Oliveira RF 734.144.0/1 Flávia Grijip Fanti 777.952.6/1
EMEF Joaninha Grassi Fagundes, Profª. Alessandro Viana RF 693.475.7/2 Claudia Prediger RF 693.700.4/1 Eunice Pedrozo Lanchoti RF 782.751.2/1
EMEF João Amos Comenius Adriana Maria Gomes RF 721.946.6/1 Fernanda Bonifácio Leite RF 779.033.3/2 Adriana de Souza RF 808.017.8/1
EMEF José Hermínio Rodrigues, 
Cel. PM.

Alessandra Maria do Carmo Rabelo RF 771.270.7 Robson Santana Pereira RF 713.160.7 Celia Alves Ferreira Inacio RF 739.299.1

EMEF Lilian Masso, Profª. Sonia Maria Pereira da Silva RF 788.712.4/1 Bruno da Silva Canabarro RF 819.055.1/1 Josué Leonardo dos Santos RF 793.287.1/1
EMEF Marcilio Dias Luiz Henrique Mondevaim RF 772.974.0/4 Marcos de Jesus Gonçalves RF 653.004.4/1 Marilia Alves Camargo RF 774.145.6/1
EMEF Milton Campos, Sen. Rafael Marangoni Benites RF 826.351.5/1 Joyce Cristina Rodrigues de 

Oliveira
RF 818.777.1/1 Daniela Feliciana Nogueira RF 835.720.0/1

EMEF Neir Augusto Lopes, Prof Felipe Celline de Rossi RF 826.087.7/1 Alcedir Rodrigues RF 672.195.8/2 Maria Nilza Remigio RF 804.093.1/1
EMEF Nilo Peçanha, Pres. Odemilson Paiffer RF 741.610.5/4 Vinicius Heitch de Figueiredo RF 817.181.5/1 Daniela Seminate de Oliveira 

e Silva
RF 827.522.0/1

EMEF Osvaldo Quirino Simoes Sonia Maria Lacerda Pena RF 797.349.7/2 Hilda Machado RF 646.346.6/1 Sonia Edy Ribeiro RF 319.385.3/2
Paulo Nogueira Filho Sueli Ramos Leite RF 543.766.1/2 Isabel Cristina Pereira da Silva RF 825.899.6/1 Isabel Celia Barbosa RF 646.675.3/1
EMEF Primo Pascoli Melare, Prof Carla Aparecida de Almeida Bortoli RF 623.226.2 Divanildo Almeida Trindade RF 690.076.3/2 Priscila Pereira dos Santos RF 826.332.9/1
EMEF Raul , Emb. João Baptista Pereira RF 588.313.0/2 Deise Regina de Souza Silva RF 522.849.2/2 Jose Luiz Augusto da Cruz RF 734.536.4/2
EMEF Roberto Patrício, Prof Antonia Parangaba da Silva RF 613.473.4/1 Maria Cristina Anicieto do 

Nascimento
RF 646.999.0/1 Aelma Lima da Cunha RF 713.091.1/1

EMEF Sebastião Nogueira de Lima, Des. Ivo Amancio dos Santos RF 651.659.9 Sinval Frausino de Sousa RF 480.029.0 Walter Barbosa da Silva RF 580.373.0
EMEF Teotonio Vilela, Sen.- CEU Paz Tereza Cristina da Silva F.F. Oliveira RF 754.333.6/1 Naiara Costa Lucimar RF 827.603.0/1 Priscila Rodrigues Sampaio RF 820.186.2/1
EMEF Theo Dutra Vivian Daise dos Santos de Carli RF 691.647.3/1 Fernanda Luzia Pinheiro Victor RF 679.226.0/1 Alexandre Moreira Cazo RF 681.902.8/2
EMEF Zilka Salaberry de Carvalho Malcon Francisco Rocha Kunz 789.363.9/1 Milton Barbosa Duarte RF 606.290.3/2 Reinaldo Uliana Junior RF 729.897.8/1
EMEI 25 de Janeiro Amanda Manzano Rodrigues Lopes RF 770.586.7/1 Carina Andrade de Oliveira RF 803.726.4/1 Geraldo Hailton Soares RF 784.305.4/1
EMEI 7 de Setembro Luciana Ottoni Lima RF 554.459.9/2 Marta Duarte Neves Carvalho RF 774.742.0/1 Roberta Shizue Nishida Pereira RF 679.229.5/1
EMEI Abelardo Galdino - PIOLIN Rita de Cassia Tedesco Hufnagel RF 597.598.1/2 Solange A. de Lima Oliveira RF 791.491.1/1 Cecilia Yoshida Freire RF 620.755.3/2
EMEI Alex Freua Netto, Ver. Almir Rogerio Costa RF 698.070.8/1 Erivelto Barbosa RF 698.367.7/2 Fabio Furno RF 716.109.3/1
EMEI Alexandre Gama, Cel. Angela Maria da Silva Santos RF 628.184.2/2 Marcio Ferreira de Souza RF 731.908.8/1 Marcos Bello RF 792.426.7/1
EMEI Anita Garibaldi Maisa Vieira da Silva RF 713.488.6/2 Leonilda Perico Marques da Silva RF 714.151.3/2 Argemiro Moreira Filho RF 774.156.1/1
EMEI Antonio Callado Solange Maria Maciel Miasato RF 541.076.2/2 Allyson Muscat Esteves RF 590.998.8/2 Leila Maria Borges Fuzetti RF 803.750.7/1
EMEI Arlindo Veiga dos Santos Maria Inês da Rosa Bruno RF 773.515.4 Mary Fujioka Torres RF 718.676.2/1 Elízia Palmira dos Santos RF 649.614.8/1
EMEI Bernardino Pimentel Mendes, Dr. Leonardo da Silva RF 783467.5 Vanessa Silva Capello RF 825.987.9 Vanessa Augusto do Nascimento 

da Silva
RF 740.234.1/1

EMEI Bertha Lutz Adriana Machado da Silva RF 730.672.5/1 Luiz Leonardo de Sousa RF 546.502.8/2 Ana Cristina do Nascimento RF 662.152.1/1
EMEI Bilac Pinto, Min. Solange Maria Costa Campos RF 693.086.7/2 Lucas Alves de Barros RF 818.801.7/1 Giovana Maria dos Santos RF 757.533.5/2
EMEI Caio Graco da Silva Prado Simone Fritoli Moniz RF 774.643.1/1 Patrícia Cerqueira Santos RF 740.232.5/1 Ana Maria Ambrósio RF 713.112.7/1
EMEI Dulce Hauck Fabiana Abrahão Alves RF 750.640.6/2 Deyse Valverde de Andrade 

Kimura
RF 810.817.0/2 Elaine Cristina Berringer Chantre RF 730.453

EMEI Eduardo Gomes, Brig. Lucia Helena Rodrigues Vieira RF 
620.596.1/14

Ana Lucia de Oliveira RF 585.657.4/2 Adriana Alves de Souza Ferreira RF 675.760.0/2

EMEI Enzo Silveira, Dr. Ariadne Teixeira Naves Silva RF 744.465.6/1 Claudia Rogeria Moreira RF 612.928.5/2 Julio Samuel de Mello Sobral RF 730.073.5/1
EMEI Felipe Mestre Jou Vagner Jose Vedelago RF 752.887.6/1 Tatiana Costa Vitor dos Santos RF 804.586.1/1 Dolores de Jesus Beck Brigalante RF 823.633.0/1
EMEI Jardim Monjolo I Elaine Melo Donzellini RF 625.419.5/2 Vera Lucia Fernandes Braga RF 623.677.4/2 Cilene de Moraes Cruz RF 684.651.3/1
EMEI Jose Canavó Filho, Cel. Evandro Fabricio Americo e Campos RF 681.347.1/2 Vania Helena Silva dos Santos RF 658.347.1/2 Andréa Maria de Lima Carvalho RF 713.222.1/1
EMEI Jose Robson Costa de Araujo, 
Bomb.

Paulo Sergio Gonçalves RF 744.768.3/1 Patricia Assis Garcia RF 555.805.1/2 Sandra Castelli da Silva Mellão RF 567.468.9/1

EMEI Julio de Mesquita Filho Marcelino de Souza RF 601.911.1/2 José Carlos Seabra RF 694.636.4/1 Carlos Augusto de Araujo RF 689.778.9/2
EMEI Lucas Nogueira Garcez, Gov. Odete Aparecida Teixeira Silva RF 644.810.1/3 Nanci Maria Gasparino 

Rodrigues
RF 803.075.8/1 Sueli de Souza Fernandes Monteiro RF 646.364.9/2

EMEI Manoel Preto Mariza Ribeiro RF 675.779.1/1 Osmar Severino dos Reis RF 733.916.0/1 Valmir Marcelino dos Santos RF 534.194.9/2
EMEI Manuel Bandeira Adriana Aparecida Mariano RF 681.968.1/1 Gabriela Rodrigues Vieira 

de Lima
RF 781.220.5/1 Elaine Aparecida Simões RF 685.383.8/1

EMEI Maria Lúcia Petit da Silva, Profª. Fabiana Rodrigues Dias RF 675.796.1/1 Luciane Martins de Castro RF 724.311.1/2 Rinaldo Monteiro de Lima RF 818.467.4/1
EMEI Martins Fontes Lucivania Batista de A. dos Santos RF 595.949.7/2 Paulo David de Souza Nogueira RF 593.797.3 Olímpio Gomes da Silva RF 776.875.3/1
EMEI Nair Correa Buarque Luciana Ragnoni de Almeida RF 721.765.0/1 Simone Aparecida Claudio 

Pimenta Presciliano
RF 590.754.3/2

EMEI Nelson Mandela Aristides Souza dos Santos RF 681.534.1 Roberto Carlos de Souza RF 741.189.8 Wanderley de Oliveira Junior RF 774.578.8
EMEI Odilio Denys, Mal. Ana Lucia T. de Freitas RF 776.584.3/1 Maria Tereza Gonçalves Serrão RF 698.076.7/1 Marta Regina Ferreira RF 710.583.5/2
EMEI Olavo Bilac Fernanda Gonçalves de Souza RF 724.513.1/3 Iracema Nunes dos Santos 

Martins
RF 657.701.6/3 Terezinha Vieira Guidi RF 690.971.8/4

EMEI Porto Nacional Tatiana da Silva Rocha RF 827.620.0/1 César Augusto Portes RF 826.117.2/1 Nayara Roberto Dos Santos RF 723.775.8/3
EMEI Rosa e Carolina Agazzi Ionildes Pereira da Silva RF 566.438.1/2 Silvana Ribeiro Romano RF 651.630.1/1 Sueli Alves dos Santos RF 791.458.0
EMEI Tito Livio Ferreira, Prof. Caio Augusto Fialho dos Reis RF 826.640.9/1 Roseli da Silva Mesquita RF 587.698.2/2 Elisa Dias Pilats RF 688.478.4/2
EMEI Vicente Paulo da Silva Cristina Aparecida Candida da Cruz 

Mezzarana
RF 713.577.7/1 Rozana Maria Rodrigues da Cruz RF 714.181.5/1 Flavia dos Santos Cesar RF 826.038.9/1

EMEI CEU Jardim Paulistano Raimundo Aparecido Galdino RF 777.092.8/1 Marisa Aparecida Rodrigues 
de Aguiar

RF 681,416.6 Sandra Regina Nobre de Paula RF 826.038.9/1

EMEI CEU Paz Oseias Campos Florêncio RF 790.084.8/1 João Bosco Brito da Silva RF 713.108.9/1 Isabel Ribeiro Melo RF 714.035.5/1
CEI Casa Verde Priscila de Paula Silva RF 786.060.9 Cristina Akemi Kanashiro Sato RF 774.131.6/1 Vanessa Tello RF 799.085.5
CEI Guilherme Henrique Pinto Coelho Cleusa Monteiro Silvestre Ferreira RF 713.326.0/1 Iraci de Lurdes Vertu Costa RF 719.972.8/1 Edileuza Soares Pacheco da Silva RF 589.134.5/2
CEI Jardim Monjolo Paulo Cesar Pontedura RF 719.193.6 Paulo Roberto de Carvalho RF 773.838.2/1 Rosimeire de Cassia Pereira RF 639.081.1/1
CEI Jardim Monte Alegre Miriam Margareth de Magalhães RF 635.169.7/2 Rosemeire dos Santos Cardoso RF 656.891.2/2 Maria Aparecida Pereira da Silva RF 653.065.6/1
CEI Jardim Peri Andrea Aparecida de Araujo Tavares RF 783.432.2/1 Ruth Ferreira RF 713.729.0/1 Patricia Cardoso dos Santos RF 813.629.7/1
CEI Jardim Primavera I Elaine Tomé Ferreira Lima RF 821.732.7/1 Simone Araujo Rosa RF 736.907.7 Sonia Aparecida de Brito 

Carpentieri
RF 624.292.8/1

CEI Jardim Santa Tereza Creuza de Jesus Sidrão Freire RF 788.101.6 /1 Elienai Lima da Silva RF 732.816.8/1 Adriana Campelo Barros RF 758.721.0/2
CEI Jardim Vista Alegre Marcelo de Carvalho RF 775.556.2/1 Marcio Thobias RF 604.944.3/3 Maria Helena de Oliveira RF 565.303.7/1
CEI João Toniolo, Ver. Ana Trindade de Oliveira Cruz RF 729.603.7/1 Marilene R. Brito RF 695.442.1/1 Maria Cristina Prates Oliveira RF 776.048.5/1
CEI Maria José de Souza Ana Quelle Cerqueira Dias RF 782.281.2/1 Maria Lisonete Irineu RF 734.147.4/1 Nildes Barbosa de Araujo RF 734.430.9/1
CEI Marcia Riccó Ferraz Felipe Souza Rosse Pereira RF 757.471.1/2 Marlene Araujo Sampaio RF 788.893.7/2 Roberto Mauro Pereira RF 581.031.1/2
CEI Vila Brasilândia Debora Mara de Oliveira Soares RF 804.102.4/1 Janaina Luzia dos Santos RF 748.652.9/1 Nancy Guimarães Vieira da Silva RF 827.405.3/1
CEI Vila Penteado Fabiola Matte Bargamin RF 802.496.1 Simone Aparecida Patekoski RF 749.341.0 Ederito Freire de Castro RF 803.984.4
CEI Vila Prado Antonio Cesar Ferreira RF 715.021.1/1 Marisa Pires dos Santos RF 629.419.7/1 Tatiane da Rocha Lopes da Silva RF 757.536.0/2
CEI Reynaldo de M. Freitas e Silva, Prof. Marco Antonio Herreira RF 721.258.5/1 Renato Lorenço da Silva RF 644.452.1/1 Sueli Trajano dos Santos RF 688.481.4/2
CEI CEU Jardim Paulistano Carla da Luz Neves RF 822.460.9/1 Denis Robson Domingos Barbosa RF 775.070.6/1 Elizandra Katia das Graças RF 682.836.1/1
CEI CEU Paz Aline Gomes dos Santos RF 781.332.5 Ana Daniela Corrêa de Lima RF 817.245.5 Barbara Cristina de Jesus Antunes RF 682.522.2
CIEJA Rose Mary Frasson, Profª Edson Hiroshi Muraguti RF 749.090.9/1 Amauri Arrighi RF 756.043.5/3 Sueli Kellen Fujimoto Girotto RF 786.320.9/2
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2017-0.031.413-7 - CEI ALASTAIR QUINTAS GONÇALVES - 
DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais 
e Mestres do(a) CEI ALASTAIR QUINTAS GONÇALVES - C.N.P.J. 
nº: 09.371.823/0001-06 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO - I. À vista dos elementos constantes no 
presente, e em conformidade com o disposto no Decreto nº 
38.171, de 23 de julho de 1999, AUTORIZO o recebimento em 
Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir: - 01 BALANÇO 
DUPLO FRENTE, MODELO: JUNDBALANÇO, MARCA: PLACE-
-EXELÊNCIA EM BRINQUEDOS.

2015-0.314.928-1 - EMEI DOUTOR ADALBERTO PANZAN - 
DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais 
e Mestres do(a) EMEI DOUTOR ADALBERTO PANZAN - C.N.P.J. 
nº: 03.703.470/0001-00 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO - I. À vista dos elementos constantes no 
presente, e em conformidade com o disposto no Decreto nº 
38.171, de 23 de julho de 1999, AUTORIZO o recebimento em 
Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir: - 01 APARELHO 
TELEFÔNICO, MARCA: PANASONIC, MODELO: KX-TGC 210 LB 
6.0 DIGITAL, BIVOLT; 03 VENTILADORES, MODELO: 60CM DE 
PAREDE, MARCA: VENTIDELTA, 110V.

2015-0.328.074-4 - EMEF PADRE GREGÓRIO WESTRUPP - 
DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais 
e Mestres do(a) EMEF PADRE GREGÓRIO WESTRUPP - C.N.P.J. 
nº: 62.463.518/0001-19 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO - I. À vista dos elementos constantes no 
presente, e em conformidade com o disposto no Decreto nº 
38.171, de 23 de julho de 1999, AUTORIZO o recebimento em 
Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir: - 01 HD EXTERNO, 
1 TB, MODELO: TOURO PRETO PORTÁTIL, MARCA: HGST; 01 
CÂMERA DIGITAL, MODELO: W800, BATERIA RECARREGÁVEL, 
BIVOLT, 20.1 MP, MARCA: SONY; 02 GRAVADORES DE VOZ, MO-
DELO: PX440, BATERIA RECARREGÁVEL, BIVOLT, MARCA: SONY; 
01 TV DE LED 32", MODELO: PHG 4900, 110V, MARCA: PHILIPS; 
01 MULTIFUNCIONAL, MODELO: OFFICCEJET PRO 8610, BIVOLT, 
MARCA: HP.

2015-0.282.915-7 - CEI PARQUE SÃO RAFAEL II - DOA-
ÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais 
e Mestres do(a) CEI PARQUE SÃO RAFAEL II - C.N.P.J. nº: 
07.924.932/0001-70 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - I. À vista dos elementos constantes no presen-
te, e em conformidade com o disposto no Decreto nº 38.171, 
de 23 de julho de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, 
do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir: - 01 CAIXA AMPLIFICADO-
RA, MODELO: OCM390, 127V, MARCA: ONEAL.

2015-0.280.010-8 - CEU EMEF JARDIM DA CONQUISTA 
II - DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação 
de Pais e Mestres do(a) CEU EMEF JARDIM DA CONQUISTA 
II - C.N.P.J. nº: 04.530.352/0001-00 - DONATÁRIO: SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - I. À vista dos elementos constan-
tes no presente, e em conformidade com o disposto no Decreto 
nº 38.171, de 23 de julho de 1999, AUTORIZO o recebimento 
em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir: - 06 VENTI-
LADORES DE PAREDE DE 60CM, BIVOLT, MARCA: VENTIDELTA, 
MODELO: DELTA PREMIUM.

2015-0.207.449-0 - EMEF RODRIGO MELLO FRANCO DE 
ANDRADE - DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Asso-
ciação de Pais e Mestres do(a) EMEF RODRIGO MELLO FRANCO 
DE ANDRADE - C.N.P.J. nº: 51.721.249/0001-27 - DONATÁRIO: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - I. À vista dos elemen-
tos constantes no presente, e em conformidade com o disposto 
no Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999, AUTORIZO o 
recebimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir: 
- 36 CADEIRAS, MARCA: SANTA TEREZA, MODELO: PALITO; 
01 CAIXA AMPLIFICADA, MARCA: GOLDEN ULTRA, MODELO: 
081H809, 110/220V; 01 ARMÁRIO MDF, COR: BRANCA, FABRI-
CANTE: FBRICA DE PLANEJADOS MESQUITA LTDA-ME, MEDI-
DAS: 150X60X40CM, MODELO: BALCÃO DE PAREDE 4 PORTAS.

2015-0.321.459-8 - EMEI VICENTE DE CARVALHO - DO-
AÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais 
e Mestres do(a) EMEI VICENTE DE CARVALHO - C.N.P.J. nº: 
52.028.545/0001-00 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - I. À vista dos elementos constantes no presen-
te, e em conformidade com o disposto no Decreto nº 38.171, 
de 23 de julho de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, 
do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir: - 02 APONTADORES, MO-
DELO: ELÉTRICO, PARADA AUTOMÁTICA, 110V, MARCA: CIS.

2015-0.186.048-4 - EMEF DEPUTADA IVETE VARGAS - DO-
AÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais 
e Mestres do(a) EMEF DEPUTADA IVETE VARGAS - C.N.P.J. nº: 
58.491.705/0001-39 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO - I. À vista dos elementos constantes no presente, e 
em conformidade com o disposto no Decreto nº 38.171, de 23 
de julho de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, do(s) 
bem(ns) elencados(s) a seguir: - 01 CAIXA AMPLIFICADORA 100 
WRMS, MARCA: ETERNY, MODELO: ET 43004AB, BIVOLT; 01 MI-
CROFONE SEM FIO, MARCA: LYCO, MODELO: VH 102 VHF.

2014-0.351.009-8 - CIEJA PROFESSORA MARLÚCIA 
GONÇALVES DE ABREU - DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOA-
DOR: APM-Associação de Pais e Mestres do(a) CIEJA PRO-
FESSORA MARLÚCIA GONÇALVES DE ABREU - C.N.P.J. nº: 
03.936.640/0001-04 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - I. À vista dos elementos constantes no presen-
te, e em conformidade com o disposto no Decreto nº 38.171, 
de 23 de julho de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, 
do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir: - 02 MICROFONE, MARCA: 
LESON, MODELO: PROFISSIONAL COM FIO, BIVOLT; 01 RÁDIO, 
MARCA: PHILCO, MODELO: PH229 MP3, CD/AM/FM/USB, BI-
VOLT; 01 QUILHOTINA, MARCA: MENNO, MODELO: ECONÔ-
MICO 255 PARA 10 FOLHAS; 01 PROJETOR, MARCA: EPSON, 
MODELO: POWERLITE X24, BIVOLT; 01 COPIADORA, MARCA: 
EPSON, MODELO: L355, TANQUE DE TINTA, BIVOLT.

2016-0.079.341-6 - CEI VEREADOR ALOYSIO DE MENEZES 
GREENHALGH - DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-
-Associação de Pais e Mestres do(a) CEI VEREADOR ALOYSIO DE 
MENEZES GREENHALGH - C.N.P.J. nº: 06.375.382/0001-14 - DO-
NATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - I. À vista 
dos elementos constantes no presente, e em conformidade com 
o disposto no Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999, AU-
TORIZO o recebimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a 
seguir: - 02 RÁDIOS PORTÁTEIS, MARCA: PHILCO, MODELO: PB 
120 N, MP3/USB/AM/FM/CD/CD-R/WMA, COR: CINZA, BIVOLT; 
01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MARCA: EPSON, MODELO: 
EXPRESSION XP-231, WI-FI, COR: PRETA, 100/240V.

2016-0.110.487-8 - EMEI ANTONIO BENTO - DOAÇÃO SEM 
ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais e Mestres do(a) 
EMEI ANTONIO BENTO - C.N.P.J. nº: 50.862.911/0001-04 - DO-
NATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - I. À vista 
dos elementos constantes no presente, e em conformidade com 
o disposto no Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999, AU-
TORIZO o recebimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) 
a seguir: - 01 TV LED 55", MARCA: SAMSUNG, MODELO: UN-
55JU600, USB/WIFI, 120V; 01 TV LED FHD 40", MARCA: PHILCO, 
MODELO: PH40R86DSGW, DTV/USB/WIFI, 120V; 01 CÂMERA 
FOTOGRÁFICA, MARCA: CANON, MODELO: SX400 IS 16MP LCD 
3.0 8G, Z.OP30X, 110V; 02 APARELHOS DE DVD BLU RAY, MAR-
CA: SONY, MODELO: BDP S 3200-HDMI, WIFI, 110V.

2016-0.116.130-8 - EMEI EMIR MACEDO NOGUEIRA - 
DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais 
e Mestres do(a) EMEI EMIR MACEDO NOGUEIRA - C.N.P.J. nº: 
50.861.111/0001-60 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - I. À vista dos elementos constantes no presen-
te, e em conformidade com o disposto no Decreto nº 38.171, 
de 23 de julho de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, 
do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir: - 02 RÁDIOS CD PLAYER, 
MARCA: PHILCO, MODELO: PB121BT, USB, 12W, COR: LILÁS, 
BIVOLT; 01 VENTILADOR DE PAREDE, MARCA: VENTISILVA, 
MODELO: VPL, 50CM, COR: PRETA, BIVOLT.

2016-0.121.055-4 - EMEI PROFESSORA CLYCIE MENDES 
CARNEIRO - DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-

NAR AO DPH para revisão da proposta de tombamento e atua-
lização do levantamento fotográfico. - PROCESSO: 2004-
0.028.367-7 – Alvamar Cardoso de Oliveira – Tombamento do 
Edifício Paulicéia e São Carlos do Pinhal. Avenida Paulista, 960/
Rua São Carlos do Pinhal, 345 – Bela Vista. Relator: Silvio Oks-
man. O PROCESSO SERÁ DELIBERADO EM PRÓXIMA REU-
NIÃO. 3.2. Processos pautados em reuniões anteriores, penden-
tes de deliberação: Relativos à aprovação de projetos de 
intervenção em bens protegidos: PROCESSO: 2016-0.250.389-
0 – Iracema Aparecida Branco Lucianelli – Desmembramento de 
Lotes – Rua Henrique Martins, 394 – Jardim Paulistano. Relator: 
Anderson Pomini. Vistas: Marcelo Manhães. Em razão do pedi-
do de vistas efetuado pela Conselheira representante do 
DPH, O PROCESSO SERÁ DELIBERADO EM PRÓXIMA REU-
NIÃO. - PROCESSO: 2017-0.001.865-1 – BEM Participações e 
Empreendimentos Ltda – Remembramento de Lotes – Rua bu-
careste, 116 e 140 – Jardim Paulista. Relator: Marcelo Manhães. 
Vistas: Cyro Laurenza. Em razão do pedido de vistas efetua-
do pela Conselheira representante do DPH, O PROCESSO 
SERÁ DELIBERADO EM PRÓXIMA REUNIÃO. - PROCESSO: 
2014-0.050.778-9 – Manuel da Vinha Gomes Hipólito – Regu-
larização – Rua Líbero Badaró, 89 - Centro. Relator: Vitor Chus-
ter. Vistas: Mariana Rolim. Os conselheiros discutem a proposta 
de regularização, considerando a situação do imóvel no mo-
mento do tombamento. Decisão: Por unanimidade de votos dos 
conselheiros presentes, o pedido regularização foi DEFERIDO. - 
PROCESSO: 2016-0.259.132-2 – Marco Antônio Cattini Mat-
tar – Desmembramento de Lotes – Rua Antônio Bento, 525 e 
547. Relator: Ronaldo Parente. Síntese Relator: A Coordenado-
ria de Projeto, Restauro e Conservação do DPH, considerando 
que a situação atual da quadra, conclui pela aceitação do des-
membramento proposto, conforme folhas 80 verso e 81. Deci-
são: Por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, o 
pedido desmembramento foi DEFERIDO. 3.4. Processos pauta-
dos para a 645ª Reunião Ordinária – Relativos à aprovação de 
projetos de intervenção em bens protegidos. PROCESSO: 
2011-0.119.243-3 – Bolsa de Mercadorias & Futuros/BM&F – 
Instalação de Equipamentos – Praça Antônio Prado, 48. Relator: 
Ronaldo Parente. Decisão: Por unanimidade de votos dos conse-
lheiros presentes, o projeto de instalação de equipamentos foi 
DEFERIDO. 4. Apresentação de temas gerais: Nada mais 
havendo a ser discutido, a reunião foi encerrada às 16:25. A Ata 
será lavrada e, depois de achada conforme, será assinada pelos 
Conselheiros e publicada no Diário Oficial da Cidade.
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 EDUCAÇÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PORTARIA Nº 5.045, DE 13 DE JUNHO DE 2017.
6016.2017/0019194-6 
Altera a Portaria nº 4128, de 05 de Maio de 2017, que 

divulga os valores do Programa de Transferência de Recursos 
Financeiros – PTRF, às Associações de Pais e Mestres – APMs, 
das Unidades Educacionais da Rede Municipal Direta de Ensino, 
e APMSUACs dos Centros Educacionais Unificados – CEUs, para 
o ano de 2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Alterar as datas do Anexo VII da Portaria nº 

4.128/2017, conforme segue:
R e p a s s e  / 
Período

Data referência para 
crédito em conta 

corrente

Datas para realização 
de despesas no 

período: 

Data para as UEs 
prestarem contas 

para a DRE
1º (primeiro) a partir da data 

de publicação da 
Portaria

De 04/02/2017 a 
31/07/2017

01/08 a 
07/08/2017

2º (segundo) a partir de 
01/09/2017

De 01/08/2017 a 
31/10/2017

01/11 a 
08/11/2017

Art. 2º - Alterar o inciso I do Artigo 9º da Portaria nº 
4.128/2017, conforme segue:

I – até 20/07/2017 relativa ao 2º repasse de 2017;
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 

publicação, mantendo-se os demais termos.

 PORTARIA Nº 5.046, DE 13 DE JUNHO DE 2017.
6016.2017/0018720-5
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 

atribuições legais, e CONSIDERANDO:
- a necessidade de se assegurar o fiel cumprimento do 

disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e os artigos 13 a 17 do 
Decreto nº 44.279/03;

- a importância de se analisar, selecionar e indicar eventos/
espetáculos de caráter culturais e/ou artísticos, bem como 
indicar profissionais para seleção desses eventos/espetáculos:

RESOLVE:
Art. 1° Constituir Comissão Especial com a finalidade de 

avaliar, selecionar e indicar espetáculos, bem como eventos e 
projetos culturais e/ou artísticos que serão levados a efeito nos 
Centros Educacionais Unificados, nas Unidades Educacionais e 
outros espaços indicados pela Administração.

Art. 2° Designar para integrá-la, os servidores abaixo 
indicados:

*Iara Maria Brasil Rodrigues – RF 692.053.5
*Tiago Souza da Cruz – RF 782.466.1
*Anderson Pires Martori – RF 783.240.1
Inciso I No impedimento legal dos titulares, ficam designa-

dos os servidores abaixo indicados:
*Clarinda Conceição Rocha da Sousa – RF 624.468.8
*Sílvia França – RF 811.389.1
Art.3° Compete ainda, à Comissão ora constituída, emitir 

parecer acerca das contratações de caráter notório, bem como 
fazer indicações dos eventos credenciados no Edital Proart 
2016, conforme diretrizes estabelecidas pela Secretaria Munici-
pal de Educação, com fulcro nos incisos ll e lll, do artigo 25 da 
Lei federal 8.666/93.

Art. 4° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário, em especial, a 
Portaria SME 1.617, de 03/02/17 – DOC 04/02/17.

 DESPACHO DA CHEFE DE GABINETE
SME
2017-0.025.687-0 - CEI ALFAZEMAS - DOAÇÃO SEM EN-

CARGOS - DOADOR: ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE DEFESA E 
APOIO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO 
AMBIENTE/ CEI ALFAZEMAS - C.N.P.J. nº: 08.849.334/0001-46 
- DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - I. À 
vista dos elementos constantes no presente, e em conformi-
dade com o disposto no Decreto nº 38.171, de 23 de julho 
de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, do(s) bem(ns) 
elencados(s) a seguir: - 01 FREEZER, MARCA: METALFRIO, MO-
DELO: HORIZONTAL, DUPLA AÇÃO, 546L, C/2 T CEGAS, 220V.

2017-0.025.691-9 - CEI ALFAZEMAS - DOAÇÃO SEM EN-
CARGOS - DOADOR: ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE DEFESA E 
APOIO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO 
AMBIENTE/ CEI ALFAZEMAS - C.N.P.J. nº: 08.849.334/0001-46 
- DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - I. À 
vista dos elementos constantes no presente, e em conformi-
dade com o disposto no Decreto nº 38.171, de 23 de julho 
de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, do(s) bem(ns) 
elencados(s) a seguir: - 01 REFRIGERADOR, MARCA: ELECTRO-
LUX, MODELO: DC35A, 2 PORTAS, 260L, COR: BRANCA, 110V; 
02 TV'S LED 43", MARCA: SAMSUNG, MODELO: UN43J5200, 
SMART, FULL HD2, HDMI, SCREEN MIRRORING, CONECT SHARE 
MOVIE; 01 FOGÃO, MARCA: ITA, MODELO: INOX, 8 BOCAS, 
4S/4D, COMO FORNO DE 30X30.

dos e/ou ambiência merecedora de preservação. Todavia, a defi-
nição de gabarito de altura máxima já está devidamente previs-
ta nos textos de lei que tratam da matéria. Diante disso, 
entendendo ser inoportuno adotar outra definição para aquilo 
que já está pacificamente conceituado e entendido pela nossa 
legislação, manifesto-me contrariamente à proposta formulada 
pelo DPH. – A Conselheira Mariana Rolim devolve processo 
para votação sem manifestação escrita sobre o caso. Segundo a 
conselheira, entendendo todos os pontos de vista exoressos no 
processo, as resoluções devem ser revistas isoladamente, não 
cabendo a alteração conjunta de todas as resoluções através da 
presente proposta. Os Conselheiros discutem o caso e enten-
dem que a proposta apresentada pela Conselheira Mariana pa-
rece ser mais acertada que a presente proposta. Decisão: Por 
unanimidade de votos dos conselheiros presentes, a proposta 
de DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE ALTURA MÁXIMA foi IN-
DEFERIDA. – PROCESSO: 2014-0.244.592-6 – Departamento 
do Patrimônio Histórico - Tombamento ex-offício do edifício do 
antigo DOPS – Praça General Osório, 66, 88, 120 e 136 – Santa 
Ifigênia. Relatora: Flávia Taliberti. A Conselheira relatora propõe 
que o processo seja devolvido ao DPH para esclarecimentos e 
revisão da área envoltória proposta. Os demais conselheiros 
acatam. Por solicitação da Conselheira Relatora, o PRO-
CESSO DEVERÁ RETORNAR AO DPH para avaliação e revisão 
da proposta de área envoltória. - PROCESSO: 1990-0.004.514-
2 – Departamento do Patrimônio Histórico – Correção da Reso-
lução 22/CONPRESP/2002 – Tombamento do Bairro da Bela Vis-
ta. Relatora: Flávia Taliberti. Por solicitação da Conselheira 
relatora, O PROCESSO SERÁ DELIBERADO EM PRÓXIMA 
REUNIÃO. - PROCESSO: 2007-0.294.974-0 – Câmara Munici-
pal de São Paulo – Tombamento do Parque do Piqueri – Rua 
Tuiuti, 515 – Tatuapé. Relatora: Flávia Taliberti. Fátima Antunes, 
da Coordenadoria de Identificação e Salvaguarda apresenta 
histórico do Parque do Piqueri e proposta de tombamento. A 
Conselheira Relatora procede a leitura de seu parecer e sugere 
que os elementos a serem protegidos dentro do Parque sejam 
identificados no mapa. Os Conselheiros discutem a proposta. A 
Conselheira de CMSP questiona se não caberia a ampliação da 
área de tombamento do parque no intuito de abranger a área 
verde do lote vizinho. O Conselheiro do IAB questiona a defini-
ção de área envoltória uma vez que ela engloba lotes distantes 
do Parque a ser protegido e inclui áreas totalmente verticaliza-
das. Diante das questões levantadas pelos Conselheiros o Presi-
dente sugere que o processo retorne ao DPH para atendimento 
das questões discutidas. Por solicitação dos Conselheiros 
Presentes, o PROCESSO DEVERÁ RETORNAR AO DPH para 
revisão da minuta apresentada e proposta de área envoltória. - 
PROCESSO: 2013-0.108.281-0 – Departamento do Patrimônio 
Histórico – Regulamentação da área envoltória do Conjunto 
Modernista da Vila Mariana – Casa e Parque Modernista da Rua 
Santa Cruz/ Casas da Rua Berta/ Museu Lasar Segall/ Área da 
antiga Chácara Klabin – Vila Mariana. Relator: Ronaldo Parente. 
Vânia Lewkowicz, da Coordenadoria de Projetos, Restauro e 
Conservação apresenta histórico do Parque do Piqueri e propos-
ta de tombamento. Síntese Relator: A área envoltória bem 
como as restrições de ocupação dos lotes definidas nesta regu-
lamentação foram estabelecidas, após entendimentos entre os 
três órgãos de preservação – CONPRESP, CONDEPHAAT e 
IPHAN em função dos bens protegidos existentes, estabelecen-
do formas de transformação compatíveis com a preservação 
deste ambiente urbano. [...][Observamos e sugerimos que, como 
forma de dirimir possíveis dúvidas quanto à interpretação da 
restrição quanto ao gabarito/altura da edificação, que seja subs-
tituído o termo “gabarito” por “altura total da edificação, in-
cluindo todos os elementos de cobertura” no texto da resolução 
proposta. Decisão: Por unanimidade de votos dos conselheiros 
presentes, a proposta de regulamentação de área envoltória do 
CONJUNTO MODERNISTA DA VILA MARIANA, foi DEFERI-
DA, gerando a RESOLUÇÃO 14/CONPRESP/2017.- - PRO-
CESSO: 2004-0.079.895-2 – Departamento do Patrimônio 
Histórico – Tombamento da Santa Casa de Misericórdia – Rua 
Cesário Mota Júnior/ Marques de Itú/ Dona Veridiana/Jaguaribe. 
Relator: Marcelo Manhães. Vistas: Flávia Taliberti. Síntese Vis-
tas - SMUL: Com base nas fichas de identificação de cada edi-
fício do conjunto realizadas pela Divisão de Preservação do DPH 
e na cronologia arquitetônica apresentada às fls. 21 a 25, com-
preende-se que os edifícios acrescentados para o tombamento 
municipal também integram e contribuem na leitura do conjun-
to arquitetônico, com destaque para a Capela, que faz parte do 
conjunto desde a cua configuração orginal, e o edifício da La-
vanderia, construído na dpecada de 30. É importante ressaltar 
que, exceto a Capela, os outros três edifícios acrescentados pela 
presente Minuta terão apenas a preservação das fachadas e da 
volumetria, sendo permitidas, portanto, alterações internas ne-
cessárias às adaptações às novas condições tecnológicas da 
Medicina.- Síntese Relator: Adoto a manifestação da Ilustre 
Conselheira Flávia T. Peretto como relatório. Nos termos da ma-
nifestação da Conselheira e dos técnicos do DPH voto favora-
velmente ao tombamento dos bens indicados pela assessoria 
técnina e a minuta sugerida. Decisão: Por unanimidade de votos 
dos conselheiros presentes, a proposta de tombamento do 
CONJUNTO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, foi DEFE-
RIDA, gerando a RESOLUÇÃO 15/CONPRESP/2017. 2.2. 
Processos pautados para a Reunião 645ª Reunião Ordinária - 
Relativos a Tombamentos: PROCESSO: 1997-0.126.971-3 – 
CONPRESP – Tombamento do Castelinho de Pirituba – Rua Ma-
estro Arturo de Angelis, 190 - Pirituba. Relator: Marcelo 
Manhães. Por solicitação da Conselheiro relator, O PRO-
CESSO SERÁ DELIBERADO EM PRÓXIMA REUNIÃO. - PRO-
CESSO: 2004-0.041.186-1 – Secretaria Municipal de Cultura 
– Tombamento do Casarão da Avenida do Oratório – Avenida 
do Oratório, 172. Relatora: Aline Cardoso. Síntese Relatora: 
Além do valor arquitetônico das construções, a composição ar-
bórea da área em discussão tem destacado mérito ambiental: 
por meio do Decreto Municipal 32.048/92, tal composição teve 
sua preservação permanente declarada pela municipalidade, 
tornando a história que ali se conta muito mais valiosa para a 
memória do bairro Parque São Lucas e da cidade de São Paulo. 
Por fim, outro ponto relevante para o processo é o funciona-
mento da administração regional da Vila Prudente, que está se-
diada no conjunto de edificações desde a década de 1980.[...] 
Portanto, com estes pontos colocados, voto pelo tombamento 
definitivo das edificações localizadas na Avenida do Oratório, nº 
172, [...], conforme Minuta de Tombamento anexada ao proces-
so, pedindo ao Conselho atenção ao fato de lá estar sediada a 
Prefeitura Regional da Vila Prudente, com impacto direto na 
vida de quase 100 mil pessoas. Decisão: Por unanimidade de 
votos dos conselheiros presentes, a proposta de tombamento 
do CASARÃO DA AVENIDA DO ORATÓRIO, foi DEFERIDA, 
gerando a RESOLUÇÃO 16/CONPRESP/2017. - PROCESSO: 
2016-0.190.557-9 – Susan Ianice – Tombamento do Jazígo 
Perpétuo da Família Reis – Cemitério da Consolação. Relator: 
Silvio Oksman. Síntese Relator: O pedido se dá pelo fato do 
jazigo não estar contemplado no tombamento ex-offício 
das obras do citado cemitério. Acompanho o posiciona-
mento do DPH pela abertura do processo de tombamento 
do jazigo com a sugestão de que caso seja efetivamente 
tombado, o processo esteja sempre atrelado ao processo 
de tombamento do cemitério, sem o qual, não faria senti-
do seu tombamento. Decisão: Por unanimidade de votos 
dos conselheiros presentes, a proposta de abertura de 
processo de tombamento do JAZÍGO PERPÉTUO DA FAMÍ-
LIA REIS, foi DEFERIDA, gerando a RESOLUÇÃO 17/CON-
PRESP/2017. - PROCESSO: 2011-0.355.899-0 – Departamen-
to do Patrimônio Histórico – Armazéns Gerais Piratininga – Rua 
da Móoca, 1.415 - Móoca. Relator: Silvio Oksman. O Conselhei-
ro pede que o levantamento do conjunto seja atualizado e que 
a proposta de gabarito de altura proposta para o lote seja revis-
ta considerando a paisagem urbana da região. Por solicitação 
dos Conselheiros Presentes, o PROCESSO DEVERÁ RETOR-

3. O Cessionário se responsabiliza pela integridade da 
obra de arte, devendo contratar o transporte com empresa 
especializada.

4. A presente cessão se dará no período de 05 de junho 
a 30 de agosto de 2017. No caso de prorrogação do período 
de empréstimo, o pedido deverá ser feito com pelo menos 30 
(trinta) dias de antecedência.

5. A obra deverá ser entregue nas mesmas condições em que 
foi retirada até o retorno da obra à Coleção de Arte da Cidade.

6. As atividades desenvolvidas pela cessionária serão de 
sua exclusiva responsabilidade, devendo arcar com eventuais 
prejuízos que vier a causar aos acervos cedidos ou a terceiros, 
eximindo a Secretaria Municipal de Cultura, de qualquer res-
ponsabilidade neste sentido.

7. O cumprimento das obrigações decorrentes da cessão 
deverá ser fiscalizado pela funcionária Sra. Kelly Leani Santiago, 
RF nº 788.876-7 e Camila Bortolo Romano, RF 804.241.1/1, 
como suplente.
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 CONSELHO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO,

CULTURAL E AMBIENTAL DA CIDADE DE SÃO PAULO 
– CONPRESP

ATA DA 645ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONPRESP
O CONSELHO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔ-

NIO HISTÓRICO, CULTURAL E AMBIENTAL DA CIDADE DE SÃO 
PAULO, no dia 29 de maio de 2017, às 14:15, realizou sua 
645ª Reunião Ordinária, nas dependências do CONPRESP, à 
Avenida São João, 473, 7º andar, contando com a presença dos 
seguintes Conselheiros: Cyro Laurenza – Representante da Se-
cretaria Municipal de Cultura – Presidente; Marcelo Manhães 
de Almeida – Representante da Ordem dos Advogados do Brasil 
– Vice-Presidente; Pedro Augusto Machado Cortez – Represen-
tante suplente da Ordem dos Advogados do Brasil; Aline Cardo-
so – Representante da Câmara Municipal de São Paulo; Silvio 
Oksman – Representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil; 
Sabrina Studart Fontenele Costa – Representante suplente do 
Instituto dos Arquitetos do Brasil; Carlos Alexandre da Graça 
Duro Couto – Representante Suplente do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo e Flávia Tali-
berti Pereto - Representante da Secretaria Municipal de Urba-
nismo e Licenciamento. Participaram, assistindo à reunião: Mar-
celo Mascagni; Juliana Pavato – SETIN; Marcia Bonilha – SETIN; 
Ana Winther – DPH; Lícia de Oliveira – DPH; Vanessa Corrêa – 
DPH; Amanda Ferrarese – DPH; Marco Winther – DPH; Aline 
Faiwichow Estefan – DPH; Fábio Dutra Peres – SMC/AJ; Walter 
Pires – DPH; Alice Américo – DPH; Ilan Szklo – DPH e Danielle 
Cristina Dias de Santana - Secretária Executiva do CONPRESP. 
Foi dado início à pauta. 1. Apresentação geral. 2. Comunica-
ções / Informes da Presidência e dos Conselheiros. O Con-
selheiro do IAB, Silvio Oksman, pede palavra e lê a “NOTA PÚ-
BLICA DE REPÚDIO – IAB SÃO PAULO”: O IABsp – Instituto de 
Arquitetos do Brasil, Departamento São Paulo, em concordância 
com as manifestações do Conselho Federal de Psicologia, do 
Conselho Regional de Psicologia, do Conselho Regional de Ser-
viço Social, da reitoria da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC) e da Rede Nossa São Paulo, vem a público re-
pudiar as violentas ações que ocorreram, a partir de 21 de maio 
no bairro dos Campos Elísios, promovidas pelo Governo do Es-
tado e pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Tais ações resul-
taram na remoção de dependentes químicos, em estado de ex-
trema vulnerabilidade, que ocupavam a região e no fechamento 
e demolição arbitrários de imóveis e estabelecimentos comer-
ciais. O desrespeito à vida e aos direitos humanos culminou 
com a demolição de parte de uma edificação que se encontrava 
ocupada, ferindo 3 pessoas que estavam no local. Estas ações 
não se configuram como uma política pública consistente. O 
trato de um problema social e de saúde pública como exclusivo 
caso de polícia em combate ao tráfico de drogas, vai na contra-
mão dos avanços das políticas públicas no âmbito social e de 
saúde. A ausência de discussão sobre o projeto urbanístico pre-
tendido para os Campos Elísios aprofunda a forma unilateral 
como tem se tratado a região onde se insere o bairro. Conside-
rando o patrimônio cultural urbano e arquitetônico representa-
tivo da importância dos Campos Elísios na história da cidade 
estas ações infringiram leis das esferas federal, estadual e mu-
nicipal devendo então ser apuradas para averiguar a responsa-
bilização devida. O IABsp defende e abre as portas para um 
amplo debate com a sociedade paulistana sobre seu futuro ur-
banístico, enfrentando, como determinam o Estatuto da Cidade 
e o Plano Diretor Estratégico de São Paulo, em seu Artigo 136, 
as questões ambientais, morfológicas, paisagísticas, habitacio-
nais e, fundamentalmente, as sociais, com adoção de mecanis-
mos de participação e de controle social. - São Paulo, 29 de 
maio de 2017. IABsp.” – Os Conselheiros discutem as questões 
relacionadas ao tombamento da região. Para o Conselheiro 
Marcelo Manhães, o CONPRESP deve se ater as questões perti-
nentes ao órgão, a preservação do patrimônio. Não cabe ao 
CONPRESP, discutir as demais questões mencionadas na nota. A 
Conselheira Flávia Talibetti concorda. Em primeiro lugar é ne-
cessário verificar se houve danos ou ações sem autorização do 
CONPRESP. O Presidente informa que pediu à Conselheira Ma-
riana Rolim, Diretora do DPH, um relatório fotográfico da re-
gião, apontando se foram cometidas irregularidades. A Conse-
lheira Mariana Rolim informa que o relatório está sendo 
produzido pelo DPH e que na próxima semana os Conselheiros 
receberão o material para discussão em próxima reunião. O 
Conselheiro Silvio Oksman ressalta que a área além de ter imó-
veis tombados é ainda área envoltória da Estação Júlio Prestes 
e outros bens do entorno. O Presidente sugere que a discussão 
seja retomada após a finalização do relatório, que dirá se hou-
veram intervenções sem autorização ou não. A Conselheira Ma-
riana Rolim complementa que o relatório foi solicitado no mes-
mo dia da ação e que o DPH está se mobilizando para finalizar 
o documento. 3. Leitura, discussão e decisão dos seguintes 
processos e expedientes: 2.1. Processos pautados em reuni-
ões anteriores, pendentes de deliberação – Relativos a tomba-
mentos: PROCESSO: 2017-0.035.047-8 – Departamento do 
Patrimônio Histórico – Definição do conceito de altura máxima. 
Relator: Ronaldo Parente. Vistas: Mariana Rolim. Síntese Rela-
tor: Analisando o levantamento das resoluções que estabele-
cem restrições às questões de “volumetria” das edificações, 
conforme folhas 04 a 09, podemos observar que, em cada reso-
lução está definido o conceito de altura/volumetria da edifica-
ção.Face ao exposto, a SMUL, após criteriosa análise do texto e 
da proposta apresentada, considerando os aspectos jurídicos 
que envolvem a questão e. considerando ainda que, o conceito 
que se deseja alcançar com esta proposta pode estar sempre 
previsto na própria resolução, quando define altura ou volume-
tria da edificação, se posiciona contrariamente à proposta 
apresentada. Síntese Vistas - IAB: Infelizmente nossa legisla-
ção urbana pouco leva em conta os bens tombados e suas áre-
as envoltórias (em que pese a ideia de conservação integrada 
ser tema de discussão desde os anos 1960). Assim prevalece a 
legislação mais restritiva que, na maioria dos casos, compete 
aos órgãos de preservação do patrimônio cultural. O que inte-
ressa para o nosso campo é o volume total construído, sua cota 
máxima de construção, independente do uso estabelecido. Me 
posiciono, portanto, favorável à proposta do DPH pela aprova-
ção de minuta e proponho uma pequena alteração no final do 
texto. Síntese de voto em separado - OAB: Ressalvo, inicial-
mente, que esse voto não desconsidera a rele3vância de se defi-
nir, caso a caso, os limites de volumetria a serem respeitados 
para garantir o melhor cenário de visibilidade dos bens protegi-
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NHA INFANTIL, MARCA: NARAIA, MODELO: 2 PORTAS, COR: 
BRANCA, MEDIDAS: 0,70X0,39X1,10M; 02 RÁDIOS PORTÁTEIS, 
USB/MP3, MODELO: 8WRMS PH229N, MARCA: PHILCO, 110V; 
01 CÂMERA DIGITAL 16MP 8GB, MODELO: COOLPIX S4300, 
MARCA: NIKON.

2015-0.320.911-0 - CEI CEU ALTO ALEGRE - DOAÇÃO SEM 
ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais e Mestres 
do(a) CEI CEU ALTO ALEGRE - C.N.P.J. nº.: 11.127.754/0001-23 - 
DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista 
dos elementos constantes no presente, e em conformidade com 
o disposto no Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999, AU-
TORIZO o recebimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a 
seguir: - 01 GUILHOTINA, MARCA: TILIBRA, MODELO: CLASSIC 
CUT CL100; 04 APARELHOS DE DVD, MARCA: MONDIAL ELE-
TRONIC, MODELO: D-15, COR: PRETA, BIVOLT.

2017-0.027.220-5 - EMEF JULIO MESQUITA - DOAÇÃO 
SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais e Mestres 
do(a) EMEF JULIO MESQUITA - C.N.P.J. nº.: 51.235.471/0001-
10 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À 
vista dos elementos constantes no presente, e em conformi-
dade com o disposto no Decreto nº 38.171, de 23 de julho 
de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, do(s) bem(ns) 
elencados(s) a seguir: - 02 CORTINAS EM TECIDO, FABRICANTE: 
TAPEÇARIA AUTONOMISTAS LTDA, MODELO: BLECAUTE, COR: 
BEGE, MEDIDAS: 4,00X2,80M; 01 LOUSA INTERATIVA, MARCA: 
BOARD PRO, MODELO: DVT V7, 80" DUAL TOUCH, MEDIDAS: 
0,80X0,70M, 110V.

2015-0.186.637-7 - CEU EMEF TATIANA BELINKY - DO-
AÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais 
e Mestres do(a) CEU EMEF TATIANA BELINKY - C.N.P.J. nº.: 
10.478.853/0001-97 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes no presente, 
e em conformidade com o disposto no Decreto nº 38.171, de 
23 de julho de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, 
do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir: - 04 CADEIRAS, MODELO: 
EXECUTIVA GIRATÓRIA SEM BRAÇO, FABRICANTE: VERSÁTIL 
MOBILIÁRIO CORPORATIVO LTDA-ME.

2016-0.117.233-4 - CEU EMEF TATIANA BELINKY - DO-
AÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais 
e Mestres do(a) CEU EMEF TATIANA BELINKY - C.N.P.J. nº.: 
10.478.853/0001-97 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes no presente, 
e em conformidade com o disposto no Decreto nº 38.171, de 23 
de julho de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, do(s) 
bem(ns) elencados(s) a seguir: - 01 ARMÁRIO PARA TV, MODE-
LO: 009280, MEDIDAS: 1,10X0,58X1,46M, MARCA: MÚLTIPLA 
PRODUTOS ESCOLARES

2016-0.154.133-0 - CEU EMEF TATIANA BELINKY - DO-
AÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais 
e Mestres do(a) CEU EMEF TATIANA BELINKY - C.N.P.J. nº.: 
10.478.853/0001-97 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes no presente, 
e em conformidade com o disposto no Decreto nº 38.171, de 
23 de julho de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, 
do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir: - 02 CADEIRAS, MODELO: 
EXECUTIVA, GIRATÓRIA SEM BRAÇO, FABRICANTE: VERSÁTIL 
MOBILIÁRIO CORPORATIVO LTDA-ME; 01 CADEIRA, MODELO: 
SECRETARIA, GIRATÓRIA, FABRICANTE: VERSÁTIL MOBILIÁRIO 
CORPORATIVO LTDA-ME.

2014-0.267.748-7 - CIEJA SAPOPEMBA - DOAÇÃO SEM 
ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais e Mestres 
do(a) CIEJA SAPOPEMBA - C.N.P.J. nº.: 01.336.464/0001-36 - 
DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista 
dos elementos constantes no presente, e em conformidade com 
o disposto no Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999, AU-
TORIZO o recebimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) 
a seguir: - 01 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGENS DVR, MARCA: 
INTELBRÁS, MODELO: VD 3104, PARA ATÉ 4 CÂMERAS, COR: 
PRETA; 04 CÂMERAS INFRA VERMELHO EM DOME USO INTER-
NO, MARCA: PENKO, MODELO: CCD SONY 1/3 700 TVL LENTE 
3,6MM PARA 20M, COR: BRANCA.

2014-0.351.732-7 - EMEF CIDADE DE OSAKA - DOAÇÃO 
SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais e Mestres 
do(a) EMEF CIDADE DE OSAKA - C.N.P.J. nº.: 45.875.309/0001-
63 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À 
vista dos elementos constantes no presente, e em conformi-
dade com o disposto no Decreto nº 38.171, de 23 de julho 
de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, do(s) bem(ns) 
elencados(s) a seguir: - 01 BOOMBOX USB/CD 200W, MODELO: 
DOCKSTAION, MARCA: MULTILASER, 110V; 01 HD EXTERNO 
PORTÁTIL 1TB, MARCA: PASSAPORT ULTRA WESTEM DIGITAL, 
MODELO: M3SAM, COR: PRETA; 02 MULTIFUNCIONAIS, MODE-
LO: ECOTANK L 355 BR, MARCA: EPSON, 110V.

2015-0.186.070-0 - CEU EMEF PROFESSORA CÂNDIDA 
DORA PINO PRETINI - DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOA-
DOR: APM-Associação de Pais e Mestres do(a) CEU EMEF 
PROFESSORA CÂNDIDA DORA PINO PRETINI - C.N.P.J. nº.: 
07.481.009/0001-00 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes no presente, 
e em conformidade com o disposto no Decreto nº 38.171, de 
23 de julho de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, 
do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir: - 01 ESTUFA ANALÓGICA 
PORTÁTIL, MODELO: S/MINI, 110V, MARCA: STERILIFER; 04 
MICROSCÓPIOS MONOCULAR 640X, MODELO: 116/AL LED, 
MARCA: COLEMAN; 01 NOTEBOOK, MODELO: 2GB/320GB/I3/
WIN 8, MARCA: POSITIVO.

2015-0.272.919-5 - EMEI NOÊMIA IPPÓLITO - DOAÇÃO 
SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais e Mestres 
do(a) EMEI NOÊMIA IPPÓLITO - C.N.P.J. nº.: 50.546.118/0001-
98 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À 
vista dos elementos constantes no presente, e em conformi-
dade com o disposto no Decreto nº 38.171, de 23 de julho 
de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, do(s) bem(ns) 
elencados(s) a seguir: - 01 REFRIGERADOR, 2 PORTAS, 263L, 
MARCA: CONSUL, MODELO: FROST FREE, 110V; 01 FOGÃO 
COOKTOP 2Q ELÉTRICO, MODELO: MESA, MARCA: FISCHER, 
220V; 01 FORNO ELÉTRICO COM GRILL, 44L, MARCA: FISCHER, 
MODELO: BANCADA, 127V; 01 ESTANTE EM FERRO, MODELO: 
OFFICE, MEDIDAS: 3,00X1,20M, MARCA: MULTIMIX.

2017-0.027.210-8 - EMEF ANEXA AO EDUCANDÁRIO DOM 
DUARTE - DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associa-
ção de Pais e Mestres do(a) EMEF ANEXA AO EDUCANDÁRIO 
DOM DUARTE - C.N.P.J. nº.: 56.275.761/0001-00 - DONATÁRIO: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista dos elemen-
tos constantes no presente, e em conformidade com o disposto 
no Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999, AUTORIZO o 
recebimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir: 
- 01 BRINQUEDO DE FERRO PARA PARQUE, FABRICANTE: W. 
AUGUSTO BARBOZA BRINQUEDOS-ME, MODELO: LABIRINTO, 
REDONDA, MULTICOLORIDA, MEDIDA: 1,60M.

2016-0.116.125-1 - EMEF ANEXA AO EDUCANDÁRIO DOM 
DUARTE - DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associa-
ção de Pais e Mestres do(a) EMEF ANEXA AO EDUCANDÁRIO 
DOM DUARTE - C.N.P.J. nº.: 56.275.761/0001-00 - DONATÁRIO: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista dos elemen-
tos constantes no presente, e em conformidade com o disposto 
no Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999, AUTORIZO o 
recebimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir: 
- 03 TABLETS INFANTIS, MARCA: DL, MODELO: QUAD-CORE, 
7", 8GB DE MEMÓRIA, EMBORRACHAMENTO DE SILICONE, 
PELÍCULA PROTETORA; 01 BRINQUEDO DE FERRO PARA PAR-
QUE, FABRICANTE: W. AUGUSTO BARBOZA BRINQUEDOS-ME, 
MODELO: LABIRINTO, REDONDO, MULTICOLORIDO, MEDIDAS: 
1,50X1,50M.

2016-0.239.738-0 - EMEF JOSÉ DE ALCANTARA MACHADO 
FILHO - DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação 
de Pais e Mestres do(a) EMEF JOSÉ DE ALCANTARA MACHADO 
FILHO - C.N.P.J. nº.: 53.498.665/0001-06 - DONATÁRIO: SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos 

disposto no Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999, AU-
TORIZO o recebimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) 
a seguir: - 01 TELEFONE SEM FIO, MODELO: TS40, MARCA: 
INTELBRÁS.

2017-0.084.189-7 - EMEF PROFESSOR GIUSEPPE TAVOLA-
RO - DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de 
Pais e Mestres do(a) EMEF PROFESSOR GIUSEPPE TAVOLARO 
- C.N.P.J. nº.: 06.328.218/0001-56 - DONATÁRIO: SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes 
no presente, e em conformidade com o disposto no Decreto nº 
38.171, de 23 de julho de 1999, AUTORIZO o recebimento em 
Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir: - 02 LONGARINAS 
EXEC. 1000, INJETADA "L", MODELO: DUPLO 3 LUGARES COM 
BRAÇO CORSA TEC, CORES: AZUL E PRETA, MARCA: J. SERRANO.

2017-0.084.177-3 - EMEF PROFESSOR GIUSEPPE TAVOLA-
RO - DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de 
Pais e Mestres do(a) EMEF PROFESSOR GIUSEPPE TAVOLARO 
- C.N.P.J. nº.: 06.328.218/0001-56 - DONATÁRIO: SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes 
no presente, e em conformidade com o disposto no Decreto nº 
38.171, de 23 de julho de 1999, AUTORIZO o recebimento em 
Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir: - 10 LONGARINAS 
EXEC. 1000, INJETADA "L", MODELO: DUPLO 3 LUGARES COM 
BRAÇO CORSA TEC, CORES: AZUL E PRETA, MARCA: J. SERRANO.

2016-0.258.009-6 - EMEF OLIVAL COSTA - DOAÇÃO SEM 
ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais e Mestres do(a) 
EMEF OLIVAL COSTA - C.N.P.J. nº.: 56.319.304/0001-70 - DONA-
TÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista dos 
elementos constantes no presente, e em conformidade com o 
disposto no Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999, AUTORI-
ZO o recebimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a se-
guir: - 02 MICROFONES DUPLOS UHF CABEÇA/LAPELA, MODE-
LO: UH-01HLI, MARCA: LYCO, COR: PRETA; 01 PROJETOR 3500 
LUMENS, SISTEMA WIRELESS, RESOLUÇÃO 1024X768XGA TEC 
LCD, BIVOLT, COR: BRANCA, MODELO: HSS3A, MARCA: EPSON.

2017-0.007.661-9 - EMEF OLIVAL COSTA - DOAÇÃO SEM 
ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais e Mestres 
do(a) EMEF OLIVAL COSTA - C.N.P.J. nº.: 56.319.304/0001-70 - 
DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista 
dos elementos constantes no presente, e em conformidade com 
o disposto no Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999, AU-
TORIZO o recebimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) 
a seguir: - 01 CAIXA DE SOM 2.1 36W RMS P2, ENTRADA USB/
SD, MARCA: EPLAY POWER, MODELO: EP 36, COR: PRETA; 01 
PROJETOR 3500 LUMENS, SISTEMA WIRELESS, RESOLUÇÃO 
1024X768XGA TEC LCD, MARCA: EPSON, MODELO: HSS3A, 
BIVOLT, COR: BRANCA.

2016-0.166.440-7 - EMEF OLIVAL COSTA - DOAÇÃO SEM 
ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais e Mestres 
do(a) EMEF OLIVAL COSTA - C.N.P.J. nº.: 56.319.304/0001-70 - 
DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista 
dos elementos constantes no presente, e em conformidade com 
o disposto no Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999, AU-
TORIZO o recebimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a 
seguir: - 04 TABELAS DE BASQUETE, MODELO: OFICIAL, LAMI-
NADO NAVAL COMPLETA, MARCA: SPORTIN, COR: BRANCA; 01 
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA ECOTANK, 
BIVOLT, COR: PRETA, MODELO: L375, MARCA: EPSON

2016-0.135.267-7 - CEU SAPOPEMBA - DORA MANCINI 
- DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APMSUAC - ASSO-
CIAÇÃO DE PAIS, MESTRES, SERVIDORES, USUÁRIOS E AMI-
GOS DO CEU SAPOPEMBA - DORA MANCINI - C.N.P.J. nº.: 
10.627.921/0001-32 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes no presente, 
e em conformidade com o disposto no Decreto nº 38.171, de 23 
de julho de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, do(s) 
bem(ns) elencados(s) a seguir: - 02 CADEIRAS ALTAS, MODELO: 
GIRATÓRIA, ESTOFADA, EM TECIDO, COM ENCOSTO E SEM 
APOIO DE BRAÇO, COR: PRETA, MARCA: CONCORRÊNCIA; 05 
VENTILADORES DE PAREDE, 50CM, 110V, MODELO: OSCILAN-
TE, VENTI 50PC, MARCA: VENTISILVA.

2017-0.047.969-1 - CEU SAPOPEMBA - DORA MANCINI 
- DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APMSUAC - ASSO-
CIAÇÃO DE PAIS, MESTRES, SERVIDORES, USUÁRIOS E AMI-
GOS DO CEU SAPOPEMBA - DORA MANCINI - C.N.P.J. nº.: 
10.627.921/0001-32 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes no presente, 
e em conformidade com o disposto no Decreto nº 38.171, de 23 
de julho de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, do(s) 
bem(ns) elencados(s) a seguir: - 01 ESCADA EM ALUMÍNIO, 
MODELO: RD, REGULÁVEL DUPLA, MEDIDAS: 4,20M, FECHADA 
POR 7,20M ESTENDIDA, COM 24 DEGRAUS DE CADA LADO E 
1,80M DE BASE, MARCA: HILLOS; 01 BOMBA PARA PISCINA 
COM PRÉ FILTRO E MOTOR WEG TRIFÁSICO 3,0 CV/220V, 
MODELO: 3B-T, MARCA: JACUZZI; 01 BOMBA PARA PISCINA, 
MONOESTÁGIO FLANGEADA, MOTOR WEG TRIFÁSICO 5,0 
CV/220V, MODELO: THB-18, MARCA: THEBE.

2016-0.212.779-0 - CEU SAPOPEMBA - DORA MANCINI 
- DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APMSUAC - ASSO-
CIAÇÃO DE PAIS, MESTRES, SERVIDORES, USUÁRIOS E AMI-
GOS DO CEU SAPOPEMBA - DORA MANCINI - C.N.P.J. nº.: 
10.627.921/0001-32 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes no presente, 
e em conformidade com o disposto no Decreto nº 38.171, de 
23 de julho de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, 
do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir: - 01 CARRO ARMAZÉM 
EM ESTRUTURA TUBULAR REFORÇADA E BARRA CHAPA, COM 
DUAS RODAS EM BORRACHA INTEGRAL 8", PARA CARGA DE 
ATÉ 150KG, MODELO: A510, FABRICANTE: CASA DOS RODÍZIOS 
COMERCIAL EIRELLI, MEDIDAS: 120X53X25CM; 01 FURADEIRA 
MARTELETE COMBINADO, 800W, 127V, MODELO: HR2470, 
MARCA: MAKITA; 05 BEBEDOUROS CONJUGADO EM INOX, 
127V, MODELO: BRX40, MARCA: BEGEL; 01 CÂMERA DIGITAL 
18MP, LCD 3,0", PROCESSADOR DIG4, DISPAROS CONTÍNUOS 
DE 3.0 FPS E KIT LENTE EF-S 18-55 F/3.5-5.6 III, MODELO: EOS 
TEBEL T5, MARCA: CANON, COR: PRETA.

2016-0.097.982-0 - CEU SAPOPEMBA - DORA MANCINI 
- DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APMSUAC - ASSO-
CIAÇÃO DE PAIS, MESTRES, SERVIDORES, USUÁRIOS E AMI-
GOS DO CEU SAPOPEMBA - DORA MANCINI - C.N.P.J. nº.: 
10.627.921/0001-32 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes no presente, 
e em conformidade com o disposto no Decreto nº 38.171, de 23 
de julho de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, do(s) 
bem(ns) elencados(s) a seguir: - 01 BOMBA CENTRÍFUGA SUB-
MERSÍVEL PARA POÇO DE DRENAGEM, MODELO: UNI 550T, 
220V, MARCA: SULZER.

2017-0.060.252-3 - EMEI CONJUNTO HABITACIONAL SÃO 
FRANCISCO - DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Asso-
ciação de Pais e Mestres do(a) EMEI CONJUNTO HABITACIONAL 
SÃO FRANCISCO - C.N.P.J. nº.: 06.017.813/0001-70 - DONA-
TÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista dos 
elementos constantes no presente, e em conformidade com o 
disposto no Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999, AU-
TORIZO o recebimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) 
a seguir: - 03 CADEIRAS, MODELO: SECRETARIA FIX CORINO 
COM REFORÇO, MARCA: J.S.CARDOSO, COR: PRETA; 01 CAIXA 
DE SOM, MARCA: MULTILASER, MODELO: MULTIUSO, 80W 
RMS, BIVOLT.

2016-0.189.690-1 - EMEI JARDIM IMPERADOR - DOA-
ÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais 
e Mestres do(a) EMEI JARDIM IMPERADOR - C.N.P.J. nº.: 
07.899.199/0001-80 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes no presente, 
e em conformidade com o disposto no Decreto nº 38.171, de 
23 de julho de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, 
do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir: - 04 PRATELEIRAS, MODE-
LO: PARA LIVROS, COM RODAS, MARCA: SOLUÇÃO MÓVEIS, 
MEDIDAS: 0,93X0,40X1,00M; 01 ARMÁRIO BAIXO DE COZI-

BENQ, MODELO: ANSI LUMENS, MS506, BIVOLT; 01 TELA DE 
PROJEÇÃO RETRÁTIL, MEDIDAS: 2,00X2,00M, MARCA: SUMAY, 
MODELO: TRQS, 110V.

2017-0.037.086-0 - EMEF BENEDITO DE JESUS BATISTA 
LAURINDO - PADRE BATISTA - DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DO-
ADOR: APM-Associação de Pais e Mestres do(a) EMEF BENEDI-
TO DE JESUS BATISTA LAURINDO - PADRE BATISTA - C.N.P.J. nº.: 
00.722.148/0001-30 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes no presente, 
e em conformidade com o disposto no Decreto nº 38.171, de 23 
de julho de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, do(s) 
bem(ns) elencados(s) a seguir: - 01 PROJETOR DIGITAL, MARCA: 
BENQ, MODELO: ANSI LUMENS, MS506, BIVOLT; 01 TELA DE 
PROJEÇÃO RETRÁTIL, MEDIDAS: 2,00X2,00M, MARCA: SUMAY, 
MODELO: TRQS, 110V.

2017-0.084.186-2 - EMEF BENEDITO DE JESUS BATISTA 
LAURINDO - PADRE BATISTA - DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DO-
ADOR: APM-Associação de Pais e Mestres do(a) EMEF BENEDITO 
DE JESUS BATISTA LAURINDO - PADRE BATISTA - C.N.P.J. nº.: 
00.722.148/0001-30 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes no presente, e em 
conformidade com o disposto no Decreto nº 38.171, de 23 de ju-
lho de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, do(s) bem(ns) 
elencados(s) a seguir: - 01 APONTADOR DE MESA ELÉTRICO, 
MARCA: CIS, MODELO: V-8, COM DEPÓSITO, COR: PRETA, 110V.

2017-0.064.564-8 - EMEF BENEDITO DE JESUS BATISTA 
LAURINDO - PADRE BATISTA - DOAÇÃO SEM ENCARGOS 
- DOADOR: APM-Associação de Pais e Mestres do(a) EMEF 
BENEDITO DE JESUS BATISTA LAURINDO - PADRE BATISTA - 
C.N.P.J. nº.: 00.722.148/0001-30 - DONATÁRIO: SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes 
no presente, e em conformidade com o disposto no Decreto nº 
38.171, de 23 de julho de 1999, AUTORIZO o recebimento em 
Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir: - 01 CADEIRA DE 
RODAS SIMPLES EM AÇO CARBONO, MARCA: CDS, MODELO: 
101/102, COM ASSENTO EM NYLON, MEDIDAS: 0,40X0,41CM; 
01 CADEIRA DE RODAS SEMI OBESO EM AÇO CARBONO, MAR-
CA: CDS, MODELO: 101, COM ASSENTO EM NYLON, MEDIDAS: 
0,44X0,42CM; 01 MESA PARA MASSAGEM, MODELO: ESTILO 
DIVÃ, COM SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL, MARCA: SANTA 
LUZIA, ARMAÇÃO TUBULAR, MEDIDAS: 1,81X0,61X0,81M, 
COR: BRANCA.

2017-0.072.013-5 - EMEF CIDADE DE OSAKA - DOAÇÃO 
SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais e Mestres 
do(a) EMEF CIDADE DE OSAKA - C.N.P.J. nº.: 45.875.309/0001-
63 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À 
vista dos elementos constantes no presente, e em conformi-
dade com o disposto no Decreto nº 38.171, de 23 de julho 
de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, do(s) bem(ns) 
elencados(s) a seguir: - 01 NETEBOOK IDEA PAD 310 I 3 (6GER) 
2.53 GHZ 4, MARCA: LENOVO, MODELO: 80UG0009BR, COR: 
PRATA, MEDIDAS: 22,7X341,8X249,9CM, 110V.

2015-0.081.453-5 - EMEFM RUBENS PAIVA - DOAÇÃO SEM 
ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais e Mestres do(a) 
EMEFM RUBENS PAIVA - C.N.P.J. nº.: 01.378.281/0001-83 - DO-
NATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista dos 
elementos constantes no presente, e em conformidade com o 
disposto no Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999, AUTORI-
ZO o recebimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a se-
guir: - 04 PARES DE RÁDIOS COMUNICADORES, MODELO: TWIN 
9,6KM, MARCA: INTELBRÁS, 110V; 02 TELEFONES, MODELO: TS 
40C, SEM FIO, MARCA: INTELBRÁS, 110V.

2016-0.208.229-0 - EMEF RODRIGUES DE CARVALHO - 
DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais 
e Mestres do(a) EMEF RODRIGUES DE CARVALHO - C.N.P.J. nº.: 
51.545.226/0001-09 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes no presente, 
e em conformidade com o disposto no Decreto nº 38.171, de 23 
de julho de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, do(s) 
bem(ns) elencados(s) a seguir: - 01 BRINQUEDO DE MADEIRA 
DE EUCALIPTO, MODELO: CASA DO TARZAN SEM BALANÇO, 
MEDIDAS: 3,50X3,00X2,50M, FABRICANTE: ARTE E LAZER 
BRINQUEDOS LTDA-ME.

2015-0.128.367-3 - EMEF DEPUTADA IVETE VARGAS - DO-
AÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-Associação de Pais e 
Mestres do(a) EMEF DEPUTADA IVETE VARGAS - C.N.P.J. nº.: 
58.491.705/0001-39 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes no presente, 
e em conformidade com o disposto no Decreto nº 38.171, de 23 
de julho de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, do(s) 
bem(ns) elencados(s) a seguir: - 01 JOGO DE TABELA BASQUE-
TE, MODELO: COMPENSADO NAVAL, MEDIDAS: 1,80X1,25M, 
FABRICANTE: ROBERTO FERRO DE LIMA; 01 JOGO DE AROS, 
MODELO: EM FERRO COM REDE DE POLIPROPILENO, FIO 3, 
MEDIDAS: 0,18X0,45M DE DIÂMETRO, FABRICANTE: ROBERTO 
FERRO DE LIMA.

2011-0.132.582-4 - CEI VIRTUDE DA CRIANÇA IV - DOA-
ÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
VIRTUDE DA CRIANÇA/CEI VIRTUDE DA CRIANÇA IV - C.N.P.J. 
nº.: 06.885.889/0001-18 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes no pre-
sente, e em conformidade com o disposto no Decreto nº 38.171, 
de 23 de julho de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, 
do(s) bem(ns) elencados(s) a seguir: - 01 ARMÁRIO, MODELO: 
2 PORTAS, ESCRITÓRIO, COR: AZUL, MARCA: MAXXI PANDIN; 
01 TV 21", MODELO: TP SLIM, 110V, MARCA: PHILCO; 01 MI-
MEÓGRAFO, MODELO: 1908 MANUAL ÁLCOOL, MARCA: ATRA.

2011-0.279.196-9 - CEI GARRA FEMININA - DOAÇÃO SEM 
ENCARGOS - DOADOR: ASSOCIAÇÃO RECANTO GARRA FEMI-
NINA/CEI GARRA FEMININA - C.N.P.J. nº.: 04.095.694/0001-49 - 
DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista 
dos elementos constantes no presente, e em conformidade com 
o disposto no Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999, AU-
TORIZO o recebimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a 
seguir: - 01 FREEZER, MARCA: GELOPAR, MODELO: HOR T/VID 
310 L DUPLA AÇÃO GHDE-310, 220V.

2016-0.211.688-8 - CEU AZUL DA COR DO MAR - PRO-
FESSOR JOSEI TODA - DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: 
APMSUAC - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES, SERVIDORES, 
USUÁRIOS E AMIGOS DO CEU AZUL DA COR DO MAR - PRO-
FESSOR JOSEI TODA - C.N.P.J. nº.: 23.481.291/0001-82 - DONA-
TÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista dos 
elementos constantes no presente, e em conformidade com o 
disposto no Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999, AUTO-
RIZO o recebimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a 
seguir: - 03 MESAS OFICIAIS DE TENIS DE MESA, MARCA: AX 
ESPORTES, MODELO: 1001 COM PÉS DE MADEIRA.

2016-0.101.627-8 - EMEF PROFESSOR CARLOS CORRÊA 
MASCARO - DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-As-
sociação de Pais e Mestres do(a) EMEF PROFESSOR CAR-
LOS CORRÊA MASCARO - C.N.P.J. nº.: 02.497.391/0001-27 
- DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À 
vista dos elementos constantes no presente, e em conformi-
dade com o disposto no Decreto nº 38.171, de 23 de julho 
de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, do(s) bem(ns) 
elencados(s) a seguir: - 01 MESA DE TRABALHO, MODELO: TRÊS 
GAVETAS, MEDIDAS: 1,40X0,65X0,74M, MARCA: PEPAINEL; 
01 MESA DE TRABALHO, MODELO: AUXILIAR RETA, MEDIDAS: 
0,90X0,45X0,74M, MARCA: ARENA; 01 ARMÁRIO, MODELO: 
ALTO COM DUAS PORTAS, MEDIDAS: 0,85X0,45X1,63M, MAR-
CA: PRIMAZIA; 01 ARMÁRIO COM QUATRO PRATELEIRAS, MO-
DELO: CHARUTO ALTO ABERTO, MEDIDAS: 1,63X0,38X0,45M, 
MARCA: PRIMAZIA.

2017-0.015.288-9 - EMEF PROFESSOR CARLOS CORRÊA 
MASCARO - DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-As-
sociação de Pais e Mestres do(a) EMEF PROFESSOR CARLOS 
CORRÊA MASCARO - C.N.P.J. nº.: 02.497.391/0001-27 - DONA-
TÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista dos 
elementos constantes no presente, e em conformidade com o 

 CULTURA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo SEI 6025.2017/0005585-5
Nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto nº 48.592 

de 06/08/2007, APROVO a prestação de contas do Proces-
so de Adiantamento nº 6025.2017/0005585-5, em nome de 
FABIO TOMMASINI DE CARVALHO referente ao período de 
19/07/2017 a 31/07/2017, no valor de R$ 3.000,00 (Três mil 
reais).

 PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo SEI 6025.2017/0005323-2 
Nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto nº 48.592 

de 06/08/2007, APROVO a prestação de contas do Processo 
de Adiantamento nº 6025.2017/0005323-2, em nome de CID 
CARLOS DE SOUZA? referente ao período de 03/07/2017 a 
31/07/2017, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

 PORTARIA Nº 97/2017-SMC.G
A Secretaria Municipal de Cultura, com fundamento no arti-

go 6º, inciso II, do Decreto Municipal nº 19.512/84, e no Decreto 
nº 36.018/1996, e à vista dos elementos constantes no processo 
administrativo nº 6025.2017/0008279-8, e o parecer da Comis-
são de Avaliação 4205541, nos termos do item 6.1.1.1.3. da 
tabela integrante do Decreto Municipal nº 57.548/2016, que 
trata da cessão de espaços da Secretaria Municpal de Cultura, e 
a manifestação da Assessoria Jurídica desta pasta,

RESOLVE: 
1. Autorizar a cessão onerosa do Teatro Municipal da 

Vila Mariana João Caetano, da Secretaria Municipal de Cul-
tura, ao INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CARANDA, CNPJ nº 
07.704.660/0001-00, representado legalmente por Flávia Gadel 
Dias, CPF nº 249.479.848-56, para a apresentação teatral do 
espetáculo Romeu e Julieta, que ocorrerá nos dias 07 e 8 de 
novembro de 2017, de acordo com a carta proposta 4205506 
e anuência 4205554, mediante pagamento de preço público de 
R$ 7.076,00 (sete mil setenta e seis reais), mediante recebimen-
to de bens, conforme pesquisa de preços 4310828, com base no 
item I. 6.1.1.1.3. do Decreto n.º 57.548/2016. 

1. A cessionária deverá observar e cumprir as normas inter-
nas para disponibilização do uso do Teatro.

2. A cessionária não poderá utilizar o cinema para finalida-
de diversa da prevista nesta Portaria, bem como ceder sua área, 
no todo ou em parte, a terceiros estranhos ao evento.

3. As atividades desenvolvidas pela cessionária serão de 
sua exclusiva responsabilidade, devendo arcar com eventuais 
prejuízos que vier a causar ao patrimônio público e a terceiros, 
eximindo o Município de São Paulo de qualquer responsabilida-
de neste sentido.

4. A cessionária se responsabiliza pela integridade e con-
servação do equipamento público, bem como pela realização do 
evento nos termos de sua proposta.

5. O cumprimento das obrigações decorrentes da cessão 
deverá ser fiscalizado pela Coordenadoria de Centros Culturais 
e Teatros.

6. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 CENTRO CULTURAL DA CIDADE DE SÃO 
PAULO

 DOAÇÃO
Processo: 2017-0.123.673-3
I – À vista do contido no presente expediente, em especial, 

da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que aco-
lho, e com fundamento no artigo 1° do Decreto Municipal n° 
40.384/2001, AUTORIZO o recebimento em doação da réplica 
da obra de arte descrita abaixo, do artista plástico Ascânio Ma-
ria Martins Monteiro, ofertada pelo INSTITUTO ITAÚ CULTURAL, 
inscrito no CNPJ sob nº 57.119.000/0001-22, representado 
legalmente por SÉRGIO MASSAO MIYAZAKI, inscrito no RG sob 
nº 3353494 SSP/PR e CPF sob n° 085.692.928-05 e EDUARDO 
SARON NUNES, inscrito no RG sob nº 20.211.796-0 SSP/SP e 
CPF sob n° 143.605.828-70, para ser integrada ao acervo da 
Coleção de Arte da Cidade, da Secretaria Municipal de Cultura.

Obra: Escultura Praça da Sé
Data: 1978-2017
Técnica: Alumínio pintado
Dimensão: 535 x 120 x 120 cm

 EDUCAÇÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PORTARIA Nº 7.111, DE 04 DE SETEMBRO DE 
2017

6016.2017/0034626-5
Altera o artigo 12 da Portaria SME nº 4.128, de 05/05/17, 

alterada pela Portaria SME nº 5.045, de 13/06/17, que divul-
gou os valores do Programa de Transferência de Recursos 
Financeiros – PTRF, às Associações de Pais e Mestres – APMs 
das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino, e às 
Associações de Pais, Mestres, Servidores, Usuários e Amigos dos 
CEUs – APMSUACs para o ano de 2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º - O art. 12 da Portaria nº 4.128, de 05/05/17, altera-

da pela Portaria nº 5.045, de 13/06/17, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 12 – Os recursos do PTRF serão transferidos na se-
guinte conformidade:

I – Para o 1º repasse de 2017, o saldo existente na conta 
bancária do PTRF, informado pelas Unidades Educacionais em 
cumprimento ao Comunicado SME nº 412/17, será deduzido 
do valor referência, aplicando-se a porcentagem indicada pela 
Unidade Educacional sobre o valor obtido após a dedução;

II – Para o 2º repasse de 2017, será transferido o valor 
referência, observada a opção de porcentagem indicada pela 
Unidade Educacional, sem a dedução do saldo existente na 
conta bancária do PTRF das Associações.”

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

 DESPACHO DA CHEFE DE GABINETE
SME
2017-0.015.287-0 - EMEF PROFESSOR CARLOS CORRÊA 

MASCARO - DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DOADOR: APM-As-
sociação de Pais e Mestres do(a) EMEF PROFESSOR CARLOS 
CORRÊA MASCARO - C.N.P.J. nº.: 02.497.391/0001-27 - DONA-
TÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - À vista dos 
elementos constantes no presente, e em conformidade com o 
disposto no Decreto nº 38.171, de 23 de julho de 1999, AUTO-
RIZO o recebimento em Doação, do(s) bem(ns) elencados(s) a 
seguir: - 01 TV 43", 110V, MODELO: LED FHD, MARCA: LG.

2017-0.037.077-0 - EMEF BENEDITO DE JESUS BATISTA 
LAURINDO - PADRE BATISTA - DOAÇÃO SEM ENCARGOS - DO-
ADOR: APM-Associação de Pais e Mestres do(a) EMEF BENEDI-
TO DE JESUS BATISTA LAURINDO - PADRE BATISTA - C.N.P.J. nº.: 
00.722.148/0001-30 - DONATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - À vista dos elementos constantes no presente, 
e em conformidade com o disposto no Decreto nº 38.171, de 23 
de julho de 1999, AUTORIZO o recebimento em Doação, do(s) 
bem(ns) elencados(s) a seguir: - 01 PROJETOR DIGITAL, MARCA: 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 



R$ Custeio
R$ 

Capital
TOTAL do 
1º Repasse

R$ Custeio R$ Capital
TOTAL do 
2º Repasse

R$ Custeio R$ Capital
TOTAL do 3º 

Repasse
R$ 

Custeio
R$ 

Capital
TOTAL do 
3º Repasse

R$ Custeio R$ Capital
TOTAL  3º 
Repasse

BT 83 34.382 905.021,40 173.919,60 1.078.941,00 903.692,40 175.248,60 1.078.941,00 913.899,45 165.041,55 1.078.941,00 24.000,00 6.000,00 30.000,00 937.899,45 171.041,55 1.108.941,00
CL 180 97.255 2.214.413,40 331.478,10 2.545.891,50 2.186.996,55 358.894,95 2.545.891,50 2.258.958,15 299.497,35 2.558.455,50 60.000,00 15.000,00 75.000,00 2.318.958,15 314.497,35 2.633.455,50
CS 105 56.303 1.290.341,25 190.077,75 1.480.419,00 1.268.628,30 173.749,20 1.442.377,50 1.302.714,60 165.305,40 1.468.020,00 60.000,00 15.000,00 75.000,00 1.362.714,60 180.305,40 1.543.020,00

FO 93 52.440 1.168.818,75 225.542,25 1.394.361,00 1.173.105,75 221.255,25 1.394.361,00 1.176.839,70 217.521,30 1.394.361,00 12.000,00 3.000,00 15.000,00 1.188.839,70 220.521,30 1.409.361,00
G 103 54.004 1.185.535,95 236.513,55 1.422.049,50 1.178.010,75 231.143,25 1.409.154,00 1.191.642,15 217.511,85 1.409.154,00 48.000,00 12.000,00 60.000,00 1.239.642,15 229.511,85 1.469.154,00
IP 115 45.328 1.266.886,20 186.118,80 1.453.005,00 1.274.486,10 184.764,90 1.459.251,00 1.271.262,60 187.988,40 1.459.251,00 36.000,00 9.000,00 45.000,00 1.307.262,60 196.988,40 1.504.251,00

IQ 102 46.202 1.155.607,80 184.064,70 1.339.672,50 1.135.505,40 204.167,10 1.339.672,50 1.185.450,90 154.221,60 1.339.672,50 0,00 0,00 0,00 1.185.450,90 154.221,60 1.339.672,50
JT 104 51.448 1.303.471,80 161.681,70 1.465.153,50 1.264.891,05 200.262,45 1.465.153,50 1.248.975,60 216.177,90 1.465.153,50 12.000,00 3.000,00 15.000,00 1.260.975,60 219.177,90 1.480.153,50
MP 137 72.523 1.621.674,00 296.026,50 1.917.700,50 1.634.212,80 283.487,70 1.917.700,50 1.774.080,00 157.978,50 1.932.058,50 48.000,00 12.000,00 60.000,00 1.822.080,00 169.978,50 1.992.058,50

PE 124 46.728 1.274.331,15 246.364,35 1.520.695,50 1.228.477,50 292.218,00 1.520.695,50 1.276.860,45 243.835,05 1.520.695,50 24.000,00 6.000,00 30.000,00 1.300.860,45 249.835,05 1.550.695,50
PJ 143 72.360 1.642.782,15 325.807,35 1.968.589,50 1.595.786,25 371.408,25 1.967.194,50 1.658.255,40 328.526,10 1.986.781,50 0,00 0,00 0,00 1.658.255,40 328.526,10 1.986.781,50
SA 84 46.080 1.037.287,20 196.329,30 1.233.616,50 1.082.795,70 150.820,80 1.233.616,50 1.058.976,30 183.856,20 1.242.832,50 24.000,00 6.000,00 30.000,00 1.082.976,30 189.856,20 1.272.832,50
SM 142 71.150 1.627.147,50 317.484,00 1.944.631,50 1.567.918,95 376.712,55 1.944.631,50 1.628.062,50 331.467,00 1.959.529,50 60.000,00 15.000,00 75.000,00 1.688.062,50 346.467,00 2.034.529,50
TOTAL 1.515 746.203 17.693.318,55 3.071.407,95 20.764.726,50 17.494.507,50 3.224.133,00 20.718.640,50 17.945.977,80 2.868.928,20 20.814.906,00 408.000,00 102.000,00 510.000,00 18.353.977,80 2.970.928,20 21.324.906,00

R$ Custeio R$ Capital
TOTAL 
GERAL

2.746.613,25 520.209,75 3.266.823,00
6.720.368,10 1.004.870,40 7.725.238,50
3.921.684,15 544.132,35 4.465.816,50
3.530.764,20 667.318,80 4.198.083,00
3.603.188,85 697.168,65 4.300.357,50
3.848.634,90 567.872,10 4.416.507,00 '''''''''
3.476.564,10 542.453,40 4.019.017,50
3.829.338,45 581.122,05 4.410.460,50
5.077.966,80 749.492,70 5.827.459,50
3.803.669,10 788.417,40 4.592.086,50
4.896.823,80 1.025.741,70 5.922.565,50
3.203.059,20 537.006,30 3.740.065,50
4.883.128,95 1.040.663,55 5.923.792,50

53.541.803,85 9.266.469,15 62.808.273,00

TOTAL GERAL 2015

CONSOLIDADO PTRF - VALORES REPASSADOS EM 2015 

CEU - 3º REPASSE  2015 TOTAL  3º Repasse 2015

DRE
Nº 

Unida
des

Nº 
alunos

1º REPASSE  2015 2º REPASSE  2015 3º REPASSE  2015 UEs 



R$ Custeio R$ Capital
TOTAL do 1º 

Repasse
R$ Custeio R$ Capital

TOTAL do 2º 
Repasse

R$ Custeio R$ Capital
TOTAL do 3º 

Repasse
R$ Custeio R$ Capital

TOTAL 
GERAL

BT 85 38.186 1.061.029,40 165.249,60 1.226.279,00 1.032.071,85 157.601,15 1.189.673,00 297.017,46 0,00 297.017,46 2.390.118,71 322.850,75 2.712.969,46

CL 189 115.764 2.506.439,60 379.729,40 2.886.169,00 2.562.991,70 353.066,30 2.916.058,00 840.146,56 0,00 840.146,56 5.909.577,86 732.795,70 6.642.373,56

CS 107 65.284 1.446.013,85 225.561,65 1.671.575,50 1.421.838,75 230.331,75 1.652.170,50 363.452,24 0,00 363.452,24 3.231.304,84 455.893,40 3.687.198,24

FO 93 55.924 1.263.669,75 210.679,25 1.474.349,00 1.254.043,85 217.807,65 1.471.851,50 237.686,32 0,00 237.686,32 2.755.399,92 428.486,90 3.183.886,82

G 104 63.184 1.382.169,85 225.448,65 1.607.618,50 1.425.557,80 179.971,20 1.605.529,00 454.681,67 0,00 454.681,67 3.262.409,32 405.419,85 3.667.829,17

IP 116 48.484 1.449.012,95 194.870,55 1.643.883,50 1.364.890,55 206.229,95 1.571.120,50 274.288,97 0,00 274.288,97 3.088.192,47 401.100,50 3.489.292,97

IQ 102 50.110 1.275.393,40 199.060,60 1.474.454,00 1.217.531,85 216.922,15 1.434.454,00 311.908,22 0,00 311.908,22 2.804.833,47 415.982,75 3.220.816,22

JT 104 52.717 1.393.546,60 220.761,40 1.614.308,00 1.383.411,80 170.896,20 1.554.308,00 504.898,67 0,00 504.898,67 3.281.857,07 391.657,60 3.673.514,67

MP 137 79.243 1.899.041,80 282.603,70 2.181.645,50 1.783.310,15 311.758,85 2.095.069,00 1.148.093,52 0,00 1.148.093,52 4.830.445,47 594.362,55 5.424.808,02

PE 124 49.685 1.440.852,85 257.569,65 1.698.422,50 1.351.985,25 276.437,25 1.628.422,50 436.178,85 0,00 436.178,85 3.229.016,95 534.006,90 3.763.023,85

PJ 145 79.299 1.825.888,45 372.157,55 2.198.046,00 1.796.546,85 390.037,65 2.186.584,50 701.588,82 0,00 701.588,82 4.324.024,12 762.195,20 5.086.219,32

SA 85 48.057 1.141.780,50 179.981,00 1.321.761,50 1.098.239,80 203.521,70 1.301.761,50 251.094,10 0,00 251.094,10 2.491.114,40 383.502,70 2.874.617,10

SM 142 79.893 1.803.336,85 332.009,65 2.135.346,50 1.785.406,25 358.064,75 2.143.471,00 424.019,19 0,00 424.019,19 4.012.762,29 690.074,40 4.702.836,69

TOTAL 1.533 825.830 19.888.175,85 3.245.682,65 23.133.858,50 19.477.826,45 3.272.646,55 22.750.473,00 6.245.054,59 0,00 6.245.054,59 45.611.056,89 6.518.329,20 52.129.386,09

CONSOLIDADO PTRF 2016   -   TOTAL EXECUTADO

DRE
Nº 

Unidade
s

Nº alunos

1º REPASSE  2016 2º REPASSE  2016  3º REPASSE  2016 TOTAL GERAL 2016



1º Repasse 2017 - Valores com saldo descontado      -    Período:   de  04-fev-2017    a   31-jul-2017

2º Repasse 2017 - Valores normais                                -    Período:   de   01-ago-2017   a   31-out-2017

CUSTEIO CAPITAL TOTAL CUSTEIO CAPITAL TOTAL

BT 85 39.038 801.842,26 140.910,79 942.753,05 1.092.514,85 112.130,65 1.204.645,50 1.894.357,11 253.041,44 2.147.398,55

CL 195 123.679 2.165.354,05 366.082,39 2.531.436,44 2.688.420,80 344.826,20 3.033.247,00 4.853.774,85 710.908,59 5.564.683,44

CS 109 68.536 1.217.176,03 135.675,99 1.352.852,02 1.543.650,90 174.610,10 1.718.261,00 2.760.826,93 310.286,09 3.071.113,02

FO 93 55.876 1.038.465,54 196.654,16 1.235.119,70 1.289.322,30 186.026,60 1.475.348,90 2.327.787,84 382.680,76 2.710.468,60

G 104 64.092 1.220.782,04 122.805,51 1.343.587,55 1.395.684,60 160.568,90 1.556.253,50 2.616.466,64 283.374,41 2.899.841,05

IP 116 49.207 1.000.013,48 116.226,61 1.116.240,09 1.425.217,05 146.413,45 1.571.630,50 2.425.230,53 262.640,06 2.687.870,59

IQ 102 51.740 1.099.989,92 134.826,41 1.234.816,33 1.332.005,45 130.924,05 1.462.929,50 2.431.995,37 265.750,46 2.697.745,83

JT 104 52.816 1.198.931,17 130.904,77 1.329.835,94 1.407.953,35 144.156,65 1.552.110,00 2.606.884,52 275.061,42 2.881.945,94

MP 138 83.131 1.830.987,48 161.087,14 1.992.074,62 2.053.751,95 104.174,05 2.157.926,00 3.884.739,43 265.261,19 4.150.000,62

PE 124 50.357 1.074.367,88 173.458,87 1.247.826,75 1.489.199,35 164.701,25 1.653.900,60 2.563.567,23 338.160,12 2.901.727,35

PJ 145 80.828 1.471.905,71 321.786,80 1.793.692,51 1.896.130,00 314.680,50 2.210.810,50 3.368.035,71 636.467,30 4.004.503,01

SA 88 49.866 821.800,40 126.439,95 948.240,35 1.187.882,50 141.784,00 1.329.666,50 2.009.682,90 268.223,95 2.277.906,85

SM 142 80.491 1.465.623,04 242.630,95 1.708.253,99 1.881.200,50 277.795,00 2.158.995,50 3.346.823,54 520.425,95 3.867.249,49

TOTAL 1.545 849.657 16.407.239,00 2.369.490,34 18.776.729,34 20.682.933,60 2.402.791,40 23.085.725,00 37.090.172,60 4.772.281,74 41.862.454,34

CONSOLIDADO PRTF 2017

DRE
UNIDADES 
ESCOLAR

ES

TOTAL 
ALUNOS

TOTAL EXECUTADO 1º REPASSE 2017 TOTAL EXECUTADO 2º REPASSE 2017 TOTAL 2017 
CUSTEIO

TOTAL 2017 
CAPITAL

TOTAL 2017



1º Repasse 2ºRepasse 3º Repasse
TOTAL utilizado 

em 2015
1º Repasse 2ºRepasse 3º Repasse

TOTAL utilizado 
em 2016

1º Repasse 2º Repasse
TOTAL utilizado 

em 2017

BT 1.327.594,40 827.800,10 1.029.000,33 3.184.394,83 1.143.404,58 1.468.481,04 1.285.349,91 3.897.235,53 1.313.770,55 508.953,70 1.822.724,25 8.904.354,61

CL 3.571.644,95 1.650.705,96 2.501.877,12 7.724.228,03 2.750.301,24 3.745.947,13 3.551.118,90 10.047.367,27 3.300.101,49 1.731.284,36 5.031.385,85 22.802.981,15

CS 2.001.400,63 1.092.225,78 1.419.235,99 4.512.862,40 1.480.456,14 2.075.533,58 1.858.155,40 5.414.145,12 1.725.243,40 674.123,90 2.399.367,30 12.326.374,82

FO 1.758.319,97 904.795,52 1.355.150,68 4.018.266,17 1.393.197,75 1.895.229,30 1.516.536,21 4.804.963,26 1.646.277,80 713.119,97 2.359.397,77 11.182.627,20

G 1.860.270,78 954.895,02 1.241.125,40 4.056.291,20 1.663.490,96 1.928.252,06 1.934.477,88 5.526.220,90 1.628.524,84 802.803,82 2.431.328,66 12.013.840,76

IP 1.951.762,46 948.918,07 1.394.643,99 4.295.324,52 1.831.465,62 1.853.234,72 1.738.571,39 5.423.271,73 1.876.712,92 770.842,29 2.647.555,21 12.366.151,46

IQ 1.962.285,12 956.724,20 1.229.831,46 4.148.840,78 1.421.923,35 1.820.203,25 1.558.890,04 4.801.016,64 1.611.562,92 805.790,76 2.417.353,68 11.367.211,10

JT 1.735.992,82 878.823,36 1.635.741,38 4.250.557,56 1.367.833,65 2.079.275,51 1.788.741,74 5.235.850,90 1.669.271,91 768.402,98 2.437.674,89 11.924.083,35

MP 3.081.756,80 1.174.448,20 1.931.446,34 6.187.651,34 2.053.611,79 2.793.092,87 3.056.664,91 7.903.369,57 2.410.587,21 1.391.199,52 3.801.786,73 17.892.807,64

PE 1.826.124,47 1.189.015,76 1.407.298,67 4.422.438,90 1.634.424,81 2.231.071,92 1.827.837,99 5.693.334,72 1.543.366,96 1.065.234,61 2.608.601,57 12.724.375,19

PJ 2.594.340,27 1.417.592,26 1.990.205,80 6.002.138,33 1.815.584,63 3.000.477,03 2.593.456,21 7.409.517,87 2.276.739,62 1.425.251,23 3.701.990,85 17.113.647,05

SA 1.479.849,45 852.123,25 1.117.181,13 3.449.153,83 1.270.402,81 1.701.446,85 1.560.268,90 4.532.118,56 1.469.591,08 647.867,27 2.117.458,35 10.098.730,74

SM 2.395.341,13 1.686.441,94 1.801.887,94 5.883.671,01 1.954.483,81 2.583.500,77 2.354.509,74 6.892.494,32 2.325.192,72 1.208.962,41 3.534.155,13 16.310.320,46

TOTAL 27.546.683,25 14.534.509,42 20.054.626,23 62.135.818,90 21.780.581,14 29.175.746,03 26.624.579,22 77.580.906,39 24.796.943,42 12.513.836,82 37.310.780,24 177.027.505,53

CONSOLIDADO PTRF 2015 a 2017   -   TOTAL DOS VALORES UTILIZADOS

DRE

2015 2016 2017

TOTAL GERAL



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

 



Roteiro Entrevistas DREs 

 

 

Análise prévia  

  

● Qual o cargo atual do entrevistado? 

● Quais as funções relacionadas com o PTRF exercidas pelo entrevistado? 

● Existem outras funções exercidas pelo entrevistado? 

● Há quanto tempo o entrevistado exerce suas funções relacionadas ao PRTF? 

● Qual era o cargo anterior do entrevistado? 

  

Contexto de influência 

  

● Na sua opinião, quais os motivos que levaram a Secretaria a adotar o PTRF? (Objetivo: 

percepção da confiança no programa, ou se é tido como mais um ônus às escolas) 

● Quando criado o PTRF, as DREs participaram ou contribuíram de alguma forma na 

formulação do programa?  

 

 Contexto de produção do texto 

  

● Na sua opinião, as regras normativas e os manuais do PRTF são claros? São 

suficientes para a implementação? Existem muitas dúvidas e lacunas? (Objetivo: 

analisar a natureza do “top down”) 

● A Secretaria demonstra conhecimento a respeito dos problemas práticos enfrentados 

pelas escolas na realização do PTRF? Percebe-se ajustes e alterações por parte da 

Secretaria/DRE de entendimento ou normatização em razão destes problemas? Em 

caso positivo, tais mudanças são rápidas ou demoradas? (Objetivo: analisar se a 

formulação é influenciada pelos implementadores, se o programa é retro-alimentado). 

 

Contexto da prática 

  

● Quais são os principais problemas do PTRF? 

● Quais são as principais dúvidas das unidades de ensino na execução do Programa? 

● Há comunicação entre as unidades e as DREs para esclarecimentos? Por quais meios?  

● A Secretaria auxilia as DREs no esclarecimento das dúvidas na execução do programa? 

Por quais meios? 

● No tocante ao planejamento de gastos anual, quais são as principais dificuldades 

enfrentadas pelas APMs e escolas? 

● Em geral, ocorre de a unidade prever um gasto com a verba do PTRF já previsto no 

orçamento ordinário da pasta? Como as unidades são orientadas nesse aspecto? 

● E com relação à qualificação da despesa como de custeio ou de capital, as unidades de 

ensino têm dificuldades em classificar as despesas? 

● Existe algum reclamo das APMs e das escolas com relação às restrições de utilização 

no uso do dinheiro do PTRF?  



● Você também trabalha com o Programa PDDE? Há alguma regra ou característica do 

PDDE que você acha ser mais vantajosa do que o PTRF? Qual dos programas é mais 

flexível? Por que?  

● Como as escolas têm utilizado o adiantamento bancário? A DRE supervisiona a 

utilização deste recurso pelas escolas? Tem sido observada alguma dificuldade? 

● Existem gastos feitos com PTRF que deveriam ser feitos com adiantamento bancário? E 

vice versa? 

● Quem compõe, na DRE, a comissão específica para verificação das contas do PTRF? A 

comissão é formada por quantas pessoas? Estes servidores atuam só com o PTRF ou 

em outras atividades/programas?   

● Quais são os problemas que em geral ocorrem nas prestações de contas? 

● É comum que a unidade escolar não gaste toda a verba em um ano, reprogramando 

saldo? Porque você acha que isso ocorre?  

● Percebe-se o envolvimento de diretores, professores, alunos e pais nas decisões de 

gastos com o PTRF? Quais os grupos mais interessados e participativos? O grau de 

conflito nos processos de escolha de prioridades pode ser considerado como baixo, 

médio ou alto? (Objetivo: analisar a arena de participação) 

● A DRE percebe alguma resistência por parte das escolas/APMs na implementação do 

PTRF? Há necessidade de a DRE estimular sua efetivação por parte das escolas? 

(analisar se há necessidade de barganha e resistência na fase da implementação) 

● As escolas/APMs apresentam uniformidade na implementação do PRTF (seja quanto às 

regras, importância, utilização e prestação de contas)? Caso haja diferença, percebe-se 

uma razão para estas divergências (perfil do diretor, tipo de ensino 

(infantil/fundamental/médio), localização)? (Objetivo: (i.) verificar se os implementadores 

são atores independentes ou não (Bardach); (ii.) se as normas são claras e suficientes 

(natureza do “top down”; (iii.) se há influência político-cultural). 

  

Contexto dos resultados/efeitos 

  

● A DRE tem dados consolidados sobre os repasses, valores gastos, tipos de gastos, 

dentre outros aspectos, das unidades de ensino da diretoria? Em qual meio (físico ou 

digital) e formato (relatório, programa próprio, tabela excel, outro)?  

●  Com o que a verba do PTRF mais tem sido gasta? 

●  Alguma escola tem se destacado de forma positiva na aplicação do PTRF? E de forma 

negativa? 

● Na sua opinião, o PTRF ajudou a desenvolver uma cultura de participação da 

comunidade nas escolas? Essa participação aumentou desde a implantação do PTRF?  

● Na sua opinião, o PTRF contribui para a qualidade do ensino? Em que medida? 

 

 

 

 

   



Contexto da estratégia política 

  

● Em que medida o PDDE e o PTRF agem de forma complementar para potencializar o 

exercício da participação? 

● A SME adota alguma política de formação e/ou apoio às escolas com dificuldade de 

implementar o PTRF? E a DRE? 

● Há incerteza quanto a estabilidade e manutenção do programa quando há troca de 

governo? (Objetivo: análise na confiança do programa) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roteiro Entrevistas Escolas 

 

 

Análise prévia 
 
• Qual o cargo atual do entrevistado? Há quanto tempo o entrevistado exerce o cargo? 
• Há quanto tempo é diretor da APM? 
• Qual era o cargo anterior do entrevistado? 
 
Contexto de influência 
 
• Na sua opinião, quais os motivos que levaram a Secretaria a adotar o PTRF? (Objetivo: 

percepção da confiança no programa, ou se é tido como mais um ônus às escolas) 
• Quando criado o PTRF, as escolas participaram ou contribuíram de alguma forma na 

formulação do programa? 
 

 Contexto de produção do texto 
 
• Na sua opinião, as regras normativas e os manuais do PRTF são claros? São 

suficientes para a implementação? Existem muitas dúvidas e lacunas? (Objetivo: 
analisar a natureza do “top down”) 

• No modelo atual do PRTF, você acredita que a utilização deste recurso é estimulada e 
incentivada? 

• A Secretaria demonstra conhecimento a respeito dos problemas práticos enfrentados 
pelas escolas na realização do PTRF? Percebe-se ajustes e alterações por parte da 
Secretaria/DRE de entendimento ou normatização em razão destes problemas? Em 
caso positivo, tais mudanças são rápidas ou demoradas? (Objetivo: analisar se a 
formulação é influenciada pelos implementadores, se o programa é retro-alimentado). 

 
Contexto da prática 

 
• Quais são os principais problemas do PTRF? 
• Quais são as principais dúvidas da sua unidade na execução do Programa? 
• Há comunicação entre as unidades escolares e as DREs/SME para 

esclarecimentos? Por quais meios? 
• Há conhecimento técnicos necessários para a execução do PTRF que provocam 

dificuldades, tais como conhecimentos legais e contábeis? Em caso positivo, como esta 
situação costuma ser contornada? 

• No tocante ao planejamento de gastos anual, quais são as principais dificuldades 
enfrentadas? 

• Em geral, ocorre de a unidade prever um gasto com a verba do PTRF já previsto no 
orçamento ordinário da pasta? Como as unidades são orientadas nesse aspecto? 

• E com relação à qualificação da despesa como de custeio ou de capital, a escola tem 
dificuldades em classificar as despesas? 

• Existe algum reclamo com relação às restrições de utilização no uso do dinheiro do 
PTRF? 

• E com relação ao PDDE, há alguma regra ou característica do PDDE que você acha ser 
mais vantajosa do que o PTRF? Qual dos programas é mais flexível? Por que? 

• Como a escola utiliza o adiantamento bancário? Tem sido observada alguma 
dificuldade? 



• Em alguma situação ocorreu de um gasto ser feito com PTRF, mas deveria ter sido feito 
com adiantamento bancário? E vice versa? 

• Quais são os problemas que em geral ocorrem nas prestações de contas? 
• É comum que a escola não gaste toda a verba por repasse reprogramando saldo? 

Porque isso ocorre? 
• Na sua unidade, percebe-se o envolvimento dos funcionários, professores, alunos e pais 

nas decisões de gastos com o PTRF? Quais os grupos mais interessados e 
participativos? O grau de conflito nos processos de escolha de prioridades pode ser 
considerado como baixo, médio ou alto? (Objetivo: analisar a arena de participação) 

 

Contexto dos resultados/efeitos 
 
• Qual é o tipo de despesa mais comum de ser feita com o PTRF? Existe algum projeto 

feito com essa verba que considera exemplar (que tenha se destacado)? 
• Na sua opinião, o PTRF ajudou a desenvolver uma cultura de participação da 

comunidade nas escolas? Essa participação aumentou desde a implantação do PTRF? 
• Na sua opinião, o PTRF contribui para a qualidade do ensino? Em que medida? 

 
Contexto da estratégia política 
 
• Em que medida o PDDE e o PTRF agem de forma complementar para potencializar o 

exercício da participação? 
• A SME adota alguma política de formação e/ou apoio às escolas com dificuldade de 

implementar o PTRF, tais como cursos e treinamentos? E a DRE? Caso negativo, você 
acredita que seriam necessários? 

• Há incerteza quanto a estabilidade e manutenção do programa quando há troca de 
governo? (Objetivo: análise na confiança do programa) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

 



ENTREVISTA SME-DRE 1 

 

 

• Criação do Programa 

 

- Houve inspiração no PDDE, para maior participação das escolas. 

- No Estado não há programa próprio, só tem o PDDE, escolas ficam à deriva. 

- As DREs participaram ou contribuíram na formulação. 

 

• Normas, atualização destas e dúvidas na aplicação 

 

- As normas são claras. A dificuldade é a rotatividade gigante de gestores e de presidentes 

de APM. Quando amadurecem, aposentam, se removem.  

- Recentemente houve uma grande remoção, entrou muita gente nova e houve dificuldade 

de entender o programa. Foram realizadas reuniões, formações.  

- Há estudo para reforma do programa desde abril de 2017 e ainda não saiu, está parado no 

jurídico. Uma reforma é necessária, mas não aconteceu ainda. 

- De toda forma, houve uma alteração relevante recente: Presidente da APM tem que ser de 

carreira. Isso foi um avanço.  

 

• Atores envolvidos 

 

  SME/SP e DRE 

- Há contato entre SME e DRE. 

- As formações e o suporte para dúvidas das escolas ocorrem na DRE. 

As escolas tiram dúvidas diversas com a DRE. 

Pessoalmente, por telefone, por email, por circular oficial da DRE. 

E há as formações/reuniões agendadas. 

 

Comunidade escolar 

- Em geral, não há participação da comunidade. 



Em muitos casos a ata da APM fica disponível é mais para os pais assinarem. 

- Mas há casos nos quais há um pouco mais de participação.  

 

● Planejamento de gastos  

 

- As escolas são orientadas a fazer um plano amplo, para atender a maior parte dos 

seguimentos (gestão, manutenção, aquisição de materiais). Se no percurso mudar, pode 

fazer ata.  

- Todo mês de maio, há a elaboração de um plano anual (PA) das APM´s, um Plano 

Orçamentário, prevendo verbas a serem recebidas pelo PTRF, pelo PDDE e por 

arrecadação própria. 

- Ponto de dificuldade: Quando tem arrecadação própria, não vem prestação de contas para 

a Secretaria. A prestação é na própria escola.  

- Acaba ocorrendo uma pressão para APM não ter arrecadação própria em razão de receio 

de que a escola faça parcerias com prestadores. 

 

● Qualificação despesa como custeio e capital 

 

- O Decreto não estabelece um percentual para custeio e outro para capital. A escola define 

o percentual de cada um para o próximo repasse. 

- Capital: investimento, volta para a Prefeitura (bens são incorporados). 

Custeio: sem essa contraprestação. 

 

● Utilização da verba 

 

- A verba do Programa é mais utilizada em serviços de manutenção. 

As escolas acabam gastando a verba do programa com manutenção porque isso não vem 

do geral. 

- Além de usar para manutenção, é importante usar o PTRF para o pedagógico, porque isso 

chega no aluno e reflete na qualidade. Mas depende do gestor. Por isso orientam para que 

haja utilização no pedagógico também. 



- Como destaque de forma positiva há várias escolas. São muitos casos de ações pedagógicas 

desenvolvidas, com aquisição de materiais ricos, voltados para alfabetização, além de 

brinquedotecas e espaços lúdicos. 

 

● Restrições na utilização da verba 

 

Vedação gasto já previsto no orçamento ordinário da pasta: 

- O manual é claro a respeito do impedimento. Fazem da seguinte forma: 

Ex: escola precisa de cadeiras, mas está previsto que Secretaria fornecerá.  

Consultam se aquela escola pode receber de outra unidade. E consultam setor de compras 

da SME para ver se tem previsão de compra. Se este informar que Secretaria não vai ter 

para fornecer, aí pode gastar com o PTRF. 

 

● Reprogramação de saldo 

 

- Era mais comum, mas caiu drasticamente, porque teve problema em 2016 e em 2017, neste 

foram 2 repasses, e não 3. Não houve o terceiro repasse, e descontou o saldo 

- Acha que a SME poderia pensar em saldo mínimo, criando um teto para reprogramação. 

 

● Principais problemas enfrentados 

 

- Uso arcaico do cheque.  

É necessário regulamentar uso de cartão, TED, DOC. 

Na prestação de contas, enviam a cópia do cheque. 

O recurso não pode ser sacado em espécie (salvo exceções: banco do brasil deixou de 

receber cheques para tributos/taxas. Nessas hipóteses, pode-se sacar o valor exato e efetuar 

o pagamento). 

- O cartão está previsto na reforma do estatuto das APMs e ainda pende de regulamentação.  

No PDDE, já há o uso do cartão.  



- A questão dos contadores é um ponto complicado. O percentual do valor gasto com 

contador é alto, viram que em média R$ 300 a R$ 400 por mês, chegando a R$ 4.800 a R$ 

5.000 por ano. Isso foi indicado pelo Tribunal de Contas. 

- Os principais problemas detectados são: 

  Invasão de dotação (custeio e capital), porque o dinheiro fica na mesma conta. 

  Ultrapassar o limite de 8 mil da lei de licitações. 

- O controle capital/custeio às vezes gera erros, porque o dinheiro fica na mesma conta. 

Se invadir a dotação, tem que devolver ao Tesouro (com isso, não sabem para onde o 

dinheiro vai). Deveria ser devolução para a própria conta da APM, para gastar no próprio 

programa.  

- Sobre o limite de 8 mil, tem diferentes entendimentos nas DREs a respeito.  

Seria 8 mil por item de despesa ou por CNPJ? O entrevistado entende que é por CNPJ. 

Ex: pintura, reparo, material e mão de obra. A soma de tudo não pode ultrapassar 8 mil. 

- Orientam para que as escolas não utilizem sempre o mesmo prestador de serviço. 

 

● Prestações de contas 

 

- No processo de compra, as escolas devem obter 3 orçamentos. Na prestação de contas, os 

orçamentos não são enviados, mas sim o resumo dos orçamentos (diferente do PDDE, no 

qual os próprios orçamentos são enviados).  

Esse ponto foi indicado pelo Tribunal de Contas como problema no PTRF.  

- A SME orientou então que os orçamentos devem fazer parte dos processos, mas ainda não 

houve nada oficial. A Lei fala em 3 orçamentos, o manual, que é de 2008, fala em resumo 

dos orçamentos.  

- Na prestação de contas, há divergências de entendimento entre DREs. As DREs tratam as 

prestações de forma diferente. A SME está tentando unificar o processo de prestações.  

- A prestação de contas vai começar a ser feita pelo sistema SEI. Acha que vai melhorar 

porque vai ser quase em tempo real, então já vão poder identificar com antecedência os 

problemas. 

- Com o envio dos orçamentos, o sistema SEI será ainda mais necessário, porque o processo 

vai ficar maior.  



 

• Dados sobre o Programa 

 

- Os dados são obtidos pelas planilhas próprias do PTRF. 

Mas não há avaliações, acompanhamento de dados. 

Como medir? Como mensurar? 

 

● Contribuições do Programa 

 

Para a participação: 

- O programa de certa forma contribui para maior participação. Mas não dá para falar em 

participação se não houver envolvimento. 

O que de fato pode potencializar o exercício da participação são políticas mais gerais, não 

especificamente o programa. 

 

Para a autonomia escolar: 

- Se a escola faz diretamente, vê o gasto, acompanha.  

O recurso na ponta é fundamental.  

Centralizar é mais burocrático  

 

Para a qualidade do ensino: 

- Para contribuir com a qualidade, ainda precisa de mais.  

É necessário trabalhar a visão/cultura dos gestores. 

Com formação dos gestores da rede. 

 

● Consolidação do Programa  

 

- Não há resistência na implementação, mas por vezes é necessário incentivar o Programa. 

Porque em alguns casos, os diretores não dão um salto mais alto por medo ou 

desconhecimento. 

- Sabe-se que alguns tem a visão de que o programa tem que acabar. 



Mas é muito importante disponibilizar o recurso na ponta.  

O Programa é fundamental. 

 

● Interface com outras verbas 

 

PDDE 

- No PDDE, a prestação de contas é anual. E as escolas tem ponte direta com o MEC. 

No PTRF, há maior rigor na prestação de contas, no acompanhamento dos gastos. 

O entrevistado ponderou que para as escolas conveniadas não há o PTRF e o repasse de 

recursos não tem esse rigor na prestação.  

- No PTRF, os bens adquiridos só são incorporados acima de um valor determinado 

(trezentos e poucos reais). Um ventilador comprado, por ex, pode ser adquirido com verba 

de custeio. No PDDE não, os bens adquiridos são sempre itens permanecentes. 

- No PDDE, as vezes pagam em cima. Tem mais atraso em repasses. 

- O entrevistado acha o PDDE mais rígido, mais engessado, mais difícil (exceto em relação 

à flexibilidade do uso do cartão). Demanda mais trabalho. 

- No PDDE, não há ninguém à frente, pensando no futuro para orientar. 

Já no PTRF, há mais orientação. 

 

  Adiantamento bancário 

- De adiantamento, fica disponível para EMEI´s R$ 1.000 por mês e para as EMEF’s R$ 

1.200. Acha que cerca de 40% das escolas costumam pedir a verba.  

- A verba do adiantamento é voltada para emergências, são especificidades diferentes. 

- Como outro setor cuida do adiantamento, o entrevistado não tinha mais informações. 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA SME-DRE 2 

 

 

• Criação do Programa 

 

- O PTRF veio como complementar ao PDDE. 

 

• Normas, atualização destas e dúvidas na aplicação 

 

- Dúvidas gerais: as questões costumam estar no manual. 

Dúvidas pontuais: as escolas fazem contato com a DRE, via telefone e e-mail. E a DRE 

com a SME, se necessário. 

- As dúvidas surgem ao longo do ano todo, caso a caso. 

- Foi criado um grupo de trabalho para analisar o PTRF, foram vários encontros, com o 

objetivo de verificar a legislação para atualização. Para incluir coisas que a legislação hoje 

não permite.  

- O grupo reuniu-se de maio a setembro de 2017 e entregou um relatório final, que está em 

análise pela Procuradoria Jurídica. 

 

• Atores envolvidos 

 

  SME/SP e DRE 

 

- Na SME, há formação para os técnicos das DREs, na medida da necessidade. Formação 

específica do PTRF. 

Em geral, no começo do ano sempre tem. Ao longo do ano, tem se precisar. 

Porque tem rotatividade nas escolas, nas APMs, nas DREs. 

- O trabalho das DREs no Programa encontra limitação no número de pessoas trabalhando 

nos setores. É um serviço minucioso, com muitos detalhes, e a cada verba repassada é uma 

prestação de contas, então a quantidade de prestações de contas a analisar é grande. 



- E há o desafio de dar conta de novos conhecimentos. Na maioria das vezes, esse trabalho 

é um mundo novo para os servidores, que vem do quadro de Magistério da Secretaria. Há 

vantagens e desvantagens nisso. 

Tira-se o professor da escola, mas este não necessariamente tem formação em gestão. Por 

isso, é importante que quem trabalha na DRE tenha passado por escola e quem trabalha na 

SME tenha passado por DRE. 

- As DREs é que dão orientação sobre o PTRF para as escolas. Por meio de reuniões, 

circulares. 

 

Comunidade escolar 

- Em muitas escolas, não se consegue pais para APM´s. 

Com a alteração do estatuto das APM´s, é ainda mais difícil conseguir nos CEIs e EMEIs 

Como a gestão da APM é bienal (escolhas em ano ímpar), fica difícil conseguir formar a 

APM, porque nos CEIs os alunos ficam 4 anos e nas EMEIs os alunos ficam 2 anos (só 

pode então ter na APM pais do infantil I, que vão ficar 2 anos). 

- Outra questão é que algumas regiões são mais politizadas, e outras são menos. Nestas tem 

que pedir, as pessoas não tem tempo, não querem se envolver.  

- A participação dos pais também depende do diretor da escola. Depende de como o diretor 

conduz. Há diretor que mostra antes a verba, debate o que pode fazer, decide o que vamos 

fazer. Mas tem diretor que primeiro gasta, e depois pede para a APM assinar. As vezes só 

pede para assinar.  

- É um desafio para escolas superar dificuldades em estruturar uma APM como ela deve ser 

É difícil constituir, é difícil ter envolvimento. 

- Em 2017, houve alteração no estatuto da APM 

Hoje Presidente da APM tem que ser funcionário público. Consideram que a alteração foi 

para melhor. 

- Precisa do entendimento do que significa ser APM. Os pais têm função/papel fundamental, 

não só assinar ata, tem que acompanhar, fiscalizar. 

 

 

 



● Planejamento de gastos  

 

- Plano anual: referente a 1 maio de um ano a 31 de abril do ano seguinte. 

É feito um planejamento de 1 ano, e podem retificar depois se necessário (plano pode ser 

revisto com ata de retificação). 

- Plano anual da escola: referente ao PDDE, ao PTRF e a recursos próprios. 

Fazem uma previsão. Não tem que justificar, como no adiantamento bancário. 

- Plano para o ano: resume em ata e APM assina. Ata passa pela DRE. E em cima disso 

fazem gasto. 

 

● Qualificação despesa como custeio e capital 

 

- Há dificuldade no controle das dotações, entre custeio e capital. 

- A Portaria cuida da forma de cálculo, define quanto cada escola vai receber por cada 

repasse. E cada escola decide quanto quer de custeio e quanto quer de capital. 

As vezes surge uma necessidade diferente, aí pode fazer outra opção para o próximo 

repasse. 

- Mas quando o dinheiro entra na conta, entra junto, custeio e capital. E com isso às vezes a 

escola erra na hora de gastar: acaba ocorrendo de a escola gastar diferente do percentual 

que estabeleceu para cada um, o que gera devolução. 

- O ideal seria não ter essa divisão entre custeio e capital, mas parece que a Secretaria da 

Fazenda não aprova. 

- Esse é um dos maiores motivos de devolução, invasão de dotação, por erro ou 

esquecimento mesmo. 

 

● Utilização da verba  

 

- Para aquisição de materiais, manutenção de prédios. 

- É um desafio conseguir executar corretamente a verba. Não é por falta de orientação. É que 

são muitas demandas para um Diretor. É difícil ele ter tempo para executar, para dedicação 

suficiente ao Programa. 



 

 

● Restrições na utilização da verba 

 

Vedação gasto já previsto no orçamento ordinário da pasta: 

- Para verificar se pode gastar com o PTRF, primeiro tem que analisar: está no plano? No 

plano inicial ou na retificação. 

E depois tem que tomar cuidado com duplicidade de gastos. Se vai ser contemplado por 

outros programas. Verificam então se outro setor da SME tem previsão desse gasto. 

- Ex. erro de gasto indevido: compra impressora, que SME é quem fornece. Gera devolução 

do valor. 

 

● Reprogramação de saldo 

 

 

● Principais problemas enfrentados 

 

- Pagamento com Cheque: o Decreto prevê cheques nominativos. Mas vários 

estabelecimentos não trabalham mais com cheques. E muitos dos que trabalham querem 

primeiro compensar o cheque para depois entregar o produto ou prestar o serviço, o que 

gera problema. 

Mudança necessária: uso do cartão. 

- Vinculação à Lei 8.666 

Lei 8.666 restringe muito e é de difícil interpretação. 

APM é pessoa física, com CNPJ. Recebe verba pública, mas é privada. 

APM precisa mais de olhar privado do que público. 

Lei 8.666 engessa com o limite de 8 mil, não consegue nem fazer pintura, comprar tinta. 

Se já se trabalha com 3 orçamentos, não precisaria ficar engessado no valor da Lei. 

- Há dificuldade em se conseguir 3 orçamentos. 

Para serviço é mais fácil, para aquisição é mais difícil. 

Ex: comprar som, lojas não dão orçamento 



Material pedagógico é mais difícil também para conseguir orçamento. Grandes lojas não 

fornecem. 

Print internet vale? Mas a compra tem que ser por meio físico. 

- Não são permitidas aquisições pela internet 

Há dificuldade em rastrear recurso 

Ex: compra online na Magazine Luiza, mas esta é a intermediária, quem fornece é outra 

empresa e aí a nota vem diferente. 

 

● Prestações de contas 

 

- Fluxo do Programa: Escola presta contas para DRE – DRE consolida e passa para SME. 

- Da escola para DRE: faz consolidado dos 3 orçamentos e na prestação vai só o consolidado. 

Pensam em alteração, para mandarem 3 orçamentos e mais o consolidado para a DRE 

validar. 

Enviam ata de prioridades, extrato período, com todos os gastos. 

DRE confere, vê se ta tudo OK, vê se extratos batem. 

- Da DRE para a SME: vai para o setor de prestação de contas, que consolida os relatórios. 

Prestação aprovada, é publicada. 

- Consolidação: é processo físico, querem que seja sistema de processo eletrônico. 

- Tomada de contas especial: não está bem estabelecido qual é o procedimento.  

- DRE solicita para Secretaria abertura da tomada de contas especial. 

Deveria ter um passo a mais, antes da tomada de contas especial. 

- Processo: 

Regularização APM - Planos aprovados - 3 repasses ao ano – período definido em portaria 

Prestações de contas 

Quando processo acaba, vai para o arquivo morto 

 

• Dados sobre o Programa 

 

- Hoje utilizam planilhas que consolidam informações por escola. 

Não existe ou é utilizado um sistema. Há um sistema em fase de desenvolvimento. 



- Usam planilhas complexas, com fórmulas extensas. 

Escola recebe planilha em branco e preenche: quanto tinha antes, quanto recebeu, quanto 

gastou (todas as despesas). E tem o resultado de quanto sobrou. 

- Quem preenche?  Deveria ser o diretor e a APM, mas em geral é o contador. 

Planilha com todos os dados: escola grava em CD, entrega na DRE com documentos 

(material físico). 

- Só existem as planilhas. É um trabalho artesanal. Foi um funcionário que criou as planilhas. 

- Dificuldade em detectar no que as escolas têm gasto: se escrevem diferente, no 

preenchimento, excel dá resultados diferentes. 

- Há um resumo geral por ano, não entra nos detalhes do tipo de gasto. 

- Um dos desafios de pesquisar o programa é como consolidar dados. 

Como é o perfil de gastos? 

O gasto do PTRF e PDDE vai direcionado para onde? 

- Necessidade de um sistema para padronizar 

Nas planilhas, o campo é aberto para pessoa preencher. Isso gera problemas para consolidar 

os dados. 

 

● Contribuições do Programa 

 

Para a participação: 

- Quanto à participação da comunidade, na prática, algumas escolas fazem reunião, decidem, 

cumprem o objetivo. Em outras escolas, não se consegue pais para APM´s. 

 

Para a autonomia escolar: 

- O objetivo do Programa é dar autonomia para escola e fortalecimento de gestão. É 

fortalecer a gestão democrática. 

 

Para a qualidade do ensino: 

 

 

 



● Consolidação do Programa  

 

- Após esses anos, surgiu a necessidade de mudança para reestruturar o programa.  

Precisa agora é finalizar e pôr em prática.  

 

● Interface com outras verbas 

 

PDDE 

- O PDDE federativo e seu esqueleto atende a todas as unidades da federação. 

Há vários PDDEs, cada um deles com um objetivo próprio. São, portanto, braços do 

programa principal. 

- O diretor gasta no que a APM decidiu gastar. 

  A secretaria orienta as escolas a gastar com projeto pedagógico. 

-  No seu site tem material para consulta, cartilhas orientações etc, mas de qualquer forma a 

secretaria faz toda orientação que as escolas precisam. 

-  Por enquanto, o pagamento no PDDE ainda é feito por meio de cheque, mas a expectativa 

é em breve o uso de cartão eletrônico. 

- Hoje todas as escolas da cidade de São Paulo recebem a verba, não existe nenhuma delas 

que está suspensa de repasses. 

-  Um aspecto interessante do PDDE é, se há a necessidade de devolver o dinheiro, vai para 

o próprio fundo do PDDE e não para o tesouro como no PTRF. 

- No PTRF, sempre surgem questões como a classificação de um gasto como custeio ou 

capital.  Um exemplo desta questão é a existência de uma portaria da prefeitura segundo a 

qual um bem que custe até R$ 326 não deve ser patrimoniado. Para o PDDE, por outro 

lado, e para o MEC, qualquer valor de bem tem que patrimoniar. 

- No tocante à prestação de contas, existe uma diferença entre os dois programas. 

No PTRF o expediente físico permanece na diretoria Regional e é encaminhado para a 

secretaria apenas uma versão eletrônica. Já no PDDE, o expediente físico vem para a 

secretaria, que insere os documentos no sistema do MEC para envio para o governo federal. 

As prestações de contas do PDDE têm modelos no site do FNDE. 

 



-  O ministério não tem nenhum tipo de consolidação de gasto porque não é o seu objetivo. 

-  Outra diferença entre os programas é o fato de que o PDDE geral não exige um plano de 

gasto, apenas os específicos, ou seja, os braços do PDDE.  

- O PDDE não exige que se observe a lei de licitação. 

 A lei de licitações se liga ao PDDE na forma de pagamento, visto que este deve ser feito 

na data da nota.  Outra questão é a necessidade de se obter três orçamentos antes de efetuar 

uma compra. 

-  Com o PDDE não se pode pagar contador. No PTRF esse gasto pode ser feito 

- Problema do PDDE: existe um acordo do FNDE com o banco do Brasil para que não se 

cobre taxas das contas do programa, mas muitas agências não respeitam acordo. E não 

atendem os diretores. 

 

  Adiantamento bancário 

- Diferença entre PTRF e adiantamento bancário: PTRF é programado, com 3 orçamentos. 

Adiantamento é emergência, com justificativa. 
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• Criação do Programa  

 

- Antes do PTRF existia apenas o adiantamento bancário. Mas com adiantamento não 

podia comprar material pedagógico, não podia levar crianças para atividades fora da 

sala. As vezes faziam cobrando dos alunos, mas muitos são carentes. Muitas vezes 

faziam festinhas para arrecadação, outras vezes professores compravam material. 

Então o conteúdo extra era precário. 

- Ter uma verba para isso era reivindicação antiga. 

Tinham discussões nos encontros, falavam das limitações. 

- Na gestão Pinotti, veio primeiro dinheiro para pintar a escola, em 2005. 

-  O PTRF foi inspirado no PDDE, com um diferencial:  a periodicidade dos repasses -  

três vezes ao ano no PTRF, sendo que no PDDE era uma vez ao ano (agora duas). 

- Diretorias não participaram da criação do PTRF, mas sim do momento seguinte.  

 

• Normas, atualização destas e dúvidas na aplicação 

 

- A lei e o decreto do PTRF fazem seu papel.  Além disso, o manual foi feito e detalha 

as normas do Decreto, estabelecendo o que pode e o que não pode.   

- O atual manual é do ano de 2008, sendo que em 2009 foi feita apenas atualização.   

Legislação não mudou, o manual não mudou, estão defasados. 

- As vezes o manual fala que não pode, mas não tem sentido. 

Por exemplo, é permitida a compra de disquetes, mas é vedada a de pen drives, é um 

retrocesso; tem DRE que permite, tem DRE que não permite, alguns entendem que 

manual está superado. Outro material que não pode ser adquirido é HD externo. 

- Ficam esperando TCM dizer, mas tem questões que tem que definir se pode ou não 

pode. 



- Muitas vezes DREs não chegam em consenso. Depois que descentralizou contadores, 

cada um entende de um jeito. Fica mais confuso, cada um diz uma coisa. Contador 

assina prestação de contas, acaba dependendo dele. 

Antes as 13 DREs reuniam com um contador. Era mais tranquilo. Agora 

descentralizado, cada um age de uma forma. Deveria ter um contador na SME para 

uniformização.  

 

• Atores envolvidos 

 

  SME/SP e DRE 

- A SME manda para as DREs dotação específica para o Programa. Solta a Portaria com o 

valor que vai receber por ano, baseado no número de alunos, faz reserva, empenho, 

liquidação. 

- Para realizar a transferência, a DRE confere a regularidade da APM, escrituração dos livros 

e demais documentos enviados para conferência e firma Termo de Compromisso com 

APM. No começo do ano controla essa documentação enviada pela associação para a 

diretoria. E depois DRE faz conferência da documentação das prestações de contas das 

APMs. 

- A diretoria faz atendimento às unidades escolares e isso é muito importante, principalmente 

com os diretores novos. Esses diretores saíram da sala de aula, tem dúvidas. 

-  DRE faz formação dos diretores, em encontros para orientar, mas é difícil porque muitas 

vezes estes ocorrem quando os diretores já estão em ação. 

-   Também enviam o passo a passo por e-mail e fazem esclarecimentos por telefone e 

pessoalmente.   

- Contato das DREs com SME ficou prejudicado com nova divisão de setores da SME. Antes 

era um setor bem maior, tinha reuniões, agora só são duas pessoas. Poderia melhorar, ter 

um setor próprio de PTRF na secretaria, até para unificar os entendimentos entre DREs. 

Ter mais poder/liderança. 

 

Comunidade escolar 

- Hoje não há a mesma participação dos pais e professores como antes. 



Participação é pequena, e falta divulgação dos projetos existentes. Deveria ser mais 

divulgado no âmbito da escola e da comunidade. Divulgação tinha que ser de outra forma. 

Muitos não tomam ciência de que tem a verba, como vai gastar. 

- Outro problema é o mandato ser de dois anos para a APM, renovável por mais dois anos. 

Antes era por 1 ano, com recondução por mais um ano. 

Essa questão é especialmente relevante nas unidades de Ensino Infantil, CEIs e EMEIs, 

nas quais as crianças ficam por menos tempo. Na APM, acaba entrando pais só do primeiro 

ano do filho na unidade, para não ter vacância de cargo. Por isso o modelo anterior, no qual 

mandato era anual, era melhor. 

- Com alteração estatuto, presidente da APM tem que ser servidor. Melhor que seja servidor 

da gestão – diretor, assistente de diretor, coordenador pedagógico. Maior disponibilidade 

por não estar em sala de aula e porque recebe verba para diligências externas. 

- Se a escola for aberta para comunidade, há mais participação, o perfil do diretor influencia 

muito. E envolver o professor é muito importante. Professor envolvido traz proposta para 

gastar com material, gera mais atividades. 

 

● Planejamento de gastos  

 

- Como há a Portaria indicando quanto cada escola vai receber por ano, com esse 

conhecimento fazem previsão orçamentária e conseguem elencar prioridades. 

- Professores, funcionários e pais indicam com o que gostariam de gastar e diretor elabora 

plano, que é votado. 

- Planejamento de gasto anual é votado em maio de cada ano.  

Há o plano anual fixo e em 3 momentos podem redefinir as prioridades, em períodos 

correspondentes à prestação de contas.   

- É necessário seguir o plano. Só pode gastar com o que está priorizado na ata. Se há 

urgência, usa adiantamento. 

- Como regra, a previsão é feita de modo genérico na ata (esgoto, material, elétrica) e, 

surgindo a necessidade, se faz o orçamento e detalha neste. 

 

 



● Qualificação despesa como custeio e capital 

 

- Pode-se optar pelo % de custeio e de capital. 

- Capital – bem patrimoniável, durável, incorporado no patrimônio. Se não for capital, é 

custeio. 

- Manutenção do bem pode ser feita com custeio, mas bem tem que estar incorporado para 

fazer manutenção.  

- Caso a APM não decida de modo diferente, 80% da dotação deverá ser gasto com custeio 

e 20% com capital.  

Podem optar por outros percentuais, mas é necessário respeitar os prazos. 

- O dinheiro cai em uma conta só, embola custeio e capital. Se não tiverem controle, invade 

uma dotação e tem que devolver dinheiro.  

- Ocorre muito erro, sem respeitar o percentual na hora de gastar.  

- Tem que fazer controle do saldo, alguns usam uma tabela de controle para ajudar, mas tem 

que ir usando durante gastos, e não só na prestação, quando o gasto já foi feito. 

 

 

● Utilização da verba  

 

- Os dois gastos mais comuns são com manutenção predial e material pedagógico. Mas a 

tendência é gastar o PTRF com manutenção. 

- No início a ideia era usar a verba para possibilitar as crianças vivências com coisas que 

normalmente não tem, como teatro, cinema, planetário etc. Mas o aluguel de ônibus é muito 

caro e a realização demanda muita organização. Então precisa de envolvimento. 

- Não há muita uniformidade de gastos, cada escola é diferente. É importante que a escola 

crie projetos de longo, médio e curto prazo com o envolvimento de todos, se não a verba é 

gasta só para enxugar gelo. 

- As vezes você vê valores iguais repassados, e escolas bem diferentes. 

- Tudo depende da programação e do envolvimento, precisa saber utilizar a verba. 

 

 



● Restrições na utilização da verba 

 

Vedação gasto já previsto no orçamento ordinário da pasta: 

- Não pode gastar com o PTRF se já tiver dotação da SME. Choque de dotação não pode 

ocorrer.  

Ex: empresas fornecem papel sulfite para Prefeitura. Então não pode comprar com verba 

do PTRF. 

- Se não há previsão de compra, aí pode usar o PTRF, diretoria solta autorização. 

- Para gastar o PTRF com algo previsto no orçamento total, precisa de autorização 

extraordinária. 

- Não há muitos problemas relacionados a isso porque todas as unidades sabem que é 

proibido. 

 

● Reprogramação de saldo 

 

- Ocorre porque as vezes precisam juntar o dinheiro para um gasto maior 

Ex: CEI recebe pouco e prédio é grande. Para fazer um parque, tem que juntar dinheiro. 

- Ou as vezes reprogramação ocorre quando o diretor fica pouco tempo, ou quando não se 

envolve muito, ou quando tem mais medo de gastar. Infelizmente tem muita rotatividade 

de diretores. 

- E as vezes reprogramação ocorre porque o período do gasto foi curto, porque são 3 repasses 

e a liberação do próximo depende da conferência do anterior para liberar. 

O ideal seria haver 2 repasses (com o mesmo valor correspondente a 3), um no início do 

primeiro semestre e outro no início do segundo semestre. 

- Nos últimos tempos, evitam reprogramar o saldo porque ocorreu de a Secretaria municipal 

de Finanças verificar os saldos das contas bancárias e não querer repassar o dinheiro 

programado para as escolas.  

 

● Principais problemas enfrentados 

 

- A principal questão é a Lei 8.666. 



Questiona-se que licitação é para órgão público e APM não é público. 

Comparação: escolas conveniadas, não fazem licitação. 

- O limite de gastos de R$ 8.000,00 por fornecedor e por despesa é uma questão. 

Ex: escola tem dinheiro para fazer pintura toda, mas só pode gastar 8 mil com material e 

mão de obra. Aí vai fazendo picado, cada local de uma vez. 

- Para não ter problemas, procuram diversificar prestadores, e isso encarece.  

Os prestadores de serviço se comunicam, alguns tem mais de uma empresa, levantando a 

uma equalização de preços.  

- Entrave limite 8 mil: fala por item de despesa. Seria 8 mil para material didático em geral? 

Como esclarecer isso? 

- Outro problema que ocorre é o medo de gastar a verba, de gastar errado, e ter que devolver. 

Em alguns casos, precisam estimular, dar abertura para tirar dúvidas, principalmente se 

diretor é novo. 

- Em caso de devolução, o valor deveria ser devolvido para conta do PTRF e não para o 

tesouro. Da forma como é, não fica na escola, não fica na DRE, vai para qualquer coisa. 

Sai da educação e vai para o limbo.  O valor deveria ser novamente revertido para a unidade 

de ensino.  

- Outro problema é o uso do cheque para pagamento. 

Antes Presidente da APM e tesoureiro assinavam cheque. Hoje é só o Presidente. Se este 

está de férias, de licença, não é possível realização do gasto. Não pode mais delegar para 

tesoureiro. 

Há expectativa para alteração para uso de cartão. Por isso os estatutos das APMs já foram 

modificados para abranger a mudança.   

Sabe-se que a secretaria já negocia com os bancos o fornecimento de cartão bancário para 

as APMs, mas precisa mudar o Decreto para isso. 

- Não são permitidas compras pela internet.  

Alguns consideram um risco, mas também existe risco comprando em loja. Internet é mais 

barato, mas fácil. Se comprar errado, sendo pela internet ou não, tem que devolver. 

 

 

 



 

 

● Prestações de contas 

- As unidades escolares são pressionadas para entregar o processo de prestação de contas o 

mais rápido possível, porque só deposita o dinheiro do próximo repasse quando houver a 

aprovação do anterior.   

- Deveria estar condicionado à aprovação do penúltimo repasse (2 anteriores), e não do 

último, isso porque as prestações nunca vêm certinhas e muitas precisam ser arrumadas, o 

que gera atraso nos repasses. 

- Problema: se não prestou contas, não é penalizado. Se devolveu o dinheiro, cumpriu a Lei, 

OK, não tem penalidade.  

- Transição: prestação de contas vai ser no sistema SEI (Sistema Eletrônico de Informações). 

 

• Dados sobre o Programa 

 

- As planilhas criadas pelo servidor Roberto da SME para o PTRF foram um divisor de 

águas. 

- Principalmente na prestação de contas, tem o antes e o depois das planilhas. 

- Facilitaram muito. Antes tinham que digitar tudo, era mais difícil.  

- Há tabelas de valores recebidos e gastos por escola, que decorrem dessas planilhas.  

 

● Contribuições do Programa 

 

Para a participação da comunidade escolar: 

- O programa tem essa finalidade e reflete na participação. Se escola abre para a comunidade, 

de uma forma ou de outra ajuda na participação. E se o professor é estimulado também 

fomenta muitas atividades. 

Mas isso depende da abertura fornecida pelo diretor. 

 

 

 



Para a autonomia escolar: 

- O Programa decorreu de um pleito das escolas para que determinada dotação fosse a elas 

diretamente direcionada. 

 

Para a qualidade do ensino: 

- O PTRF contribuiria mais para a qualidade de ensino se houvesse uma maior divulgação 

da receita. Quando valor chega, como chega, com o que pode gastar. 

 

● Consolidação do Programa 

 

- O Programa é maravilhoso, essa verba é fundamental. A tendência é batalhar para melhorar 

o programa. Como ajudar escolas para gastar melhor.  

- O programa está consolidado. Apesar de que alguns governos priorizam, outros não.   

- A previsão legal é se houver recurso, isso gera incertezas/receio, nunca sabem se vai ter 

recursos.  

 

● Interface com outras verbas 

 

PDDE 

- O PDDE tem modalidades, subdivisões, como o PDDE acessibilidade e o PDDE mais 

educação. 

Antes vinha uma vez por ano, agora são 2 parcelas, mas a segunda parcela não tem data. 

- O PDDE é mais tranquilo, mais livre, porque não tem o problema/restrição de choque de 

dotações. Pode-se comprar o que quiser dentro das regras. 

- O PDDE não segue um plano, pode-se elencar mais coisas, prioridades, e ir executando na 

medida da necessidade. 

- No tocante ao uso do cartão bancário para realização de despesas, o PDDE já este ano 

permitirá (previsão para maio).  

- No PDDE, se há devolução, devolve na própria conta, o valor volta para gastar no próprio 

programa. 

 



  Adiantamento bancário 

- Adiantamento bancário é uma verba mensal facultativa para gasto extraordinário, 

emergência. Já os outros dois programas são verbas programadas.   

- Escolas acabam usando mais os Programas. Muitas escolas não usam o adiantamento e 

preferem gastar com o PTRF, uma vez que no adiantamento a verba fica vinculada à pessoa 

ordenadora, tem que justificar emergência e, se considerarem que não é emergência, tem 

que devolver o dinheiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EMEF 1 

 

Entrevistados conjuntamente: Diretor da Escola e Presidente da APM 

 

 

• Criação do Programa 

 

- As unidades educacionais não foram chamadas para participar de sua formulação. 

 

• Normas, atualização destas e dúvidas na aplicação 

 

- Todas as regras são suficientemente claras.  

- O problema não são as regras do PTRF; na verdade, a prestação de contas é muito 

burocrática. 

- Não têm nenhuma dúvida na execução do PTRF, uma vez que a DRE os orienta muito 

bem. 

- Pelo fato de a prestação de contas ser muito burocrática, há necessidade de alguns 

conhecimentos contábeis. Neste caso, a orientação é sempre feita pela diretoria regional. 

Seria muito interessante que, nas diretorias regionais, alguns contadores estivessem à 

disposição para o esclarecimento de dúvidas, mas não poderia ser somente um contador 

para lidar com as dúvidas de tantas escolas. 

 

• Atores envolvidos 

 

  SME/SP e DRE 

- A secretaria está muito distante das escolas. Não se tem nenhum tipo de contato com os 

gestores que estão insulados na secretaria. Por outro lado, a diretoria regional os orienta 

muito bem.  



- A comunicação é feita apenas com a diretoria regional, não sendo feito nenhum tipo de 

contato com a secretaria. Essa comunicação normalmente é feita por telefone, mas também 

em alguns casos feita por e-mail. 

- A secretaria não participa de nada. Já a diretoria sempre os ajuda, mas entende que a 

realização de curso ou treinamento não é produtiva, afinal já tem tanta coisa para fazer. 

 

Comunidade escolar 

- Nossa comunidade é muito participativa. Todos os pais, professores e funcionários 

participam das reuniões da APM. 

 

● Planejamento de gastos  

 

- O principal problema para a elaboração da ata de prioridades é a quantidade de informações 

que o documento deve possuir. Para eles, isso complica bastante sua elaboração.  

O problema é a necessidade de prever todas as despesas do ano com o programa, sob pena 

de não poder gastar a verba, e a necessidade de justificar todas as despesas. 

 

● Qualificação despesa como custeio e capital 

 

- Não enfrentam problemas a respeito. 

 

● Utilização da verba 

 

- Em geral, as principais despesas com o PTRF são feitas em pequenas reformas.  

- O dinheiro é/foi muito importante para a unidade nos últimos anos.  

Foi feita muita coisa com o dinheiro do programa, tanto do PDDE como do PTRF: nós 

fizemos laboratório de ciências, sala de informática, arrumamos o pátio, fizemos os 

bebedouros para os alunos, fizemos obras de acessibilidade para os alunos com 

necessidades especiais, fizemos uma sala de vídeo e compramos uma máquina de xerox 

para a sala dos professores. 

 



 

 

● Restrições na utilização da verba 

 

Vedação gasto já previsto no orçamento ordinário da pasta: 

- Há conhecimento desta vedação, por isso não têm esse problema, mas sabem que outras 

unidades enfrentam a questão. 

 

● Reprogramação de saldo 

 

- Aqui na nossa unidade não reprogramamos, uma vez que o dinheiro é muito pouquinho e 

nossa unidade tem muitas necessidades, além de ser uma unidade com muitos alunos. 

 

● Principais problemas enfrentados 

 

- O principal problema do PTRF é a burocracia na prestação de contas. Nós perdemos muito 

tempo preenchendo formulários e juntando documentos.  

- Além disso, seria necessário que o PTRF desse mais autonomia para as escolas. 

- A lei de licitações é um problema muito grande e não entendem por que há necessidade de 

segui-la. 

 

● Prestações de contas 

 

- O principal problema do PTRF é a burocracia na prestação de contas. A percepção é de 

que ao longo do tempo a prestação foi ficando cada vez mais burocrática.  

Exemplo: todas as notas fiscais devem ser emitidas duas vezes; a primeira delas logo no 

momento da compra; a segunda no momento da prestação de contas; isso porque sabe de 

casos em que, posteriormente à compra, a nota foi cancelada pelo estabelecimento e o 

diretor foi obrigado a devolver o dinheiro utilizado; considera essa situação extremamente 

injusta visto que a escola não tem nenhuma culpa do ocorrido que deveria ser fiscalizado 

pelos fiscais dos tributos. 



- Em geral, não ocorrem problemas nas prestações de contas, porque a diretoria regional os 

orienta muito bem para preencher todos os burocráticos formulários. 

 

● Contribuições do Programa 

 

Para a participação: 

- Sempre que tem dinheiro envolvido, a comunidade quer saber como ele é gasto. Por isso 

podemos dizer que o PTRF ajuda muito na participação. 

- Quanto mais verba é repassada para a APM, mais os pais participam. 

 

Para a autonomia escolar: 

- O objetivo do programa é suprir a escola, com a realização de pequenas manutenções. 

 

Para a qualidade do ensino: 

- Não souberam responder. 

 

● Consolidação do Programa 

 

- Há muito incentivo para o uso do PTRF. 

- Nenhuma troca de governo trouxe qualquer tipo de instabilidade para o programa. O que 

eles precisavam era de mais dinheiro.  

 

● Interface com outras verbas 

 

PDDE 

- O PDDE é muito mais livre, pois é mais fácil e abrangente.  

Exemplo: A verba prevista em orçamento para gasto com papel sulfite não é suficiente para 

as necessidades anuais da escola, por isso precisam comprar o material. Para tanto, utilizam 

o PDDE, pois com o PTRF somente podem comprar o papel reciclado que é mais caro e 

nem todos os professores gostam.  



É um absurdo né? A gente não pode comprar o mais barato nem aquele que os professores 

querem. 

 

  Adiantamento bancário 

- Deus me livre. Nem me fale do adiantamento bancário. Aquilo lá só dá problema, a gente 

não usa de jeito nenhum.   

Primeiro porque o dinheiro é muito pouquinho; depois, o dinheiro é enviado na pessoa 

física do funcionário público e nunca se sabe o que eles vão considerar como urgente. Então 

você pode ser obrigado a ter que devolver todo o dinheiro. Deveria existir uma regra única 

na qual constasse o que se considera necessidade urgente e emergência. 

- Como nós não utilizamos o adiantamento bancário, todas as despesas são feitas com o 

PTRF e o PDDE. 

- Observação: durante a entrevista, uma professora entrou na sala e pediu licença para relatar 

uma urgência. Segundo ela, a fechadura de uma das salas quebrou e não estava 

funcionando. Portanto a sala estaria aberta, ao contrário da orientação. O entrevistado disse: 

está aí um exemplo do que eu te disse; trata-se de uma urgência que nós vamos reparar com 

o PTRF ou PDDE; será que a secretaria consideraria isso uma urgência? Por isso nós não 

nos arriscamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMEF 2 

 

Entrevista com o Diretor da Escola, que é também Presidente da APM 

 

 

• Criação do Programa 

 

- Não sabe informar, não acompanhou a criação do PTRF. 

 

• Normas, atualização destas e dúvidas na aplicação 

 

- São muitas regras, desconhecidas quando se assume a diretoria. Aprendeu sobre o 

programa fazendo, sem orientação prévia. Quando teve formação na DRE, já estava 

utilizando o programa.  

- As normas estão disponíveis, há o manual, e há auxilio de contadores, além das dúvidas 

sanadas com a DRE. 

- Utiliza o manual, recorre à DRE quando necessário e vão surgindo dúvidas pontuais. 

- São muitas informações referentes ao programa e as dúvidas vão surgindo caso a caso.  

 

• Atores envolvidos 

 

  SME/SP e DRE 

- Se há esforço/empenho da SME para melhoria do programa, a escola não percebe. 

- O contato é via DRE. Há formação nas DREs uma vez por ano. Mas o principal é o contato 

quando as dúvidas vão surgindo. E a DRE auxilia, são disponíveis, por telefone, e-mail. 

- Na DRE, há formações anuais, mas o mais importante é o contato com a DRE quando há 

dúvidas. 

 

Comunidade escolar 

- A comunidade participa pouco. As mães que participam têm dado sugestões mais 

relacionadas a estrutura e segurança, que são questões mais visíveis.  



- Agora há na escola mais atuação de professores e funcionários, que a diretoria tem 

incentivado.  

- A participação da comunidade é importante, mas é fundamental ouvir o professor, que 

muitas vezes está à margem do recurso. É necessário encontrar formas de dar voz ao 

professor, que é qualificado e pode colaborar muito no programa. 

 

● Planejamento de gastos  

 

- O plano anual é feito em 1º de maio. A APM se reúne, conversam sobre as necessidades, 

discutindo o que desejam e o que precisam. Não há dificuldades para elaborar o plano, 

fazem um plano mais amplo, com previsão de todo tipo de gasto e aí, a cada repasse, fazem 

a ata de prioridade.  

- A dificuldade é escolher o que priorizar. É pouco recurso e muita demanda.  

 

● Qualificação despesa como custeio e capital 

 

- Não enfrenta dificuldades a respeito. 

 

● Utilização da verba 

 

- São feitos muitos reparos (ex: piso, pintura, bebedouro). Mas há também aquisição de 

materiais pedagógicos, jogos. Recentemente compraram equipamento de som.  

-  Um gasto que se destacou foi a iluminação da quadra, porque antes ficava perigoso à noite 

e agora a quadra fica disponível a noite e nos finais de semana para a comunidade jogar 

futebol. A comunidade gostou muito. 

Também de destacou a reforma dos pisos das salas e pinturas das salas. Os alunos gostaram 

muito quando retornaram de férias e viram a escola bem cuidada.   

 

● Restrições na utilização da verba 

 

Vedação gasto já previsto no orçamento ordinário da pasta: 



- Não pode utilizar os valores quando já há programa da Prefeitura a respeito, como por 

exemplo em informática. 

- Verificam antes, e a DRE orienta se o gasto é possível. 

- Mas nem sempre o programa da Prefeitura atende ao necessário, isso gera dificuldades.  

Ex: gostariam de aumentar o acervo da sala de leitura. 

 

● Reprogramação de saldo 

 

- Uma vez fizeram reprogramação com verba de capital até definirem a melhor compra. 

Mas é pouco comum. Em geral não ocorre porque não sobra dinheiro.  

 

● Principais problemas enfrentados 

 

- O recurso é muito utilizado para pequenas reformas. Mas manutenção/conservação de 

prédio é cara, o recurso não é suficiente. 

A dificuldade é que as demandas são muitas e a verba não é suficiente. 

- São tantas exigências referentes aos orçamentos, que isso interfere na compra, pois é 

necessário encontrar quem forneça o orçamento nos moldes exigidos.  

- Não poder realizar compras pela internet. Se pudesse, as aquisições poderiam ser 

inclusive mais baratas. 

- No PTRF se utiliza cheque, deveria ter uma transição para uso do cartão substituindo o 

cheque, porque muitos estabelecimentos não aceitam cheques. 

 

● Prestações de contas 

 

- Muitas escolas reclamam de rigor na prestação de contas, mas acha que é necessário rigor. 

Só que o conjunto de regras existentes não garante o uso adequado da verba.  

Porque uma prestação de contas pode ser formalmente impecável, mas o uso do recurso 

ser irregular. A prestação de contas não deve se limitar a mostrar planilhas do contador. 

- Exigem que se imprima muitos documentos, mas que não garantem a idoneidade.  



Acha que algumas informações exigidas na prestação não seriam necessárias, e outras que 

seriam importantes não são exigidas. 

Ex: exigem na nota fiscal um carimbo com o CNPJ da empresa e um carimbo de recebido. 

Mas muitos estabelecimentos nem usam mais carimbo, acha isso ultrapassado.  

As informações necessárias podem constar no próprio corpo da nota.  

Ex: Acha que devem ser exigidos e não são: divulgação na escola do uso do recurso, envio 

na prestação de contas de fotos/vídeos que demonstrem a aquisição/melhoria realizada. 

 

● Contribuições do Programa 

 

Para a participação: 

- Por si só o programa não garante a participação da comunidade. A cultura de participação 

depende de uma gestão voltada a isso, e não do programa. 

- Acredita que a participação não depende tanto dos programas, mas sim de fomentar uma 

gestão coletiva. É necessário fomentar a coparticipação. Poderiam existir regras prevendo 

gastos por diferentes atores, porque na prática é muito concentrado no Diretor. O Diretor 

ser presidente da APM é prático, porque é a pessoa mais disponível, tem mais tempo, mais 

compromisso (em tese). Mas, se não há iniciativa do diretor para trazer os demais à 

participação, há concentração e burocratização.  

- É preciso fomentar a informação, exercitar a informação: divulgar quanto a escola recebe 

(maior parte dos professores desconhece), divulgar como é calculado, divulgar os extratos 

bancários, explicar o que pode e o que não pode ser adquirido com o programa. Divulgar 

chegada e entrega do bem/material adquirido. 

- É preciso incentivar maior participação também nas compras. Quem compra? Quem gasta?  

- Se houver coparticipação, há um exercício de corresponsabilização.  

 

Para a autonomia escolar: 

- O maior ganho do Programa, na verdade, é para a autonomia escolar. É a possibilidade de 

compra de bens ou materiais, de manutenção do prédio (embora a verba não seja 

suficiente), pela própria escola. 

 



Para a qualidade do ensino: 

-  O Programa contribui para a qualidade do ensino na medida em que se pode escolher e 

desenvolver projetos que demandem aquisições que podem ser feitas com recursos do 

programa. 

 

● Consolidação do Programa  

 

- O uso da verba é incentivada, pois é um avanço para a escola poder definir prioridades. O 

Programa é valorizado. 

- Mas há incerteza quanto a estabilidade e manutenção do programa quando há troca de 

governo, só acredito vendo. Em 2017, por exemplo, houve apenas 2 repasses, e não 3, o 

que gerou insegurança. 

 

● Interface com outras verbas 

 

PDDE 

- No PDDE, podem gastar a verba com mais coisas, porque não há a limitação se o gasto já 

é previsto pela Prefeitura.  

- Mas, no que é comum ao PTRF, considera que o PDDE é mais restritivo. Isso porque não 

pode gastar para maiores reparos; exigem que materiais adquiridos sejam indicados com 

definição mais clara/precisa; e é mais restritivo na prestação de contas. 

E o recurso repassado pelo PTRF chega a ser três vezes maior do que no PDDE. 

- No PDDE, houve transição do uso do cartão substituindo o cheque. 

 

  Adiantamento bancário 

- A escola utiliza para urgências, recebem todo mês o adiantamento. O valor é baixo, mas é 

necessário, utilizam muito em razão de vandalismo.  

- Não foram relatadas dificuldades. Há regras, tem que ser atento e observar. 

- Usam o adiantamento no que é permitido, considerando a urgência. 

 

 



EMEF 3 

 

Entrevista com o Diretor da Escola, que é também Presidente da APM 

 

 

• Criação do Programa 

 

- Não tenho conhecimento para responder a esta questão, não era diretor à época. 

 

• Normas, atualização destas e dúvidas na aplicação 

 

- Em geral, o manual ajuda, mas não é capaz de esclarecer necessidades do dia-a-dia; é mais 

fácil e rápido ligar na DRE. 

- No caso de necessidades de mudanças, são as escolas que se adaptam e não o contrário 

(adaptação/alteração do Programa). 

- Dispomos do conhecimento técnico necessário à execução do PTRF; só para o 

preenchimento de livros e balanços contábeis, que são obrigatórios às APMs, é que 

contratamos um contador, pois não temos conhecimento técnico para a realização destas 

tarefas; ainda bem que o PRTF permite a contratação de contadores. 

- As dúvidas surgem no dia-a-dia, conforme há a intenção de executar alguma obra ou 

compra de equipamentos; não há dúvidas principais. 

 

• Atores envolvidos 

 

  SME/SP e DRE 

- A secretaria não tem como ter conhecimento dos problemas práticos de todas as escolas, 

porque cada uma tem sua realidade, é muito difícil entender toda a complexidade. 

- Aqui não buscamos esclarecimentos junto à Secretaria, porque a DRE sempre auxilia 

prontamente. 

- Há fácil comunicação com a DRE, sempre nos orientam prontamente; em geral, as dúvidas 

e esclarecimentos são realizados por telefone ou email e a DRE nos orienta. 



- Todo ano a DRE apresenta o programa e explica o uso da verba, porque há diretores e 

servidores novos que não estão familiarizados com ele. 

 

Comunidade escolar 

- Há sim envolvimento. No final de cada ano, todos os professores entregam uma relação 

dos materiais que irão precisar no próximo ano letivo. Em seguida, estabelece-se de comum 

acordo uma relação de prioridade, o que é aprovado pelo conselho escolar e pela APM. 

- Além disso, há uma avaliação escolar com professores e funcionários, na qual se entabulam 

problemas e há um planejamento a curto e longo prazo. 

- Alguns pais participam da APM, mas nem todos se envolvem. 

 

● Planejamento de gastos  

 

- A maior dificuldade é adequar o valor recebido a todas as necessidades e pleitos; primeiro 

se priorizam os gastos obrigatórios, tais como troca de filtros de água e extintores de 

incêndio, depois há providências de zeladoria para a segurança da escola e então tem-se os 

demais gastos. 

 

● Qualificação despesa como custeio e capital 

 

- Não há dificuldades a respeito; a categoria de gastos decorre da listagem de prioridades 

feitas no final do ano anterior. 

 

● Utilização da verba 

 

- O PTRF é vital para o funcionamento da escola, caso falte verba, haverá inviabilidade da 

escola funcionar, porque é usado tanto para atividades pedagógicas (compra de materiais) 

como para zeladoria (manutenção). 

- O uso mais comum é com material pedagógico, especialmente para a aula de educação 

artística, e atividades de zeladoria. 



- Aqui, por exemplo, há muitos problemas com o prédio, com instalações elétricas e 

infiltração. 

- O PRTF deveria ter um valor maior, o que permitiria que ao invés de providências 

paliativas fossem feitas providências definitivas, e, então, a longo prazo haveria economia. 

- Como projetos mais relevantes temos a aquisição da copiadora, pintura do prédio, reforma 

do parquinho e produção do material da aula de inglês, também estamos estudando a 

criação de um laboratório científico. 

 

● Restrições na utilização da verba 

 

Vedação gasto já previsto no orçamento ordinário da pasta: 

- Não é possível adquirir certos materiais quando há contratação da secretaria. 

- Quando há dúvidas sobre o que é objeto de contratação pela secretaria, nós ligamos para a 

DRE. 

Por exemplo, não podemos adquirir papéis e canetas para uso individual aqui no gabinete, 

mas podemos adquirir tais bens para uso na aula de artes. 

- Não permite a compra de equipamentos de informática, o que leva, muitas vezes, ao 

sucateamento dos equipamentos existentes na escola. 

Certa vez, decidimos comprar uma máquina de fotocópias, tivemos que optar por um 

modelo bem simples e antiquado, porque os mais modernos tinham conexão de rede wi-fi 

e bluetooth, então seria considerado equipamento de informática, o que é vedado pelas 

regras do PRTF. Era possível ter adquirido um equipamento bem melhor, mas não 

pudemos. 

 

● Reprogramação de saldo 

 

- No ano passado, restringimos a utilização dos recursos do PTRF porque houve receio de 

faltar verba, pois fomos informados que o terceiro repasse não iria ocorrer por problemas 

orçamentários. 

- Assim, é melhor usar os recursos de forma moderada, guardando uma parte, caso seja 

cancelado algum repasse. 



 

● Principais problemas enfrentados 

 

- O principal problema, sem dúvida, é o valor, que é muito baixo para manter uma estrutura 

física adequada aos alunos e para a realização de um bom projeto pedagógico. 

- Outro problema é ser muito inflexível, há muitas limitações de compras, tais como 

equipamentos de informática. 

- O PRTF é muito ‘burocrático’ e complexo, há necessidade de justificar muita coisa. 

Deveria ser menos burocrático e mais flexível. 

- Também é um ponto de dificuldade o impedimento do uso dos recursos para compras 

individuais e a vedação da contratação de microempreendedores individuais (MEIs). 

- E deveria haver exclusão das tarifas bancárias, que são altas. 

 

● Prestações de contas 

 

- O problema é ser muito ‘burocrática’, trabalhosa e exigir um grande número de papéis. 

- Mas não temos tido problemas na prestação de contas. 

 

● Contribuições do Programa 

 

Para a participação: 

- O PRTF permitiu envolver mais a comunidade escolar nas decisões, há diversos pleitos, 

discussão de questões e prioridades, esta participação ocorre justamente pela maior 

conquista de autonomia 

 

Para a autonomia escolar: 

- A razão principal de adoção do PRTF foi possibilitar maior autonomia às escolas e 

conferir maior descentralização administrativa. 

- O PRTF permite o mínimo necessário para o funcionamento da escola. 

 

 



Para a qualidade do ensino: 

- O PTRF permitiu pouca melhoria na qualidade do ensino, o que ocorreu, por exemplo, 

com a aquisição de certos materiais didáticos, mas na verdade o valor é muito baixo, 

então o PRTF acaba suprindo as necessidades mínimas e básicas diárias da escola. 

 

● Consolidação do Programa  

 

- Como é um recurso fundamental para o funcionamento da escola, não analiso a questão 

de ser estimulada ou não sua utilização, nem se há riscos de responsabilização pessoal. 

- Não há receio de extinção do PTRF, porque se isso ocorrer a escola para de funcionar. 

O programa é indispensável. 

- Há receio apenas de redução dos repasses, como ocorrido em 2017 em que houve 

apenas dois repasses ao invés de três.  No início do ano foi comunicado que não haveria 

o terceiro repasse, com recomendação de economia das escolas. 

 

● Interface com outras verbas 

 

PDDE 

- O PDDE é mais vantajoso, por ser mais flexível. 

- Utilizamos os recursos sempre buscando adaptar nossas necessidades às regras de cada 

programa, se cabe PTRF, usamos esse recurso primeiro, se não for possível, daí usamos 

o PDDE que é mais flexível, mas o valor deste é muito baixo. 

- O PDDE permite, por exemplo, a compra de equipamentos de informática. 

Por outro lado, o PTRF tem um programa de informática para facilitar, já o PDDE não. 

- Ambos os Programas, por serem parecidos, exigem da comunidade escolar maior 

reflexão a respeito das prioridades e dos projetos. 

 

  Adiantamento bancário 

- Utilizamos o adiantamento bancário, mas o valor disponível é baixo, é só de 

R$1.000,00 (um mil reais). 



- A utilização depende da autorização da DRE para quem é solicitado o adiantamento; a 

dificuldade é o valor muito baixo. 

- Já ocorreu de um gasto ser feito com PTRF mas deveria ter sido feito com adiantamento 

bancário e vice versa, mas já nos adaptamos às características de cada programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMEF 4 

 

Entrevista com o Diretor da Escola, que é também Presidente da APM 

 

 

• Criação do Programa 

 

- À época, existiam apenas o PDDE e o adiantamento bancário (que é pouco e tem uso 

limitado, só para emergência). Então, batalharam por mais verba com mais autonomia 

para diretor, nos moldes do PDDE, e saiu o PTRF. 

 

• Normas, atualização destas e dúvidas na aplicação 

 

- As regras são claras, mas são limitadoras, engessadas. Você entende e segue, não há 

muitas dúvidas. O problema é que nem sempre contemplam a necessidade. 

- É raro ver um engajamento da Prefeitura para adaptação/alteração do Programa. 

- Não há grandes dúvidas, os problemas estão nos engessamentos. 

- Se tem problema contábil, recorre ao contador. Quanto à legislação, não tem problema 

de entendimento. 

 

• Atores envolvidos 

 

  SME/SP e DRE 

- O contato é com a DRE diretamente, e não com a SME. Liga direto para DRE, as vezes 

nem olha o manual. Tem dúvida, liga e respondem. 

- Uma vez ao ano há formação pela DRE. Fora isso, ligam para tirar dúvidas. É 

suficiente. 

 

Comunidade escolar 

- Dificilmente os pais aparecem. Os professores participam, porque no plano tem que 

perguntar o que eles precisam, aí fazem uma listagem.  



 

● Planejamento de gastos  

 

- Não há dificuldades, a Secretaria fornece o programa em Excel, é só preencher no 

programa e já sai a ata. 

- Ata 1: PAA – Plano Anual de Atividades 

Colocam nele de tudo, porque não sabem qual problema pode surgir. 

Ata 2: atualização, inclui algo se não estava previsto e verificaram o que vai precisar. 

 

● Qualificação despesa como custeio e capital 

 

- Não há problemas. Como a escola pode escolher o percentual de cada um, mas depois 

não pode alterar, prefere colocar 100% do PTRF para custeio. Aí o que precisa de 

capital pega no PDDE. 

 

● Utilização da verba 

 

- Os gastos são com hidráulica, elétrica, alvenaria e pintura. 

Como o dinheiro é pouco, vai fazendo ambiente por ambiente. 

- Projeto que se destacou no início: tiraram o mato atrás da escola e transformaram em 

área de lazer. Projeto mais recente: arrumaram a sala de vídeo e de leitura. 

 

● Restrições na utilização da verba 

 

Vedação gasto já previsto no orçamento ordinário da pasta: 

- É um problema, engessa a possibilidade de gasto. 

Ex: coisas que Prefeitura manda não pode comprar, como material (ex: papel). Mas o 

material que a Prefeitura manda não é suficiente para o ano todo.  

Não pode comprar pelo PTFR, mas pode pelo PDDE. 

- E tem coisas que na verdade não é bem o que a SME fornece.  



Ex: não pode contratar uma palestra para escola, porque SME já dá cursos, mas não é 

a mesma coisa.  

- Como já sabem que não podem, não costumam ter problema de gastar sem observar a 

restrição. Se há dúvida, consultam DRE. 

 

● Reprogramação de saldo 

 

- É difícil sobrar. Sobrava quando previa capital, mas agora pede só custeio pelo PTRF 

e dificilmente sobra. 

 

● Principais problemas enfrentados 

 

- Demora no repasse: são 3 repasses ao ano, mas há atrasos que limitam o período para 

o gasto. 

Ex: o primeiro repasse foi em maio, o dinheiro já acabou, e o segundo repasse vai ser 

só em julho, mas se refere ao período de 1/5 a 30/7, ou seja, teria só até 30/7 para gastar.  

- O dinheiro é pouco. Os serviços são caros e as verbas não são atualizadas. Para cada 

serviço, não pode gastar mais do que 8 mil reais. 

Ex: pintura. Pelo tamanho da escola, o valor não dá. Aí tem que pintar de pedaço em 

pedaço. 

- Não pode recibo, só nota fiscal. E nota fiscal tem que ser com códigos específicos. Se 

prestador não for cadastrado naquele código, não pode fazer. 

Acha que para algumas coisas, principalmente se envolver prestador da comunidade, 

deveria ser aceitar recibo. Ex: grafiteiro. 

 

● Prestações de contas 

 

- A prestação de contas não é difícil, é na verdade burocrática, é chata. Sempre retorna 

pedindo alguma coisa que faltou.  

- É muito desperdício de papel. 



Ex: para cada nota de prestação de serviço você tem que juntar uma folha de informação 

de que o material do serviço está incluído na nota. É uma folha para cada nota, mas a 

informação é a mesma. Poderia ser uma folha só com as informações de todas as notas.  

Ex: você manda os três orçamentos e também mais um papel com o nome dos três.  

- E são muitas exigências em detalhes. 

Ex: Nota pintura. Na prestação de contas tem que especificar, não pode colocar só pintura. 

Tem que colocar: manutenção e reparos de pintura na sala x (não pode colocar pintura sala 

de aula).  

 

● Contribuições do Programa 

 

Para a participação: 

- Comunidade pouco participa. A comunidade faz parte do conselho fiscal da APM, mas 

pouco comparece nas reuniões. 

 

Para a autonomia escolar: 

-  A criação do Programa decorreu da batalha por mais verba com mais autonomia para as 

escolas. 

 

Para a qualidade do ensino: 

- Mesmo sendo os maiores gastos em coisas estruturais, em melhorias, em 

embelezamento, isso impacta na qualidade das atividades. 

 

● Consolidação do Programa  

 

- O programa está consolidado. Antes do Programa, a Prefeitura dava suporte na 

manutenção dos prédios. Antes existia suporte de hidráulica, elétrica, pintura, 

rachadura, entupimento. Com o programa, a Prefeitura foi tirando sua responsabilidade 

e deixando esses gastos para o PTRF.  

- Então não tem nem como não utilizar a verba, é essencial, hoje a escola precisa fazer 

todas essas coisas grandes com uma verba pequena do Programa. 



- Não há incerteza quanto a estabilidade e manutenção do programa quando há troca de 

governo, porque é lei.  

- Teve o problema de redução em 2017 para 2 repasses, e o valor recebido foi menor 

(não foi o valor de 3 repasses transformado em 2), mas a Secretaria reestabeleceu em 

2018 os 3 repasses. 

 

● Interface com outras verbas 

 

PDDE 

- O PDDE é mais flexível. Pode comprar papel (só não pode fazer estoque), pode 

comprar computador. 

E pode complementar com outra fonte. Ex: quero comprar computador e previ 20% de 

capital, mas esse valor não vai dar. Posso comprar com os 20% de capital do PDDE + 

recursos próprios (ex: festinha). 

- Já no PTRF, você fica vinculado ao que a Secretaria fornece, não pode usar a verba se 

tem previsão de fornecimento. 

 

  Adiantamento bancário 

- Sempre usa, gasta ele quando enquadra em emergência. Não relatou dificuldades. 

- Pelo tamanho da estrutura, não pode abrir mão de verba nenhuma. Falta dinheiro. É 

muita coisa a fazer. 

- Se tem urgência, usa primeiro pelo adiantamento. 
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QUADRO COMPARATIVO 

 

 

Aspecto 

Analisado 

PDDE PTRF Relação dos 

Programas 

 

Objetivo 

 

 

incentivar a gestão 

democrática com 

participação da 

comunidade escolar 

entre outros 

 

 

incentivar a gestão 

democrática com 

participação da 

comunidade escolar 

entre outros 

 

 

 

CONVERGÊNCIA 

 

 

 

Requisitos para 

recebimento dos 

recursos  

 

 

 

 

 

 

 

• Cadastramento no 

sistema eletrônico 

PDDEWeb; e  

• Ausência de 

inadimplências nas 

prestações de contas dos 

exercícios anteriores.  

 

• Termo de 

Compromisso a ser 

firmado entre a 

Secretaria Municipal de 

Educação, por 

intermédio da 

Coordenadoria de 

Educação responsável, e 

as Associações de Pais e 

Mestres das unidades 

educacionais; 

• Ausência de 

irregularidades na 

apresentação das 

prestações de contas. 

 

 

 

 

 

DIVERGÊNCIA 

PARCIAL  

 

Abertura da 

Conta Corrente  

 

 

Pela FNDE, mediante 

convênio com 

instituições bancárias, o 

que garante isenção de 

tarifas.  

 

 

Pela APM. Não há 

isenção de tarifas 

bancárias.  

 

DIVERGÊNCIA 

 

 

 

Cálculo dos 

Repasses  

(valor anual) 

 

• Valor Fixo por tipo de 

estabelecimento de 

ensino: entre 

R$1.000,00 a 

R$3.000,00; mais 

• Valor Variável por 

aluno conforme 

estabelecimento de 

ensino e tipo de 

educação (regular ou 

especial): entre R$20,00 

a R$80,00 por aluno 

• Valor Fixo por tipo de 

estabelecimento de 

ensino e por faixa de 

quantidade de alunos 

matriculados: varia 

entre R$6.600,00 a 

R$21.000,001; mais  

• Valor Variável por 

aluno conforme o tipo de 

estabelecimento de 

ensino: varia entre 

R$3,00 a R$4,50 no 1º e 

2º repasse. No 3º repasse 

de 2018, haverá reajuste 

 

 

 

 

 

DIVERGÊNCIA 

                                                           
1 Para o ano de 2018: conforme Portaria da SME n.º 2.555, de 14 de março de 2018.  



de 5%, sendo então entre 

R$3,15 a R$4,73.2  

 

Média Anual do 

Valor dos 

Repasses  

entre 2015 a 

2017 (sem 

cálculo de 

desafagem) 

 

 

 

 

R$16.570.113,333 

 

 

 

R$52.225.769,31 

 

 

 

 

DIVERGÊNCIA 

 

 

 

Periodicidade 

dos Repasses 

 

 

 

Duas Parcelas:  

- 1ª parcela: até 30 de 

abril 

- 2ª parcela: até 30 de 

setembro 

 

Três Parcelas: As datas 

são estabelecidas 

anualmente.  

Para o exercício de 2018, 

as datas dos repasse são4:  

- 1ª parcela: a partir de 

15.03.18 

- 2ª parcela: a partir de 

01.06.18 

- 3ª parcela: a partir de 

01.09.18 

 

 

 

 

 

DIVERGÊNCIA 

 

 

 

 

 

Regularidade 

dos Repasses  

 

 

Houve atrasos entre os 

anos de 2014 e 2016. 

• Exercício 2014: 

repasse de menos de 

50% do previsto, tendo 

sido pago em atraso no 

exercício subsequente; 

• Exercício de 2015: 

sem repasse, tendo sido 

repassado em 2016 

(neste ano, só houve 

repasse dos recursos 

atrasados do ano 

anterior); 

• Exercício de 2016: 

repasse de cerca de 87% 

do previsto, o restante 

foi pago no exercício 

subsequente.   

 

 

 

Não foi possível obter 

dados a respeito das 

datas de depósitos às 

escolas.  

 

Contudo, observa-se não 

ser estipulado um prazo 

final para a efetivação 

do repasse.  

 

Convém indicar, ainda, 

que o terceiro repasse do 

exercício de 2017 foi 

cancelado e não 

suspenso.  

 

 

 

 

 

 

DIVERGÊNCIA  

 

Reprogramação 

de Saldos  

 

Permitida, se observadas 

as limitações de custeio 

 

Permitida, se observadas 

as limitações de custeio 

 

 

CONVERGÊNCIA 

                                                           
2 Para o ano de 2018: conforme Portaria da SME n.º 2.555, de 14 de março de 2018.  
3 Foram incluídos os valores atrasados e pagos referentes aos exercícios de 2015 a 2017.  
4 No ano de 2017, conforme Portaria SME n.º 4.128/17 , houve apenas 02 (dois) repasses cujas datas 

estipuladas foram: 1º repasse a partir de 06.05.17 e 2º repasse a partir de 01.08.17.  



e capital e observada a 

programação.  

 

e capital e observada a 

programação. 

 

Destinatário dos 

Repasses 

 

 

Unidades Executoras, 

ou seja, as APM no 

Município de São Paulo  

 

 

APM 

 

 

CONVERGÊNCIA 

 

Responsável 

pelos Repasses e 

Gestão e 

Regulação do 

Programa 

 

 

 

Administração Pública 

Indireta: FNDE 

(autarquia federal 

vinculada ao MEC) 

 

 

Administração Pública 

Direta  

Secretaria Estadual da 

Educação  

 

 

 

 

DIVERGÊNCIA  

 

 

 

 

Aquisições e 

Contratações 

Permitidas  

• despesas de custeio; 

• manutenção e de 

pequenos 

investimentos, 

incluindo material 

permanente; 

• manutenção, 

conservação e pequenos 

reparos da unidade 

educacional; 

• aquisição de 

material de consumo; 

• atividade 

educacionais, projetos 

pedagógicos; e  

• atividades 

educacionais 

• despesas de custeio; 

• manutenção e de 

pequenos 

investimentos, 

incluindo material 

permanente; 

• manutenção, 

conservação e pequenos 

reparos da unidade 

educacional; 

• aquisição de material 

de consumo; 

• atividade 

educacionais, projetos 

pedagógicos; e  

• atividades 

educacionais 

 

 

 

 

 

CONVERGÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

Aquisições e 

Contratações 

Vedadas  

 

 

 

• gastos com pessoal; 

• obras de grande 

vulto; 

• pagamento de agente 

público da ativa por 

serviços prestados, 

inclusive consultoria, 

assistência técnica ou 

assemelhados;  

• dispêndios com 

tributos federais, 

distritais, estaduais e 

municipais quando não 

incidentes sobre os bens 

adquiridos ou 

produzidos ou sobre os 

serviços contratados 

para a consecução dos 

objetivos do programa 

• gastos com pessoal; 

• obras de grande 

vulto; 

• pagamento de agente 

público da ativa por 

serviços prestados, 

inclusive consultoria, 

assistência técnica ou 

assemelhados;  

• dispêndios com 

tributos federais, 

distritais, estaduais e 

municipais quando não 

incidentes sobre os bens 

adquiridos ou 

produzidos ou sobre os 

serviços contratados 

para a consecução dos 

objetivos do programa 

• gastos com outros 

bens e serviços já 

previstos em outros 

programas ou constantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVERGÊNCIA  



• gastos com outros 

bens e serviços já 

previstos em outros 

Programas do Governo 

Federal.  

em dotações 

orçamentárias da 

Secretaria da Educação 

(duplicidade), 

especialmente se 

constante em Ata de 

Registro de Preços do 

Departamento de Gestão 

de Suprimentos e 

Serviços (DGSS) 5.  

 

 

Aquisições e 

Contratações 

Permitidas 

exclusivamente 

pelo PDDE  

 

 

 

• Equipamentos 

eletrônicos  

Segundo consta no 

manual do PRTF, seria 

vedada a aquisição de 

materiais de 

informática, com 

fundamento nos 

Decretos Municipais no 

45.992, de 22 de junho 

de 2005 e 47.266, de 11 

de maio de 2006, pois 

haveria normatização 

específica.  

 

 

DIVERGÊNCIA 

 

 

Aquisições e 

Contratações 

Vedadas 

exclusivamente 

pelo PDDE  

 

 

• Tarifas Bancárias de 

qualquer natureza 

• Pagamento a empresas 

privadas que tenham em 

seu quadro societário 

servidor público da 

ativa, ou empregado de 

empresa pública ou de 

sociedade de economia 

mista, por serviços 

prestados, inclusive 

consultoria, assistência 

técnica ou assemelhados 

 

 

• No PRTF, é vedado 

apenas tarifas bancárias 

decorrentes de 

devoluções de cheques, 

saldo negativo, e outras 

despesas excedentes, 

referentes à manutenção 

da conta. 

 

 

 

DIVERGÊNCIA 

PARCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento de 

Aquisição  

 

 

Procedimento próprio 

previsto pela FNDE, 

através de: (a.) seleção 

dos bens e serviços a 

serem contratados com 

os membros e os 

representantes da 

comunidade escolar e 

registro em ata; (b.) 

afixação da ata na sede 

 

Procedimento licitatório 

disposto na Lei Federal 

n.º 8.666/93.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERGÊNCIA 

                                                           
5 Conforme Manual do PRTF: “A solicitação para aquisição de materiais relacionados nas Atas de Registro 

de Preços, ocorrerá quando a UE necessitar de item não disponível no momento, após receber a confirmação 

(por escrito) da indisponibilidade, por parte da DRE, a APM poderá realizar a compra. Em hipótese alguma 

poderão os recursos serem empregados nos itens constantes da Ata de DGSS, sem consulta aos setores 

responsáveis”. 



 da escola com fácil 

acesso e visibilidade; 

(c.) realização de 

pesquisa de preços com, 

pelo menos, três 

orçamentos, salvo se 

houver impossibilidade 

e mediante justificativa; 

(d.) preenchimento de 

planilha de 

“Consolidação de 

Pesquisa de Preços” 

com os orçamentos e 

identificação do 

fornecedor; (e.) 

lavratura de ata de 

escolha, com indicação 

do critério. No caso de 

empate, a escolha 

deverá ser realizada por 

sorteio.  

O critério de escolha 

deve ser o menor preço 

de item ou lote, admitida 

a escolha do melhor 

preço global. Admitida a 

utilização do Sistema de 

Registro de Preços 

(SRP) do Município.  

  

 

Aquisição de 

bem ou 

contratação de 

serviço com 

utilização de 

verbas do 

programa 

juntamente com 

recursos de 

outra origem 

 

 

 

 

 

 

Permitido 

 

 

 

 

 

Vedado6 

 

 

 

 

 

DIVERGÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

Aquisição de 

bens ou 

contratação de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permitido 

 

Permitido, mas 

desaconselhado e 

restrito. No Manual do 

PRTF, é tratada apenas a 

figura da pessoa física 

sem registro no Cadastro 

Nacional de Pessoa 

Jurídica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Não foi localizado norma legal a respeito desta vedação, mas este posicionamento foi afirmado em 

entrevista com gestores do SME/DRE.  



serviços de 

pessoa física  

 

 

Neste caso, consta a 

seguinte informação no 

Manual “É importante 

frisar que o pagamento 

de prestação de serviços 

a pessoa física 

(autônomo) só deve 

ocorrer na 

impossibilidade de 

contratação de pessoa 

jurídica. Esse tipo de 

pagamento deve ser 

esporádico, com prazo 

nunca superior a 30 

(trinta) dias”. Para esta 

contratação, há 

necessidade de a pessoa 

física estar registrada 

como contribuinte 

individual no INSS.  

Porém, não há 

esclarecimento a 

respeito da figura do 

empresário individual.  

 

 

DIVERGÊNCIA 

PARCIAL 

 

 

Prazo de 

Utilização dos 

Recursos  

 

 

 

Até o último dia do ano 

do repasse, permitida a 

reprogramação do saldo.  

O prazo para utilização 

dos repasses é estipulada 

anualmente.  

Para o ano de 20187, os 

prazos são:  

- 1ª parcela: de 01.11.17 

a 30.04.18 

- 2ª parcela: de 01.05.18 

a 31.07.18 

- 3ª parcela: de 01.08.18 

a 31.10.18 

Os saldos podem ser 

reprogramados.  

 

 

 

DIVERGÊNCIA 

 

Movimentação 

dos Recursos  

 

cartão magnético8, 

transferências, 

DOC/TED, pagamento 

de boletos e títulos, entre 

outras. 

cheque nominativo ao 

credor ou ordem 

bancária. 

 

 

Aplicação dos 

Recursos não 

utilizados  

 

Aplicação em fundo de 

aplicação financeira de 

curto prazo ou operação 

de mercado aberto com 

lastro em títulos da 

dívida pública, de 

maneira a assegurar 

 

Aplicação em poupança 

quando a previsão de 

uso for igual ou superior 

a um mês.  

 

 

DIVERGÊNCIA 

                                                           
7 Conforme Portaria 2.555/18 (DOE em 15.03.18) 
8 O cartão magnético ainda está sendo disponibilizado às APM, por esta razão ainda se permite a utilização 

de cheques com identificação nominal do destinatário por aquelas que não o receberam.  



liquidez diária dos 

rendimentos 

 

Momento de 

Pagamento do 

Bem ou Serviço  

 

 

 

Mediante recebimento 

do bem ou conclusão 

dos serviços. 

 

 

Mediante recebimento 

do bem ou conclusão 

dos serviços. 

 

 

CONVERGÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

Bens 

Permanentes  

 

 

 

 

 

 

 

Devem ser doados ao 

Município e tombados 

como patrimônio 

público9.  

 

Devem ser doados ao 

Município e tombados 

como patrimônio 

público.  

No manual do PTRF, há 

esclarecimento expresso 

sobre a aplicação da 

Portaria da Secretaria do 

Tesouro Nacional/MF 

n.º 448/0210, pela qual 

bens de baixa 

durabilidade não são 

incorporados, sendo 

entendido como aqueles 

cujo prazo de duração 

seja inferior a dois anos. 

 

No município de São 

Paulo, no caso de bens 

de valor de até 

R$326,61, ainda que de 

durabilidade superior a 

dois anos, podem ser 

classificados como 

material de consumo, 

sem necessidade de 

incorporação como bem 

patrimonial11.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVERGÊNCIA 

 

 

Prazo e 

Periodicidade da 

Prestação de 

Contas 

 

 

A prestação de contas é 

anual.  

Deverá ser apresentada: 

(a.) pela UEx à SME até 

o último dia útil de 

janeiro do ano 

subsequente ao repasse; 

e (b.) pelo 

Município/SME à 

FNDE até 30 de abril do 

 

A prestação de contas é 

realizada três vezes ao 

ano, ao final do prazo de 

realização do prazo da 

despesa de cada parcela.  

Os prazos são 

estipulados em ato 

normativo expedido a 

cada ano.  

Para o exercício de 2018, 

as datas de prestação de 

 

 

 

 

 

 

DIVERGÊNCIA 

                                                           
9 Conforme já mencionado, na Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional/MF n.º 448/02, o tema da 

incorporação de bens ao patrimônio público é regulado. Há dispensa de incorporação de bens de duração 

de até 02 (dois) anos. Em entrevistas, foi asseverado que todos os bens são incorporados, quando adquiridos 

com o PDDE.  
10 No Município de São Paulo, o tema já está regulado no Decreto n.º 53.484, de 19 de outubro de 2012.  
11 Conforme previsto no art. 5º da Portaria da Secretaria de Finanças n.º 262, de 02 de dezembro de 2015. 



ano subsequente ao 

repasse.  

 

 

contas das APMs às DRE 

são12:  

- 1º repasse: entre 02 e 

08.05.18 

- 2º repasse: entre 01 e 

07.08.18 

- 3º repasse: entre 01 a 

08.11.18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos 

exigidos na 

prestação de 

contas  

 

 

A UEx deverá 

encaminhar à SME (no 

caso do Município de 

São Paulo, a DRE 

intermedia esta 

atividade):  

 

a.) Formulários de 

prestação de contas 

b.) Demonstrativo da 

Execução da Receita e 

da Despesa e de 

Pagamentos 

Efetuados dos extratos 

bancários da conta 

bancária específica em 

que os recursos foram 

depositados e das 

aplicações financeiras 

realizadas  

c.) Conciliação 

Bancária, se for o caso;  

d.) outros documentos 

que concorram para a 

inequívoca 

comprovação da 

destinação dada aos 

recursos, como atas de 

reuniões do colegiado 

escolar, pesquisas de 

preços, notas fiscais, 

recibos, cópias de 

cheques, etc.  

 

Posteriormente, o 

Município apresenta os 

dados consolidados à 

FNDE através do 

Sistema de Gestão de 

Prestação de Contas 

(SIGPC). Os 

documentos físicos não 

 

Há um programa de 

computador para 

preenchimento de 

formulários para 

posterior impressão (não 

há transmissão de 

dados).  

Na prestação de contas, 

a APM deverá elaborar e 

apresentar os seguintes 

documentos conforme 

modelo disponibilizado 

pela SME:  

a) Ofício de 

encaminhamento 

cabíveis; 

b) Demonstrativo da 

Execução da Receita e 

da Despesa e de 

Pagamentos Efetuados; 

c.) Relação de Bens 

Adquiridos ou 

Produzidos; 

d) Demonstrativo da 

Conciliação Bancária; 

e) Termo de Doação; 

 

É necessário ainda 

encaminhar cópia dos 

seguintes documentos 

emitidos por terceiros:  

a) extrato da conta 

bancária em que os 

recursos foram 

depositados, 

evidenciando a 

movimentação de todos 

os 

cheques emitidos; 

b) cópia da Ata de 

reunião da Associação 

de Pais e Mestres 
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12 No ano de 2017, pela Portaria SME n.º 4.128/17, houve apenas 02 (dois) repasses nas seguintes datas: 1º 

repasse a partir da publicação da Portaria ocorrida em 06.05.17 e 2º repasse a partir de 01.08.17.  



são enviados ao FNDE, 

exceto se solicitados.  

 

Os documentos devem 

ser mantidos no 

Município pelo prazo de 

dez anos.  

contendo o Plano de 

Aplicação dos Recursos 

transferidos à conta do 

PTRF; 

c) cópia do Parecer do 

Conselho Fiscal da 

Associação de Pais e 

Mestres sobre a 

regularidade das contas 

e dos respectivos 

documentos 

comprobatórios, com a 

aprovação lavrada em 

Ata; 

d.) Nota Fiscal ou 

Cupom Fiscal 

comprovando a 

realização da despesa ou 

recibo se for pessoa 

física (autônomo). 

 

Da DRE à SME: há 

encaminhamento dos 

dados consolidados. O 

processo físico de 

prestação de contas 

permanece na DRE.  

 

Restituição de 

verbas gastas em 

desconformidade 

com o programa 

 

 

A restituição de verbas 

gastos de modo irregular 

ocorrerá na conta 

bancária da UEx, com 

acréscimo de correção 

monetária e juros 

(Selic). Há possibilidade 

de compensação com 

repasses futuros.  

O FNDE poderá exigir a 

devolução aos cofres 

públicos mediante GRU.  

 

 

A devolução deve ser 

realizada à Prefeitura do 

Município, com 

acréscimo de correção 

monetária (IPCA), 

através de Documento 

de Arrecadação do 

Município de São Paulo 

(DAMSP).  
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Fiscalização  

 

 

• FNDE; 

• Tribunal de Contas da 

União (TCU); e  

• Sistema de Controle 

Interno do Poder 

Executivo Federal 

 

 

• Secretaria Municipal 

de Educação, por meio 

de comissões 

específicas das 

Coordenadorias de 

Educação  

• TCM 
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