Apresentação

A Gerência de Acompanhamento dos Recursos Financeiros compõe a estrutura
do Departamento de Gestão Escolar e tem por finalidade fortalecer a gestão
financeira das escolas, por meio da orientação, monitoramento e controle na
aplicação dos recursos financeiros.

Missão

Contribuir com o esforço coletivo no sentido de assegurar a melhoria
das condições educacionais, fortalecendo a gestão participativa e
aprimorando as

práticas

pedagógicas,

racionalização de recursos financeiros.

visando

a

eficiência

e

a

Visão

Tornar-se referencial enquanto Gerência, privilegiando a excelência e a
inovação no desempenho administrativo e pedagógico,
positivos no processo de ensino e aprendizagem

buscando resultados

Valores

Transparência e
Trabalho sempre!

Compromisso;
Ética;
Responsividade;

Incentivo;
Inovação;
Interatividade;

Qualidade;
Referência;
Responsabilidade
fiscal;

Objetivo

Fortalecer a gestão dos recursos financeiros das escolas da rede estadual
de ensino, orientando e acompanhando a aplicação desses recursos, de
maneira que esses sejam mecanismos para a melhoria do processo de
ensino e aprendizagem.

Atribuições
I. Coordenar e controlar o processo de criação, implantação e funcionamento das
Associações de Pais, Mestres e Comunitários (APMCs) nas escolas estaduais;
II. Prestar assistência técnica no processo de implantação e implementação dos
programas estaduais e federais do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e
suas ações agregadas;
III. Coordenar, em nível estadual, o Sistema PDDE Interativo;
IV. Acompanhar e monitorar a execução do PDDE e suas ações agregadas no
âmbito das unidades escolares;

Atribuições
V. Prestar orientações técnicas aos dirigentes das APMCs, gestores escolares e
coordenadores estaduais e locais sobre as metodologias, documentos e legislações
que normatizam os programas sob a égide do Programa de Autonomia da Gestão
das Unidades Escolares (PAGUE) e do PDDE e suas ações;
VI. Analisar, diligenciar e emitir parecer conclusivo dos documentos de prestação
de contas dos programas, sob a égide do PAGUE e do PDDE e suas ações;
VII. Consolidar as informações sobre a movimentação dos recursos financeiros do
PAGUE e do PDDE e suas ações, realizadas pelas APMCs no Sistema de Gestão das
Prestações de Contas-Online

Metas Planejadas
•

Atender 80% das demandas oriundas do Sistema PDDE Interativo, durante o
ano de 2016;

•

Analisar 100% dos processos de prestação de contas das APMCs das escolas

participantes dos Programas PDDE e suas ações agregadas, inserindo os dados
no Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC) até o final do mês de
abril de 2016;
•

Analisar, minuciosamente, 65% das Prestações de Contas do PDDE e suas ações
agregadas, durante o 1° semestre de 2016;

•

Orientar até 70% dos gestores escolares e presidentes das APMCs das escolas
da rede, quanto o planejamento, execução e prestação de contas do PDDE e

suas ações agregadas;

Metas Planejadas
•

Orientar 80% dos gestores escolares e 55% dos Dirigentes das APMCs, quanto o
planejamento do PAGUE;

•

Realizar Visita, in-loco, em 30% das escolas estaduais, para monitorar a aplicação
dos recursos financeiros, de março a novembro de 2016;

•

Ter 100% do Plano de atendimento preenchido no PDDE Interativo, analisado e
aprovado pelo Ministério da Educação, até maio de 2016;

•

Orientar, analisar documentação e cadastrar 100% das escolas com APMC;

•

Acompanhar 40% do planejamento e execução dos recursos do PDDE e suas ações e
do PAGUE, durante o ano de 2016;

Metas Alcançadas
•

Análise das prestações de contas do recursos financeiros do PDDE e suas ações
agregadas e inserção dos dados no Sistema SIGPC, de janeiro a abril de 2016;

•

Visita, in-loco, em 32 escolas da rede, na capital e no interior do Estado, para
prestar orientações e acompanhar a execução dos recursos financeiros do
PDDE e suas ações agregadas;

•

Implementação do Programa de Autonomia da Gestão das Unidades Escolares,
prestando orientações quanto ao planejamento e execução do recurso, às
equipes gestoras
Educação;

das escolas e Coordenadorias

Distritais/Regionais de

Metas Alcançadas
•

Análise em 100% dos Planos de Aplicação do recurso do PDDE Educação
Básica e do PAGUE;

•

Orientação e análise de documentação das APMCs das escolas da rede;

•

Cadastramento e recadastramento de 100% das APMCs no Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE);

•

Orientação e acompanhamento das equipes escolares quanto a adesão ao
Programa Novo Mais Educação;

•

Orientação e acompanhamento quanto ao processo de prestação de contas do
PAGUE.
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