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Eleição a gente perde ou 

ganha. O que não se pode 

perder é a dignidade e o 

compromisso com a educação!



1) Integridade do ente federado

2) Evitar a descontinuidade no atendimento dos 

direitos dos cidadãos e na prestação de 

serviços 

Transição de Gestão

Mas sem 

destruição.

mudança e 

oxigenação.

Oportunidade:



1) Encerrar corretamente o ciclo (2017-2020)

2) Compreender a realidade do município, 

entender a situação atual, preparar para 

enfrentar os desafios

A necessidade da Transição de Gestão

Gestão 

eficiente 

termina e 

começa com 

respeito; com 

transição.



Educação:

1) Garantia do direito do estudante          

(fluxo e aprendizagem no tempo certo)

2) Legado                                             

(esforço da atual equipe)

Transição de Gestão

Os estudantes 

não podem 

pagar um alto 

preço pelas 

desavenças 

políticas



Construção do Memorial de Gestão

Antes da Transição de Gestão

Na administração 

pública são os 

documentos que 

registram a história. 

Não os discursos.



Tarefas antes e durante a Transição de Gestão
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Cumprimento do período letivo - 800 horas no ensino fundamental   

Reorganização do calendário escolar  

Organização curricular: conteúdos trabalhados em 2020 e 
remanejados para 2021  

 

Validação período letivo 2020  

Documentação escolas e estudantes  
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Planejamento do Calendário Escolar  

Planejamento / organização / realização de matrículas  

Planejamento de recursos para 
o próximo ano letivo 
 

Humanos  

Pedagógicos  

Infraestrutura  

Serviços  
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Gestão 
orçamentário-
financeira 

Aplicação de no mínimo 25% em MDE  

Aplicação de, no mínimo,60% do Fundeb em 
remuneração do magistério em efetivo exercício 

 

Aplicação de, pelo menos, 95% da receita total 
do Fundeb dentro do exercício de 2020 

 

Pagamento de remuneração e encargos 
adequadamente 

 

Gestão 
administrativa 

Acompanhamento / finalização / aditivo de 
contratos, convênios e termos de parceria e 
fomento 

 

Fiscalização e relatórios de acompanhamentos 
de obras e serviços 

 

Registro de informações no tempo adequado: 
Siope, SIgPC e outros sistemas 

 

Análise de documentação para prestação de 
contas (que será feita em 2021) 

 

Atendimento, em 2020, das demandas dos 
Conselhos do Fundeb e de Alimentação Escolar 

 

 



1) Determinações dos Tribunais de Contas

2) Recomendações do Ministério Público

Transição de Gestão: como organizar?



1 - Organizada pela Prefeitura                        

(observar regras e prazos 

definidos em ato oficial)

Transição de Gestão: como organizar?

2 - Organizada pela Secretaria de 

Educação  (quando não houver iniciativa 

da Prefeitura)

a) providenciar ato (formato e regras)

b) definir equipe

c) estabelecer cronograma (calendário 

de reuniões / encontros)

d) realizar a transição



Prestação de contas:

1) Verificar documentação da execução 

orçamentário-financeira (todas as fontes de 

recurso, transferências recebidas e 

realizadas) 

2) Disponibilizar documentação para os 

Conselhos (Fundeb e Alimentação Escolar) 

e sanar eventuais dúvidas

Transição de Gestão

Não esqueça: 

quem está do outro 

lado da mesa na 

transição vai 

cuidar da sua 

prestação de contas



NOVOS DESAFIOS



Parabéns pelo trabalho realizado!



Grato!

Carlos Eduardo Sanches
carlos@cesanches.com




























