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GABINETE 

“BOAS VINDAS – É com grande satisfação que a Equipe Técnica da Secretaria 
Municipal de Educação deseja a todos um Ano Novo de muita prosperidade e 

sucesso.” 
 

TELEFONES - Informamos que as linhas telefônicas da Secretaria Municipal de Educação 

encontram-se em processo de manutenção. Pedimos desculpas pelo transtorno e elencamos 

abaixo as linhas em funcionamento. 

4651-3183  /  4652-6721  /  4654-1809  /  4654-1288 

Almoxarifado: 4654-2496  

Central de Abastecimento: 4654-1846 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

PRESTAÇÃO DE CONTAS PDDE/2020 – Reiteramos que, de acordo com o FNDE (Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação), a Prestação de contas referente ao Programa 

Dinheiro Direto na Escola - PDDE 2020 deverá ser entregue até o dia 31/01/2021, no Protocolo da 

SMEA. A documentação a ser apresentada na referida prestação foi encaminhada via email das 

escolas em Outubro/2020. 

Dúvidas sobre preenchimento, entrar em contato com Rafael. 

 

GESTÃO DE PESSOAS 

ATRIBUIÇÃO 2020/2021 – Ratificamos, conforme Cronograma de Atribuição, que nos dias 03 e 

04/02/2021 estarão abertas as Inscrições para interessados em substituição de Diretores de 

Educação Básica, Assistente de Diretor de Escola e Coordenação Pedagógica. 

 

ATRIBUIÇÃO 2020/2021 – Segue anexo resultado do processo de permuta. Ressaltamos que 

priorizamos atender os acúmulos de cargo e após, havendo vaga, atendemos as demais 

solicitações.  

 

COMPENSAÇÃO DE HORAS - DECRETO 7592/21 -  De acordo com o Decreto nº 7592/21, 

referente ao calendário dos feriados e pontos facultativos, solicitamos que os gestores 



encaminhem memorando com o nome e anuência dos funcionários, informando o horário em que 

os mesmos irão efetuar a compensação das horas, cumprindo os 15 minutos diários (entrada ou 

saída), a partir de 01 de fevereiro de 2021 evitando, dessa forma, descontos indevidos em folha de 

pagamento. 

 

ANEXOS 

• Decreto nº 7592/2021 

• Resultado do Processo de Permuta 

 

 

Arujá, 14 de janeiro de 2021. 
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