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1

INTRODUÇÃO

1.1

Ótica do controle social
Nesta realização da análise das contas públicas efetuadas na área da

educação do município de Sorocaba, tomamos por base as orientações constantes
da cartilha “Olho Vivo no Dinheiro Público”, elaborada de forma objetiva pela
Controladoria Geral da União – CGU com a finalidade de trazer uma nova cultura
em que cada cidadão, individualmente, ou reunido em associações civis, é
convidado a exercer o seu papel de sujeito no planejamento, gestão e controle das
políticas públicas.
A Constituição Federal (CF), promulgada em 5 de outubro de 1988, no seu art.
1.º, nos incisos I, II e III, preconiza a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa
humana como os fundamentos de nossa República, cujo parágrafo único finaliza,
consagrando o princípio da soberania popular: "Todo poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição".
(CF)

Segundo a Controladoria Geral da União – CGU, na publicação acima citada,
“(...) a Constituição de 1988, também chamada de "Constituição Cidadã" por ser o
texto constitucional mais democrático que o País já possuiu, consagrou um contexto
favorável à participação dos cidadãos nos processos de tomada das decisões
políticas essenciais ao bem-estar da população.
Entre essas iniciativas podemos citar a instituição dos conselhos de políticas
públicas. Nesses conselhos os cidadãos não só participam do processo de tomada
de decisões da Administração Pública, mas, também, do processo de fiscalização e
de controle dos gastos públicos, bem como da avaliação dos resultados alcançados
pela ação governamental.
Portanto, o controle social é tema atual, de interesse tanto do Estado quanto da
sociedade. Mais do que isso, o controle social tornou-se atitude concreta em muitas
instâncias. Há uma diversidade de iniciativas acontecendo, seja no interior das
instituições civis, seja nos organismos públicos, que procuram mostrar ao cidadão a
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necessidade de zelar pelo que é de interesse comum, pelo que é de todos.” (CGU
2012)
Seguindo a explanação, evidenciamos que a arrecadação de recursos receitas, possibilita ao Estado a realização de programas, projetos e ações
transformando-se em despesas que deverão ser acompanhadas pela sociedade
quanto à sua aplicação e destinação. Desta forma, a população exercerá o direito
e dever de participar do planejamento das realizações, da elaboração do
orçamento, da definição de prioridades, da fiscalização da aplicação dos recursos
públicos, além de zelar pela sua boa e correta destinação.
É preciso que, além de participar da gestão e do acompanhamento das
políticas públicas, a sociedade exerça o CONTROLE dos recursos públicos
envolvidos nas realizações dos fins do Estado.
Destacamos que a CGU - Controladoria Geral da União estabelece no referido
texto os mecanismos de controle da utilização dos recursos públicos: o
institucional e o social:
“O controle institucional
Controlar significa verificar se a realização de uma determinada atividade
não se desvia dos objetivos ou das normas e princípios que a regem.
Na Administração Pública, o ato de controlar possui significado similar, na
medida em que pressupõe examinar se a atividade governamental
atendeu à finalidade pública, à legislação e aos princípios básicos
aplicáveis ao setor público.
A forma de controle exercida pela própria Administração Pública e por
organizações privadas é chamada de controle institucional. No Governo
Federal, é exercida por órgãos que têm a competência legal para
fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.”
... “Dessa forma, o controle externo deve ser realizado pelo Poder
Legislativo com auxílio dos tribunais de contas”. (CGU 2012)

A CGU evidencia os mecanismos de controle social caracterizados pela
participação da sociedade no acompanhamento e verificação das ações da gestão
pública na execução das políticas públicas:
“O controle social”
O controle social pode ser entendido como a participação do cidadão
na gestão pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle das
ações da Administração Pública. Trata-se de importante mecanismo de
prevenção da corrupção e de fortalecimento da cidadania. (...)
O controle social é um complemento indispensável ao controle
institucional realizado pelos órgãos que fiscalizam os recursos públicos.
Essa participação é importante porque contribui para a boa e correta
aplicação dos
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recursos públicos, fazendo com que as necessidades da sociedade sejam
atendidas de forma eficiente.” (CGU 2012)

O controle social pode ser exercido pelos conselhos de políticas públicas ou
diretamente pelos cidadãos, individualmente ou de forma organizada.
“O controle social exercido pelos conselhos”
Conforme citado, os conselhos são instâncias de exercício da cidadania,
que abrem espaço para a participação popular na gestão pública. Nesse
sentido, os conselhos podem ser classificados conforme as funções que
exercem. Assim, os conselhos podem desempenhar, conforme o caso,
funções de fiscalização, de mobilização, de deliberação ou de
consultoria.” (CGU 2012)

A função fiscalizadora dos conselhos pressupõe o acompanhamento e o
controle dos atos praticados pelos governantes.
A função mobilizadora refere-se ao estímulo à participação popular na gestão
pública e às contribuições para a formulação e disseminação de estratégias de
informação para a sociedade sobre as políticas públicas.
A função deliberativa, assegurada ao CMESO pela legislação vigente, refere-se
à prerrogativa dos conselhos de decidir sobre as estratégias utilizadas nas
políticas públicas de sua competência, enquanto a função consultiva relaciona-se
à emissão de opiniões e sugestões sobre assuntos que lhes são correlatos.
E aqui se enquadra o Conselho Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO)
ao representar a sociedade no exercício do controle social no âmbito da educação
no município.
Ao realizar a análise dos gastos públicos realizados em um exercício, o
CMESO deverá levar em consideração ao menos os três eixos elencados: i)
finalidade pública, ii) legislação, iii) princípios básicos aplicáveis. Segundo a
Controladoria-Geral da União (CGU, 2012):
“Controlar significa verificar se a realização de uma determinada atividade
não se desvia dos objetivos ou das normas e princípios que a gerem. Na
Administração Pública, o ato de controlar possui significado similar, na
medida em que pressupõe examinar se a atividade governamental
atendeu à finalidade pública, à legislação e aos princípios básicos
aplicáveis ao setor público.” (grifos nossos)

Consideremos ainda os diferentes momentos para os quais a ótica do
controle social deve estar voltada, o planejamento e a execução:
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“O controle social pode ocorrer tanto no planejamento como na
execução das ações do governo. (...) O povo brasileiro decidiu que o
Estado deve planejar suas políticas públicas em conjunto com os
segmentos representativos da sociedade civil. Os instrumentos desse
planejamento, definidos na Constituição Federal, são: a) Plano Plurianual
(PPA), b) Lei de Diretrizes e Orçamentárias (LDO) e c) Lei Orçamentária
Anual (LOA).” (grifos nossos

Ressalte-se que estamos nos referindo à participação popular no controle
social das contas públicas quanto à legalidade, mas também quanto aos bons
resultados das ações do Estado e aos não bons, caracterizando ou não a boa
gestão.
Faz-se necessário que os conselhos destaquem a importância da atuação
dos educadores como agentes formadores de consciências no controle social das
ações da administração pública, subsidiando os conselhos com informações e
percepções essenciais para realização da análise, priorizando as demandas,
efetivando o direcionamento das políticas públicas e disseminando resultados aos
alunos, aos seus pais e responsáveis e ao conjunto de trabalhadores da
educação. É esse olhar que se espera transparecer na análise em questão.
1.2 Histórico
Diante da presente incorporação da cultura organizacional de que a análise das
contas públicas no âmbito da educação do município de Sorocaba compõe uma
atribuição anual, o Conselho Municipal de Educação de Sorocaba (órgão de
controle social das políticas públicas) passou a envidar esforços para realizá-la
plenamente.
Partindo do princípio de que a participação do cidadão no CMESO pressupõe a
transparência

das

ações

governamentais,

considerou-se

as

informações

constantes do Portal da Transparência para levar a termo essa complexa tarefa.
Tendo realizado em 2021 a análise das contas públicas de natureza
educacionais do exercício de 2020, o CMESO passou a torná-la referência para os
próximos exercícios, compromissado com os avanços que venham a ser exigidos.
Em 01/02/2022, tendo em vista a necessidade da apreciação das contas da
SEDU exercício 2021, a presidência do CMESO encaminhou Ofício CMESO nº
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03/2022 ao secretário da educação solicitando o envio da planilha de empenhos
da pasta nos moldes à enviada no ano de 2021. (Anexo I)
O colegiado, em sua 606ª reunião ordinária (15/02/2022) entendeu ser
importante compartilhar com a sociedade a natureza da análise das contas
públicas referentes a aplicação dos recursos na educação, e em 16/02/2022 abriu
no site www.cmeso.org “Consulta Pública para receber a manifestações da
Comunidade referentes à análise das contas da Educação Municipal – exercício
2021”.
Com o objetivo de realizar a tarefa da maneira mais completa, por decisão
do colegiado, a Câmara do Ensino Fundamental juntou-se à Câmara de Educação
Infantil constituindo uma comissão especial para discutir e analisar as informações
e elaborar um parecer conjunto que reflita os anseios da comunidade.

2 - RELATÓRIO
Reitere-se que, nesta seção, a análise foi realizada à luz dos documentos
que compõem o anexo do presente instrumento. Em que pese a falta de um olhar
aprofundado dos membros do colegiado nos aspectos contábeis das contas
municipais (ótica afeita aos órgãos de controle institucionais), destaque-se que
esta análise das contas do exercício de 2021, foi elaborada a partir da ótica
pontuada na seção 1.1.
Esclareça-se que esta manifestação sobre as contas da SEDU teve como
guia a realizada no exercício anterior (2020), reiterando explicitamente a
necessidade do encaminhamento sistemático de informações complementares
por parte da SEDU, ainda não disponibilizadas no presente exercício em análise
(2021).
Reiterem-se os apontamentos a serem redirecionados ao próprio CMESO,
recomendando a instituição de marco regulatório pelo colegiado e a proposta de
estabelecimento de diretrizes para a Educação Municipal.

2.1

Arrecadação municipal
Em consulta deste colegiado ao Portal da Transparência do município

de Sorocaba https://transparencia.sorocaba.sp.gov.br em 12/03/2021, foram
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obtidas as “Planilhas de gastos” do ano de 2021, que compõem o ANEXO II do
presente documento, contendo o balanço de aplicação financeira global do
município e da educação. Os valores globais de arrecadação constantes neste
documento são apresentados na Figura 1.
Figura 1 – Arrecadação prevista e efetiva do município no exercício 2021 .

https://leideacesso.etransparencia.com.br/sorocaba.prefeitura.sp/TDAPortalClient.aspx?416

2.2 Quadro-resumo da Educação
A Tabela 1 apresenta um resumo dos gastos realizados pela Secretaria da
Educação no exercício 2021 nas diferentes rubricas, conforme consulta no Portal
da Transparência, uma vez que não foram disponibilizados pelo poder público ao
CMESO os documentos e informações solicitadas ao Secretário da Educação, em
Ofício CMESO 03/2022, de 01/02/2022, (ANEXO I), e sintetiza a existência de
apontamentos específicos por parte do Conselho Municipal de Educação de
Sorocaba (CMESO) que serão destacados nas seções a seguir.
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Tabela 1 - Quadro geral de despesas da Secretaria da Educação de Sorocaba no
exercício 2021 e apontamentos do CMESO.
Apontamentos

ITEM

VALOR

pelo CMESO

Folha de pagamento Pessoal

R$ 335.160.391,30

Sim

*Compra de equipamentos

R$ 59.987.511,70

Sim

Gestão compartilhada

R$ 20.200.958,79

Sim

R$ 29.800.000,00

Sim

Empenhos

R$ 6.996.000,00

Sim

TOTAL

R$ 449.918.386,20

Desapropriação para sede da SEDU

2.3 Aplicação do percentual mínimo
Em atendimento ao disposto no Art. 212 da Carta Magna promulgada em 5 de
outubro de 1988, é compulsória aos municípios a aplicação do percentual mínimo
de 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
Em consulta ao portal da transparência, especialmente ao resumo da aplicação
de recursos em Educação no exercício de 2021, observamos uma divergência
entre o total de aplicação de R$ 492.948.766,08 (valor menor) e o apresentado na
somatória dos demonstrativos de gastos R$ 626.056.808,74 (valor maior).
Considerando que a arrecadação do município de Sorocaba no ano de 2021 foi
de R$2.693.318.337 e os investimentos apontados no portal da transparência em
Educação têm o valor pago no exercício de 2021 de R$ 626.056.808,74,
apontamos a necessidade de verificações adicionais por parte dos órgãos de
controle institucionais de modo que analisem e aprovem a aplicação do percentual
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mínimo de 25% da receita em manutenção e desenvolvimento do ensino no
município.
Ressalte-se

também

a

atuação

fundamental

do

CACS

Fundeb

no

acompanhamento e fiscalização da prestação de contas de repasse oriundo do
FUNDEB.

Exercício de 2021

Fonte:

https://leideacesso.etransparencia.com.br/sorocaba.prefeitura.sp/TDAPortalClient.aspx?416

2.4

Apontamentos
2.4.1

Pessoal

Na rubrica de pessoal, registra-se o pagamento de Folha de Pagamento
Pessoal, Professores Eventuais e Rescisão por morte: R$ 335.160.391,03, valor
que corresponde a cerca de 55% dos recursos investidos pelo município.
Reiterando a Análise das contas da Educação Municipal de Sorocaba – Exercício
2020, resguardados todos os direitos referentes ao sigilo individual de cada
profissional, é indicador fundamental para a avaliação das políticas públicas da
Educação pelo CMESO que a SEDU passe a informar anualmente nos exercícios
subsequentes, de forma explícita, não apenas o valor empregado nesta rubrica,
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mas também o quantitativo de profissionais em exercício no âmbito da Educação
por segmento de atuação.

2.4.2 Folha de Pagamento de Professores Eventuais

No item referente ao pagamento de professores eventuais, pontuamos que
em 2020 foi pago o valor de R$ 1.223.190,67, e no ano de 2021 o valor foi de R$
10.838.549,52, um aumento em torno de 886%. Como apontado no parecer
referente ao exercício anterior, os valores empregados nesta rubrica devem ser
objeto de sucessivas reduções nos próximos anos por parte do poder público.
Ainda, na hipótese de sua permanência em exercícios subsequentes, é
fundamental que a SEDU passe a informar explicitamente o quantitativo de
profissionais remunerados, segmento e local de atuação.
2.4.3 Gestão compartilhada
Tabela 2 – Instituições de Educação Infantil que atenderam creche em 2021
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Como indicado na Análise das contas da Educação Municipal de Sorocaba –
Exercício 2020, montantes significativos de recursos públicos têm sido utilizados
pelo município de Sorocaba no pagamento de entidades ligadas à gestão
compartilhada. Contudo, o CMESO não dispõe no presente momento de dados
quantitativos e/ou qualitativos que permitam ao colegiado avaliar esta política
pública. Mantem-se a indicação para efeito da apresentação das contas dos
valores por unidade, seja explicitado o número de crianças atendidas por cada
uma.
Não foram encontrados repasses para as instituições conveniadas Colégio
Batista Sorocaba (Cantinho Bom) e Elizabeth Milko conforme tabela de Instituições
de Educação Infantil – Conveniadas que atendem Creche/2021 apresentada no
1

site da secretaria da educação.

2.4.4 Compra de equipamentos

Investimentos em equipamentos do Programa Educação para Todos,
descritos como “Manutenção e Modernização da Secretaria”, denotam que os
detalhes apresentados não são suficientes para a identificação do tipo e da
quantidade de itens adquiridos em cada uma das compras apontadas, configurando
aplicação de valor significativo dos recursos públicos, totalizando R$59.987.511,70.
2.4.4.1 Aquisição de lousa digital e Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
(Educateca Imp. Exp. Informat/eletrônicos Eireli (R$ 33.697.545,00)
Registre-se que a implantação dos programas e projetos da SEDU deverá
atender a Deliberação CMESO 2/2018, e essa não tem sido a prática recorrente.
Portanto, este colegiado não procedeu a avaliação deste, aqui mencionado, por não
haver informações necessárias para exercer sua função de partícipe e colaborador
na implantação das políticas públicas e ações da pasta.

1

https://educacao.sorocaba.sp.gov.br/cadastromunicipalunificado/instituicoes-de-educacao-infantilconveniadas-que-atendem-creche/
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Ressalte-se a importância do uso do equipamento adquirido, porém há que
se destacar a ausência da documentação prevista para a viabilização da discussão
e aprovação dos programas educacionais para a Rede Pública de Sorocaba
quanto a priorização da aquisição, à sua efetiva necessidade, à definição dos
resultados esperados no processo de aprendizagem.
Ratifique-se ainda, a importância da avaliação e ampla discussão das
políticas públicas com o CMESO e com a comunidade antes de sua efetiva
implementação, bem como a importância da adoção de políticas educacionais de
longo prazo.

2.4.4.2

Kits de robótica para Educação Infantil e Ensino Fundamental
(Carthago Editorial Ltda. (R$ 26.289.966,70)

Considerando a publicação pela municipalidade do Pregão Eletrônico nº
165/2021, bem como informações veiculadas pela mídia e/ou por redes sociais
referentes

à intenção do poder

público de desenvolver programas

de

“empreendedorismo”, “educação financeira”, “robótica” e correlatos em escolas
que compõem o Sistema Municipal de Ensino de Sorocaba, a presidência do
CMESO, em 03/09/2021, encaminhou ao Secretário da Educação o Ofício CMESO
nº 48/2021, solicitando a cópia, na íntegra, de todos os Processos Administrativos
envolvidos, pareceres técnicos, pareceres jurídicos, acordos, estudos e/ou de
qualquer outro documento que mantenha vínculo direto ou indireto com tais ações
e/ou iniciativas.
Não havendo resposta, mais uma vez destaque-se o descumprimento da
Deliberação CMESO 02/2018, de 09 de maio de 2018, instituída pela Portaria
CMESO nº 01/2018 e publicada no Jornal do Município de Sorocaba nº 2.054, pg.
05, em 03 de julho de 2018, que, expressamente:
“FIXA NORMAS PARA APRECIAÇÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO DE SOROCABA DE PROJETOS, programas, convênios,
parcerias,
cessões,
concessões,
cooperações,
terceirizações,
quarteirizações, parceirizações, edificações, ações ou correlatos da
Prefeitura de Sorocaba em matérias direta ou indiretamente vinculadas ao
sistema municipal de ensino no município de Sorocaba, bem como de suas
alterações e/ou encerramento” (grifos nossos).
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Aqui segue a constatação da implantação de projetos/programas no Sistema
Municipal de Ensino de Sorocaba, visto que os Kits de Robótica para Educação
Infantil e Ensino Fundamental já foram adquiridos, já estão sendo divulgados para
os educadores que, por sua vez, já estão participando de formação/orientações para
sua utilização.
Alerta para o fato de ser necessária a apresentação do projeto ao CMESO,
na íntegra e de forma detalhada, e na medida em que a análise dos gastos públicos,
de competência explícita deste órgão de controle social, deverá ser considerada ao
menos levando em conta os três eixos: a finalidade pública, a legislação, os
princípios básicos aplicáveis.
Ao CMESO cabe avaliar a adequação do projeto à propositura, a
transparência das intenções, o estabelecimento da prioridade da sua implantação.
No uso de suas atribuições, em 31/08/2021, o CMESO impetrou recurso pela
IMPUGNAÇÃO do Pregão 165/2021. A sociedade tem o direito de saber quanto
cada ação proposta vai custar, quem vai executá-la, quais as necessidades de
infraestrutura e material, qual o custo de manutenção, quais as necessidades de
treinamento de profissionais, e como essa política dialoga com os documentos que
norteiam a Educação municipal.
2.4.5 Desapropriação
A desapropriação para instalação da nova sede da SEDU realizada em
01/12/202, chama a atenção, não só pelo valor pago de R$ 29.800.000,00, mas
também pela decisão unilateral do poder público, sem consulta, debate ou mesmo
conhecimento prévio do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO),
e, portanto, em desacordo com a Deliberação CMESO nº 02/2018 que
“Fixa normas para apreciação pelo CMESO de (...) edificações (...) da
Prefeitura de Sorocaba em matérias direta ou indiretamente vinculadas ao
Sistema Municipal de Ensino no município de Sorocaba, bem como de
suas alterações e/ou encerramento”.

Vale ressaltar que já houve apontamento no Parecer 06/2021 sobre as áreas
com insuficiência ou ausência de investimentos públicos na rede pública municipal
de Sorocaba a saber: i) a manutenção dos próprios escolares, ii) a segurança dos
próprios da Educação, iii) a ampliação das vagas em creches, iv) a construção de
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novas unidades escolares, v) a oferta de ensino em tempo integral, vi) a garantia de
internet de qualidade nos próprios escolares, dentre outras necessidades.
Relevante salientar que o alto investimento na compra da nova sede foi
priorizado em detrimento das demandas elencadas, que são motivo de inúmeras
reclamações junto ao CMESO.

2.4.6 Empenhos

Seguindo a lógica de prioridades e eficiência de investimento do dinheiro
público na secretaria de educação, registre-se o empenho realizado em 28/12/2021
no valor de R$ 6.996.000,00 para compra de Playground para a Rede Municipal de
Ensino.
Muito embora deva haver incentivo para se equipar as escolas com materiais
de recreação, chama a atenção o montante dispendido, uma vez que, conforme
demonstrativo de investimentos no portal da transparência, comparativamente, o
valor explicitado para construção de unidade escolar é de R$ 2.446.625,44,
claramente dimensionado de maneira aquém das necessidades reais de
atendimento às demandas do município.
Reforce-se a necessidade da participação da sociedade na priorização dos
gastos por meio de consulta direta e ao CMESO, órgão representativo competente
para colaborar na construção de políticas públicas a serem implantadas.

3 NECESSIDADE DE MARCO REGULATÓRIO
Diante da responsabilidade e a necessidade de diversas informações
complementares para que seja possível a análise aprofundada de contas pelo
CMESO, reiteramos que é peremptório que o Conselho Municipal de Educação de
Sorocaba (CMESO) estabeleça um rito de apreciação das contas da Secretaria da
Educação, garantindo:
i) A existência de um calendário anual de ações, com prazos estabelecidos
para a tramitação dos documentos, garantindo-se o prazo necessário para a
apreciação do colegiado;
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ii) O acesso do CMESO ao planejamento das ações da administração
pública municipal, referentes à previsão das despesas no âmbito da
Secretaria da Educação, em atendimento à legislação pertinente na esfera
federal, estadual e municipal;
iii) Encaminhamento da proposta de LOA;
iv) O recebimento das contas pelo CMESO em formato adequado para sua
apreciação, garantindo-se o envio de um conjunto mínimo de informações e
indicadores considerados essenciais para a análise das políticas públicas e
dos gastos efetuados;
v) O acesso do CMESO aos esclarecimentos que se fizerem necessários
pelas autoridades competentes para a completa compreensão dos gastos
realizados e das demais informações contábeis;
vi) A disponibilização de todas as informações para toda a comunidade
escolar, contribuindo para a plena transparência dos gastos realizados e
oportunizando aos educadores o efetivo exercício de seu papel no contexto
do controle social (CGU, 2012): “como colaboradores diretos dos conselhos
existentes, subsidiando-os com informações e percepções obtidas a partir da
realidade das escolas onde lecionam”;
vii) A exposição das informações ao contraditório no âmbito da Educação,
por exemplo através de consultas ou audiências públicas.
Ratifique-se a importância de se observar que a análise das contas da
Secretaria da Educação e a prestação de informações referentes ao exercício de
2021devem ocorrer mesmo e sobretudo na existência de resistência por parte dos
gestores em realizar os encaminhamentos necessários.
Nesse sentido, para assegurar a instauração de tal rito, garantindo-se a
máxima transparência e de forma a privilegiar sempre o interesse público acima de
qualquer outro, a relatoria enfatiza ao CMESO que, fazendo uso de sua atribuição
deliberativa, discipline o rito de encaminhamento e apreciação de contas da
Secretaria da Educação no âmbito municipal.

4 DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL A PARTIR DE 2022
Considerando a Deliberação CMESO no 01/2018, de 18 de abril de 2018 que
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“Fixa diretrizes para apreciação pelo Conselho Municipal de Educação de
Sorocaba das propostas apresentadas pela Prefeitura Municipal em
matérias direta ou indiretamente vinculadas à Educação no Município de
Sorocaba por ocasião da submissão de Planos Plurianuais (PPAs) e Leis
Orçamentárias Anuais (LOAs).
Art. 1o. – Fica assegurado ao Conselho Municipal de Educação de
Sorocaba (CMESO) o direito de manifestar-se previamente mediante
documento circunstanciado sobre todas as ações e propostas contidas
nos PPAs e LOAs do Município de Sorocaba em todas as matérias direta
ou indiretamente relacionadas à Educação no Município.
Art. 3o. – As ações e correlatos em matérias de Educação constantes das
propostas deverão ser detalhadas em projetos próprios individualizados,
apresentados de forma clara e objetiva, que demonstrem seus propósitos
para o município, métodos, quantitativos e resultados esperados, bem
como os instrumentos legais em que se fundamentam, de maneira a se
caracterizarem como políticas de Estado e não agenda de governo, de
forma a permitir cabal análise pelo colegiado.”

Considerando que a análise do controle social sobre a execução
orçamentária em um determinado período deve ser determinante para o
planejamento do poder público no próximo ciclo e que devem ser consideradas na
elaboração das LOAs e PPAs, é relevante elencar as demandas não atendidas
pelo poder público no exercício 2021, que passam a constituir diretrizes para a
SEDU nos exercícios subsequentes:
•

A necessidade de contratação de profissionais da educação via concurso
público em número suficiente para o atendimento das demandas da
Educação municipal;

•

A necessidade de construção de novas escolas nas regiões do município
com maior demanda, buscando ampliar a oferta de vagas reduzindo a
necessidade de deslocamento da população;

•

A ampliação do número de vagas em creche, como reiteradamente
apontado pela Promotoria da Infância e Juventude de Sorocaba, com
vistas ao pleno atendimento da demanda no município;

•

O desenvolvimento de política de implantação das Artes e da Educação
Física como componentes curriculares obrigatórios na educação básica,
inclusive na educação infantil como preceituado no Artigo 26 da Lei nº
9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDB), colocando o CMESO no seu
papel de sujeito no planejamento, gestão e controle das políticas
públicas.
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•

A instituição de uma política de segurança nas escolas municipais, cuja
ausência tem levado a um número crescentes de furtos, roubos e
depredações nos próprios municipais, conforme amplamente descrito no
“Relatório da Consulta Pública CMESO nº 01/2021 – Segurança nas
Escolas”;

•

O detalhamento e relatório de resultados das ações desencadeadas pela
SEDU com foco na segurança das escolas;

•

A priorização das reformas e reposições de itens nas escolas que
sofreram maiores danos em decorrência da ausência de uma política de
segurança pelo poder público nos últimos anos;

•

Ações efetivas com vistas à reimplantação das escolas em tempo integral
no município;

• Elaboração de relatório a respeito da política da gestão compartilhada de
atendimento a creches, de modo seja avaliada a sua pertinência diante
das demandas, comparativamente à construção de prédios próprios e da
contratação de servidores.

CONCLUSÕES
Da Relatoria deste Parecer CMESO/CEF e CEI 01/2022 - (Câmara do Ensino
Fundamental e Câmara da Educação Infantil)
Face a todo exposto, a relatoria entende, que há elementos nas contas
apresentadas durante o exercício 2021 que impedem a sua aprovação em
definitivo, decidindo pela REJEIÇÃO das contas em função dos apontamentos
realizados, cabendo aos órgãos de controle institucionais uma avaliação mais
aprofundada delas. Sorocaba, 29 de março de 2022.

______________________________________________
Consª. Adriana Santos Pinto e Cons.a Miriam Cecília Facci
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Da Comissão Especial constituída pelos integrantes da Câmara de Ensino
Fundamental e da Câmara de Educação Infantil
Face a todo exposto, esta Comissão Especial, constituída pelos integrantes da
Câmara de Ensino Fundamental e da Câmara de Educação Infantil entende que há
elementos nas contas apresentadas durante o exercício 2021 que impedem a sua
aprovação em definitivo por este coletivo, ficando mantida, portanto, a REJEIÇÃO
das contas em função dos apontamentos realizados, cabendo aos órgãos de
controle institucionais sua avaliação mais aprofundada.
Com base na análise realizada, entende-se como essencial que o CMESO
institua o marco regulatório para apreciação de contas, conforme destacado na
seção 3.
Por fim, recomenda o encaminhamento do presente instrumento para a
Secretaria Municipal de Educação de Sorocaba, o Tribunal de Contas do Município
de Sorocaba, o Ministério Público de São Paulo, a Corregedoria do Município de
Sorocaba e vereadores do município de Sorocaba, para as ações que entenderem
pertinentes.
Aprovado com sete votos pela Comissão Especial em 29 de março de 2022.
Presentes os(as) Conselheiros(as): Adriana Santos Pinto, Ana Paula Souza
Brito, Elaine Cristina Nochelli Braz, Marilia Maria Rodrigues de Almeida Barreto,
Miriam Cecilia Facci, Petula Ramanauskas Santorum e Silva e Valéria de Fátima de
Moura Ferrette.

Deliberação do Plenário do Conselho Municipal de Educação (CMESO)
O Conselho Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO) aprova a
conclusão da Comissão Especial constituída pelos integrantes da Câmara de
Ensino Fundamental e da Câmara de Educação Infantil, nos termos do voto dos
relatores, ficando mantida, portanto, a REJEIÇÃO das contas em função dos
apontamentos realizados, cabendo aos órgãos de controle institucionais sua
avaliação mais aprofundada
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609ª reunião (ordinária) realizada por videoconferência, em 19 de abril de 2022.
Presentes os(as) Conselheiros(as):
Voto favorável à conclusão do Parecer das Conselheiras e dos Conselheiros:
Adriana Santos Pinto, Alexandre da Silva Simões, Ana Paula Souza Brito, Elaine
Cristina Nochelli Braz, Miriam Cecilia Facci, Petula Ramanauskas Santorum e Silva,
Rosangela Quequetto de Andrade.
Voto contrário à conclusão do Parecer das Conselheiras e dos Conselheiros:
Andrea Picanço Souza Tichy, Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, Joyce de
Oliveira Campos e Marilia Maria Rodrigues de Almeida Barreto.
Declaração de votos:
Declaro meu voto favorável à conclusão do parecer, considerando alguns
apontamentos, a saber: as Câmaras da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental receberam o Ofício nº04/2022, encaminhado pelo presidente do
CMESO, em 04 de fevereiro de 2022, solicitando a análise da prestação de contas
da SEDU, exercício 2021. Como presidenta da Câmara do Ensino Fundamental,
realizei reunião em 11 de fevereiro de 2022, para tratar dos encaminhamentos
referentes ao Ofício já citado. Dos Conselheiros que compõem essa Câmara (Ana
Paula Souza Brito, Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, Elaine Cristina Nochelli
Braz, Gilmar Felipe Peccin de Lima, Miriam Cecilia Facci e Pedro Luiz Rodrigues),
compareceram Ana Paula Souza Brito, Elaine Cristina Nochelli Braz e Miriam
Cecilia Facci). Foi eleita como relatora do Parecer a ser produzido a Conselheira
Miriam e combinamos de todos enviarem considerações sobre a análise para a
produção do documento. Essa informação foi registrada em ata e compartilhada
com todos os Conselheiros que fazem parte da Câmara do Ensino Fundamental.
Posteriormente, em comum acordo em reunião ordinária do CMESO, ficou decidido
que a Câmara da Educação Infantil e do Ensino Fundamental comporiam uma
Comissão Especial para produção do Parecer. Dessa forma, as Conselheiras
Adriana e Miriam passaram a trabalhar juntas para elaboração do documento. O
presidente do CMESO, Alexandre, solicitou que todos os conselheiros
participassem desse processo enviando considerações e disponibilizou, também,
um link para consulta pública referente à prestação de contas. Ou seja, havia
possibilidades de envio de qualquer observação, inclusive de destaques positivos
sobre os investimentos realizados pela SEDU no ano de 2021. Foi proposto pela
Conselheira Aparecida que as reuniões fossem presenciais para tratar da análise
da prestação de contas. Porém, os conselheiros da Câmara do Ensino
Fundamental votaram a favor das reuniões em sistema on-line. Em 15 de março de
2022 foi agendada reunião entre as Câmaras da Educação Infantil e do Ensino
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Fundamental para análise e deliberação do parecer produzido pela Comissão
Especial, a fim de encaminhá-lo ao pleno, porém não houve quórum. Nova reunião
foi agendada para 29 de março de 2022, na qual foi lido e analisado o parecer para
possíveis alterações, supressões e adições ao texto. Entretanto, o parecer foi
aprovado por unanimidade pelos presentes (Adriana Santos Pinto, Ana Paula
Souza Brito, Elaine Cristina Nochelli Braz, Marilia Maria Rodrigues de Almeida
Barreto, Miriam Cecilia Facci, Petula Ramanauskas Santorum e Silva, Valéria de
Fátima de Moura Ferrette). Quero, então, ressaltar que meu voto seguiu pela
aprovação, mesmo diante das considerações apresentadas na 609ª reunião
ordinária do CMESO, que contra argumentavam o parecer, pois as mesmas não
foram apontadas durante o período destinado ao processo de análise da prestação
de contas, que permitiu ampla participação.
Justifico meu voto contrário ao parecer apresentado pelos seguintes
apontamentos: 1- O parecer não apresentou as ações consideradas satisfatórias
no exercício da atual Administração Municipal - ano 2021: aplicação de recursos
como licenças prêmio e evolução funcional dos servidores, manutenção
emergencial das escolas, manutenção regular das escolas pelas atas de registro
de preço, aquisição de equipamentos de informática, contratação de vigias, novo
contrato da alimentação escolar nos termos da resolução PNAE 2020, atendimento
dos protocolos covid19 e ingresso de mais de 700 profissionais nos cargos da
Secretaria da Educação. 2- O parecer possui apontamentos que não foram
devidamente verificados no sistema da transparência pública do município de
Sorocaba: nomes de OSC da gestão compartilhada e aplicação dos 25%
constitucionais. 3- Os gastos com professores eventuais foram devidamente
justificados em reunião do colegiado. 4- A Secretaria da Educação colocou sua
divisão de trabalho de orçamentos para colaborar com as análises e tirar dúvidas.
No entanto, não recebeu a presença de conselheiros para este trabalho. Portanto,
coloco-me contrária ao parecer, inclusive questiono a redação do mesmo pois no
decorrer da reunião foi acordado que alguns pontos seriam alterados e incluídos no
texto. Conselheira Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez.

Prof.ª Drª Ana Paula Souza Brito
Presidente do CMESO
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ANEXO I
Documentos complementares solicitados à Secretaria da Educação
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ANEXO II
Resumo dos apontamentos.
Dados retirados da planilha de gastos totais em Educação exercício de 2021

Fornecedor
Aff Empreend. Imobiliarios Participacoes Ltda (08.863.141/0001-40)
Associacao Crianca Feliz de Sorocaba (12.207.727/0001-23)
Associacao Educacional da Juventude Assej (03.722.285/0001-62)
Carthago Editorial Ltda (60.960.994/0001-10)
Casa das Maes e das Criancas de Sorocaba (71.874.127/0001-88)
Centro Educacional Apascentai de Acao Social (09.182.083/0001-51)
Creche Deus Menino (01.621.476/0001-02)
Doce Lar do Menor Irma Rosalia (02.660.197/0001-10)
Educateca Imp Exp Informat/eletronicos Eireli (13.519.316/0001-36)
Erick Luiz Teixeira do Amaral Comercial (29.724.338/0001-78)
Folha de Pagamento - Pessoal
Folha de Pagamento - Rescisao Por Morte
Folha de Pagto de Estagiarios
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Total Geral
Fonte: https://fazenda.sorocaba.sp.gov.br/transparencia/

Soma de Valor Pago
R$
29.800.000,00
R$
2.038.247,22
R$
1.958.557,84
R$
26.289.966,70
R$
2.017.383,65
R$
4.881.953,96
R$
4.605.202,30
R$
2.473.138,50
R$
33.697.545,00
R$
6.996.000,00
R$
323.312.734,07
R$
142.952,24
R$
866.155,20
R$
10.838.549,52
R$
449.918.386,20
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Folha de Pagamento de Professores Eventuais
Fornecedor
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Folha de Pagto de Professores Eventuais
Folha de Pagto de Professores Eventuais
TOTAL

Data Empenho
23/02/2021
23/12/2021
26/10/2021
23/12/2021
29/09/2021
26/11/2021
30/08/2021
26/11/2021
04/01/2021
28/07/2021
28/06/2021
29/04/2021
04/01/2021
27/05/2021
04/01/2021
10/09/2021
16/09/2021
10/12/2021
17/05/2021
10/08/2021
10/12/2021
10/05/2021
03/12/2021
04/01/2021
10/06/2021
01/09/2021
12/07/2021

Empenho Original
R$
9.272.792,68
R$
897.348,16
R$
874.187,46
R$
781.643,18
R$
770.929,51
R$
613.115,84
R$
521.101,44
R$
490.440,50
R$
326.915,10
R$
318.013,18
R$
267.825,40
R$
167.511,37
R$
103.316,60
R$
78.462,78
R$
177.834,82
R$
27.246,53
R$
11.744,60
R$
7.042,26
R$
6.299,78
R$
4.535,85
R$
3.128,39
R$
2.699,92
R$
1.769,60
R$
762,74
R$
697,49
R$
449,98
R$
361,42

Estorno Empenho
-R$
4.771.886,26
R$
-R$
657,28
R$
-R$
252,80
-R$
2.047,68
-R$
758,40
R$
R$
-R$
1.643,20
R$
R$
-R$
581,44
R$
-R$
111.800,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-

Saldo Empenho
R$
4.500.906,42
R$
897.348,16
R$
873.530,18
R$
781.643,18
R$
770.676,71
R$
611.068,16
R$
520.343,04
R$
490.440,50
R$
326.915,10
R$
316.369,98
R$
267.825,40
R$
167.511,37
R$
102.735,16
R$
78.462,78
R$
66.034,82
R$
27.246,53
R$
11.744,60
R$
7.042,26
R$
6.299,78
R$
4.535,85
R$
3.128,39
R$
2.699,92
R$
1.769,60
R$
762,74
R$
697,49
R$
449,98
R$
361,42

Valor Processado
R$
4.500.906,42
R$
897.348,16
R$
873.530,18
R$
781.643,18
R$
770.676,71
R$
611.068,16
R$
520.343,04
R$
490.440,50
R$
326.915,10
R$
316.369,98
R$
267.825,40
R$
167.511,37
R$
102.735,16
R$
78.462,78
R$
66.034,82
R$
27.246,53
R$
11.744,60
R$
7.042,26
R$
6.299,78
R$
4.535,85
R$
3.128,39
R$
2.699,92
R$
1.769,60
R$
762,74
R$
697,49
R$
449,98
R$
361,42

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor Pago
4.500.906,42
897.348,16
873.530,18
781.643,18
770.676,71
611.068,16
520.343,04
490.440,50
326.915,10
316.369,98
267.825,40
167.511,37
102.735,16
78.462,78
66.034,82
27.246,53
11.744,60
7.042,26
6.299,78
4.535,85
3.128,39
2.699,92
1.769,60
762,74
697,49
449,98
361,42
10.838.549,52

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOROCABA

Aquisição de lousa digital e Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOROCABA

Kits de robótica para Educação Infantil e Ensino Fundamental

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOROCABA

Gestão compartilhada
Fornecedor
Creche Deus Menino (01.621.476/0001-02)
Creche Deus Menino
Creche Deus Menino
Creche Deus Menino
Creche Deus Menino
Creche Deus Menino
Creche Deus Menino
Creche Deus Menino
Creche Deus Menino
Creche Deus Menino
Creche Deus Menino
Creche Deus Menino
Creche Deus Menino
TOTAL

(01.621.476/0001-02)
(01.621.476/0001-02)
(01.621.476/0001-02)
(01.621.476/0001-02)
(01.621.476/0001-02)
(01.621.476/0001-02)
(01.621.476/0001-02)
(01.621.476/0001-02)
(01.621.476/0001-02)
(01.621.476/0001-02)
(01.621.476/0001-02)
(01.621.476/0001-02)

Data Empenho Empenho Original Estorno Empenho Saldo Empenho
Valor Processado
Valor Pago
04/01/2021 R$
2.106.000,00 -R$
181.935,00 R$
1.924.065,00 R$
1.924.065,00 R$
1.924.065,00
04/01/2021
10/05/2021
04/01/2021
14/07/2021
03/03/2021
04/01/2021
26/05/2021
14/12/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

739.958,33
708.983,33
530.016,66
499.051,50
354.000,00
78.666,66
50.150,00
21.645,00
625.400,00
739.958,33
530.016,66
78.666,66

R$
-R$
-R$
-R$
-R$
R$
-R$
R$
-R$
-R$
-R$
-R$

72.194,25
78.076,66
79.183,68
92.014,51
908,42
604.356,66
739.958,33
530.016,66
78.666,66

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

739.958,33
636.789,08
451.940,00
419.867,82
261.985,49
78.666,66
49.241,58
21.645,00
21.043,34
-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

739.958,33
636.789,08
451.940,00
419.867,82
261.985,49
78.666,66
49.241,58
21.645,00
21.043,34
-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

739.958,33
636.789,08
451.940,00
419.867,82
261.985,49
78.666,66
49.241,58
21.645,00
21.043,34
4.605.202,30

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOROCABA

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOROCABA
Fornecedor
Associacao Educacional da Juventude Assej
Associacao Educacional da Juventude Assej
Associacao Educacional da Juventude Assej
Associacao Educacional da Juventude Assej
Associacao Educacional da Juventude Assej
Associacao Educacional da Juventude Assej
Associacao Educacional da Juventude Assej
Associacao Educacional da Juventude Assej
TOTAL

Fornecedor
Doce Lar do Menor Irma Rosalia
Doce Lar do Menor Irma Rosalia
Doce Lar do Menor Irma Rosalia
Doce Lar do Menor Irma Rosalia
Doce Lar do Menor Irma Rosalia
Doce Lar do Menor Irma Rosalia
Doce Lar do Menor Irma Rosalia
Doce Lar do Menor Irma Rosalia
Doce Lar do Menor Irma Rosalia
Doce Lar do Menor Irma Rosalia
Doce Lar do Menor Irma Rosalia
Doce Lar do Menor Irma Rosalia
TOTAL

(03.722.285/0001-62)
(03.722.285/0001-62)
(03.722.285/0001-62)
(03.722.285/0001-62)
(03.722.285/0001-62)
(03.722.285/0001-62)
(03.722.285/0001-62)
(03.722.285/0001-62)

(02.660.197/0001-10)
(02.660.197/0001-10)
(02.660.197/0001-10)
(02.660.197/0001-10)
(02.660.197/0001-10)
(02.660.197/0001-10)
(02.660.197/0001-10)
(02.660.197/0001-10)
(02.660.197/0001-10)
(02.660.197/0001-10)
(02.660.197/0001-10)
(02.660.197/0001-10)

Data Empenho
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
10/12/2021
26/11/2021
26/11/2021
26/11/2021

Empenho Original
R$
1.806.592,64
R$
1.753.457,56
R$
516.700,77
R$
1.236.756,79
R$
618.265,72
R$
39.689,23
R$
38.521,90
R$
38.521,90

Estorno Empenho
-R$
1.026.201,84
-R$
985.497,28
-R$
106.494,01
-R$
1.236.756,79
-R$
618.265,72
-R$
39.689,23
-R$
38.521,90
-R$
38.521,90

Data Empenho
10/05/2021
03/03/2021
14/06/2021
04/01/2021
04/01/2021
23/09/2021
04/01/2021
15/04/2021
18/10/2021
09/08/2021
04/01/2021
04/01/2021

Empenho Original
R$
500.320,00
R$
424.800,00
R$
420.080,00
R$
429.520,00
R$
349.280,00
R$
212.400,00
R$
77.880,00
R$
70.210,00
R$
58.410,00
R$
37.254,13
R$
767.000,00
R$
349.280,00

Estorno Empenho
-R$
40.769,06
-R$
3.567,42
-R$
8.989,15
-R$
46.610,00
R$
-R$
19.470,00
R$
R$
-R$
20.060,00
R$
-R$
734.550,00
-R$
349.280,00

Saldo Empenho
R$
780.390,80
R$
767.960,28
R$
410.206,76
R$
R$
R$
R$
R$
-

Saldo Empenho
R$
459.550,94
R$
421.232,58
R$
411.090,85
R$
382.910,00
R$
349.280,00
R$
192.930,00
R$
77.880,00
R$
70.210,00
R$
38.350,00
R$
37.254,13
R$
32.450,00
R$
-

Valor Processado
R$
780.390,80
R$
767.960,28
R$
410.206,76
R$
R$
R$
R$
R$
-

Valor Processado
R$
459.550,94
R$
421.232,58
R$
411.090,85
R$
382.910,00
R$
349.280,00
R$
192.930,00
R$
77.880,00
R$
70.210,00
R$
38.350,00
R$
37.254,13
R$
32.450,00
R$
2.473.138,50

Valor Pago
R$
780.390,80
R$
767.960,28
R$
410.206,76
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.958.557,84

Valor Pago
R$
459.550,94
R$
421.232,58
R$
411.090,85
R$
382.910,00
R$
349.280,00
R$
192.930,00
R$
77.880,00
R$
70.210,00
R$
38.350,00
R$
37.254,13
R$
32.450,00
R$
R$
2.473.138,50

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOROCABA

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOROCABA

Fornecedor
Casa das Maes e das Criancas de Sorocaba
Casa das Maes e das Criancas de Sorocaba
Casa das Maes e das Criancas de Sorocaba
Casa das Maes e das Criancas de Sorocaba
TOTAL

(71.874.127/0001-88)
(71.874.127/0001-88)
(71.874.127/0001-88)
(71.874.127/0001-88)

Data Empenho
04/01/2021
11/05/2021
04/01/2021
04/01/2021

Empenho Original
R$
1.263.600,00
R$
424.800,00
R$
424.800,00
R$
424.800,00

Estorno Empenho
-R$
36.855,00
-R$
22.381,35
-R$
36.580,00
-R$
424.800,00

Saldo Empenho
R$
1.226.745,00
R$
402.418,65
R$
388.220,00
R$
-

Valor Processado
R$
1.226.745,00
R$
402.418,65
R$
388.220,00
R$
-

Valor Pago
R$
1.226.745,00
R$
402.418,65
R$
388.220,00
R$
R$
2.017.383,65

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOROCABA

Desapropriação
Fornecedor
Aff Empreend. Imobiliarios Participacoes Ltda (08.863.141/0001-40)
TOTAL

Data Empenho Empenho Original Estorno Empenho
01/12/2021
R$ 29.800.000,00 R$
-

Saldo Empenho
Valor Processado
Valor Pago
R$ 29.800.000,00 R$ 29.800.000,00 R$
29.800.000,00
R$
29.800.000,00

Empenho

Fornecedor
Erick Luiz Teixeira do Amaral Comercial (29.724.338/0001-78)
TOTAL

Data Empenho Empenho Original Estorno Empenho
28/12/2021
R$
6.996.000,00 R$
-

Saldo Empenho
Valor Processado
R$
6.996.000,00 R$
-

Valor Pago
R$
R$
6.996.000,00

