


 

 

Atribuição Não-Comercial  

Objetivo  

Acompanhar de maneira integrada o andamento dos processos administrativos, a realização do planejamento financeiro, as 
ações em realização e o alcance das metas em cada unidade territorial, buscando antecipar questões e garantir que a articulação 
entre as políticas setoriais e estratégias planejadas se concretizem nos territórios e escolas. 

Planeje:  

1. É importante que este monitoramento seja construído para cada unidade territorial, e que assim como o Planejamento Financeiro1 esteja 

consolidado para ciclos anuais.  

2. Após a aprovação e incorporação do Planejamento Financeiro, cada área setorial e suas respectivas unidades de despesa devem envidar esforços 

para a concretização das medidas necessárias à viabilização dos recursos planejados. A planilha que está no Anexo I apresenta uma proposta de 
consolidação das informações, mês a mês, para possibilitar o monitoramento físico (execução das metas e objetos planejados) e financeiro 
(execução das despesas e desembolsos planejados).  

Implemente:  

1. Este quadro deve ser preenchido pelos membros do Comitê Técnico2 a partir do acompanhamento de cada área setorial. Para tanto, é 

fundamental  que o Comitê Técnico esteja em permanente diálogo com as Unidades de Gestão Locais (UGLs)3 e com as unidades da área meio da 
gestão local, tais como como Secretarias de planejamento, controladorias, procuradorias, Secretarias de Recursos Humanos e outras  

2. A consolidação deste monitoramento deve ser submetida mensalmente ao Comitê Gestor4, com a indicação das questões identificadas e dos 

encaminhamentos sugeridos ou implementados. 

 

 
                                                           
1
 Acesse o roteiro para Planejamento Financeiro na dimensão Financiamento da plataforma Educação Integral Na Prática 

2
 Acessar o instrumento Comitê Técnico, disponível da dimensão Gestão Intersetorial do Educação Integral Na Prática. 

3
 Acessar o instrumento Unidades de Gestão Locais, disponível da dimensão Gestão Intersetorial do Educação Integral Na Prática. 

4
 Acessar o instrumento Comitê Gestor, disponível da dimensão Gestão Intersetorial do Educação Integral Na Prática. 

http://educacaointegral.org.br/na-pratica/eixo/financiamento-2/
http://educacaointegral.org.br/na-pratica/eixo/gestao-intersetorial/
http://educacaointegral.org.br/na-pratica/eixo/gestao-intersetorial/
http://educacaointegral.org.br/na-pratica/eixo/gestao-intersetorial/


 
 

Institucionalize: 

1. O Monitoramento Físico-Financeiro deve ser uma atribuição estabelecida nos regimentos dos Comitês e das UGL’s, com as rotinas de fluxo de 

informação estabelecidas.  


