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PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR-MG 

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

PORTARIAS  MUNICIPAIS 

_______________________________________________________ 

 

PORTARIA Nº. 28/2022 
 

Institui o Comitê Municipal do 

PDDE Interativo e dá outras 

providências.  

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

FREI GASPAR/MG, no uso de suas atribuições legais 

e conforme orientações sobre o gerenciamento dos 

perfis constantes no Manual do PDE Interativo/MEC de 

01 de janeiro de 2013 e da Portaria Conjunto 

SEB/SECADI nº 71 de 29 de novembro de 2013, 

resolve:  

 

Art. 1º. Instituir o Comitê Gestor do PDDE Interativo 

com objetivo de organizar e integrar as ações dos 

Programas vinculados ao sistema PDDE Interativo.   

 

Art. 2º. O Comitê Gestor do PDDE Interativo será 

composto por um representante de cada programa 

vinculado ao PDDE Interativo:   

 

 I.DIRETORIA DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS; 

ENSINO FUNDAMENTAL; EDUCAÇÃO INFANTIL 

TITULAR: Nadma Sandra Ganem, portadora do CPF: 

466.559.306-00.  

SUPLENTE: Elizene Alves Franco, portadora do CPF: 

875.874.246-87. 

   II.DIRETORIA DE FINANCEIRA 

TITULAR: Samuel Pereira de Oliveira, portador do 

CPF: 111.652.166-04. 

SUPLENTE: Bethowen Alves Martins, portador do 

CPF: 051.552.286-89. 

  III. DIRETORIA PEDAGÓGICA 

TITULAR: Édina Pereira Rocha, portadora do CPF: 

078.444.796-98. 

SUPLENTE: Iraci de Fátima Carulino Monteiro, 

portadora do CPF: 039.764.146-03. 

 

§ 1º. O Comitê Gestor do PDDE Interativo terá 

Coordenação rotativa, com mandato bienal, ocupada 

por um integrante dessa comissão.    

§2º. Caberá à coordenação do Comitê assessorar o 

Comitê Gestor do PDDE Interativo, considerando as 

necessidades e interesses específicos de cada 

programa integrante, nos assuntos e discussões sobre 

a metodologia de adesão e divulgação dos programas.   

 

Art. 3º Compete ao Comitê Gestor do PDDE Interativo 

gerenciar os perfis de acesso ao sistema e prestar 

assistência técnica direta às escolas, orientar no PDDE 

e Ações Agregadas, além de outras atribuições que 

possam vir a ser eventualmente atribuídas pelo 

MEC/FNDE, assessorar a gestão escolar, 

considerando as necessidades e interesses específicos 

de cada programa integrantes, nos assuntos e 

discussões acerca da metodologia de adesão, 

divulgação e execução e prestação de contas dos 

programas: 

 

§ 1º. São atribuições do Comitê Gestor do PDDE 

Interativo:   

 

a) Conhecer bem a metodologia e as orientações do 

PDDE Interativo;   

b) Sensibilizar e motivar as lideranças da escola para a 

implementação do PDDE Interativo;   

c) Auxiliar as escolas a elaborarem seus planos de 

acordo com os princípios que norteiam a convergência 

com os demais programas;   

d) Reunir-se periodicamente com os grupos de trabalho 

das escolas para monitorar as ações do programa;   

e) Orientar as escolas priorizadas sobre a execução 

financeira e encaminhamento da prestação de contas 

das ações financiadas com recursos do MEC ao setor 

responsável;   
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f) Verificar se os itens adquiridos ou contratados com 

recursos do programa estão sendo executados de 

acordo com o que consta no plano validado pelo MEC;   

g) Avaliar a compatibilidade do Plano Geral com as ações 

previstas no PAR;   

h) Mobilizar a equipe gestora escolar para a adesão, 

planejamento participativo, execução e prestação de 

contas do PDDE e Ações Agregadas;  

i) Acompanhar as escolas na elaboração participativa 

dos seus planos de execução do PDDE e Ações 

Agregadas, referendado na legislação específica e 

documentos orientadores;  

j) Orientar para a compatibilidade dos planos de 

execução do PDDE e Ações Agregadas, com o Projeto 

Político Pedagógico e Plano Municipal de Educação 

(PME);  

k) Acompanhar de forma sistemática as escolas que 

estão elaborando, executando e prestando contas 

acerca da execução do PDDE e Ações Agregadas, 

identificando possíveis equívocos e propondo soluções;  

l) Reunir-se periodicamente para planejamento e 

estudos; 

m) Participar regularmente, (especificamente os 

representantes indicados pela Secretaria Municipal de 

Educação) dos momentos formativos presenciais e à 

distância no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

– AVAMEC a fins de obter êxito nos processos 

avaliativos. 

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.  

 

Gabinete da Secretária Municipal de Educação de Frei 

Gaspar/MG. 

 

Edson Alves dos Santos 
Prefeito Municipal 

 

Frei Gaspar/MG, 01 de agosto de 2022. 
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