
PASSO A PASSO PARA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA DE INOVAÇÃO 

EDUCAÇÃO CONECTADA - CHEFIA IMEDIATA 

LEGISLAÇÕES:  

Lei Nº 11.259, de 30/04/2021 – Dispõe sobre a ação governamental para garantir a efetiva continuidade do Programa 

de Inovação Conectada no âmbito da Secretaria de Estado de Educação – SEDU, e dá outras providências. 

Decreto nº 4883-R de 11/05/2021 – Decreto que regulamenta a Lei Nº 11.259, de 30 de abril de 2021, que garante a 

continuidade do Programa de Inovação Educação Conectada no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU. 

Portaria Nº 118-R, de 14/05/2021 – Estabelece normas e procedimentos a serem implantados, no âmbito da SEDU, 

referente à operacionalização dos repasses dos recursos financeiros instituídos pela Lei Nº 11.259, de 30/04/2021. 

Ofício circular Nº 02/2021/CORREG/SEDU – Orienta acerca das responsabilidades decorrentes da má aplicação dos 

recursos advindos do Programa de Inovação Educação Conectada na SEDU. 

 

 

 

 

 

 

 



Passo 01 

 
 

 

 

 

Esta é a tela inicial do sistema E-Docs, onde 

localizaremos o ENCAMINHAMENTO dos 

documentos para a Prestação de Contas do 

Programa de Inovação Educação Conectada. 

Para iniciarmos, click em IR 

PARA ENCAMINHAMENTOS 



Passo 02 

 

 

 

 

Selecione o encaminhamento 

realizado pelo Professor 

Selecione a Caixa de 

encaminhamentos da 

Unidade Escolar para 

onde foi realizado o 

encaminhamento 



Passo 03 

 

 

 

 

Após análise dos documentos 

apresentados, click em 

RESPONDER 

Os documentos para análise estarão 

relacionados acima. 



Passo 04 

 

 

 

 

Click em ELABORAR para preencher o 

FORMULÁRIO ANÁLISE DA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS BENEFÍCIO 

EQUIPAMENTO INFORMÁTICA 



Passo 05 

 

 

 

 

Selecione o Cargo/Função 

de Chefia com o qual irá 

ELABORAR o documento. 

 



Passo 06 

 

 

 

 

Selecione o modelo de 

FORMULÁRIO ANÁLISE DA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

BENEFÍCIO EQUIPAMENTO 

INFORMÁTICA 



Passo 07 

 

 

 

 

Click em PRÓXIMO 

O nome do documento 

será preenchido 

automaticamente 

A classe do documento 

será preenchida 

automaticamente 

Inicialmente providencie o 

preenchimento do 

documento com todas as 

informações solicitadas. 



Passo 08 

 

 

 

 

Click em CAPTURAR e na tela 

que se abrirá, click novamente 

em CAPTURAR. 

A Chefia estará 

assinalada como 

assinante do documento 

Certifique-se de que todas as 

informações estejam 

devidamente preenchidas. 



Passo 09 

 

 

 

 

 

Em seguida, click em PRÓXIMO. 

Após a captura do documento, 

ele aparecerá listado na aba. 



Passo 10 

 

 

 

 

O professor aparecerá 

automaticamente como 

um dos destinatários  

Click em PROCURAR para 

selecionar a Unidade de Ensino 

como um dos destinatários 

Conforme orientação encaminhada pela GEGEP, após a finalização da 

prestação de contas aprovada, a documentação permanecerá no e-Docs 

da Unidade Escolar. Por isso a Unidade Escolar também deve ser 

selecionada como destinatário. 



Passo 11 

 

 

 

 

Selecione a aba SETOR. 

Digite o nome da 

Unidade Escolar 

Selecione a Unidade Escolar e 

click em OK 



Passo 12 

 

 

 

 

 

Click em PRÓXIMO. 



Passo 13 

 

 

 

 

 

Para finalizar, click em ENVIAR. 

Em caso de aprovação da prestação de contas... 

Na mensagem de encaminhamento utilizar: 

Declaro que a documentação apresentada cumpre as 

disposições estabelecidas pela Lei Nº 11.259, de 30/04/2021, o 

Decreto nº 4883-R de 11/05/2021, a Portaria Nº 118-R, de 

14/05/2021, sendo considerada aprovada. 

Em caso da NÃO aprovação da prestação de contas... 

Na mensagem de encaminhamento utilizar: 

Declaro que a documentação apresentada não cumpre com as 

disposições estabelecidas pela Lei Nº 11.259, de 30/04/2021, o 

Decreto nº 4883-R de 11/05/2021, a Portaria Nº 118-R, de 

14/05/2021, conforme observações indicadas no 

FORMULÁRIO ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

BENEFÍCIO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA. 

IMPORTANTE 

Nos casos em que a Prestação de Contas não for aprovada, a 

Chefia Imediata deverá adotar as providências estabelecidas 

nas Orientações encaminhadas pela GEGEP. 



Passo 14 

Ao acessar novamente a caixa de Encaminhamentos, a chefia imediata poderá visualizar o procedimento, conforme imagem 

abaixo: 

 

Documentos referentes à análise da Prestação de Contas 

Documentos referentes a Prestação de 

Contas 

Após concluir os procedimentos no e-Docs a 

Chefia Imediata deve providenciar os 

registros no SIARHES. 


