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É uma nova modalidade de parceria no Estado de São Paulo, por
intermédio da Secretaria da Educação, e os municípios, que dispõe
sobre apoio técnico ou financeiro.

O PAINSP representa uma inovação do ordenamento jurídico para aproximar e aprimorar as 
relações entre o governo do Estado e governos municipais

PAINSP
PLANO DE AÇÕES INTEGRADAS DO ESTADO DE SP

Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo (PAINSP)

Lei nº 17.414, de 23/09/2021 Decreto nº 66.177, de 27/10/2021 Resolução Seduc nº 121/2021



PAINSP
EIXOS DE ASSISTÊNCIA
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Materiais didáticos, pedagógicos e tecnologias educacionais

Transporte escolar

Alimentação Escolar

Formação de profissionais

Infraestrutura física

Equipamentos

Avaliação educacional



PAINSP
STATUS DAS ADESÕES
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Já aderiram a pelo menos um 
eixo do PAINSP

Já aderiram ao eixo de infraestrutura

469

460

Componente de adesão já disponível no 
sistema:



PAINSP
EIXOS DE ASSISTÊNCIA
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Materiais didáticos, pedagógicos e tecnologias educacionais

Transporte escolar

Alimentação Escolar

Formação de profissionais

Infraestrutura física

Equipamentos

Avaliação educacional

Já é possível aderir a todos os eixos, e o cadastro de demandas 

já foi liberado para o eixo de Infraestrutura Física!
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PAINSP
PRINCIPAIS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA
E CRITÉRIOS DE ATENDIMENTO

Cobertura de Quadras

Ampliação de Creches

Ampliação de Escolas Estaduais

Primeira Etapa: Climatização

Construção de Creches

Construção de Escolas

Escolas terão pelo menos 
uma quadra coberta

Zonas bioclimáticas 
e ilhas de calor

Expansão do PEI

Déficit de vagas Estudos de 
demanda

Estudo de demandas e 
disponibilidade 
orçamentária

Suporte para que os municípios cumpram as metas do Plano Nacional de Educação!



PAINSP
PAINEL DE DADOS
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No sistema é 
disponibilizado um painel 

com os dados do 
município, para auxiliar o 
planejamento das ações



PAINSP
PLANO DE AÇÃO
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Obras serão cadastradas no sistema: 

Plano de ação preenchido automaticamente a 
partir de formulário de cadastro das obras



PAINSP
PLANO DE AÇÃO
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O plano de ação é um retrato da demanda dos municípios. É importante que todas 
as ações sejam cadastradas no sistema, ainda que nem todas venham a ser atendidas 
neste ano, em função da disponibilidade orçamentária da pasta.



PAINSP
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS
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INFORMAÇÕES GERAIS

● Justificativa
● Informações gerais da obra 

(nome da obra ou escola, 
endereço, alunos atendidos etc.)

● Metas do Plano Estadual de 
Educação

+ Indicação dos gestores

Procure pelas 
orientações e 

modelos 
cadastradas no 

próprio sistema!

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - EXEMPLOS:

● Projeto Básico (ações da rede municipal)
● Localização da obra no mapa da cidade
● Relatório fotográfico
● Estudo de viabilidade
● Levantamento cadastral do terreno e das 

edificações existentes 
● Documento de comprovação de posse ou 

propriedade de terreno ou prédio 
destinado à educação (artigo 7º da 
Resolução Seduc nº 121/2021)
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DESENHO DO FLUXO
AÇÕES DA REDE MUNICIPAL

Incluir demanda Cadastrar ações Análise da 
documentação

Análise técnica

Aprovação do 
ordenador

Análise da instrução 
processual

Reserva e 
empenho Assinatura

Execução da intervenção

Seduc
Prefeitura

Fluxo iniciado pelo Município:
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DESENHO DO FLUXO
AÇÕES DA REDE ESTADUAL

Incluir 
demanda

Cadastrar 
ações

Liberar ações 
para a prefeitura

Cadastro das 
informações 
adicionais, se 

necessário

Análise da 
documentação

Análise 
técnica

Aprovação do 
ordenador

Análise da 
instrução 

processual

Reserva e 
empenho Assinatura

Execução da intervenção

Seduc
Prefeitura

Fluxo iniciado pela Secretaria:



PAINSP - INFRAESTRUTURA
PRAZOS 
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Para que os valores sejam empenhados ainda este ano, assegurando o recurso para 
os municípios é recomendável que os municípios encaminhem as demandas com 

toda a documentação até a primeira semana de dezembro.



PAINSP – MATERIAIS DE APOIO
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Passo a passo do Sistema:
https://drive.google.com/file/d/17Y4Iki2vAGccgETEgn5vXpNhM3bOahI8/view?u
sp=sharing

FAQ:https://drive.google.com/file/d/1uwUSJx4M6vvHegVnHK3dhMwE9bGG-
igX/view?usp=sharing

E-mail: seduc.painsp@educacao.sp.gov.br

https://drive.google.com/file/d/17Y4Iki2vAGccgETEgn5vXpNhM3bOahI8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uwUSJx4M6vvHegVnHK3dhMwE9bGG-igX/view?usp=sharing
mailto:seduc.painsp@educacao.sp.gov.br


OBRIGADA


