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Apresentação 

 

O Programa Poupança Escola (PPE), criado pela Lei Municipal nº 3363/18, integra o 

Eixo Prevenção do Pacto Niterói contra a Violência e tem como finalidade incentivar o 

jovem, integrante de família beneficiária do Programa Bolsa Família, morador de 

Niterói (no mínimo um ano ou mais), e que esteja matriculado e cursando o 9º ano do 

ensino fundamental ou em qualquer ano do ensino médio ou profissionalizante 

integrado, a concluir o ensino fundamental e ensino médio na rede pública sediada no  

município de Niterói. 

 

O aluno elegível fará jus a um incentivo financeiro por cada ano concluído, com 

aprovação, definido conforme critérios que variam com o alcance das metas de 

escolaridade, podendo receber de R$ 800,00 a R$1.200,00. Além de um benefício 

adicional, concedido ao aluno que tenha completado o Ensino Médio e alcançado 50% 

da pontuação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A Prefeitura deposita, no 

ano subsequente ao da aprovação, 30% (trinta por cento) do benefício anual, o qual 
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pode ser sacado livremente pelo aluno beneficiário. Somente após a conclusão do 

Ensino Médio, o aluno poderá receber a integralidade do benefício relativo ao último 

ano do Ensino Médio e, também, os 70% (setenta por cento) restantes dos valores 

referentes a cada ano cursado. 

 

 

 

Figura 1 – Incentivos financeiros do Poupança Escola 

 

 

Fonte: elaboração própria (2019) 

 

Além da aprovação anual sem dependência, frequência anual de no mínimo 75% e 

cumprimento do Regimento Escolar, o aluno deverá participar de atividades 

extracurriculares obrigatórias, ofertadas pelo Município de Niterói, tais como cursos 

e/ou oficinas sobre educação financeira, empreendedorismo, preparação para o mercado 

de trabalho, educação em saúde, serviços ofertados nos Centros de Referência da 

Assistência Social (CRAS), atividades de caráter cultural e esportivo e outros temas 

relevantes para o público do Programa. 

 

Para acompanhar o desempenho do Programa foi instituída pela referida lei a Comissão 

de Fiscalização e Gestão do Poupança Escola (CFGPE) com as seguintes atribuições: i) 

promover, gerir e fiscalizar a execução do programa; ii) selecionar e recomendar 

atividades previstas na lei para os beneficiários; iii) julgar os casos de desligamento e 
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exclusão do programa, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa; e 

iv) propor regras para aperfeiçoamento do regulamento do Programa.  

 

A CFGPE é presidida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 

Humanos (SASDH) e conta em sua composição intersetorial, com representantes das 

Secretarias Municipais: da Educação, Saúde, Planejamento, Fazenda, Secretaria de 

Estado de Educação do Rio de Janeiro, Conselho Municipal de Assistência Social e 

Conselho Municipal de Educação.  

 

Além da meta de aumentar o índice de conclusão do ensino médio, o programa possui 

os seguintes objetivos; i) melhorar o desempenho e rendimento escolar dos estudantes; 

ii) estimular a frequência regular para um melhor processo de ensino-aprendizagem e 

redução do abandono escolar; iii) reduzir a evasão escolar e os efeitos intergeracionais 

na reprodução da pobreza; iv) aumentar os fatores de proteção e reduzir os fatores de 

risco que influenciam os índices de criminalidade na juventude; e v) incentivar a 

autonomia do jovem na tomada de decisões. 

 

Desenvolvimento do trabalho 

O processo de elaboração das normativas e demais componentes da implementação foi 

fruto de uma construção coletiva, da qual participaram as secretarias que integram o 

programa, a coordenação geral do Pacto Niterói contra a Violência e, especialmente, os 

membros indicados para a composição da CFGPE, de modo a estimular o compromisso, 

a pactuação e a gestão compartilhada.  

No processo de implantação do programa foram realizadas parcerias com a Secretaria 

Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, assim como tratativas para acordos de 

Cooperação Técnica (ACT), sem repasse de recursos financeiros, com as três escolas 

vinculadas à esfera federal e com sede no município de Niterói – Colégio Universitário 

Geraldo Reis/COLUNI-UFF, Colégio Pedro II – Campus Niterói e Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro/IFRJ – Campus Niterói, as quais já 

participam do Programa em 2019, juntamente com as doze escolas do ensino 

fundamental da rede municipal de educação. Prosseguem as tratativas com Secretaria 

Estadual de Educação, Colégio Técnico e Fundamental Henrique Lage da FAETEC e 

Colégio da Polícia Militar com vistas à participação dos alunos dessas escolas a partir 

de 2020. 
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Em paralelo foi estabelecida parceria com o Centro de Tecnologia da Informação e 

Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (PRODERJ) para o desenvolvimento do 

sistema de gestão do programa, cujo site foi disponibilizado no endereço 

www.poupancaescola.niteroi.rj.gov.br em 1º de novembro de 2019. 

Para a operacionalização do pagamento dos benefícios do Programa, incluindo a 

abertura de conta poupança em nome do aluno e emissão de cartão, a prefeitura 

designou a Caixa Econômica Federal - CAIXA, instituição pública com longa 

experiência na operacionalização de Programas Sociais, especialmente o Programa 

Bolsa Família. 

 

Resultados em 2019 

Do universo de 281 alunos elegíveis, 231 (82,21%) realizaram a sua pré-inscrição no 

endereço eletrônico do programa e deste total 167 alunos (72,29%) abriram a conta 

poupança na CAIXA. Após o recebimento das informações de acompanhamento das 12 

escolas da rede municipal e identificação dos alunos que cumpriram todos os requisitos 

definidos nas normativas, em dezembro de 2019, foi efetivado o primeiro fluxo de 

pagamento dos incentivos financeiros para 115 alunos, totalizando o montante de R$ 

41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais).  

A partir de maio de 2020, está prevista a efetivação do 2º fluxo de pagamento dos 

incentivos para os alunos das três escolas da rede federal e para os remanescentes da 

rede municipal. 

Destaca-se que para a obtenção desses resultados foi necessário um intenso trabalho de 

articulação intramunicipal para o estabelecimento das seguintes parcerias: 

i) Observatório de Segurança Pública de Niterói (OSPNIT) -  apuração inicial dos 

alunos elegíveis; 

ii) Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG) -  

desenvolvimento do site de divulgação (www.alunopoupancaescola.niteroi.rj.gov.br); 

iii) Projeto Escola para a Vida da Secretaria Municipal de Educação (SEMECT) – 

atuação dos professores dinamizadores como ponto focal e facilitadores para as ações 

do Programa - sensibilização, divulgação, entre outras – junto aos alunos das 12 escolas 

da rede municipal; assim como a realização de reuniões nas escolas e contatos 

telefônicos com alunos e responsáveis para esclarecimentos sobre o programa e sobre os 

procedimentos de adesão.  

http://www.poupancaescola.niteroi.rj.gov.br/
http://www.alunopoupancaescola.niteroi.rj.gov.br/
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Para o ano de 20207, conforme previsto nos Decretos nº 13.267/19 e nº 13.428/19, será 

realizado até o dia 30 de junho novo processo de adesão para os alunos regularmente 

matriculados em qualquer dos anos do Ensino Médio ou no nono ano do Ensino 

Fundamental nas escolas da rede pública em Niterói. Dessa forma, estima-se o ingresso 

de cerca de 2.200 alunos oriundos da rede estadual. 

 

Considerações finais 

A construção de políticas públicas de enfrentamento às desigualdades sociais, para a 

efetiva implantação, demanda a operacionalização de programas na área social, cujos 

princípios basilares sejam a operação em rede e a intersetorialidade, por meio do 

estabelecimento de parcerias interfederativas e interinstitucionais, como é a experiência 

em curso no município de Niterói.                    

O desafio para 2020 será a disponibilização de atividades extracurriculares, por meio de 

parcerias públicas e instituições não governamentais, com objetivo de aprimorar a 

formação profissional e cidadã do jovem, incentivar sua autonomia e protagonismo 

sobre o seu futuro, contribuindo para redução das iniquidades. É importante destacar o 

potencial de replicabilidade da experiência em outras unidades da federação e também 

para outros países. 

 

Referências 

NITERÓI (Município). Lei Municipal  nº 3363 de 16/07/2018 -  Dispõe sobre o Programa 

Poupança Escola no âmbito do município de Niterói e dá outras providências 

NITERÓI (Município). Decreto nº 13.267/2019  de 26/06/2019 - regulamenta a lei nº 3.363 

NITERÓI (Município). Decreto n° 13.377/2019 de 6 de novembro de 2019 - nomeia os 

membros da comissão de fiscalização e gestão do programa, instituída pelo artigo 13 da lei nº 

3.363 

NITERÓI (Município). Decreto nº 13.428/2019 de 19/12/2019 - altera o decreto nº 13,267 

 

 
7 Tendo em vista a pandemia do novo Coronavirus decretada pela Organização Muncial de Saúde (OMS) e o Decreto nº 46.984 de 20/03/20 que estabeleceu o 

estado de calamidade pública no Estado do Rio de Janeiro em decorrência do COVID-19, diversas ações previstas para 2020 foram temporariamente suspensas. 

A partir do final de julho foram reiniciadas as articulações com  as instituições da rede federal e em agosto, foi iniciada uma ação de busca ativa, em parceria 

com as  Secretarias  Municipais  de Saúde,  de Assistência Social e Direitos Humanos e de Educação, Ciência e Tecnologia, com o objetivo de  localizar os alunos 

da rede municipal, aprovados em 2019 mas que não concluíram o processo de adesão. 

 


