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PROGRAMA DESENHANDO O FUTURO

O Programa possibilita que a Prefeitura realize a transferência recursos financeiros às Associações de Pais e Mestres, entidades sem fins 
lucrativos, com atuação junto às escolas da rede municipal, através de Termo de Colaboração, para que esse recurso seja aplicado na 
manutenção e conservação da escola, permitindo a execução de pequenos reparos, consertos e manutenção de pequena monta.

A Associação de Pais e Mestres deverá possuir, no mínimo um ano de existência e preencher os demais requisitos previstos no artigo 33 

da Lei Federal nº 13019/2014, devidamente atualizada, no que couber

Os valores recebidos pelas Associações de Pais e Mestres deverão ser empregados no desenvolvimento das seguintes

atividades:

a) Aquisição de materiais e execução de serviços para manutenção e conservação do prédio e recuperação

de equipamentos escolares;

b) Aquisição de bens e equipamentos escolares;

c) Aquisição de materiais pedagógicos;

d) Execução de serviços para apoiar as atividades culturais e pedagógicas; e

e) Contratação de serviços em geral.

Dinheiro 

Direto 

para a 

Escola



Somente poderão ser realizadas as despesas necessárias, visando à melhoria de infraestruturas, segurança e a promoção de projetos socioculturais e ações educativas das 

instituições, devendo ser empregados: 

a) na aquisição de material permanente e de consumo necessário ao funcionamento da entidade educacional; 

b) na aquisição de insumos, mudas, sementes e adubos para formação de canteiros e viveiros; 

c) na manutenção e conservação de móveis, equipamentos eletrônicos e eletroportáteis da entidade educacional; 

d) na aquisição de materiais e contratação de serviços para construção e implementação de projetos de educação ambiental, devendo constar cópias destes quando da 

prestação de contas; 

e) na aquisição de materiais e contratação de serviços para construção e implementação de projetos pedagógicos, devendo constar cópias destes quando da prestação 

de contas; 

f) na contratação de serviços de monitoramento de segurança, seguros predial e mobiliário; 

g) na aquisição de materiais e contratação de serviços para a realização de manutenção predial e pequenos reparos necessários à manutenção e conservação da 

infraestrutura da entidade educacional; 

h) na realização de despesas com encadernação, serviços de correio e chaveiros; 

i) no pagamento de tarifas de manutenção mensal da conta bancária específica referente à movimentação dos recursos recebidos mediante subvenção de que trata 

este decreto; 

j) no pagamento de despesas cartorárias decorrentes de alterações nos estatutos das entidades educacionais, bem como, as relativas a recomposições de seus membros, 

devendo tais desembolsos, serem registrados nas correspondentes prestações de contas; 

k) na aquisição de material de esporte, musical e artes necessários para a realização das atividades pedagógicas dos projetos desenvolvidos na unidade escolar;

l) na realização e custeio de viagens com alunos e professores que se caracterizam como passeios culto-educacionais em zoológico, cinema, teatro e ao meio-ambiente 

em geral, desde que, informado o número de alunos e séries participantes, juntando-se listagem completa dos nomes dos participantes; 

n) No pagamento de despesas de contabilidade prestados por pessoa jurídica registrada na respectiva entidade de classe, especificamente para cumprimento do 

disposto no artigo 6º, deste decreto; 

Parágrafo único. A realização das despesas elencadas neste artigo, quando não previstas no Programa de Trabalho/Aplicação de Recursos da entidade escolar, ficam 

condicionados a prévia autorização fundamentada da Secretaria de Educação, que obrigatoriamente deve ser juntada a prestação de contas. 
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A prefeitura disponibilizou os seguintes recursos para as Escolas / APMs:

Ano Valor

2019 R$ 240.000,00

2020 R$ 200.000,00

R$ 440.000,00

Outras informações constam do:
DECRETO Nº 74, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019.
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Acompanhe a seguir
o que já foi realizado em algumas

escolas



TérminoInício Out/19 a Abr/20

APM EMEF PROFª MARIA 

TEREZA RAMOS DE 

AZEVEDO

O recurso é destinado para a pintura e reforma 

do prédio, banheiros coletivos e do telhado da 

lavanderia. A intenção no projeto inicial, antes do 

COVID era a realização de passeios aos museus 

de ciências e/ou teatro.

Também o recurso é destinado para a 

recuperação de materiais, bens, equipamentos e 

manutenção preventiva, além de outros 

materiais para serem utilizados diretamente nas 

atividades pedagógicas da unidade.



APM EMEF PROFª MARIA TEREZA RAMOS DE AZEVEDO



APM EMEF PROFº SÉRGIO 

GONÇALVES VIANA

O recurso é destinado para a manutenção do 

prédio, pequenos reparos, troca de lâmpadas, 

conserto de instalações elétricas e de internet, 

aquisição de materiais didáticos e pedagógicos e 

materiais de consumo diário.

Também é destinado para reforma do banheiro 

dos professores, pintura do pátio, instalação de 

grama no parquinho, reforma de armários, 

compra de brinquedos e instalação de câmeras e 

alarmes.

TérminoInício Out/19 a Mar/20



APM EMEF PROFº SÉRGIO GONÇALVES VIANA



APM EMEI LUIZ 

GONZAGA FERREIRA

O recurso é destinado a realização de pequenos 

reparos e reformas como a instalação de porta 

de acesso no corredor, troca de lâmpadas, 

conserto de instalações elétricas, reparos no 

local aonde é descartado o lixo, 

Após a prestação de contas desse recurso, será 

liberada mais verba para aquisição de mobiliário, 

eletrônicos, materiais de escritório, materiais 

pedagógicos, brinquedos, jogos e utensílios de 

cozinha.

TérminoInício Dez/19 a Mai/20



APM EMEI LUIZ GONZAGA FERREIRA



APM EMEIEF 

NOSSA SENHORA 

APARECIDA

O recurso é destinado para a pintura da escola, 

arborização, portão eletrônico, interfone, 

câmera, materiais de consumo, alambrado, 

instalação de caixa d´água além de outros 

materiais de consumo, pedagógicos e 

permanentes.

TérminoInício Nov/19 a Abr/20



APM EMEIEF NOSSA SENHORA APARECIDA



APM EMEF PADRE 

ARNALDO VICENTE BELLI

O recurso é destinado para instalação de calhas no 

prédio, substituição das calhas da quadra, aumento do 

muro e troca do alambrado que cercam a escola, 

construção de um depósito, materiais de educação 

física e artes, pintura, construção de rampa de acesso, 

construção de uma copa para uso dos funcionários e 

professores, instalação de telas na quadra e no 

refeitório, adequação da sala de informática, 

manutenção da caixa d´água, melhorias na hora e 

paisagismo, troca do forro nas salas de aula, criação 

de um espaço para aulas de arte e recriação do 

espaço da biblioteca. 

TérminoInício Nov/19 a Abr/20



APM EMEF PADRE ARNALDO VICENTE BELLI



APM EMEF PROFº HÉLIO 

DAMANTE

O recurso é destinado para reparos nos banheiros 

dos alunos, colocação de divisória no corredor, 

embutir canos aparentes no pátio, manutenção 

elétrica e hidráulica, além de serviços de alvenaria, 

vidraçaria e serralheria, conserto geladeira, pintura, 

aquisição de impressoras, caixa de som para as 

aulas, troca dos pisos e a janelas da cozinha, além 

de aquisição de prateleiras e armários. Foi adquirido 

também ventiladores, varões e cortinas e conserto 

do portão de entrada. 

TérminoInício Out/19 a Mar/20



APM EMEF PROFº HÉLIO DAMANTE


