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Gerência Administratva



A Infraestrutura

O Setor de Infraestrutura, é responsável de condição 
fisica dos predios escolares, e sua adaptação as normas 
vigentes.
Atendimento as demandas públicas, escolares, e da 
sociedade em geral sobre a condição habitacional das 
edificações, escolares e atendimento as exigencias 
legais.



Informações Técnicas de 
Manutenção Predial

1. O valor do repasse deve ser investdo também em Manutenção Predial, para, desta maneira, garantr o bom funcionamento 
do prédio da escola.

2. Reparos, pequenos consertos e manutenções podem ser feitos sem necessidade de autorização do Setor de Infraestrutura.

3. Já pequenas obras ou quaisquer intervenções na estrutura fsica da escola, deverão ser devidamente autorizadas pelo setor 
para a sua execução. Qualquer conserto ou serviço executado na escola deve primar pela segurança e pela boa técnica. Por 
isso, para a sua execução é necessária a contratação de pessoal especializado, pois exigem um nível de conhecimento 
adequado, qualificação necessária para um resultado final satsfatório e métodos de trabalho adequados e seguros.

4. Aqueles serviços que necessitam da autorização do “Setor de Infraestrutura” precisam da avaliação de um técnico para 
indicar o índice de gravidade do problema e tomar as medidas necessárias. E podem necessitar de um projeto e de 
acompanhamento na execução. Além disso, é necessário que o contratado possua um responsável técnico, que é a pessoa que 
responde pela técnica na execução dos serviços.



Serviços que podem ser Feitos pela 
Escola Sem o acompanhamento da 

SMED

Painéis divisórios  Substituição de divisórias leves/ sanitárias

Telhados
 Limpeza de calhas
 Troca de calhas, tubos de queda e beirais danificados ou 

furados

Instalações Hidráulicas

 Troca de metais, caixas de descarga e louças sanitárias
 Limpeza de sifões, ralos, caixas de gordura, caixas de inspeção 

e de passagem
 Limpeza de fossa

Instalações Elétricas  Substituição de ventiladores, lâmpadas, luminárias e reatores 
por outros de igual ou menor potência



Serviços que podem ser Feitos pela 
Escola Sem o acompanhamento da 

SMED

Revestimentos

 Troca de peças soltas – piso ou parede (cerâmica, piso vinílico, 
parquêt) por mesmo material.

 Troca de rodapés ou guarnições de madeira
 Rebocos ou outros revestimentos em pequenas áreas afetadas 

(até 10 m²)
 Pinturas internas ou externas

Esquadrias

 Substituição de folhas de portas, guarnições, dobradiças, 
fechaduras e maçanetas

 Troca de vidros (como manutenção)
 Conserto de portas ou janelas emperradas
 Instalação de grades ou telas mosqueteiras



Serviços que podem ser Feitos pela 
Escola Sem o acompanhamento da 

SMED

Paisagismo

 Limpeza ou capina de pátios (CODECA)
 Corte ou poda de árvores (SEMMA)
 Organizar hortas ou jardins
 Conserto de cercas, grades ou portões existentes

Drenagens
 Limpeza de tubulações de drenagem, grelhas, ralos, caixas de 

passagem e demais dispositivos de coleta e destinação de 
águas pluviais ou servidas



• Troca de uso de ambientes;
• Aumento ou abertura de novos vãos para portas e janelas;
• Divisão de ambientes;
• Demolição/ construção de paredes;
• Execução de rampas e escadas;
• Execução de novos revestmentos e pisos;
• Execução de novas coberturas ou toldos;
• Execução ou reparos em estruturas de concreto armado, aço ou madeira
• Instalação de corrimãos e guarda-corpos;
• Movimentação de solos (cortes e aterros);

Serviços que podem ser Feitos pela Escola 
que PRECISAM de AUTORIZAÇÃO e de 

ACOMPANHAMENTO da SMED



• Construção e reformas de muros;
• Construção e reformas de banheiros e cozinhas;
• Construção e reformas em instalações hidrossanitárias;
• Construção e reformas de instalações elétricas;
• Construção e reformas de telhados;
• Conserto de rachaduras;
• Serviços de drenagem;
• Serviços relacionados ao PPCI.

Serviços que podem ser Feitos pela Escola 
que PRECISAM de AUTORIZAÇÃO e de 

ACOMPANHAMENTO da SMED



Ao contratar uma empresa/pessoa para executar uma obra ou serviço, verificar:
I. Registro da empresa (CNPJ atvo/Inscr. Estadual/ Inscr. Municipal, CREA/CAU, etc);
II. Qualificação e organização (cursos, EPIs, etc.);
III. Responsável da empresa (responsável técnico e responsável jurídico).

OBS: 
i. Compras e Serviços podem ter dispensa de licitação quando não caracterizarem 

divisão da mesma e não ultrapassarem R$ 17.600,00.
ii. Da mesma forma obras e serviços de engenheira (onde a contratação de Responsável 

Técnico é Obrigatória) podem ter dispensa de licitação, quando não caracterizarem 
divisão da mesma e não ultrapassarem R$ 33.000,00

Não Esqueça!!!



Escola/Creche Objeto

EMEF Abramo Pezzi Obras de drenagem e serviços complementares

EEI Anilde Magi instalação de corrimão em tubo circular na escada interna

EEI Antonieta Pistorello Execução de obra da manta no telhado e entrada de energia trifásica

EEI Aurora Milesi Rizzi Retirada de revestimento cerâmico e obras acessórias

EEI Carolina Sutil de Oliveira e Alaíde Monteiro Serviços emergenciais

EMEF Catulo da Paixão Cearense Recuperação da sala de recursos

EEI Dr. Renan Falcão de Azevedo construção do muro de contenção e fechamento do pátio

EEI Campos da Serra Sondagem

EEI Tia Gema Troca de Telhado da Sala Anexa

EMEF Cidade Nova Aprovação de novo Projeto de APPCI

Obras Acompanhadas 2017-2019



Obras Acompanhadas 2017-2019

Escola/Creche Objeto

EMEF Érico Cavinato Serviços emergenciais para impedir colapso de fechamentos e contenção

EMEF Governador Roberto Silveira Criação de entrada de estudantes no prédio do antigo Mutirão

EMEF Profª Arlinda Lauer Manfro Adaptação do espaço

EMEF Governador Roberto Silveira Adequação de entrada de energia trifásica

EMEF Laurindo Luiz Formolo Reforma do piso da sala de recursos e instalações pluviais

EMEF Laurindo Luiz Formolo Cobertura do telhado da biblioteca com manta asfáltica

EEI Planalto Rio Branco (Mario David Vanin) Troca de forro

EEI Planalto Rio Branco (Mario David Vanin) Cobertura do telhado com manta asfáltica

EEI Planalto Rio Branco (Mario David Vanin) Construção de rampa de acessibilidade da entrada da escola

EMEF Senador Teotonio Vilela Manutenção do Piso de Basalto Irregular

Obtenção de 22 APPCI

9 EMEF (Assis Brasil, Caetano Costa Milan, Dr. Liberato Vieira Cunha, 
Lobo da Costa, Padre Leonardo Murialdo, Prof. Arlinda Lauer Manfro (2), 

Santo Antonio, São Valentin, 21 de Abril); 13 EEI (São Francisco de Assis, 
Vovo Phelomena, Wanda Rossato Pontaltti, Alaide Monteiro, Crescer e 

Aprender - Casa 1 e Casa 2, Prof. Maria do Carmo Ioppi, Walmor Witeck, 
Carolina Sutil de Oliveira, Casa da Criança, Geni Adelia Dalle Molle, 

Marquinhos, Planalto)



Obras Em Andamento 2019

Escola/Creche Objeto

EMEF Arnaldo Balve Reforma geral

EEI Crescer e Aprender Obra de reforma Geral e das instalações Elétricas

EEI Dolaimes Stedile Angeli Reforma de telhado e demais serviços

EMEF Governador Roberto Silveira Reforma geral e reforços nas fundações



Obras Que Iniciarão Ainda em 2019

Escola/Creche Objeto

EMEF Dolaimes Stedile Angeli Construção de gradil de concreto armado pré moldado

EMEF São Vicente de Paulo demolição e reconstrução da rampa de acesso a pedestres



Projetos Executados em 2019
Aguardando Recursos

Escola/Creche Objeto

EMEF Afonso Seco Projeto para execução da Construção Escola nova em analise no SIMEC

EEI Campos da Serra Projeto para execução da Construção



Projetos Em Fase Final Desenvolvimento neste 
Momento – EMEF Laurindo Luiz Formolo
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Projetos Em Desenvolvimento neste 
Momento – EMEF Atliano Pinguello
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Projetos Em Desenvolvimento neste 
Momento – EMEF Atliano Pinguello



Obrigado pela Atenção!!!
Duvidas ou 

Questonamentos??????.

Obrigado pela Atenção!!!
Duvidas ou 

Questonamentos??????.
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