
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RELATÓRIO FÍSICO - FINANCEIRO/2011

PROGRAMA

MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

AÇÕES

• Garantia de fardamento a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino.

• Garantia de kit de trabalho pedagógico a todos os profissionais da educação.

• Garantia de Formação Continuada para todos os trabalhadores em educação
nos diversos formatos: Conferências, Seminário e Grupos de Estudos (Alfabetizar
com Sucesso, Se Liga e Acelera, Save The Children, Relações Étnico Raciais,
Educação Especial, Paulo Freire Alfabetizado, Merendeira, Profuncionário e
Formação Pela Escola).

• Garantia da vivência de projetos escolares referentes às datas comemorativas e
culturais.
• Aquisição e distribuição de materiais de consumo para as Escolas da Rede
Municipal.
• Aquisição de material de consumo necessário ao desenvolvimento do Programa
da Merenda Escolar.
• Aquisição e distribuição de materiais tecnológicos para uso e construção das
tecnologias na perspectiva do desenvolvimento sustentável.

• Locação de veículos para acompanhamento/monitoramento das atividades
pedagógicas e administrativas das escolas.

• Prestação de serviços diversos.

• Manutenção de bandas marciais, musicas e contratação de serviços de maestro
para as escolas do Ensino Fundamental.

• Aquisição/ manutenção de mobiliário e equipamentos.

DESPESAS EXECUTADAS

1.124.608,49

Maria do Socorro Alves Monteiro
Secretária de Educação

Port. 006/2009 de 13/01/2009
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RELATÓRIO FÍSICO - FINANCEIRO/2011

PROGRAMA

ESTRUTURA FÍSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

MERENDA ESCOLAR

AÇÕES

• Manutenção de infra-estrutura do Parque Escolar (elétricas, hidráulicas e outras).

• Locação de espaço para funcionamento de escolas e depósitos da Secretaria de
Educação.

• Distribuição de água potável ás escolas do sistema municipal através de carro
pipa.

• Garantia de acesso à escola para crianças, jovens e adultos da zona rural,
através do uso do transporte escolar.

• Garantia de participação de crianças, jovens e adultos da zona rural e urbana
em atividades culturais, esportivas e pedagógicas.

• Manutenção dos veículos que compõem o património da Secretaria de Educação
e são destinados ao transporte escolar.

• Garantia de merenda a todos os educandos da Rede Municipal de Ensino.

• Aquisição de géneros para merenda escolar através do Programa da Agricultura
Familiar.

DESPESAS EXECUTADAS

528.825,40

2.914.686,43

682.627,87

Maria do Socorro Alves Monteiro
Secretária de Educação

Port. 006/2009 de 13/01/2009
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PROGRAMA

GESTÃO DE PESSOAS

PLANEJAMENTO E GESTÃO

AÇÕES
• Garantia do Piso Nacional para os profissionais do Magistério vinculados ao
FUNDES 60%.

• Despesas com outros profissionais da educação.

• Reestruturação, homologação, publicação e implementação do Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério.
• Garantia de contribuição financeira aos professores na perspectiva da
universalização da formação em nível de graduação.
• Garantia de progressão por titulação e por tempo de serviço aos profissionais no
exercício do Magistério.
• Acompanhamento e garantia dos direitos aos servidores (licença médica, licença
prémio, substituições e férias)
• Contratação temporária de pessoal para o exercício da docência e dos serviços
administrativos.

• Contratação de serviços de apoio - terceirizados.

• Encontros de Formação/Estudo com os Conselhos de Educação (CAE, CME e
Conselhos Escolares).
• Encontros de Acompanhamento e Monitoramento do Plano de Ações Articuladas
-PAR.
• Encontros de formação na perspectivas de construção do Plano Municipal de
Educação - PME - Gestão 201 1 à 2020.

TOTAL GERAL

DESPESAS EXECUTADAS

13.571.584,35

6.500,00

18.828.832,54

Maria do Socorro Alves Monteiro
Secretária de Educação

Port. 006/2009 de 13/01/2009
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