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OBJETIVO: 

Atender com apoio suplementar novas matrículas de educação infantil aos 
estabelecimentos educacionais públicos, instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 
sem fins lucrativos conveniadas com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), expandindo a 
quantidade de matrículas de crianças entre 0 e 6 anos de idade.   Os recursos transferidos nos 
termos do caput poderão ser aplicados nas despesas de manutenção e desenvolvimento da 
educação infantil, nos termos do art. 70 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
excetuadas as listadas em seus incisos IV, VI e VII. 
 
MOVIMENTAÇÃO EXCLUSIVA NA CONTA DO PROGRAMA E POR MEIO ELETRÔNICO: 

Os valores creditados nas contas dos programas só podem ser movimentados nessas 
contas, por meio de operações eletrônicas em que o destinatário da movimentação seja 
identificado, conforme Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011. É proibido transferir os 
recursos repassados pelo FNDE para outra conta, mesmo que o titular seja o próprio ente 
executor. E também é proibido realizar saques de recursos dessa conta, mesmo que seja para 
pagar despesas dos programas.  

Todo e qualquer pagamento a credores ou prestadores de serviços deve ser feito por 
meio eletrônico: DOC, TED ou ordem bancária. Essa determinação é indispensável para que se 
identifiquem todos os fornecedores ou prestadores de serviços beneficiários dos pagamentos, 
garantindo a rastreabilidade dos gastos e do uso dos recursos repassados, avaliada por ocasião 
da prestação de contas ao FNDE 
 
JUSTIFICATIVA 

mailto:semece@sãofelipe.ro.gov.br
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm


O presente plano de trabalho cumpre uma exigência do PROGRAMA EI MANUTENÇÃO 
NOVOS ESTABELECIMENTOS conforme resolução CD/FNDE nº 16, de 16 de maio de 2013 e 
demais resoluções vigentes do FNDE. Cabe registrar que este projeto vem ao encontro do 
cumprimento da Meta I da Lei Municipal nº 602/2015 de 30 de junho de 2015. 

 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

 
Melhorar a qualidade da Educação Infantil e ampliação de vagas ofertadas pelo 

município. 
 

 
MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO: 
 

O acompanhamento será feito pela equipe executora e, ao final do período proposto para 
a execução do projeto, será realizada reunião com os Diretores das Escolas de Educação 
Infantil e professores para a apreciação e entrega dos documentos finais relativos à realização 
do Projeto Executivo.  

Terá o acompanhamento do CACS FUNDEB para aquisição  
 
EQUIPE EXECUTORA 
 

A Secretaria Municipal de Educação acompanhará e coordenará o projeto de execução.  
 

Todas as empresas/pessoas jurídicas serão contratadas através de processo a ser 
definido pela executora/proponente e que estejam em conformidade com a legislação e as 
normas vigentes e aplicáveis. 
 
APLICAÇÃO DO RECURSO POR SEGMENTO e de acordo com a legislação vigente; 

Remuneração e 
aperfeiçoamento do 
pessoal docente e demais 
profissionais da educação 
(inciso I do art. 70 da Lei 
de Diretrizes e Bases da 
Educação - LDB) 

  
 
 
 
 
 
 

194.006,81 

Remuneração dos demais profissionais da educação que 
atuam na realização de serviços de apoio técnico-
administrativo e operacional, nestes incluída a manutenção 
de ambientes e de instituições, em efetivo exercício na 
educação infantil, tais como: auxiliar de serviços gerais 
(manutenção, limpeza, segurança, preparação de merenda 
etc.), auxiliar de administração (serviços de apoio 
administrativo), secretário (a) da escola, entre outros lotados 
e em exercício nas escolas ou órgão/unidade administrativa 
da educação infantil pública. 

Formação continuada, dos profissionais do magistério 
(docentes, profissionais que exercem atividades de suporte e 
assessoramento pedagógico, em apoio à docência: direção 
ou administração escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão, orientação educacional, coordenação 
pedagógica) permanente ou temporário em efetivo exercício 
na educação infantil. 

javascript:LinkTexto('LEI','00009394','000','1996','NI','A','70','')
javascript:LinkTexto('LEI','00009394','000','1996','NI','A','70','')
javascript:LinkTexto('LEI','00009394','000','1996','NI','A','70','')


Formação continuada, dos demais profissionais da educação 
que atuam na realização de serviços de apoio técnico-
administrativo e operacional, nestes incluída a manutenção 
de ambientes e de instituições, em efetivo exercício na 
educação infantil, tais como: auxiliar de serviços gerais 
(manutenção, limpeza, segurança, preparação de merenda 
etc.), auxiliar de administração (serviços de apoio 
administrativo), secretário (a) da escola, entre outros lotados 
e em exercício nas escolas ou órgão/unidade administrativa 
da educação infantil pública. 

Formação inicial (habilitação profissional da docência, em 
conformidade com o disposto no art. 62 da LDB) de 
professores da educação infantil. 

Aquisição de material 
didático escolar (inciso VIII 
do art. 70 da LDB) 

Aquisição de materiais didático escolares diversos destinados 
a apoiar o trabalho pedagógico da educação infantil (livros de 
literatura infantil, livros ilustrativos, livros de referência para o 
professor de educação infantil, cd's, jogos, brinquedos etc.). 
Em caso de necessidade de renovação de biblioteca na 
escola com livros infantis, há a LEI Nº 12.244 DE 24 DE 
MAIO DE 2010 que dispõe sobre a universalização das 
bibliotecas nas instituições de ensino do país. Até maio de 
2020, todas as escolas do país, públicas e privadas, deveriam 
ter bibliotecas com bibliotecário responsável e um acervo 
equivalente a pelo menos um livro por aluno matriculado. Há 
um projeto de Lei aprovado pela câmara, para redefinição e 
prorrogação de prazo da lei conforme extraído do site 
https://www.publishnews.com.br/materias/2019/08/19/camara-
aprova-projeto-que-altera-definicao-de-biblioteca-escolar   
extraído em 22/09/2021. 

 
 
 
 

129.337,88 

 Total do plano de aplicação 
R$ 

323.344,69 

 

O valor do aporte financeiro, é necessário para desenvolver as atividades descritas nesse 

Plano de Trabalho, em virtude do município ter novas matrículas de crianças.  

 
São Felipe D’Oeste / RO, julho de 2022 

 
  

 
_____________________________________________ 

Izaque Alves 
PORT.113/GAP/22 

Secretário Municipal de Educação  
Cultura Esporte e Lazer  
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