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Manual de Pequenos Reparos para as Escolas Estaduais.
Introdução
Pequenos reparos poderão ser classificados como reparos que não se
caracterizam como obras de construção, ampliação e reforma, e sim como
manutenção, conservação e pequenos reparos nas unidades escolares.
Estes se caracterizam por serem de pequeno porte e que colaboram para a
melhoria física das unidades escolares, uma vez que restaura a confiança dos
alunos no ensino, gerando assim um ambiente de aprendizado salutar.

Objetivo
 Melhorar a qualidade da estrutura física das unidades escolares;
 Tornar o ambiente escolar agradável, proporcionando o bem estar aos
nossos alunos;
 Restaurar a segurança nas unidades escolares;

Referencial
O MTO (Manual Técnico de Orçamento) referencia que ‘’registra o valor das
despesas com serviços de reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e
adaptações de bens imóveis, sem que ocorra ampliação do imóvel; reparos em
instalações elétricas e hidráulicas; reparos, recuperações e adaptações de
biombos, carpetes, cortinas, toldos, divisórias e lambris, limpeza de fossa e afins’’.
Para que estas manutenções e conservações nas unidades escolares
ocorram, às mesmas receberão recursos compreendidos entre R$ 2.000,00 (dois
mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser repassado para a escola
contemplando-as. Este repasse será efetuado conforme a quantidade de ambientes
de cada unidade escolar.
Vale ressaltar que as Escolas Indígenas, receberão o valor de R$ 1.000,00
(mil reais), uma vez que a sua estrutura física escolar é de pequeno porte.

Compreendem pequenos reparos:
 Troca de parte hidráulica (chuveiros, torneiras, pias, vasos, caixas de
descarga, reparos em vazamentos, entupimentos, troca de sifão, troca de
bóia);
 Troca de esquadrias (fechaduras, dobradiças, portas e vidros das janelas
das salas de aula);
 Troca de parte elétrica (interruptor, lâmpada, tomadas, disjuntores,
ventiladores e fiação em pequenas quantidades);


Troca de telhas (compra e troca de telhas, troca de ripas e caibros em
pequenas quantidades);

 Serviços gerais (colocação de espelhos, manutenção de quadros
negro/branco, persianas, cortinas, toldos, armários e etc.).

