CONCEITO
• O projeto aquarela tem como objetivo a manutenção da pintura de toda a
unidade educacional para padronização estética;

• Visa contribuir para um ambiente agradável, acolhedor e lúdico que possa
estimular a criatividade e o desenvolvimento das atividades educacionais;
• Objetiva viabilizar o fortalecimento dos vínculos afetivos da comunidade
escolar, estimulando a conservação do patrimônio público, e;
• Busca revitalizar a pintura da unidade escolar, permitindo maior
salubridade dos ambientes e melhor identificação junto a comunidade;
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PRÉ
REQUISITOS
•

A Unidade não pode ter sido atendida recentemente com serviço de pintura pelos recursos: PDE;
Recurso Descentralizado; Contratos de Manutenção ou Reforma derivadas da Ata de Registro de
Preços; Contratos de reformas e ampliações derivados de Licitação;

•
•

A Unidade não pode estar na demanda com previsão para iniciar
reformas que contemplem pintura;

•

Serão aptas as edificações que não precisem de reparo estrutural antecedendo a pintura;

•

A Unidade Escolar que aderir ao Projeto Aquarela MT, deverá se
comprometer a realizar a pintura até 31/01/2023.

•
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COMO SOLICITAR
A escola poderá solicitar recurso de acordo com o valor previsto na
Instrução Normativa 010/2022/GS/SEDUC, que altera a IN N°
019/2021/GS/SEDUC.

1

•
•

A Unidade Escolar deve encaminhar a
solicitação com todos os documentos via
e-mail à coordenadoria de Infraestrutura da
DRE;

4

•

É necessária a conferência de quantitativos
dos materiais solicitados pela escola em
coerência com o porte de cada unidade
(seguir orçamentos parâmetros em anexo);

•

Após aprovado pela DRE, a mesma deverá
gerar um processo via SIGADOC, anexar a
justificativa, os orçamentos e o parecer do
Coordenador (a) da DRE;

2

•

O coordenador da DRE fará a conferência se
a unidade escolar atende os requisitos da
instrução normativa e deste orientativo, e
dos orçamentos encaminhados;

5

3

•

A conferência dos orçamentos se dará da
mesma forma realizada para as solicitações
de recurso descentralizado pela consulta do
CNPJ e CNAE da empresa;

6 • Encaminhar solicitação para Gabinete da
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Secretaria Adjunta de Infraestrutura e
Patrimônio- SAIP, para analisar pedido da
DRE.

SUOB/SAIP/
GS - SEDUC

DRE

UNIDADE
ESCOLAR

PASSO A PASSO
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Solicitar
recurso para a
DRE via e-mail

Conferir se a
solicitação
atente aos prérequisitos

Emitir
parecer de
reprovação

FIM

Gerar
processo no
SIGADOC
Emitir
parecer de
reprovação

FIM

Analisar
pedido da DRE

Emitir
parecer de
aprovação

Transferir
recurso

FIM

DOCUMENTOS

• Ofício da unidade escolar informando qual serão os serviços realizados
e em quais ambientes. Exemplo: “Solicitação de material para pintura
das esquadrias de 5 salas de aula”; “Solicitação de material para
pintura das paredes internas de 2 salas de aula”; “Solicitação de
material para pintura interna da biblioteca ”;

• 3 (três) orçamentos de materiais contendo os mesmos itens e
quantidades. Obs.: Caso o fornecedor determine um prazo de
validade, este prazo deve ser de no mínimo 30 dias.
• Relatório Fotográfico comprovando a necessidade do recurso;
• Parecer do Coordenador (a) da DRE.
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MATERIAL
DE APOIO
MANUAL DE PINTURA
O manual de pintura elaborado pela equipe técnica da
Superintendencia de Obras - SUOB, tem por finalidade orientar o uso e
aplicação das tintas: onde e como deve ser empregado na unidade.
O manual será encaminhado para todas as DREs nos e-mails das
Coordenadorias de Infraestrutura;
Obs.: Os coordenadores de infraestrutura das DREs deverão auxiliar e
orientar os gestores das unidades escolares quanto a lista de materiais
e ao cumprimento do manual de pintura.
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MATERIAL
DE APOIO
ORÇAMENTOS PARÂMETROS
Material elaborado com base no quantitativo utilizado
para o serviço de pintura, devendo ser utilizado como
parametro na análise dos orçamentos pela coordenadoria
de infraestrutura da DRE.
As estimativas de quantitativos foram feitas com base nas
edificações de 6 a 20 salas, Quadras e/ou Refeitórios.
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DÚVIDAS E INFORMAÇÕES

SUOB/SAIP
Fone: (65) 3613-2540
Horário de Funcionamento:
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00

Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso
Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, Quadra 01, Lote 05,
Setor A, Centro Político Administrativo| CEP 78049-906
Cuiabá-MT

rafael.machado@edu.mt.gov.br
daiane.viana@edu.mt.gov.br
recurso.descentralizado@edu.mt.gov.br

