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DECRETO Nº 3.403/2017, DE 03 DE JULHO DE 2017.
DISPÕE SOBRE: “INSTITUÍ O PROGRAMA
“APOIE UMA ESCOLA/CRECHE”, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CASSIA
REGINA ZAFANNI FURLAN,
Prefeita Municipal da Estância Turística de
Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais, e
Considerando que a iniciativa privada vem
demonstrando interesse em colaborar e apoiar programa que tem como objetivo a
realização de pequenos reparos, manutenção, melhorias e pintura das unidades
escolas/creches da Rede Municipal de Ensino, seja através de custeio e doações de
materiais/equipamentos, ou da prestação de serviços voluntários/mão-de-obra,
DECRETA:
Art. 1º. Fica instituído, no âmbito à Secretaria Municipal de Educação e
Esportes, o Programa “APOIE UMA ESCOLA/CRECHE”, que tem por objetivo o
apoio, por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, às unidades escolares /creches
integrantes da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino.
Art. 2º. Os interessados proponentes que pretendem participar do
Programa “APOIE UMA ESCOLA/CRECHE” promoverá o apoio mediante:
I- custeio e/ou execução direta de pequenos reparos, manutenção,
melhorias e pintura nos prédios onde funcionem as unidades escolares/creches;
II- doação de bens móveis, materiais e/ou equipamentos necessários e
úteis ao funcionamento das unidades escolar/creche;
III- fornecimento de mão-de-obra, voluntária ou onerosa para o
proponente, para realização pequenos reparos, manutenção, melhorias e pintura das
unidades escolares/creches.
§ 1º. A pessoa física ou jurídica deverá apresentar proposta formal a qual
será encaminhada diretamente à Secretaria Municipal de Educação e Esportes (SMEE),
que avaliará e analisará as proposta e a real necessidade da unidade escolar/creche.
§ 2º. Os interessados proponentes poderão indicar a escola/creche
municipal a que se destina o apoio.
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§ 3º. As escolas/creches disponíveis para o apoio poderão ser visitadas
pelos interessados proponentes, mediante prévio agendamento com a Diretora da
respectiva unidade, a fim de viabilizar o plano de trabalho a ser proposto.
§ 4º. A realização de pequenos reparos em prédio onde funcione unidade
escolar/creche, que importe alteração estrutural, deverá ser previamente autorizada pela
Divisão Municipal de Engenharia.
§ 5º. Poderão ser recusadas as propostas que se afigurem obviamente
contrárias ao interesse público, hipóteses que a rejeição da proposta deverá ser
justificada pela SMEE.
§ 6º. Será permitido mais de um apoio em favor de uma mesma unidade
escolar/creche, cada qual com seu proponente, desde que não possuam o mesmo objeto
e as propostas sejam aprovadas pela SMEE, após análise da conveniência e
oportunidade das adoções propostas.
Art. 3º. As propostas de parcerias aceitas serão registradas na SMEE e os
interessados comunicados da decisão para fins de assinatura do Termo de Entrega e
Recebimento em Doação, onde será discriminado todos os materiais e equipamentos
doados, inclusive, quantidade e marca, bem como os serviços a serem prestados, na
forma do Anexo I desde Decreto.
Art. 4º. Para que haja fornecimento de mão-de-obra, sendo ela
remunerada ou não, o proponente deverá exigir do prestador de serviços a assinatura do
Termo de Compromisso, comprometendo-se a nada exigir a que título for do Município,
na forma do Anexo II do presente Decreto.
Art. 5º. A contratação de serviços pelo proponente para os fins previstos
neste Decreto, não importará em quaisquer hipóteses a responsabilidade do Município
pelo pagamento das despesas decorrentes de tal contratação.
Art. 6º. É vedado, em qualquer hipótese, o repasse de recursos financeiros
pelo proponente ao Poder Público Municipal ou diretamente à unidade escolar/creche,
para fins de atendimento deste Decreto.
Art. 7º. Será permitido o proponente divulgar as ações adotadas no âmbito
do Programa “APOIE UMA ESCOLA/CRECHE”, devendo, contudo, tal divulgação
contar a anuência prévia da SMME, não sendo permitido, entretanto, o uso da
divulgação para fins eleitorais ou comerciais.
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Art. 8º. Os bens móveis e/ou equipamentos adquiridos, produzidos,
transformados ou construídos, assim como as benfeitorias e acessões decorrentes de
obras realizadas no âmbito do Programa “APOIE UMA ESCOLA/CRECHE” serão
imediatamente incorporados ao patrimônio da unidade escolar/creche municipal.
Art. 9º. Além das atribuições já mencionadas neste Decreto, competirá, à
Secretaria Municipal de Educação e Esportes (SMEE):
I- coordenar e gerenciar o Programa “APOIE UMA ESCOLA/CRECHE”,
apurando as necessidades de cada unidade escolar/creche da rede pública municipal;
II- relacionar as unidades escolares/creches que participarão do Programa,
recomendando as medidas necessárias a cada unidade;
III- fiscalizar a execução das propostas, devendo exigir a adequação dos
meios de execução de forma a torna-las compatíveis com as atividades escolares, as
necessidades reais da unidade escolar/creche e com os objetivos traçados pela SMEE;
IV- promover o inventário dos bens e/ou equipamentos doados às
unidades escolares/creches no âmbito do Programa.
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Estância Turística de Presidente Epitácio, 03 de julho de 2017.

CASSIA REGINA ZAFFANI FURLAN
Prefeita Municipal
Registrado na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente
Epitácio, na data supra.
Hermelindo Alberto Villalba
Secretário de Administração
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ANEXO I
Decreto nº 3.403/2017
TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO EM DOAÇÃO SEM ENCARGOS
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
Aos ______ (_____) dias do mês de ______ do ano de _____, pelo
presente
instrumento,
de
um
lado
como
PROPONENTE/DOADOR
__________________,
(qualificação)_____________,
com
endereço
___________________, nº _______, nesta cidade de Presidente Epitácio/SP, e de outro
lado, como DONATÁRIO o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO, pessoa
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 55.293.427.0001/17, com sede a
Praça Almirante Tamandaré nº 16-19, neste ato representado pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES (SMEE), por intermédio do Sr. (a)
Secretário(a) Municipal______________________________, nos termos do Decreto nº
3.403/2017, de 03.07.2017, resolvem firmam o presente instrumento e por este ato, o
Doador doa e o tem como doado ao Donatário, ____________ (bens
móveis/equipamentos ou serviços) à unidade escolar/creche__________________, que
abaixo específica:
a)

bem (ns) móvel (is) ou serviço (s) consistente em:___________ (descrição do
bem móvel ou serviço doado).
b)
caberá ao Donatário: ___________________(descrever a utilização e destinação
do bem ou serviço doado) junto a_______________(nome da creche/escola).
c)
a Secretaria Municipal de Educação e Esportes fica responsável pela fiscalização
e utilização dos bens ou serviços recebidos em doação.
d)
__________(demais considerações que julgar necessárias pelas partes).
E por estarem de pleno acordo, assinam o presente termo em 02 (duas)
vias de igual teor e para o mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo.
_________________________________________
Secretário(a) Municipal de Educação e Esportes
______________________________________
Doador
Testemunhas:
1)____________________________________________________
Nome:
RG
2)____________________________________________________
Nome:
RG
___________________________________________________________
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ANEXO II
Decreto nº 3.403/2017
TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente termo, _________________________________(qualificação),
comprometo-me a nada exigir do Município de Presidente Epitácio à qualquer título, em
decorrência da prestação de serviço voluntário, mão-de-obra, ou contração de serviços
terceiros, em decorrência da proposta de apoio ao Programa “APOIE UMA
ESCOLA/CRECHE”, eximindo o Poder Público Municipal de quaisquer
responsabilidades, inclusive pelo pagamento das despesas decorrentes de contratação.
Para que surta os seus regulares efeitos vai devidamente assinado, na presença
de duas testemunhas abaixo.
Estância Turística de Presidente Epitácio, ____/_____/______.

_________________________________________
Compromissado

Testemunhas:

1)____________________________________________________
Nome:
RG

2)____________________________________________________
Nome:
RG
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