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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2016

2ൻඃൾඍඈ:Locação de licença de uso de software de Processo Legislativo
H 'HVHQYROYLPHQWR GH:(%6,7( LQFOXLQGR VXSRUWH WpFQLFR WUHLQDPHQWR GH
pessoal no uso das funções dos softwares, manutenção e atualização do software,
DVVLVWrQFLDWpFQLFDPHQVDOHTXDQGRVROLFLWDGRSHOD&kPDUDGH9HUHDGRUHVGH/HPH
sem limites de visitas, que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas
QRVLWHQVREMHWRGD/LFLWDomR2VVRIWZDUHVVHUmRIRUQHFLGRVQDPRGDOLGDGHGH
locação e licença de uso. O Banco de dados será de propriedade da Câmara
0XQLFLSDOGH/HPHFRQIRUPHHVSHFL¿FDomRFRQVWDQWHQRANEXO I do edital.
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Disciplina a colocação de lona, tela ou outra forma de
proteção sobre caçambas que transportam cargas no
município de Leme e dá outras providências.

A Secretária da Saúde e Secretária de Educação no uso de suas atribuições
OHJDLVKRPRORJDPRUHVXOWDGRGR3UHJmR(OHWU{QLFRQDGMXGLFDQGR
as empresas conforme segue:
LOTE 01 – VENTISOL DA AMAZÔNIA INDUSTRIA DE APARELHOS
ELÉTRICOS LTDA – R$ 6.450,00
LOTE 02 – VENTISOL DA AMAZÔNIA INDUSTRIA DE APARELHOS
ELÉTRICOS LTDA – R$ 36.300,00
LOTE 03 – LSR MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - EPP – R$ 60.500,00
LOTE 05 – LSR MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - EPP – R$ 149.999,50
)LFDP DV HPSUHVDV DGMXGLFDWiULDV FRQYRFDGDV SDUD DVVLQDWXUD GD$WD GH
Registro de Preços, nos termos do edital.
Leme, 29 de fevereiro de 2.016.
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que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Maria Tereza Ap. Moi Gonçalves
SECRETÁRIA DA SAÚDE

Art. 1º -O depósito e o transporte em caçambas de entulhos, terras, agregados, galhos de árvores e qualquer material deve ser executado de forma a não
provocar derramamentos na via pública e poluição local, devendo ser respeitadas
as seguintes exigências.

Flávia Elizabeth Terossi Dias
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

a)É obrigatória a colocação de uma lona, tela ou outra forma de proteção
sobre as caçambas metálicas estacionárias e nas carrocerias dos veículos que
transportam cargas de entulho, terras, agregados, galhos de árvores e qualquer
material, durante sua remoção e transporte.
b)Os veículos com caçambas deverão trafegar com carga rasa, limitada a
borda de caçamba, sem qualquer coroamento, sempre com cobertura ou outro
dispositivo que impeça a queda de material durante seu transporte;
c)Durante a carga e descarga dos veículos, deverão ser adotadas precauções,
de modo a não gerar riscos a pessoas e veículos em trânsito pelo local.
d)Será responsável única, a empresa proprietária da caçamba, se em trânsito,
o veículo que ocasionar riscos ou danos às pessoas ou coisas, sendo estas públicas
ou particulares.
3DUiJUDIR2GHVFXPSULPHQWRDRGLVSRVLWLYRQRFDSXWVXMHLWDUiRVSURprietários ou empresas responsáveis pelos veículos o pagamento de multa no
YDORUGH5 WUH]HQWRVUHDLV KLSyWHVHHPTXHRLQIUDWRUVHUiQRWL¿FDGR
a recolhe-la aos cofres municipais dentro do prazo de 15 (quinze) dias corridos,
VRESHQDGHFREUDQoDMXGLFLDO
Parágrafo 2º -Na hipótese de reincidência da infração, a multa será aplicada
em dobro.
Art. 2º -O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei, bem como
DWULEXLUiDFRPSHWrQFLDSHOD¿VFDOL]DomRHQRPDLVTXHFRXEHUQRSUD]RGH
(sessenta) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor no prazo de 60 (sessenta) dias após sua
publicação.
Leme, 25 de fevereiro de 2016.
PAULO ROBERTO BLASCKE
Prefeito do Município de Leme

/(0(35(9
PORTARIA Nº 10 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2016.
EXONERA SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO
EM PROVIMENTO EFETIVO DE AGENTE ADMINISTRATIVO.
-RVp&DUORV0DUWLQL-XQLRU'LUHWRU3UHVLGHQWHGR5HJLPH3UySULRGH3UHYLGrQcia Social dos Servidores Públicos do Município de Leme – LEMEPREV, no uso
de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar nº 564 de
29 de dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 623 de 14 de dezembro de 2011.
CONSIDERANDO a solicitação contida no requerimento de 25 de fevereiro
de 2016.
Artigo 1º - EXONERAR, a pedido, o servidor público HENRIQUE MONTEIRO DE MORAES, portador do RG SSP/SP nº 36.183.436-6, nomeado em caráter
HIHWLYRSDUDRFDUJRGH$JHQWH$GPLQLVWUDWLYRDWUDYpVGD3RUWDULD/(0(35(9
nº 52 de 31 de agosto de 2015.
Artigo 2º - Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 01 de março de 2016.
JOSÉ CARLOS MARTINI JUNIOR
Diretor Presidente

,PSUHQVD2¿FLDOGR0XQLFtSLRGH/HPH
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ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 12 DE FEVEREIRO DE 2016
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor
da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede
o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
FLAVIA ELAINE DOZZI TEZZA, RG n.º 27.385.365-X, conforme declaração
individual apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar onde exerce seu
horário de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC)
na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargo para
o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I e PROFESSOR SUBSTITUTO
nesta Secretaria de Educação, com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10
de fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 13 DE FEVEREIRO DE 2016
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor
da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede
o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
RENATA LOURENÇO, RG n.º 32.390.674-6, conforme declaração individual
apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar onde exerce seu horário
de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) na
unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargo para o
exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I e PROFESSOR SUBSTITUTO
nesta Secretária de Educação, com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10
de fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 14 DE FEVEREIRO DE 2016
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor
da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede
o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
KELLY CRISTINA MORAES FERNANDES, RG n.º 28.735.475-1, conforme
declaração individual apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar
onde exerce seu horário de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico
Coletivo (HTPC) na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargo para o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I e PROFESSOR SUBSTITUTO
nesta Secretária de Educação, com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10
de fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 15 DE FEVEREIRO DE 2016
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor
da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede
o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
ANGELA CRISTINA GERVINO CASTRO, RG n.º 33.256.566-X, conforme
declaração individual apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar
onde exerce seu horário de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico
Coletivo (HTPC) na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargo para o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I e PROFESSOR SUBSTITUTO

Leme, 29 de fevereiro de 2016

nesta Secretária de Educação, com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10
de fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 16 DE FEVEREIRO DE 2016
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor
da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede
o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
DULCE HELENA VIANA DOS SANTOS, RG n.º 20.085.183-4, conforme
declaração individual apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar
onde exerce seu horário de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico
Coletivo (HTPC) na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargo para o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I e PROFESSOR SUBSTITUTO
nesta Secretária de Educação, com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10
de fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 17 DE FEVEREIRO DE 2016
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor
da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede
o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
VIRGINIA ZANFELICE PRADA, RG n.º 19.138.394-6, conforme declaração
individual apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar onde exerce seu
horário de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC)
na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargo para
o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I e PROFESSOR SUBSTITUTO
nesta Secretária de Educação, com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10
de fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 18 DE FEVEREIRO DE 2016
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor
da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede
o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGH YHUL¿FRXVH DWUDYpV GD GRFXPHQWDomR DSUHVHQWDGD SHOR VHUYLGRU
MARCOS JOSE TEROSSI RG n.º 20.629.376-8, conforme declaração individual
apresentada referente a seu horário de trabalho docente e Horário de Trabalho
Pedagógico Coletivo (HTPC), para o deferimento da solicitada acumulação de
cargo para o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR ESTADUAL e de DIRETOR
nesta Secretária de Educação, com fulcro no artigo 4º e incisos do Decreto n.º
5.744, de 10 de fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o
ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 19 DE FEVEREIRO DE 2016
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor
da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede
o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
LIDINALVA TIMOTEO RG n.º 33.762.426-4, conforme declaração individual
apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar onde exerce seu horário
de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) na
unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargo para o
exercício no ano de 2016.
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Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I e PROFESSOR SUBSTITUTO
nesta Secretária de Educação, com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10
de fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 20 DE FEVEREIRO DE 2016
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor
da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede
o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
TATIANE BARRETO MOURÃO RG n.º 26.800.640-4, conforme declaração
individual apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar onde exerce seu
horário de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC)
na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargo para
o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I e PROFESSOR SUBSTITUTO
nesta Secretária de Educação, com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10
de fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 21 DE FEVEREIRO DE 2016
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor
da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede
o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
MARAISA MOSCARDI RG n.º 43.247.453-3, conforme declaração individual
apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar onde exerce seu horário
de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) na
unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargo para o
exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I e PROFESSOR SUBSTITUTO
nesta Secretária de Educação, com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10
de fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 22 DE FEVEREIRO DE 2016
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor
da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede
o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
RENATO OMAR RANZOONI RG n.º 33.255.845-9, conforme declaração
individual apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar onde exerce seu
horário de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC)
na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargo para
o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I em Pirassununga, e PROFESSOR I nessa Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10 de
fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 23 DE FEVEREIRO DE 2016
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor
da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede
o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
MARA DANIELLE CALORI RG n.º 33.122.922-5, conforme declaração indi-

,PSUHQVD2¿FLDOGR0XQLFtSLRGH/HPH

vidual apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar onde exerce seu
horário de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC)
na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargo para
o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, e PROFESSOR SUBSTITUTO I nessa Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10 de
fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 24 DE FEVEREIRO DE 2016
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor
da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede
o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
SARA BACCIOTTI TUROLA RG n.º 32.757.369-7, conforme declaração individual apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar onde exerce seu
horário de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC)
na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargo para
o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, e PROFESSOR II nessa
Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10 de fevereiro de
2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 25 DE FEVEREIRO DE 2016
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor
da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede
o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta municiSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD$1$
LÚCIA EMERENCIANO CORREA BRANCO RG n.º 22.613.800-8, conforme
declaração individual apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar
onde exerce seu horário de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico
Coletivo (HTPC) na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargo para o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, em Santa Cruz da Conceição
e PROFESSOR I nessa Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º
5.744, de 10 de fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o
ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 26 DE FEVEREIRO DE 2016
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor
da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede
o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
TANIA CRISTINA DA MOTTA MANTOAN RG n.º 20.086.684-9, conforme
declaração individual apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar
onde exerce seu horário de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico
Coletivo (HTPC) na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargo para o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, em Santa Cruz da Conceição
e PROFESSOR I nessa Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º
5.744, de 10 de fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o
ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 27 DE FEVEREIRO DE 2016
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor
da Rede Municipal de Ensino de Leme

,PSUHQVD2¿FLDOGR0XQLFtSLRGH/HPH

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede
o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
LUCIANA NERY DAL DÓ RG n.º 19.375.323, conforme declaração individual
apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar onde exerce seu horário
de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) na
unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargo para o
exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR II, na rede estadual e PROFESSOR II nessa Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10 de
fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 28 DE FEVEREIRO DE 2016
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor
da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede
o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
SHEILA CRISTINA SANTOS LOPES RG n.º 26.277.789-7, conforme declaração
individual apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar onde exerce seu
horário de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC)
na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargo para
o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR II, na rede estadual e PROFESSOR II nessa Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10 de
fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 29 DE FEVEREIRO DE 2016
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor
da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede
o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta municiSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD$1$
CAROLINA COLA MOSCARDO RG n.º 34.505.192-0, conforme declaração
individual apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar onde exerce seu
horário de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC)
na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargo para
o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR II, e PROFESSOR I nessa
Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10 de fevereiro de
2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 30 DE FEVEREIRO DE 2016
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor
da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede
o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
CRISTIANE LUISA DA SILVA RG n.º 26.374.144, conforme declaração individual apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar onde exerce seu
horário de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC)
na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargo para
o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR II, na rede estadual e PROFESSOR I nessa Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10 de
fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 31 DE FEVEREIRO DE 2016
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Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor
da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede
o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
EVELISE HELENA PASSARINI RG n.º 24.757.336-X, conforme declaração
individual apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar onde exerce seu
horário de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC)
na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargo para
o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, e PROFESSOR SUBSTITUTO nessa Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10 de
fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 32 DE FEVEREIRO DE 2016
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor
da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede
o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
FANNI ROBERTA HILDEBRAND SILVA RG n.º 22.813.049-9, conforme
declaração individual apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar
onde exerce seu horário de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico
Coletivo (HTPC) na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargo para o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, e PROFESSOR SUBSTITUTO nessa Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10 de
fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 33 DE FEVEREIRO DE 2016
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor
da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede
o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
MARIA APARECIDA SAMPAIO DE JESUS RG n.º 35.834.123-1, conforme
declaração individual apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar
onde exerce seu horário de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico
Coletivo (HTPC) na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargo para o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, e PROFESSOR SUBSTITUTO nessa Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10 de
fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 34 DE FEVEREIRO DE 2016
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor
da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede
o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
MONALISA APARECIDA PORCENA CAVACHIOLI RG n.º 42.205.854-3,
conforme declaração individual apresentada e expedida pelo diretor da Unidade
Escolar onde exerce seu horário de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) na unidade escolar, para o deferimento da solicitada
acumulação de cargo para o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR II, e PROFESSOR I nessa
Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10 de fevereiro de
2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
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SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 35 DE 26
FEVEREIRO DE 2016
Dispõe sobre a nomeação da Equipe Técnica Local e do
Comitê Local para a elaboração do PAR
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede
a seguinte portaria:
Art. 1º - Ficam nomeados os representantes abaixo indicados para comporem
D(TXLSH7pFQLFD/RFDOSDUDLPSOHPHQWDomRHPRQLWRUDPHQWRGDH[HFXomRGR
PAR - Plano de Ações Articuladas.
- Dirigente Municipal de Educação
Flávia Elizabeth Terossi Dias
7pFQLFRVGD6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH(GXFDomR
Denise Ferreira Ciccaroni Fernandes
Elka Paccelli Scherma
Fábio da Silva Orlandini
Josiane Helita Roel da Roz
Juliana Cristina Terossi
Liliani Della Libera Meira
Luciane C. Cozar de Moraes Braghin
Maria Isabel Pinarelli
6DUDK5RJpULD0RUHLUDGH*RGR\
- Representante dos Diretores de Escola
,GHO\0DUWLQV6DPSDLR
- Representante dos Professores - Zona Rural
Michele Azevedo de Paula
- Representante dos Professores - Zona Urbana
Antonia Moreira de Oliveira
- Representante do Conselho Municipal de Educação
Sonia Aparecida Faggion Albers
5HSUHVHQWDQWHGR4XDGUR7pFQLFR$GPLQLVWUDWLYRGDV(VFRODV
Maiara Gallo
- Representante dos Conselho do Fundeb
5RXV\9LHLUDGH$OEXTXHUTXH
- Representante dos Coordenadores
Adriana Pelais Regente
- Representante da Diretoria de Ensino
Solange Adriano Natálio
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 01 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2016.
Dispõe sobre o Projeto de Recuperação de Aprendizagem contínua e paralela na Rede Municipal de Ensino.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO:
- o disposto na Lei Federal 9.394/96, especialmente no artigo 24, inciso V,
alínea “e”, no artigo 12, inciso V e artigo 13, inciso IV;
A LC 698/2015 que instituiu o Plano Municipal de Ensino em conformidade
com o Plano Nacional de Educação;
- o contido no Decreto Federal nº 7.083/10 e na Portaria Interministerial nº
17/07, que instituem o Programa Mais Educação/MEC;
- a necessidade de oferecer apoio pedagógico aos alunos nos Ciclos de Aprendizagem do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino que ainda não
atingiram o desenvolvimento cognitivo, observado o domínio dos conceitos que
garantam os direitos e as expectativas de aprendizagem para o respectivo ano, a
partir dos resultados obtidos nas avaliações de acompanhamento das aprendizagens;
- a gestão do conhecimento de acordo com os princípios da avaliação para
a aprendizagem;
- o compromisso com a melhoria da qualidade social da educação e com o
DOFDQFHGRVLQGLFDGRUHVGH¿QLGRVSHODVDYDOLDo}HVH[WHUQDVËQGLFHGH'HVHQYROYLPHQWRGH(GXFDomR%iVLFD±,'(%ËQGLFHGH'HVHQYROYLPHQWRGD(GXFDomRGR
Estado de São Paulo - IDESP e Avaliação Municipal da Educação de Leme – AMEL.
RIDWRGHTXHDVDo}HVGHDSRLRSHGDJyJLFRUHTXHUHPXPQRYRSHU¿OGH
SUR¿VVLRQDOSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGRWUDEDOKRQRSURMHWRGH5HFXSHUDomRGD
Aprendizagem.
RESOLVE:
$UW)LFDLQVWLWXtGRR³3URMHWRGH5HFXSHUDomRGD$SUHQGL]DJHP´GHVWLQDGR
aos alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental na conformidade do
disposto na presente Resolução.
3DUiJUDIR ÒQLFR 2 3URMHWR GH TXH WUDWD HVWD 5HVROXomR YLVD DPSOLDU DV
oportunidades de aprendizagem articuladas em formas e metodologias diferenFLDGDVFRPHVWUDWpJLDVTXHFRQGX]DPDRPDLRUHQYROYLPHQWRGDIDPtOLDHGD

,PSUHQVD2¿FLDOGR0XQLFtSLRGH/HPH

comunidade no processo de aprendizagem dos alunos nos Ciclos de Aprendizagem
do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino que ainda não atingiram
o desenvolvimento cognitivo ou o domínio dos conceitos que garanta os direitos
e expectativas de aprendizagem para o respectivo ano, observados os resultados
obtidos nas avaliações do acompanhamento das aprendizagens.
$UW2³3URMHWRGH5HFXSHUDomRGH$SUHQGL]DJHP´GHYHUiDUWLFXODUVH
FRPR3URMHWR3ROtWLFR3HGDJyJLFRGHFDGD8QLGDGH(GXFDFLRQDOHDEUDQJHUi
I – Recuperação Contínua: aquela realizada pelo professor da classe, dentro
GRKRUiULRUHJXODUGHDXODVGRVHGXFDQGRVSRUPHLRGHHVWUDWpJLDVGLIHUHQFLDGDV
TXHRVOHYHPDVXSHUDUVXDVGL¿FXOGDGHV
II – Recuperação Paralela: aquela realizada em horário diverso do da classe
regular e será oferecida aos educandos indicados no parágrafo único do artigo
VHQGRHQWHQGLGDFRPRDomRHVSHFt¿FDSDUDDWHQGLPHQWRGRVDOXQRVTXHQmR
atingiram os conceitos necessários ao seu desenvolvimento de acordo com os
direitos e expectativas de aprendizagem propostos para cada ano no ciclo.
Art. 3º - A Recuperação Contínua será realizada no decorrer de todo o ano
OHWLYRRULHQWDGDLQFOXVLYHSHODSUpYLDGLVFXVVmRHQWUHRV3URIHVVRUHVHD(TXLSH
Gestora da Unidade Educacional, nos horários de trabalho coletivos.
§ 1º - A recuperação referida no caput deste artigo deverá propiciar ao educando os avanços na aprendizagem, por meio da retomada de conhecimentos, do
levantamento de dúvidas, da aplicação do conhecimento em situações problema,
da socialização das respostas, da correção e da devolutiva dos resultados.
§ 2º - Os professores deverão incluir no seu Plano de Trabalho as atividades
GH UHFXSHUDomR FRQWtQXD FRQVLGHUDQGR GH IRUPD HVSHFt¿FD RV FRQWH~GRV GH
matemática. As atividades de alfabetização serão sugeridas pelos Orientadores
7pFQLFRVGD2¿FLQD3HGDJyJLFDSRUPHLRGHDWLYLGDGHVHVSHFt¿FDVDVGL¿FXOGDGHV
dos alunos que compõem cada grupo.
I – os direitos e as expectativas de aprendizagem pautadas nas diretrizes da
6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH(GXFDomRHQR3URMHWRGH5HFXSHUDomRGH$SUHQGL]DJHP
,,  DV LQWHUYHQo}HV SHGDJyJLFDV QHFHVViULDV j VXSHUDomR GDV GL¿FXOGDGHV
detectadas;
III - a utilização de materiais didáticos, dentro de uma abordagem metodológica adequada às necessidades desses educandos;
,9RUHSODQHMDPHQWRGDVDWLYLGDGHVFRPYLVWDVjRUJDQL]DomRGRWHPSRH
espaço na sala de aula;
V - a participação do educando no processo de avaliação para a aprendizagem,
garantindo-se momentos de análise e auto-avaliação a partir dos direitos e das
expectativas de aprendizagem;
VI - os registros como instrumentos que revelem e propiciem a análise e
encaminhamento das ações desenvolvidas, do processo de desenvolvimento dos
HGXFDQGRVGRVDYDQoRVGDVGL¿FXOGDGHV
VII - a gestão da sala de aula, envolvendo a organização do tempo e dos
espaços, a indicação dos recursos necessários ao desenvolvimento das atividades
e a organização dos grupos de trabalho;
VIII – a necessidade de envolver as famílias nas ações voltadas para a melhoria
das condições de aprendizagem dos educandos.
Art. 4º - Na oferta da Recuperação Paralela, referida no inciso II do art. 2º
GHVWD5HVROXomRDV8QLGDGHV(GXFDFLRQDLVHQYROYLGDVQR³3URMHWRGH5HFXSHração da Aprendizagem” deverão formar turmas para atendimento aos educandos
GHDFRUGRFRPFULWpULRVHVWDEHOHFLGRVSHOD6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH(GXFDomR
   2V HGXFDQGRV SDUWLFLSDUmRGDV Do}HV GHVHQYROYLGDVQR ³3URMHWRGH
Recuperação de Aprendizagem” semanalmente por, 03 horas-aula semanais para
cada um dos componentes curriculares.
§ 2º - As atividades de Recuperação Paralela de que trata este artigo, dar-se-ão
GHGHPDUoRDR~OWLPRGLDOHWLYRGHMXQKRHGHGHDJRVWRDGHRXWXEUR
PHGLDQWH D DSUHVHQWDomR GH SODQRV HVSHFt¿FRV HODERUDGRV D SDUWLU GR 3URMHWR
Político-Pedagógico da Unidade Educacional e das diretrizes estabelecidas pela
Secretaria Municipal de Educação e terão duração temporária para o educando
FRPWHPSRVX¿FLHQWHSDUDVXSHUDomRGDVGL¿FXOGDGHVGHWHFWDGDV
§ 3º: As turmas serão formadas por alunos de 2º e 5º anos de faixas etárias
aproximadas e atenderão às necessidades de aprendizagem diagnosticadas pelos
professores em sala de aula e nos resultados das avaliações, conforme segue:
I - Para o Ensino Fundamental Regular – mínimo de 10(dez) e máximo, 15
(quinze) educandos.
§ 4º - Na hipótese de redução do número de educandos conforme o previsto no
inciso I do § 3º deste artigo a Unidade Educacional deverá reorganizar as turmas
assegurando, sempre, o número mínimo de 10 educandos por turma.
$RUJDQL]DomRGRVKRUiULRVGR³3URMHWRGH5HFXSHUDomRGH$SUHQGL]DJHP
– Recuperação Paralela” terá a duração de 55(cinqüenta e cinco) minutos para cada
uma das turmas, respeitando 10(dez) minutos diários destinados à organização
GDVWXUPDVDOLPHQWDomRKLJLHQL]DomRÀX[RGHHQWUDGDHVDtGD
$VDWLYLGDGHVGR³3URMHWRGH5HFXSHUDomRGH$SUHQGL]DJHP±5HFXSHração Paralela” serão oferecidas em horário diverso ao da escolarização e serão
distribuídas em sessões semanais ou diárias com duração de 3(três) horas aula
de 55 minutos cada uma.
$8QLGDGH(GXFDFLRQDOGHYHUiSULRUL]DUDo}HVGR³3URMHWRGH5HFXSHUDomR
de Aprendizagem aos educandos que necessitarem avançar no desenvolvimento
das competências leitora e escritora e de resolução de problemas.
§ 8º - Os resultados obtidos pelos alunos nas atividades de Recuperação
Paralela serão sistematizados periodicamente pelo Professor de Recuperação
3DUDOHODDQDOLVDGRVQR&RQVHOKRGH&ODVVHHUHJLVWUDGRVHP¿FKDVLQGLYLGXDLV
QRFDPSRHVSHFt¿FRGRVFRPSRQHQWHVFXUULFXODUHVDR¿QDOGHFDGDELPHVWUH
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UHÀHWLQGRVHXGHVHPSHQKRDFDGrPLFR
§ 9º - A síntese do processo desenvolvido pelos educandos envolvidos no
3URMHWRGHYHUmRVHUDSUHVHQWDGRVHGLVFXWLGRVFRPRVHGXFDQGRVHSDLVRXUHVponsáveis com vistas a favorecer sua participação e envolvimento na melhoria
da aprendizagem.
2V2ULHQWDGRUHV7pFQLFRVGD(TXLSHGH&RRUGHQDomRGD6HFUHWDULD
Municipal de Educação como representantes do Sistema de Ensino acompanharão
as reuniões de pais e mestres, envolvendo escola, comunidade escolar e Secretaria
GH(GXFDomRHPUHODomRjVDWLYLGDGHVHUHVXOWDGRVGRSURMHWR
Art. 5º - As Unidades Educacionais elaborarão seus Planos de Trabalho da
Recuperação Paralela, contendo:
I - relação de educandos envolvidos nas ações de Recuperação por turma,
considerando as avaliações de acompanhamento das aprendizagens e, especialmente no que tange ao desenvolvimento das competências leitora e escritora e
de resolução de problemas;
II - cronograma de trabalho bimestral com as turmas indicando os conteúdos
que serão desenvolvidos e discriminando a quantidade de aulas previstas e horário;
,,,REMHWLYRVFRQWH~GRVSURFHGLPHQWRVGLGiWLFRVHLQVWUXPHQWRVGHDYDOLDomR
que serão desenvolvidos em cada turma de acordo com o conhecimento que os
HGXFDQGRVMiFRQVWUXtUDPHFRPDVGL¿FXOGDGHVGLDJQRVWLFDGDVQDVDYDOLDo}HV
,9SURIHVVRU HV HQYROYLGR V LGHQWL¿FDomRFDWHJRULDVLWXDomRIXQFLRQDO
registro funcional, número de turmas sob a sua responsabilidade;
9±UHFXUVRVHQYROYLGRVItVLFRVPDWHULDLVH¿QDQFHLURV
9,FULWpULRVSDUDVHOHomRGRVHGXFDQGRV
VII – formas de participação dos pais ou responsáveis;
9,,,DYDOLDomRGRWUDEDOKRHSURSRVWDVGHDGHTXDomRGR3URMHWR
,;$MXVWDUELPHVWUDOPHQWHRVSODQRVGHWUDEDOKRSDUDRDWHQGLPHQWRGDV
necessidades de aprendizado dos participantes, bem como se necessária, a subsWLWXLomRGRVDOXQRVLQWHJUDQWHVGRSURMHWR
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seu desempenho;
X - participar dos encontros de formação continuada promovidos pela própria
Unidade Escolar e Secretaria Municipal de Educação.
XI – participar do estudo, análise e elaboração das propostas para a intervenção
SHGDJyJLFDQHFHVViULDHPFRQMXQWRFRPR&RRUGHQDGRU3HGDJyJLFRGD8QLGDGH
e com o coletivo de Professores;
;,,HQWUHJDUDR¿QDOGR3URMHWRUHODWyULRGHDSURYHLWDPHQWRGRVHGXFDQGRV
$UW±2V3URIHVVRUHVSDUWLFLSDQWHVGR3URMHWRTXHVHDIDVWDUHPSRUSHUtRdos iguais ou superiores a 15 (quinze) dias consecutivos ou intercalados estarão
DXWRPDWLFDPHQWHGHVOLJDGRVGR3URMHWRHVXMHLWRVjVVDQo}HVSUHYLVWDVQR$UWLJR
12. As aulas equivalentes serão disponibilizadas a outro professor interessado.
Art. 12 – $R3URIHVVRUTXHGHVLVWLUGDVDXODVUHIHUHQWHVDR3URMHWRGH5HFXperação de Aprendizagem – Recuperação Paralela não serão atribuídos outros
3URMHWRVGD6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH(QVLQRHP
Art. 13 - Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Secretaria
Municipal de Educação.
Art. 14 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, e as
demais disposições em contrário, cessando os efeitos da Resolução nº 1 de 13
de março de 2015.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Art. 6º - Cada Unidade Educacional deverá apresentar o seu Plano de Trabalho
da Recuperação Paralela para análise e homologação da equipe de coordenação da
Secretaria Municipal de Educação, obedecendo às datas previstas no cronograma
divulgado anualmente nas Unidades Escolares.
§ 1º - O início das atividades de Recuperação Paralela dar-se-á mediante
autorização provisória da Equipe Gestora da Unidade Educacional ao aguardo
dos procedimentos da Secretaria Municipal de Educação mencionada no caput
deste artigo.
2³3URMHWRGH5HFXSHUDomRGH$SUHQGL]DJHP±5HFXSHUDomR3aralela”
deverão ser avaliado, no mínimo, semestralmente, pela Equipe de Coordenação
da Secretaria Municipal de Educação e Equipe Gestora da Unidade Educacional,
YLVDQGRjSURPRomRGRVDMXVWHVQHFHVViULRVjVXDFRQWLQXLGDGH
$UW1DRUJDQL]DomRGR3URMHWRDVDXODVUHIHUHQWHVDR³3URMHWRGH5HFXSHração de Aprendizagem Complementar – Recuperação Paralela” serão ministradas
por professor especialmente designado para exercer a função de “Professor de
Recuperação Paralela” – desde que a Unidade Educacional comprove a formação
de turmas de Recuperação Paralela de acordo com a porcentagem de níveis de
SUR¿FLrQFLDGR~OWLPR,'(63SXEOLFDGRHFDOFXODGRVREUHGRWRWDOGHDOXQRV
da escola. O número de grupos será sempre par sendo sempre arredondado para
cima, caso isto não ocorra.
Art. 8º - Para desempenhar a função de Professor de Recuperação Paralela
deverá ser atendido o seguinte requisito: ser Professor Efetivo de Educação Básica
,RX,,RX3URIHVVRU6XEVWLWXWRDOpPGHRXWURVFULWpULRVSUHYLDPHQWHHVWDEHOHFLGRV
pela Secretaria Municipal de Educação.
§ 1º - O interessado deverá:
,LQVFUHYHUVHQDSUySULD8QLGDGH(VFRODUHHPWDQWDVRXWUDVTXDQWRGHVHMDU
para apreciação do Conselho de Escola.
II - Concorrendo vários interessados, caberá ao Diretor da Unidade Escolar
HVWDEHOHFHUFULWpULRVGHVHOHomRFRQVLGHUDQGRVHPSUHDVQHFHVVLGDGHVHVSHFt¿FDV
dos alunos atendidos.
$UW2SUR¿VVLRQDOHOHLWRSHOR&RQVHOKRGH(VFRODVHUiUDWL¿FDGRSHOD
Secretária Municipal de Educação.
Art. 10 - Caberá ao Professor de Recuperação Paralela:
I – auxiliar no diagnóstico das aprendizagens dos educandos utilizando
LQIRUPDo}HVGHLQVWUXPHQWRVGHDYDOLDomRHVSHFt¿FRVSDUDHVWHPDSHDPHQWRH
ou das avaliações do acompanhamento das aprendizagens;
,,FRODERUDUQRkPELWRGHVXDDWXDomRFRPDDSOLFDomRGR³3URMHWRGH
Recuperação de Aprendizagem – Recuperação Paralela” da Unidade Educacional;
III – colaborar na organização de agrupamentos de educandos considerando
o diagnóstico realizado;
,9HODERUDUHVWUDWpJLDVSDUDRDWHQGLPHQWRjVWXUPDVGHUHFXSHUDomRSDUDOHOD
atendendo às necessidades de aprendizagem dos educandos;
V - elaborar Plano de Acompanhamento do processo de aprendizagem dos
educandos, prevendo instrumentos de avaliação e registros para cada uma das
etapas da Recuperação Paralela;
VI - desenvolver atividades adequadas às necessidades de aprendizagem dos
HGXFDQGRVSURSLFLDQGROKHVDVXSHUDomRGDVGL¿FXOGDGHVFRQVWDWDGDV
VII - avaliar continuamente o desempenho dos educandos;
VIII – registrar o aproveitamento dos educandos, bem como a sequência
dos conteúdos trabalhados, os resultados obtidos, os avanços alcançados e as
FRQGLo}HVTXHDLQGDVH¿]HUHPQHFHVViULDVSDUDRSURVVHJXLPHQWRGHHVWXGRV
bem como manter atualizados os registros de frequência e comunicar à equipe
gestora sobre ausências consecutivas;
,;SODQHMDUPRPHQWRVSDUDIRUQHFHUGHYROXWLYDVDRVHGXFDQGRVVREUHR

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO

$'0,1,675$d2Paulo Roberto Blascke
5(63216È9(/Patrícia de Queiroz Magatti
&20326,d2(,035(662Secretaria de Administração
1~FOHRGH6HUYLoRV*Ui¿FRV
$9(1,'$'($*26721/(0(63

