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P O R TA R I A S
P O R T A R I A   N º   9. 0 2 5 de 07/12/2012

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E

NOMEAR, o Engenheiro JONAS RIBEIRO, CREA nº 19262/D-PR, para substituir o fiscal dos Contratos nºs. 466/2008; 726/
2010; 086/2012 e 091/2012, no período de 10/12/2012 a 31/12/2012, devido as férias do fiscal titular, para manutenção dos
procedimentos administrativos junto ao Paranacidade.

GABINETE DO PREFEITO, em 07 de dezembro de 2012.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal

P O R T A R I A   N º   9. 0 6 9, de 20/12/2012
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o

contido nos protocolados nº. 3410010/2010; 1310209/2012; 3540055/2011; 3140278/2011; 2620047/2011,
R E S O L V E

Art. 1º - Designar Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores do Quadro de Pessoal do Poder Executivo:
JOÃO GUALBERTO CORREA JUNIOR

JOSELITO PINHEIRO DA COSTA JUNIOR
SONIA APARECIDA CALIXTO

FÁBIA CRISTINE ROCHA
Parágrafo Único – O servidor João Gualberto Correia Júnior, atuará na condição de Presidente da Comissão de Sindicância

e a servidora Fábia Cristine Rocha, com as atribuições de Secretária.
Art. 2º - A Comissão de Sindicância designada na forma do artigo anterior terá por mister apurar os fatos relacionados nos

protocolados 3410010/2010; 1310209/2012; 3540055/2011; 3140278/2011; 2620047/2011 - Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 3º - Para o desempenho de suas atribuições, compete à Comissão:

I - ouvir testemunhas;
II - requisitar documentos;
III - ter acesso a documentos, repartições e dados junto aos órgãos públicos municipais relacionados ao objeto da
Sindicância.

Art. 4º - Ao final dos trabalhos, a Comissão de Sindicância apresentará ao Prefeito Municipal parecer conclusivo sobre seu
objeto de investigação no qual prestará, no mínimo, as seguintes informações:

I - relatará os principais pontos da investigação;
II - apontará os dispositivos legais ou regulamentares infringidos, sempre em tese;
III- indicará o autor possível ou provável das irregularidades investigadas.

Art. 5º - A Comissão de Sindicância tem o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação desta Portaria para a
conclusão das investigações.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 20 de dezembro de 2012.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L I C I TA Ç Õ E S
RESULTADO DE JULGAMENTO

Licitação Modalidade
Concorrência Pública nº 036/2012

Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, torne-se público o resultado da licitação em
epigrafe, declarando como vencedor FABIANO DE OLIVEIRA LAROCA ROSA, brasileiro, casado, empresário, portador da CI.RG
n° 7.245.399-9 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n° 008.964.909-55, residente e domiciliado à Av. Visconde de Taunay, n° 2699,
Parque Auto Estrada, Bairro do Contorno, nesta cidade, valor da proposta R$ 287.000,00 (duzentos e oitenta e sete mil reais),
sendo que será pago nos termos constantes do Edital de Concorrência Pública.

Ponta Grossa, 22 de dezembro de 2012.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal

RESULTADO DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº: 388/ 2012
OBJETO: Aquisição de Equipamento/ Material Permanente (Placares Eletrônicos) para suprir as necessidades do

Dptº de Esporte da Secretaria Municipal de Esporte e Recreação.
VENCEDOR: MICROZON ESPORTE E ELETRÔNICA LTDA - EPP
Lote 01: Valor : R$   49.100,00 Global da Proposta
Pregoeiro: Jakson Luiz Hilgenberg
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº06/2012
OBJETO: A presente licitação tem como objeto Contratação de empresa para prestação de serviço de impressão gráfica

para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação
PREGOEIRA: Beatriz Aparecida Vieira
LOTE 02                                                        VENCEDORA
GRAFICA EDITORA LIDER LTDA         R$ 41.000,00
CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 2649/2012, FICA FRUSTRADO O LOTE 02 E CANCELADO EMPENHO Nº 002706/

2012

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº334/2012
OBJETO: A presente licitação tem como objeto Aquisição de material de consumo (Expediente e armarinhos) PREGOEIRA:

Beatriz Aparecida Vieira
LOTE 07                                                        VENCEDORA
G8 ARMARINHOS LTDA        R$ 1.979,80
CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 2671/2012, FICA FRUSTRADO O LOTE 07 E CANCELADO EMPENHO Nº 020481/

2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 283/2012 

Objeto e finalidade: Contratação de empresa especializada em serviços de Oficinas de Mobilização Social e/ou 
prestar consultoria para a realização de Oficinas, conforme o disposto do protocolado 1350099/2012. 
Contratado: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO PARANÁ  
Quantidade 
do Item 

Unidade  Descrição do Item Complemento 
do Item 

1,00 SVÇ Contratação de empresa especializada em serviços de oficinas de 
mobilização social e/ou prestar consultoria para a realização de oficinas 
junto à comunidade da Vila Coronel Claudio onde será instalada a 
Praça dos Esportes e da Cultura 

Conforme 
descrição no 
contrato 

 
Valor: R$ 7.050,00 ( sete mil e cinquenta reais )   
Prazo: 60 dias  

Cód. Reduzido Dot. Orçamentário Secretaria Produto 
5412 339039999900 SECRETARIA MUN. DE 

CULTURA E TURISMO 
DEMAIS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS, P.JURÍDICA 

Fundamento: Conforme Artigo 24, inciso V da Lei 8.666/93 
21/12/12 -  ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT - Secretária Municipal de Cultura e Turismo 

CONTRATOS
EXTRATO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 189/2008

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA;
CONTRATADA: PONTA GROSSA AMBIENTAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO S/A;
CLAÚSULA PRIMEIRA: fica substituída a concessionária, do instrumento originário, que passará a ser seguinte:
“PONTA GROSSA AMBIENTAL  CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO S/A, sociedade de propósitos específicos,

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 10.713.051/0001-14, estabelecida na rua Nicolau Ferigotti, nº 300,
nesta cidade, CEP 84031-026, representada pelo Engº Marcus Vinícius Nadal Borsato, brasileiro, portador da cédula de identidade
RG nº 1.872.640-8 e do CPF/MF nº 470.535.269-68, residente e domiciliado nesta cidade.”

CLAÚSULA SEGUNDA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário.
Justas e aditadas, firmam as partes este instrumento, juntamente com as testemunhas presentes ao ato.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO DÉCIMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 137/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA;
CONTRATADA: CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA;
CLAÚSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência em mais 30 dias, de 23/12/2012 a 22/01/2013.
CLAÚSULA SEGUNDA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário.
Justas e aditadas, firmam as partes este instrumento, juntamente com as testemunhas presentes ao ato.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 543/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA;
CONTRATADA: CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA;
CLAÚSULA PRIMEIRA: A contratante expediu edital de Tomada de Preços nº 033/2010, visando a construção de um Centro

de Atendimento à Saúde – CAS.
CLAÚSULA SEGUNDA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência em mais 90 dias, de 09/01/2013 a 09/04/2013.
CLAÚSULA TERCEIRA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário.
Justas e aditadas, firmam as partes este instrumento, juntamente com as testemunhas presentes ao ato.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 480/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA;
CONTRATADA: N. DIAS MOREIRA E CIA LTDA;
CLAÚSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução em 90 dias, de 20/12/2012 a 20/03/2013.

E o prazo de vigência em mais 90 dias, de 20/03/2013 a 18/06/2013.
CLAÚSULA SEGUNDA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário.
Justas e aditadas, firmam as partes este instrumento, juntamente com as testemunhas presentes ao ato.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 697/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA;
CONTRATADA: CONSTRUTORA DALAZOANA LTDA;
CLAÚSULA PRIMEIRA: A Contratante expediu editas de Concorrência 034/2012, visando a Execução de obras de Reforma

no Piso do Antigo Barracão do IBC, no valor de R$ 177.033,06.
CLAÚSULA SEGUNDA: Através do presente Termo Aditivo as partes resolvem promover a redução de meta física de R$

2.728,16, passando o valor global do contrato para R$ 174.304,90.
CLÁUSULA TERCEIRA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário.
Justas e aditadas, firmam as partes este instrumento, juntamente com as testemunhas presentes ao ato.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
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D I V E R S O S
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  PONTA GROSSA

RESOLUÇÃO Nº 49/2012
Assunto: Aprovação da suspensão da inscrição no CMAS da Associação de Assistência ao Deficiente Físico e

Mental  Vila Velha.
O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº

9.302/07, alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09 e considerando:
· A  Lei Federal 8.742 de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações pela Lei Federal  12.435 de 2011,  em especial
o Artigo 3º e o Artigo 9º;
· a Norma Operacional Básica/NOB/SUAS de 15 de julho de 2005;
· a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS/NOB/RH/SUAS de dezembro de 2006;
· o Decreto 6.308 de 14/12/2007;
· a Resolução MDS/CNAS Nº 109  de 11/11/2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;
· a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social;
· a Resolução  MDS/CNAS Nº 16, de 05/05/2010 e suas alterações (Resolução CNAS nº 13/2011; Resolução CNAS nº
10/2011; Resolução CNAS nº 33/2010);
· a Resolução CNAS nº 27 de 19/09/2011;
· a Resolução CNAS nº 33 de 28/11/2011;
· a Resolução CNAS nº 34 de 28/11/2011;
· a Resolução CMAS nº 03/2012.
Resolve aprovar, em reunião ordinária realizada em 18 de dezembro de 2012, a suspensão, por tempo indeterminado,

da  inscrição no CMAS da Associação de Assistência ao Deficiente Físico e Mental  Vila Velha, considerando a necessidade de
adaptação da equipe técnica de acordo com a NOB/RH SUAS  e entrega do alvará de funcionamento e licença sanitária.

Sala de sessões, 18 de dezembro de 2012
Luiz Cezar da Silva
Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO Nº 50/2012

Assunto: Aprovação dos Projetos para obtenção de recursos das emendas parlamentares Nº 284.70004  e  Nº 284.40007
O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº

9.302/07, e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09,
Resolve aprovar em reunião ordinária realizada em 18 de dezembro, os projetos e valores das entidades

socioassistenciais  para obtenção de recursos da emenda parlamentar  Nº 284.70004,  do  deputado  Sandro Alex de
Oliveira e emenda parlamentar  Nº 284.40007, do deputado  Leopoldo Meyer, conforme segue:

Emenda  Nº 284.70004  valor de R$ 1.000.000,00 sendo R$ 31.453,09 de contrapartida, totalizando R$ 1.031.453,09:
Entidade Socioassistencial Destinação do Recurso Valor Total 

Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de P.Grossa 

Material de Consumo 
R$ 102.899,64 R$ 102.899,64 

Associação dos Deficientes Físicos 
de Ponta Grossa ADFPG 

Material de Consumo 
R$ 26.972,26 

Serviço de Terceiros 
R$ 73.497,12 

 

R$ 100.469,38 

Colméia Espírita Cristã Abegail 
Material de Consumo 

R$ 63.116,67 R$ 63.116,67 

Vila Vicentina/Casa da Acolhida Material de Consumo 
R$ 128.803,30 

R$ 128.803,30 

Associação Pontagrossense de 
Assistência à Criança Defeituosa 

APACD 

Material de Consumo 
R$ 58.170,02 
Material de 

Consumo/brinquedoteca 
R$ 68.800,58 

R$ 126.970,60 

Associação Ministério Melhor Viver 
Material de Consumo 

R$ 199.541,83 
 

R$ 199.541,83 

Pia União das Irmãs da Copiosa 
Redenção/Abrigo Rosa Mística II 

Material de Consumo 
R$ 18.099,10 

Serviço de Terceiros 
R$ 74.800,00 

 

R$ 92.899,10 

Instituto Educacional Duque de 
Caxias 

Material de Consumo 
R$ 92.049,15 

Serviço de Terceiros/Psicologia 
R$ 124.704,00 

 

R$ 216.753,15 

 Total Geral R$ 1.031.453,62 

Emenda  Nº 284.40007   valor de R$ 350.000,00, sendo R$ 19.129,06 de contrapartida, totalizando R$ 369.129,06:
Entidade Socioassistencial Destinação do Recurso Valor Total 

Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de P.Grossa 

Equipamento/veículo 
R$ 100.520,00 R$ 100.520,00 

Associação de Proteção aos 
Autistas/APROAUT 

Equipamento/veículo 
R$ 101.036,67 R$ 101.036,67 

Francisclara Resgate da Criança e 
da Família 

Material de Consumo 
R$ 53.320,10 

Serviço de Terceiros/ 
Psicopedagogia/250 horas 

anuais 
R$ 21.650,00 

 

R$ 74.970,10 

Núcleo da Cruzada dos Militares 
Espíritas/Casa do Idoso Paulo de 

Tarso 

Material de Consumo 
R$ 92.602,29 

 
R$ 92.602,29 

 Total Geral R$ 369.129,06 

Sala de sessões, 18 de dezembro de 2012
Luiz Cezar da Silva
Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO Nº 51/2012

Assunto:  Entidades Socioassistenciais e valores para o co-financiamento através da Fundação Municipal Proamor de
Assistência Social para o exercício de 2013

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
9.302/07, e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09 e considerando:

- a Norma Operacional Básica 01/2005, NOB/SUAS, que disciplina a operacionalização da gestão da política de Assistência
Social, através da implantação e consolidação do Sistema Único de Assistência Social- SUAS;

- a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, NOB/RH/SUAS, que disciplina os recursos humanos do Sistema Único
de Assistência Social/SUAS;

- a Resolução Nº 109 de 11/11/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social, que aprova a Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais;

- a Lei Federal 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social;
-a Resolução  MDS/CNAS Nº 16, de 05/05/2010 e suas alterações (Resolução CNAS nº 13/2011; Resolução CNAS nº 10/

2011; Resolução CNAS nº 33/2010);
- a Resolução CNAS nº 27 de 19/09/2011;
- a Resolução CNAS nº 33 de 28/11/2011;
- a Resolução CNAS nº 34 de 28/11/2011;
- a Resolução CMAS nº 43/2012.
Resolve aprovar, em reunião extraordinária realizada em 20 de dezembro de 2012  as seguintes entidades socioassistenciais

e valores para o co-financiamento:
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – valor percapita: R$ 95,00 

Entidade 
Nº de 
Metas 

Valor Mensal Parcelas Valor Anual 

Associação de Promoção á Menina – APAM 155 R$ 14.725,00 12 R$  176.700,00 
Associação de Amigos da Pastoral da Criança 125 R$ 11.875,00 12 R$ 142.500,00 
Associação Missionária de Beneficência – Centro de 
Promoção Humana Arnaldo Janssen 

150 R$ 14.250,00 12 R$ 171.000,00 

Associação Reviver de Assistência ao Portador do 
Vírus HIV 

170 R$ 16.150,00 12 R$ 193.800,00 

Associação Antonio e Marcos Cavanis – Casa do 
Menor Irmãos Cavanis 

240 R$ 22.800,00 12 R$ 273.600,00 

ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e 
Educacional - Casa do Piá 

150 R$ 14.250,00 12 R$ 171.000,00 

IEDC – Escola de Guarda Mirins Tenente Antonio 
João 

240 R$ 22.800,00 12 R$ 273.600,00 

IEDC – Esperança Cidade dos Meninos 40 R$ 3.800,00 12 R$ 45.600,00 
Escola Profissional Piamartina – Instituto João XXIII 25 R$ 2.375,00 12 R$ 28.500,00 
Casa Transitória Fabiana de Jesus 60 R$ 5.700,00 12 R$ 68.400,00 
Pastoral Diocesana da Terceira Idade 60 R$ 5.700,00 12 R$ 68.400,00 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias – 
 valor percapita: R$ 165,00 

Entidade 
Nº de 
Metas 

Valor Mensal Parcelas Valor Anual 

Associação Comunitária de Apoio ao Centro 
Pontagrossense de Reabilitação Auditiva e da Fala 
Geny de Jesus Souza Ribas 

60 R$ 9.900,00 12 R$ 118.800,00 

Associação dos Deficientes Físicos de Ponta Grossa 
– ADFPG 

90 R$ 14.850,00 12 R$ 178.200,00 

Associação Pontagrossense de Assistência a 
Criança Defeituosa – APACD 

180 R$ 29.700,00 12 R$ 356.400,00 

Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual – 
APADEVI 

115 R$ 18.975,00 12 R$ 227.700,00 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 
APAE 

150 R$ 24.750,00 12 R$ 297.000,00 

Associação Pontagrossense de Esportes para 
Deficientes Físicos/ APEDEF 

50 R$ 8.250,00 12 R$ 99.000,00 

Associação de Proteção dos Autistas – APROAUT 60 R$ 9.900,00 12 R$ 118.800,00 
Associação Artesanal do Excepcional de Ponta 

Grossa – ASSARTE 
90 R$ 14.850,00 12 R$ 178.200,00 

Serviço de Acolhimento Institucional. Modalidade: criança, adolescente e deficiente - valor percapita: R$ 800,00 

Entidade 
Nº de 
Metas 

Valor Mensal Parcelas Valor Anual 

Associação de Promoção á Menina – APAM 25 R$ 20.000,00 12 R$ 240.000,00 
IEDC – Recanto Espírita Maria Dolores 12 R$ 9.600,00 12 R$ 115.200,00 
IEDC – Esperança Cidade dos Meninos 30 R$ 24.000,00 12 R$ 288.000,00 

IEDC – Aldeia Espírita Dr. David Federmann 25 R$ 20.000,00 12 R$ 240.000,00 
IEDC – Lar Espírita Odilon Mendes 20 R$ 16.000,00 12 R$ 192.000,00 

Escola Profissional Piamartina – Instituto João XXIII 50 R$ 40.000,00 12 R$ 480.000,00 
Vila Vicentina – Casa Santa Luiza de Marillac 25 R$ 20.000,00 12 R$ 240.000,00 

FRANCISCLARA – Resgate da Criança e da Família 25 R$ 20.000,00 12 R$ 240.000,00 
Núcleo Promocional Pequeno Anjo 21 R$ 16.800,00 12 R$ 201.600,00 

Associação de Atendimento para Portadoras de 
Necessidades Especiais Nossa Senhora de Lourdes 

10 R$ 8.000,00 12 R$ 96.000,00 

Associação Comunitária Presbiteriana/ Casa 
Corina Portugal 

16 R$ 12.800,00 12 R$ 153.600,00 

Serviço de Acolhimento Institucional. Modalidade:  longa permanência para idosos - ILPI - valor percapita: R$ 
650,00 

Entidade 
Nº de 
Metas 

Valor Mensal Parcelas Valor Anual 

Núcleo de Ponta Grossa da Cruzada dos Militares 
Espíritas – Casa do Idoso Paulo de Tarso 

25 R$ 16.250,00 12 R$ 195.000,00 

Colméia Espírita Cristã Abegail 30 R$ 19.500,00 12 R$ 234.000,00 
Asilo São Vicente de Paulo 40 R$ 26.000,00 12 R$ 312.000,00 

Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo 
aos Necessitados – Lar das Vovozinhas Balbina 

Branco 

40 R$ 26.000,00 12 R$ 312.000,00 

Serviço de Acolhimento Serviço de Acolhimento em República e Casa de Passagem para  pessoas em situação 
de rua -  valor percapita: R$ 500,00 

Entidade 
Nº de 
Metas 

Valor Mensal Parcelas Valor Anual 

Vila Vicentina - Casa da Acolhida 40 R$ 20.000,00 12 R$ 240.000,00 
Associação Ministério Melhor Viver 30 R$ 15.000,00 12 R$ 180.000,00 

Serviço  Especializado em Abordagem Social -  valor percapita: R$ 75,00 

Entidade 
Nº de 
Metas 

Valor Mensal Parcelas Valor Anual 

Associação Ministério Melhor Viver 200 R$ 15.000,00 12 R$ 180.000,00 
         

Total Mensal      R$ 610.550,00 
Total Anual R$ 7.326.600,00 

Sala de sessões, 20 de dezembro de 2012
Luiz Cezar da Silva
Presidente do CMAS

D I V E R S O S
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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INDICAÇÃO Nº 003/12 – CME            APROVADA EM 12/12/12

INTERESSADO: SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE PONTA GROSSA - PR
ASSUNTO: Normas para a Educação Infantil no Sistema Municipal de Ensino de Ponta Grossa – PR
CÂMARA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: Marisley de Fátima Zaremba, Elenice Sutil Motin, Emanuel Gonsalves Penteado,

Lindamir Koroviski, Maria de Fátima Pacheco Rodrigues, Maria Julieta Weber Cordova, Osni Mongruel Junior, Silmara de Oliveira
Gomes Papi, Silvia Aparecida Medeiros Rodrigues, Soely de Fátima Fernandes.

RELATORES: membros da Câmara de Educação Infantil-CME-PG
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTA GROSSA – PR, usando das atribuições que lhe são conferidas pela

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil – Parecer CNE/CEB nº  20/2009 de 11 de novembro de 2009; Lei do Sistema Municipal de Ensino nº 7.081 de
31 de dezembro de dois mil e dois- DOM,homologado pela Resolução 5 de dezoito de dezembro de 2009; Lei nº 10.593 de 29
de junho de 2011-DOM – do Conselho Municipal de Educação, Decreto nº 5.590 de 18 de novembro de 2011-DOM – do
Regimento Interno do CME/PG-PR, ainda considerando o disposto na Deliberação 002/04-CME de 24 de junho de 2004 – da
Educação Infantil,

1. HISTÓRICO:
A Câmara de Educação Infantil se propôs a elaborar o presente documento, iniciando este trabalho em agosto de 2012,

a fim de rever algumas colocações da Deliberação 002/04 para as devidas alterações.
As análises seriam para rever a legislação vigente, tendo em vista que a referida Deliberação encontrava-se desatualizada,

no que diz respeito à faixa etária atendida, divisão dos grupos e outras questões relevantes que serão citadas no decorrer desta
Indicação. Além da atualização da legislação, algumas outras questões necessitavam ser discutidas buscando garantir a qualidade
de ensino nesta etapa da Educação Básica. Uma das preocupações desta Câmara é a de que os profissionais que atuam na
Educação Infantil possuam formação adequada, em conformidade com a LDBEN 9394/96 e as Diretrizes Nacionais para a
Educação Infantil.

Uma segunda preocupação seria com relação ao número de alunos por professor, onde a presidente da Câmara de
Educação Infantil nos apresentou um estudo realizado ao longo de sua carreira como Coordenadora da Educação Infantil da
Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa, seguido de uma proposta para alterarmos a Deliberação 002/004. Foi
possível perceber também, através de estudos que a Deliberação atual não cita a presença de mais uma  professora  em sala
de aula, principalmente, nas turmas do Berçário e do Maternal I e II e/ou turmas com nomenclaturas similares da mesma faixa etária,
as quais necessitam de no mínimo duas professoras, devido aos momentos de higiene pessoal, trocas de fraldas e alimentação
das crianças.

Em novembro de 2012, a Câmara reuniu-se, novamente, para dar continuidade aos estudos da Deliberação 002/04 e
legislação pertinente, apontando sugestões para uma possível alteração da Deliberação. Realizamos simultaneamente um
estudo das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, bem como da Lei 11.274 de 2006, que trata do Ensino
Fundamental de 9 anos e da Lei 11.700 de 13 de junho de 2008, que assegura “vaga na escola pública de Educação Infantil
ou de Ensino Fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir de 4 anos de idade”.

Por fim, em dezembro de 2012 a Câmara de Educação Infantil novamente se reuniu para concluir a Indicação e elaborar
a presente Deliberação, considerando aspectos legais a serem atualizados, aspectos metodológicos através de recomendações
sobre o número de alunos por professor, entre outras adequações necessárias, com vista à homologação Deliberação. Após as
inúmeras discussões da Câmara concluiu-se esta proposta a qual foi levada ao conhecimento do Conselho Pleno para sua
aprovação.

2.  FUNDAMENTOS LEGAIS:
Considerando a necessidade da alteração da Deliberação nº 002/04-CME, a qual estabelece normas para a Educação

Infantil do Sistema Municipal de Ensino de Ponta Grossa, fez-se importante a revisão da legislação, que deve apresentar
compatibilização com o estabelecido na Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, no Parecer do CNE/CEB nº 20/2009, aprovado
em 11 de novembro de 2009, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, na Resolução Nº 5,
de 17 de Dezembro de 2009, que Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, na Lei Estadual nº 16.049,
de 19/02/2009 e na Resolução SESA nº 0162/05 de 04 de fevereiro de 2005 e suas alterações.

De acordo com o Parecer nº 20/2009 do CNE, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, são de caráter
mandatório e orientam as formulações de políticas, incluindo a de formação de professores e demais profissionais da Educação
e, também, o planejamento, o desenvolvimento e avaliação pelas unidades de seu Projeto Político-Pedagógico e servem para
informar as famílias das crianças matriculadas na Educação Infantil, sobre as perspectivas de trabalho pedagógico que podem
ocorrer.

As atualizações que se busca realizar, primeiramente, está amparada no  Art. 5º  da Resolução Nº 5-CNE/CEB, de 17 de
Dezembro de 2009 que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil:

Art. 5º A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam
como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e
cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por
órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social.

§ 1º É dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção.
§ 2° É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano

em que ocorrer a matrícula.
§ 3º As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na Educação Infantil.
§ 4º A frequência na Educação Infantil não é pré-requisito para a matrícula no Ensino Fundamental.
§ 5º As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças.
§ 6º É considerada Educação Infantil em tempo parcial, a jornada de, no mínimo, quatro horas diárias e, em tempo integral,

a jornada com duração igual ou superior a sete horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na
instituição.

No que se refere à matrícula das crianças da Educação Infantil no primeiro ano do Ensino Fundamental, especificamente,
no Estado do Paraná, já foi discutida por esse Conselho através do Parecer nº 059/10-CME de 09/11/2010.

No entanto, quanto a matrícula inicial no Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, não podemos desconsiderar o contido
na Lei Estadual nº 16.049, de 19/02/2009, a qual estabelece o “direito à matrícula no 1º ano do Ensino Fundamental de 9 (nove)
Anos, a criança que completar 06 (seis) anos até o dia 31 de dezembro do ano em curso”, vigente em todo o Estado do Paraná,
a qual tem sido cumprida pelo Sistema Municipal de Ensino de Ponta Grossa ficando este,  impedido neste momento de atender
aos dispostos nas Resoluções CNE/CEB nº 1,  de 2010 e nos artigos 3º e 4º da Resolução CNE/CEB nº 6, de 2010.

Da mesma forma ficam condicionadas ao mesmo entendimento legal, a orientação das matrículas na Educação Infantil (Pré-
Escola), as quais deverão organizar as turmas respeitando a faixa etária da  matrícula inicial do Ensino Fundamental de (9) Nove
Anos adotada pelo Sistema Municipal de Ensino. (p. 05 e 06)

Diante de todas as transformações, a Educação Infantil vive um intenso processo de revisão de concepções, sobre a
educação de crianças em espaços coletivos, de seleção e fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens
e do desenvolvimento das crianças. Em especial, têm se mostrado prioritárias as discussões sobre como orientar o trabalho junto
às crianças de até três anos em creches e como garantir práticas junto às crianças de quatro e cinco anos, que se articulem, mas
não antecipem processos do Ensino Fundamental.

Ainda, conforme o disposto na Resolução Nº 5-CNE/CEB, de 17 de Dezembro de 2009:
Art. 11. Na transição para o Ensino Fundamental a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade

no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de
conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental.

Também é necessária a devida atenção a Resolução da Secretaria de Estado da Saúde-SESA/PR nº 0162/05 de 04 de
fevereiro de 2005, que estabelece as normas técnicas, no que diz respeito às exigências sanitárias para a Educação Infantil,
enfatizando a metragem para o espaço de atividades ocupado pelas crianças.

A avaliação, conforme estabelecido na Lei nº 9.394/96, deve ter a finalidade de acompanhar e repensar o trabalho
realizado.

De acordo com o Parecer do CNE/CEB nº 20/2009, não devem existir práticas inadequadas de verificação da aprendizagem,
tais como “provinhas”, nem mecanismos de retenção das crianças na Educação Infantil. Todos os esforços da equipe devem
convergir para a estruturação de condições que melhor contribuam para a aprendizagem e o desenvolvimento da criança sem
desligá-la de seus grupos de amizade. Também observa que:

A observação sistemática, crítica e criativa do comportamento de cada criança, de grupos de crianças, das brincadeiras e
interações entre as crianças no cotidiano, e a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios,
fotografias, desenhos, álbuns etc.), feita ao longo do período em diversificados momentos, são condições necessárias para
compreender como a criança se apropria de modos de agir, sentir e pensar culturalmente constituídos.(...). A documentação
dessas observações e outros dados sobre a criança devem acompanhá-la ao longo de sua trajetória da Educação Infantil e ser
entregue por ocasião de sua matrícula no Ensino Fundamental para garantir a continuidade dos processos educativos vividos pela
criança. (BRASIL, PARECER CNE/CEB Nº 20,  2009, p.17)

2. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS PARA O TRABALHO EDUCATIVO COM CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS:
A Câmara de Educação Infantil, mediante o estudo realizado, concorda que a Educação Infantil enquanto primeira etapa

da Educação Básica, deve ter como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, considerando seus
aspectos físico (motor), psicológico (afetivo), intelectual (cognitivo) e social (valores), complementando a ação da família e da
comunidade. O ambiente infantil deve oportunizar condições para que a criança possa construir e reelaborar o conhecimento que
já possui. Isto se dá a partir da interação com o meio e com os sujeitos que a cercam. O espaço infantil deve ser lúdico, dinâmico,
vivo, brincável, explorável e acessível para todos.  Independentemente das condições que a criança vive o brincar é natural dela,
e as Instituições Educacionais de Educação Infantil devem favorecer este brincar.

O brincar alegra e motiva as crianças, dando oportunidades através das trocas de experiências. Brincando, a criança
desenvolve seus sentidos, adquire habilidades para usar o corpo e as mãos no reconhecimento de objetos, formas, texturas, além
de fazer associações cognitivas sobre o mundo que as cerca.

O brincar é uma das necessidades básicas da personalidade humana, do corpo e da mente, por isso, faz parte das
atividades essenciais da dinâmica humana. Para tanto, é preciso que o ambiente infantil possa ter espaços adequados, materiais
apropriados, mobiliários adequados em seus tamanhos, bem como condições de atenção por parte de seus professores, sejam
nos momentos pedagógicos, alimentação ou de higiene pessoal.

Além destes fatores, é importante lembrar que o lúdico deve estar presente em todos os momentos e ambientes da
Educação Infantil. Etimologicamente, a palavra lúdico tem origem na palavra latina “ludus” que significa “jogo”.

A presença de momentos lúdicos na vida escolar possibilita à criança construir sua identidade autônoma, cooperativa e
criativa, além de contribuir para sua vida afetiva e intelectual.

Algumas funções do professor dentro do ambiente de Educação Infantil podem ser citadas como: a criação de espaços e
tempos para os jogos; a organização dos espaços de modo a permitir as diferentes formas de jogos; a seleção do material atento
à idade e às necessidades das crianças, devendo este ser suficiente tanto quanto à quantidade, como pela diversidade e pelo
interesse que despertam.

É importante estabelecer interações saudáveis entre a criança e seu ambiente físico seguindo os seguintes princípios
previstos na legislação vigente.

· Respeito aos direitos individuais da criança, garantindo: segurança, liberdade, dignidade, convivência, aquisição de novos
conhecimentos e o direito a ser respeitada por seus educadores, nas suas características individuais;

· Consideração as suas condições afetivas favorecendo a auto-estima, a construção da identidade e a segurança emocional,
para o desenvolvimento equilibrado de sua personalidade;

· Respeito à diversidade de expressões culturais, valorizando o processo democrático, o lugar de onde a criança procede,

sem qualquer tipo de discriminação racial, sexual, religiosa, regional ou de características humanas diferenciadas;
· Promoção de oportunidades para o desenvolvimento físico, respeitando os níveis em que este se encontra, levando em

consideração o fato de que a criança constrói  os conceitos corporais à medida em que age, observa e relaciona seu corpo com
os outros objetos, com o outro, como espaço e o tempo.

· Garantia de espaço para o jogo e o brinquedo, considerando as inúmeras experiências que produzem o brincar no
desenvolvimento infantil, quer pela necessidade da fantasia, das emoções, de formas criativas e coletivas de agir, como auxiliar
na formação do caráter;

· Criação de condições para a integração social, incentivando atitudes positivas em relação a si mesmo, às pessoas e á
natureza; a vivência de situações favoráveis, para atuar sobre a realidade circundante, com valorização do trabalho cooperativo,
possibilitando a divisão de responsabilidades e funções e o desenvolvimento da solidariedade humana;

· Oportunidade de acesso ao conhecimento elaborado, assegurando à criança o direito e as condições para a permanência
na escola, desenvolvendo diferentes formas de representação verbal e não verbal, de maneira contextualizada, em especial a
linguagem que se constitui em estrutura básica do pensamento, e, a construção da linguagem escrita.

Além destes princípios, torna-se necessário fundamentar o ato de aprender seguindo os seguintes eixos norteadores, de
acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais:

· A formação pessoal e social de cada criança, sempre valorizando o conhecimento que a criança já possui, ou seja, aquilo
que ela já sabe;

· Conhecimento de si, do outro e do mundo, ou seja, como ele interpreta o ambiente ao seu redor;
· As diferentes formas de Linguagem: oral, escrita, visual, musical e corporal, incluindo aqui as diferentes formas de leitura

inferencial;
· O Conhecimento da Natureza e Sociedade as percepções das mudanças ambientais, bem como conceitos de cidadania

e valores morais e éticos;
· O Pensamento Lógico-Matemático, proporcionando situações-problema diversas para estimular a solução de problemas

cotidianos;
3. QUANTO A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
Considerando o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 no seu Art. 62 de que:
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura de graduação

plena, em universidade e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na
educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental em nível médio, na modalidade Normal.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PARECER DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO INFANTIL:
1.1. A Educação Infantil se destina à criança de zero a cinco anos de idade, sem caráter obrigatório, representando, no

entanto, um dever, em regime de colaboração entre a União o Estado e o Município, considerando as normas dos Sistemas de
Ensino e da Família, no processo formativo de convivência humana, nas relações sociais e culturais.

1.2. As Instituições Educacionais que atendem crianças de zero a cinco anos, independente das formas de organização
e do regime de funcionamento, devem atender todos os preceitos estabelecidos pela legislação, para assegurar a necessária
qualidade no atendimento às crianças.

1.3. É indispensável a elaboração de uma Proposta Pedagógica para o funcionamento das Instituições Educacionais de
Educação Infantil, considerando-se como tarefa da escola a criação de condições para a efetivação do ato de aprender.

1.4. Os profissionais que atuam na Educação Infantil devem ter formação profissional específica, prevista na LDBEN, para
o desempenho desta função, preferencialmente, em nível superior;

1.5. Conforme as normas vigentes, a frequência na Educação Infantil não é pré-requisito para matrícula no Ensino
Fundamental.

1.6. A Secretaria Municipal de Educação, através de equipe de trabalho específica para a Educação Infantil, deverá
orientar e acompanhar a organização das instituições que atendem crianças na faixa etária de zero a cinco anos, garantindo
respeito à legislação e a qualidade na execução dos programas.

A presente Indicação com o objetivo de assegurar os direitos da Criança e atualizar as normas vigentes do Conselho
Municipal de Educação, sobre a Educação das crianças de zero a cinco anos de idade, apresenta ao Conselho Pleno a proposta
de Deliberação em anexo.

É a Indicação.
CONSELHEIROS:
REPRESENTANTES  DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO  INFANTIL:
1. ELENICE SUTIL MOTIN:
2. EMANUEL GONSALVES PENTEADO:
3. LINDAMIR KOROVISKI:
4. MARIA DE FÁTIMA PACHECO RODRIGUES:
5. MARIA JULIETA WEBER CORDOVA:
6. OSNI MONGRUEL JUNIOR:
7. SOELY DE FÁTIMA FERNANDES:
8. SILVIA APARECIDA MEDEIROS RODRIGUES:

ELIZABETH REGINA S.DE FARIAS
Vice-Presidente - CME

EDITES BET
Presidente do Conselho Municipal de Educação

DELIBERAÇÃO Nº 003/12 – CME            APROVADA EM 12/12/2012.
INTERESSADO: SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE PONTA GROSSA - PR
ASSUNTO: Normas para a Educação Infantil no Sistema Municipal de Ensino de Ponta Grossa – PR
CÂMARA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: Marisley de Fátima Zaremba, Elenice Sutil Motin, Emanuel Gonsalves Penteado,

Lindamir Koroviski, Maria de Fátima Pacheco Rodrigues, Maria Julieta Weber Cordova, Osni Mongruel Junior, Silmara de Oliveira
Gomes Papi, Silvia Aparecida Medeiros Rodrigues, Soely de Fátima Fernandes.

RELATORES: membros da Câmara de Educação Infantil-CME-PG
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTA GROSSA – PR, usando das atribuições que lhe são conferidas pela

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil – Parecer CNE/CEB nº  20/2009 de 11 de novembro de 2009; Lei do Sistema Municipal de Ensino nº 7.081 de
31 de dezembro de dois mil e dois- DOM,homologado pela Resolução 5 de dezoito de dezembro de 2009; Lei nº 10.593 de 29
de junho de 2011-DOM – do Conselho Municipal de Educação, Decreto nº 5.590 de 18 de novembro de 2011-DOM – do
Regimento Interno do CME/PG-PR, ainda considerando o disposto na Deliberação 002/04-CME de 24 de junho de 2004 – da
Educação Infantil,

DELIBERA:
CAPÍTULO I
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 1.º A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, constitui        direito da criança de zero a cinco

anos, a que o Estado e a família têm o dever de atender.
Art. 2.º A autorização de funcionamento e a supervisão das instituições, públicas e privadas,  de Educação

Infantil, que atuam na educação de crianças de zero a cinco anos, serão reguladas pelas normas desta Deliberação.
Parágrafo Único. Entende-se por Instituições Educacionais Privadas de Educação Infantil as enquadradas nas categorias

de particulares, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, nos termos do artigo 20 da Lei n.º 9.394/96 LDBEN.
Art. 3.º A Educação Infantil será oferecida em Centros de Educação Infantil, para crianças:
I. Creche: de 0 até 3 anos de idade, podendo os grupos serem subdivididos em Berçário, Maternal I e II.
II. Pré-Escola: 04 e 05 anos podendo os grupos ser subdivididos em Jardim I e Jardim II.
§1.º Para fins desta Deliberação, entidades equivalentes a creches, às quais se refere o inciso I do artigo, são todas as

responsáveis  pela educação e cuidado de crianças de zero a três anos de idade, independentemente de denominação e regime
de funcionamento.

§2.º As Instituições Educacionais de Educação Infantil que mantêm, simultaneamente, o atendimento a crianças de zero
a três anos em Creche e quatro a cinco anos em Pré-Escola, constituirão Centros de Educação Infantil, com denominação própria.

§3.º As crianças com deficiências serão atendidas na rede regular de ensino de creches e pré-escolas, respeitado o direito
a atendimento adequado em seus diferentes aspectos, também em instituições especializadas.

CAPÍTULO II
DA FINALIDADE E DOS OBJETIVOS
Art. 4.º A Educação Infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico,

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
Art. 5.º A Educação Infantil tem como objetivos proporcionar condições adequadas para promover o bem-estar

da criança; seu desenvolvimento físico, motor, intelectual, emocional, moral e social, a ampliação de suas experiências e estimular
o interesse da criança pelo processo do conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade.

Parágrafo Único.Dadas as particularidades do desenvolvimento da criança de zero a cinco anos, a Educação Infantil cumpre
duas funções indispensáveis e indissociáveis: educar e cuidar.

CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO
SEÇÃO I
DA CRIAÇÃO
Art. 6º. Entende-se por criação o ato próprio pelo qual o mantenedor formaliza a intenção de criar e manter uma

Instituição Educacional de Educação Infantil e se compromete a sujeitar seu funcionamento às normas do respectivo sistema de
ensino e do Conselho Municipal de Educação.

§ 1º. O ato de criação se efetiva para as Instituição Educacional de Educação Infantil, mantidas pelo poder público, por
resolução governamental ou equivalente, e, para as mantidas pela iniciativa privada, por manifestação expressa do mantenedor
em ato jurídico ou declaração própria.

§ 2º. O ato de criação a que se refere este artigo não autoriza o funcionamento, que depende da aprovação da Secretaria
Municipal da Educação e do parecer do Conselho Municipal de Educação.

Art. 7º. As Instituições Educacionais Públicas Municipais, são criadas por Decretos homologados pelo Prefeito
Municipal, sendo este ato oficial que permite solenidade de inauguração e início das atividades de ensino, para na seqüência
providenciar o necessário para o ato de autorização.

Parágrafo Único. Para a autorização de funcionamento de Instituições Educacionais públicas é necessário constituição do
Estatuto Social, CNPJ e demais documentos da vida legal, os quais estão atrelados à composição da APF (Associação de Pais e
Funcionários), que depende do pleno funcionamento da instituição.

SEÇÃO II
DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
Art. 8º. Compete à Secretaria Municipal da Educação, autorizar, prorrogar, supervisionar e cessar as atividades

das Instituições Educacionais do Sistema que ofereçam a Educação Infantil, inclusive os criados e mantidos pela iniciativa privada.
§ 1º. Deverá a Secretaria Municipal da Educação, orientar as administrações públicas e as entidades de direito privado na

elaboração dos processos próprios, previstos neste artigo.
§ 2º. Compete ao Conselho Municipal de Educação emitir parecer, a partir do laudo técnico e parecer da Divisão de

Estrutura e Funcionamento do Ensino, para autorização, prorrogação e cessação de funcionamento das Instituições Educacionais
de Educação Infantil.

Art. 9º. Entende-se por autorização de funcionamento o ato pelo qual a Secretaria Municipal da Educação
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permite o funcionamento da Instituição Educacional de Educação Infantil, enquanto atendidas as disposições legais pertinentes.
Art. 10. O processo para autorização de funcionamento de que trata o artigo anterior deverá dar entrada, no

protocolo da Secretaria Municipal da Educação, com antecedência mínima de cento e vinte (120) dias do início previsto para as
atividades escolares instruído com relatório de verificação in loco e deverá conter:

I. requerimento dirigido ao Secretário Municipal da Educação, ao qual  compete a autorização, subscrito pelo representante
legal da entidade mantenedora;

II. registro da entidade mantenedora, se da iniciativa privada, junto aos órgãos competentes: Ofício de Títulos e
Documentos e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ, na Receita Federal - Ministério da Fazenda;

III. documentação que possibilite verificar a capacidade de autofinanciamento e prova de idoneidade econômico-financeira
(balanços) da entidade mantenedora e de seus sócios, consistindo das certidões negativas do Cartório de Distribuição pertinente
- cível, criminal, de protestos, tributárias da Receita Federal e dos Débitos na Prefeitura Municipal, ambas dentro do prazo de
validade.

IV. identificação e endereço da instituição de Educação Infantil;
V. comprovação da propriedade do imóvel ou da sua locação ou cessão por prazo não inferior a 01 ano;
VI. planta baixa com ‘layout’ – representação gráfica dos espaços, instalações e mobiliários;
VII. relação do mobiliário, equipamentos, material didático–pedagógico e acervo bibliográfico;
VIII. relação dos recursos humanos e comprovação de sua habilitação e escolaridade, consistindo de cópia do Histórico

Escolar ou Diploma referente à formação exigida para cada profissional da Educação Infantil; cópias dos documentos pessoais
– Cadastro de Pessoa Física (CPF), Registro Geral de Identificação (RG), Certidão de Casamento, quando for o caso; Contrato
de Trabalho e Registro em Carteira Profissional.

IX. previsão de matrícula com demonstrativo da organização de grupos;
X. proposta pedagógica;
XI. plano de  formação continuada dos recursos humanos;
XII. regimento da Instituição Educacional que expresse a organização pedagógica, administrativa e disciplinar;
XIII. certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros, atualizado, emitidos pelo órgão oficial;
XIV. licença sanitária, atualizada, expedida pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde;
XV. alvará expedido pelo órgão próprio da Prefeitura Municipal;
Art. 11. Quando negada a autorização de funcionamento, poderão os interessados solicitar reconsideração da

decisão, dentro de prazo de 30 (trinta) dias, a contar da sua notificação formal.
Art. 12. Cabe ao Secretário Municipal da Educação, com base no parecer favorável do CME,  expedir

o ato de autorização de funcionamento.
Art. 13. A Autorização de funcionamento será concedida pelo prazo mínimo de 03 (três) anos.
Art. 14. A entidade mantenedora deve pleitear, junto à Secretaria Municipal da Educação, a

prorrogação do prazo de autorização de funcionamento.
Parágrafo Único. Em caso de alteração de Contrato e/ou Estatuto Social, alterações de sócios, de Mantenedora, de

Endereço ou Denominação do Estabelecimento de Ensino, após a sua Autorização, os responsáveis legais deverão entrar com
processo junto à Secretaria Municipal de Educação para a regularização da vida legal do estabelecimento de ensino, apresentando
a documentação comprobatória, exigida para o processo.

Art. 15. A Secretaria Municipal de Educação, após o parecer/laudo técnico da Comissão de Verificação/
SME, do Parecer Técnico da Divisão de Estrutura e Funcionamento de Ensino/SME e da Câmara  de Educação Infantil/CME,
expedirá o ato prorrogando a autorização de funcionamento por período idêntico ao anterior.

SEÇÃO III
DA CESSAÇÃO DE ATIVIDADES
Art. 16.    A cessação das atividades das Instituições Educacionais que ofertam a Educação Infantil, é o ato pelo qual o

estabelecimento deixa de integrar o respectivo Sistema de Ensino e poderá ocorrer:
I. por decisão da entidade mantenedora (cessação voluntária);
II. por determinação da Secretaria Municipal da Educação e do Conselho Municipal de Educação, mediante ato expresso

(cessação compulsória).
§ 1º. Quando a cessação enquadrar-se no inciso I, inicialmente caberá à Instituição Educacional comunicar o fato, por

escrito, aos pais ou responsáveis para que se possam assegurar condições de continuidade aos alunos, em Instituição Educacional
congênere.

§ 2º. A cessação das atividades, em ambas as formas previstas neste artigo, poderá ser:
I. temporária;
II. definitiva;
III. parcial;
IV. total.
Art. 17. Para efetivação da cessação voluntária de suas atividades, a mantenedora apresentará expediente

específico a Secretaria Municipal da Educação, contendo exposição de motivos e o plano de sua execução, tendo em vista a
expedição do ato próprio da autoridade competente.

§ 1º. A exposição de motivos e o plano a que se refere o presente artigo deverão dar entrada na Secretaria Municipal da
Educação,  no prazo mínimo de noventa (90) dias antes da pretendida cessação, cabendo à Secretaria Municipal de Educação
comunicar, imediatamente, ao  Conselho Municipal de Educação.

§ 2º. Salvo motivo de força maior, somente será autorizada a cessação das atividades após a conclusão do ano letivo.
Art. 18. É da competência da Secretaria Municipal da Educação orientar, no que for necessário, as Instituições

Educacionais de Educação Infantil no processo de cessação das atividades.
Art. 19. A cessação compulsória das atividades da instituição de Educação Infantil, em qualquer das formas

citadas no § 1.º do Artigo 16, ocorrerá quando:
I. esgotados os recursos ao alcance da administração da entidade, persistam as irregularidades apuradas;
II. expirar o prazo para solicitação de prorrogação do período de autorização de funcionamento, por omissão de seu

responsável;
III. A Secretaria Municipal de Educação emitirá parecer por escrito dando um prazo de noventa (90) dias, antes de

encerrar o ano letivo, salvo casos extremos.
SEÇÃO IV
DAS IRREGULARIDADES
Art. 20. A apuração das irregularidades das Instituições Educacionais de Educação Infantil que forem apontadas

pela verificação ou por outras vias, será efetuada por Comissão de Sindicância designada pela Secretaria Municipal da Educação
e/ou Conselho Municipal de Educação, em obediência a legislação vigente.

Art. 21. A verificação de condições das instituições de Educação Infantil, indispensáveis para criação, autorização,
prorrogação de funcionamento e cessação de atividades escolares é atribuição da Secretaria Municipal da Educação.

CAPÍTULO IV
DA VERIFICAÇÃO
Art. 22. A Verificação tem por objetivo averiguar, mediante processo formal, a existência de condições indispensáveis

ao funcionamento e a cessação de atividades das instituições de Educação Infantil, devendo seu relatório constituir-se em peça
integrante do processo, seguindo as  seguintes formas de Verificação:

I. Verificação Prévia, mediante a qual se averigua a satisfação das condições mínimas para o funcionamento de
estabelecimento criado no Sistema de Ensino, com vistas à sua autorização de funcionamento.

II. Verificação Complementar, realizada para instruir processo de prorrogação da autorização de funcionamento.
III. Verificação Especial, realizada para apurar denúncias e/ou ocorrências danosas contra a Educação, nos casos de

cessação das atividades escolares ou por determinação da Secretaria Municipal da Educação e/ou do  Conselho Municipal de
Educação.

Art. 23. Em qualquer de suas formas a Verificação é realizada por comissão designada mediante publicação de
portaria, homologada pelo Prefeito Municipal.

§ 1.º A Comissão de Verificação será constituída no mínimo de três (3) educadores.
Parágrafo Único. O Conselho Municipal de Educação poderá indicar representante para a Comissão de Verificação.
Art. 24. À Comissão de Verificação cabe:
I. no plano da documentação, examinar a legitimidade de cada documento;
II. no plano dos requisitos e especificações materiais, constatar o atendimento das exigências do Art. 10.
Art. 25. O Relatório de Verificação deverá conter:
I. a comprovação da existência e autenticidade de cada peça no plano da documentação;
II. A descrição e apreciação de cada uma das exigências no plano dos requisitos e especificações materiais.
Art. 26. O Relatório de Verificação para a cessação de atividades escolares deverá abranger, além das

características, as causas da cessação.
Art. 27.   Os formulários de Verificação deverão ser elaborados pela Secretaria Municipal da Educação, em cumprimento às

normas desta Deliberação.
Parágrafo Único. Os formulários deverão fazer parte do plano de implantação de Educação Infantil e deles deverá ser dada

ciência ao interessado.
Art. 28. A Secretaria Municipal da Educação comunicará ao Conselho Municipal de Educação, as concessões de

Autorização de Funcionamento, de Prorrogação de Funcionamento e de Cessação de atividades escolares, conforme cada caso,
bem como as alterações de denominações dos estabelecimentos e/ou de suas mantenedoras para que este emita parecer sobre
as ações desta.

CAPÍTULO V
DO ESPAÇO, DAS INSTALAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS
Art. 29. Os espaços serão projetados de acordo com a proposta pedagógica da Instituição Educacional de

Educação Infantil, a fim de favorecer o desenvolvimento das crianças de zero a cinco anos, respeitadas as suas necessidades
e especificidades.

Parágrafo Único. Em se tratando de turma de Educação Infantil, em escolas de Ensino Fundamental, deverão ser reservados
espaços para uso exclusivo das crianças de quatro a cinco anos.

Art. 30. Todo imóvel destinado à Educação Infantil dependerá de aprovação pelo órgão oficial competente.
§ 1º. O prédio deverá estar adequado à Educação Infantil e atender normas e especificações técnicas da legislação

pertinente.
§ 2º. O imóvel deverá apresentar condições de localização, acesso, segurança, salubridade, saneamento e higiene, em

conformidade com a legislação que rege a matéria.
Art. 31. Os espaços internos deverão atender às diferentes funções da instituição de Educação Infantil e conter

uma estrutura básica que contemple:
I. espaços para recepção;
II. espaço para professores e para os serviços administrativo-pedagógicos e de apoio;
III. salas para atividades das crianças, com boa ventilação e iluminação, e visão para o ambiente externo, com mobiliário

e equipamentos adequados;
IV. refeitório, instalações e equipamentos para o preparo de alimentos, que atendam às exigências de nutrição, saúde,

higiene e segurança, nos casos de oferecimento de alimentação;
V. instalações sanitárias completas, suficientes e próprias para o uso das crianças, no que diz respeito às adaptações

para a faixa etária atendida;
VI. instalações sanitárias para o uso exclusivo dos adultos;
VII. berçário, de acordo com a oferta de ensino, provido de berços individuais, área livre para movimentação das crianças,

locais para amamentação e para higienização, com balcão e pia, além de espaço para o banho de sol das crianças;

VIII. lactário, de acordo com a oferta de ensino, com instalações e equipamentos para o preparo dos alimentos, que
atendam as exigências de nutrição, a saúde, higiene e segurança, conforme Normas Técnicas da Vigilância Sanitária;

IX. fraldário, de acordo com a oferta de ensino, com local próprio para higienização, conforme Normas Técnicas da
Vigilância Sanitária;

X. Área coberta para atividades externas compatível com a capacidade de atendimento, por turno, da instituição.
Parágrafo Único.  Recomenda-se que a área coberta mínima para as salas de atividades das crianças sigam as Normas

Técnicas da Vigilância Sanitária.
Art. 32. As áreas ao ar livre deverão possibilitar as atividades físicas e expressões artísticas e de lazer, contemplando

também áreas verdes.
CAPÍTULO VI
DA PROPOSTA PEDAGÓGICA
Art. 33. A Proposta Pedagógica deve estar fundamentada nos conhecimentos acumulados a respeito do

desenvolvimento e aprendizado da criança, visando atender as suas necessidades e experiências.
Parágrafo Único. Na elaboração e execução, a Proposta Pedagógica será assegurado à Instituição Educacional de

Educação Infantil, na forma da lei, o respeito aos princípios do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
Art. 34. Compete à Instituição Educacional de Educação Infantil elaborar e executar sua Proposta Pedagógica considerando:
I. os fins e os objetivos;
II. a garantia de articulação entre as ações de cuidar e educar;
III. as características da população a ser atendida e da comunidade na qual se insere;
IV. o regime de funcionamento;
V. o espaço físico, as instalações e os equipamentos;
VI. a relação dos recursos humanos, especificando cargos e funções, habilitação e níveis de escolaridade e formação

profissional;
VII. os parâmetros de organização de grupos e relação professor/criança;
VIII. o calendário escolar;
IX. a organização do cotidiano de trabalho junto às crianças;
X. o projeto de articulação da instituição com a família e a comunidade;
XI. a articulação da Educação Infantil com o Ensino Fundamental;
XII. a avaliação do desenvolvimento integral da criança;
XIII. O planejamento geral e avaliação institucional.
§ 1º. O regime de funcionamento das Instituições Educacionais de Educação Infantil atenderá as necessidades da

comunidade.
§ 2º. O currículo da Educação Infantil deverá assegurar a formação básica comum, respeitando as Diretrizes Curriculares

Nacionais para Educação Infantil.
Art. 35. A avaliação na Educação Infantil deverá ter característica diagnóstica e de acompanhamento do processo

contínuo que objetiva analisar a forma como a criança elabora o seu conhecimento.
§1º. A avaliação deverá subsidiar permanentemente o professor, permitindo:
I. a organização ou reorganização das ações pedagógicas junto às crianças;
II. a observação, a reflexão e o diálogo, centrados nas manifestações de cada criança, representando o acompanhamento

do cotidiano escolar;
III. os registros deverão relatar o desenvolvimento da criança;
IV. Os registros finais, elaborados ao término do ano ou período letivo, com caráter descritivo, deverão conter parecer

sobre os diferentes aspectos do processo de desenvolvimento e de aprendizagem da criança.
§2º. A avaliação não terá caráter seletivo das crianças, no sentido de constituição de turmas homogêneas.
Art. 36. Não tendo a Educação Infantil como objetivo central a leitura e a escrita de forma sistemática, a alfabetização

não poderá sobrepor-se às demais atividades.
§ 1º. O ambiente alfabetizador, que coloca a criança em contato com o mundo da linguagem oral e escrita deverá ser

significativo nessa etapa da escolaridade.
§ 2º. As atividades lúdicas representam formas de aprendizagem importantes a serem utilizadas com as crianças, uma vez

que articulam o conhecimento em relação ao mundo.
Art. 37. O término da Educação Infantil não é pré-requisito para o ingresso no Ensino Fundamental.
Parágrafo Único. Para ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental a criança  estará sujeita às normas próprias do Sistema

de Ensino.
Art. 38. Os parâmetros para a organização de grupos decorrerão das especificidades da Proposta Pedagógica,

recomendada a seguinte relação professor/criança:
I. de zero (0) a um (01) ano, doze (12) crianças  para dois (02) professores, devidamente habilitados;
II. de um (01) a dois (02) anos, dezesseis (16) crianças para dois (02) professores, devidamente habilitados;
III. de dois (02) a três (03) anos, dezesseis (16) crianças para um (01) professor devidamente habilitado;
IV. de três (03) e quatro (04) anos, vinte (20) crianças para um (01) professor devidamente habilitado;
V. de quatro (04) e cinco (05) anos, vinte e quatro (24) crianças para um (01) professor devidamente habilitado;
§1º. Para cada três (03) turmas de crianças de até três (03) anos deverá ser acrescentado um professor auxiliar, devidamente

habilitado.
§2º. Para cada quatro (04) turmas de crianças de quatro (04) e cinco (05)  anos deverá ser acrescentado um professor

auxiliar, devidamente habilitado.
§3º. Os professores para atuarem na Educação Infantil deverão ser devidamente habilitados, em conformidade com a Lei

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96.
CAPITULO VII
DOS RECURSOS HUMANOS
Art. 39. A gestão da Instituição Educacional de Educação Infantil será exercida por profissional formado em curso

de graduação em Pedagogia ou outra licenciatura com curso de pós – graduação lato sensu em Gestão Educacional ou stricto
sensu em Educação.

Parágrafo Único. A Coordenação Pedagógica da Instituição Educacional de Educação Infantil será exercida por profissional
formado em Curso de Licenciatura em Pedagogia, devidamente autorizado e reconhecido pelo órgão nacional competente, o
Ministério da Educação e Cultura.

Art. 40. Para o exercício do magistério na Educação Infantil é permitido, como formação mínima, a oferecida em
nível médio, na modalidade normal (Magistério Ensino Médio) de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional–
LDBEN 9394/96.

Parágrafo Único. A Instituição Mantenedora de Ensino promoverá o aperfeiçoamento dos professores de Educação Infantil
em exercício, de modo a viabilizar formação continuada.

CAPITULO VIII
DA SUPERVISÃO
Art. 41. Compete à Secretaria Municipal de Educação definir e implementar procedimentos de supervisão, avaliação

e controle das Instituições Educacionais de Educação Infantil, visando ao  aprimoramento da qualidade do processo educacional.
Art. 42. A supervisão, que compreende o acompanhamento do processo de autorização e a avaliação

sistemática do funcionamento das instituições de Educação Infantil, é de responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação,
à qual cabe zelar pela observância das leis da Educação e das normas emitidas pelo Conselho Municipal de Educação.

Art. 43. À supervisão compete acompanhar e avaliar:
I. o cumprimento da legislação educacional;
II. a execução da proposta pedagógica;
III. condições de matrícula e permanência das crianças na Educação Infantil;
IV. o processo de melhoria da qualidade dos serviços prestados, considerando a proposta pedagógica da Instituição

Educacional de Educação Infantil e o disposto na regulamentação vigente;
V. a qualidade dos espaços físicos, instalações, equipamentos e adequação às suas finalidades;
VI. a regularidade dos registros de documentação e arquivo;
VII. a oferta e execução de programas suplementares de material didático-escolar e alimentação nas Instituições Educacionais

de Educação Infantil, mantidas pelo poder público;
VIII. A articulação da Instituição Educacional de Educação Infantil com a família e a comunidade.
Parágrafo Único. Para atendimento ao disposto neste artigo, a Secretaria Municipal da Educação, desenvolverá um

processo contínuo de acompanhamento das atividades das Instituições Educacionais de Educação Infantil, destinado a manter
o seu funcionamento e aprimorar o padrão de qualidade.

Art. 44. Verificada qualquer irregularidade, deverá o estabelecimento saná-la no prazo fixado pelo órgão
competente, com orientação e acompanhamento do processo, sem prejuízo das sanções cabíveis.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 45. Para atendimento de situações emergenciais, em caráter temporário, o órgão próprio do Sistema de

Educação poderá propor alternativas que assegurem atendimento de qualidade à Educação Infantil.
Art. 46. Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação.
Ponta Grossa 12 de dezembro de 2012.

ELIZABETH REGINA S.DE FARIAS
Vice-Presidente - CME

EDITES BET
Presidente do Conselho Municipal de Educação

INDICAÇÃO Nº 003/12 – CME            APROVADA EM 12/12/12
INTERESSADO: SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE PONTA GROSSA - PR
ASSUNTO: Normas para a Educação Infantil no Sistema Municipal de Ensino de Ponta Grossa – PR
CÂMARA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: Marisley de Fátima Zaremba, Elenice Sutil Motin, Emanuel Gonsalves Penteado,

Lindamir Koroviski, Maria de Fátima Pacheco Rodrigues, Maria Julieta Weber Cordova, Osni Mongruel Junior, Silmara de Oliveira
Gomes Papi, Silvia Aparecida Medeiros Rodrigues, Soely de Fátima Fernandes.

RELATORES: membros da Câmara de Educação Infantil-CME-PG
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTA GROSSA – PR, usando das atribuições que lhe são conferidas pela

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil – Parecer CNE/CEB nº  20/2009 de 11 de novembro de 2009; Lei do Sistema Municipal de Ensino nº 7.081 de
31 de dezembro de dois mil e dois- DOM,homologado pela Resolução 5 de dezoito de dezembro de 2009; Lei nº 10.593 de 29
de junho de 2011-DOM – do Conselho Municipal de Educação, Decreto nº 5.590 de 18 de novembro de 2011-DOM – do
Regimento Interno do CME/PG-PR, ainda considerando o disposto na Deliberação 002/04-CME de 24 de junho de 2004 – da
Educação Infantil,

1. HISTÓRICO:
A Câmara de Educação Infantil se propôs a elaborar o presente documento, iniciando este trabalho em agosto de 2012,

a fim de rever algumas colocações da Deliberação 002/04 para as devidas alterações.
As análises seriam para rever a legislação vigente, tendo em vista que a referida Deliberação encontrava-se desatualizada,

no que diz respeito à faixa etária atendida, divisão dos grupos e outras questões relevantes que serão citadas no decorrer desta
Indicação. Além da atualização da legislação, algumas outras questões necessitavam ser discutidas buscando garantir a qualidade
de ensino nesta etapa da Educação Básica. Uma das preocupações desta Câmara é a de que os profissionais que atuam na
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Educação Infantil possuam formação adequada, em conformidade com a LDBEN 9394/96 e as Diretrizes Nacionais para a
Educação Infantil.

Uma segunda preocupação seria com relação ao número de alunos por professor, onde a presidente da Câmara de
Educação Infantil nos apresentou um estudo realizado ao longo de sua carreira como Coordenadora da Educação Infantil da
Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa, seguido de uma proposta para alterarmos a Deliberação 002/004. Foi
possível perceber também, através de estudos que a Deliberação atual não cita a presença de mais uma  professora  em sala
de aula, principalmente, nas turmas do Berçário e do Maternal I e II e/ou turmas com nomenclaturas similares da mesma faixa etária,
as quais necessitam de no mínimo duas professoras, devido aos momentos de higiene pessoal, trocas de fraldas e alimentação
das crianças.

Em novembro de 2012, a Câmara reuniu-se, novamente, para dar continuidade aos estudos da Deliberação 002/04 e
legislação pertinente, apontando sugestões para uma possível alteração da Deliberação. Realizamos simultaneamente um
estudo das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, bem como da Lei 11.274 de 2006, que trata do Ensino
Fundamental de 9 anos e da Lei 11.700 de 13 de junho de 2008, que assegura “vaga na escola pública de Educação Infantil
ou de Ensino Fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir de 4 anos de idade”.

Por fim, em dezembro de 2012 a Câmara de Educação Infantil novamente se reuniu para concluir a Indicação e elaborar
a presente Deliberação, considerando aspectos legais a serem atualizados, aspectos metodológicos através de recomendações
sobre o número de alunos por professor, entre outras adequações necessárias, com vista à homologação Deliberação. Após as
inúmeras discussões da Câmara concluiu-se esta proposta a qual foi levada ao conhecimento do Conselho Pleno para sua
aprovação.

2.  FUNDAMENTOS LEGAIS:
Considerando a necessidade da alteração da Deliberação nº 002/04-CME, a qual estabelece normas para a Educação

Infantil do Sistema Municipal de Ensino de Ponta Grossa, fez-se importante a revisão da legislação, que deve apresentar
compatibilização com o estabelecido na Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, no Parecer do CNE/CEB nº 20/2009, aprovado
em 11 de novembro de 2009, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, na Resolução Nº 5,
de 17 de Dezembro de 2009, que Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, na Lei Estadual nº 16.049,
de 19/02/2009 e na Resolução SESA nº 0162/05 de 04 de fevereiro de 2005 e suas alterações.

De acordo com o Parecer nº 20/2009 do CNE, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, são de caráter
mandatório e orientam as formulações de políticas, incluindo a de formação de professores e demais profissionais da Educação
e, também, o planejamento, o desenvolvimento e avaliação pelas unidades de seu Projeto Político-Pedagógico e servem para
informar as famílias das crianças matriculadas na Educação Infantil, sobre as perspectivas de trabalho pedagógico que podem
ocorrer.

As atualizações que se busca realizar, primeiramente, está amparada no  Art. 5º  da Resolução Nº 5-CNE/CEB, de 17 de
Dezembro de 2009 que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil:

Art. 5º A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam
como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e
cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por
órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social.

 § 1º É dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção.
§ 2° É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano

em que ocorrer a matrícula.
§ 3º As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na Educação Infantil.
§ 4º A frequência na Educação Infantil não é pré-requisito para a matrícula no Ensino Fundamental.
§ 5º As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças.
§ 6º É considerada Educação Infantil em tempo parcial, a jornada de, no mínimo, quatro horas diárias e, em tempo integral,

a jornada com duração igual ou superior a sete horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na
instituição.

No que se refere à matrícula das crianças da Educação Infantil no primeiro ano do Ensino Fundamental, especificamente,
no Estado do Paraná, já foi discutida por esse Conselho através do Parecer nº 059/10-CME de 09/11/2010.

No entanto, quanto a matrícula inicial no Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, não podemos desconsiderar o contido
na Lei Estadual nº 16.049, de 19/02/2009, a qual estabelece o “direito à matrícula no 1º ano do Ensino Fundamental de 9 (nove)
Anos, a criança que completar 06 (seis) anos até o dia 31 de dezembro do ano em curso”, vigente em todo o Estado do Paraná,
a qual tem sido cumprida pelo Sistema Municipal de Ensino de Ponta Grossa ficando este,  impedido neste momento de atender
aos dispostos nas Resoluções CNE/CEB nº 1,  de 2010 e nos artigos 3º e 4º da Resolução CNE/CEB nº 6, de 2010.

Da mesma forma ficam condicionadas ao mesmo entendimento legal, a orientação das matrículas na Educação Infantil (Pré-
Escola), as quais deverão organizar as turmas respeitando a faixa etária da  matrícula inicial do Ensino Fundamental de (9) Nove
Anos adotada pelo Sistema Municipal de Ensino. (p. 05 e 06)

Diante de todas as transformações, a Educação Infantil vive um intenso processo de revisão de concepções, sobre a
educação de crianças em espaços coletivos, de seleção e fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens
e do desenvolvimento das crianças. Em especial, têm se mostrado prioritárias as discussões sobre como orientar o trabalho junto
às crianças de até três anos em creches e como garantir práticas junto às crianças de quatro e cinco anos, que se articulem, mas
não antecipem processos do Ensino Fundamental.

Ainda, conforme o disposto na Resolução Nº 5-CNE/CEB, de 17 de Dezembro de 2009:
Art. 11. Na transição para o Ensino Fundamental a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade

no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de
conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental.

Também é necessária a devida atenção a Resolução da Secretaria de Estado da Saúde-SESA/PR nº 0162/05 de 04 de
fevereiro de 2005, que estabelece as normas técnicas, no que diz respeito às exigências sanitárias para a Educação Infantil,
enfatizando a metragem para o espaço de atividades ocupado pelas crianças.

A avaliação, conforme estabelecido na Lei nº 9.394/96, deve ter a finalidade de acompanhar e repensar o trabalho
realizado.

De acordo com o Parecer do CNE/CEB nº 20/2009, não devem existir práticas inadequadas de verificação da aprendizagem,
tais como “provinhas”, nem mecanismos de retenção das crianças na Educação Infantil. Todos os esforços da equipe devem
convergir para a estruturação de condições que melhor contribuam para a aprendizagem e o desenvolvimento da criança sem
desligá-la de seus grupos de amizade. Também observa que:

A observação sistemática, crítica e criativa do comportamento de cada criança, de grupos de crianças, das brincadeiras e
interações entre as crianças no cotidiano, e a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios,
fotografias, desenhos, álbuns etc.), feita ao longo do período em diversificados momentos, são condições necessárias para
compreender como a criança se apropria de modos de agir, sentir e pensar culturalmente constituídos.(...). A documentação
dessas observações e outros dados sobre a criança devem acompanhá-la ao longo de sua trajetória da Educação Infantil e ser
entregue por ocasião de sua matrícula no Ensino Fundamental para garantir a continuidade dos processos educativos vividos pela
criança. (BRASIL, PARECER CNE/CEB Nº 20,  2009, p.17)

2. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS PARA O TRABALHO EDUCATIVO COM CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS:
A Câmara de Educação Infantil, mediante o estudo realizado, concorda que a Educação Infantil enquanto primeira etapa

da Educação Básica, deve ter como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, considerando seus
aspectos físico (motor), psicológico (afetivo), intelectual (cognitivo) e social (valores), complementando a ação da família e da
comunidade. O ambiente infantil deve oportunizar condições para que a criança possa construir e reelaborar o conhecimento que
já possui. Isto se dá a partir da interação com o meio e com os sujeitos que a cercam. O espaço infantil deve ser lúdico, dinâmico,
vivo, brincável, explorável e acessível para todos.  Independentemente das condições que a criança vive o brincar é natural dela,
e as Instituições Educacionais de Educação Infantil devem favorecer este brincar.

O brincar alegra e motiva as crianças, dando oportunidades através das trocas de experiências. Brincando, a criança
desenvolve seus sentidos, adquire habilidades para usar o corpo e as mãos no reconhecimento de objetos, formas, texturas, além
de fazer associações cognitivas sobre o mundo que as cerca.

O brincar é uma das necessidades básicas da personalidade humana, do corpo e da mente, por isso, faz parte das
atividades essenciais da dinâmica humana. Para tanto, é preciso que o ambiente infantil possa ter espaços adequados, materiais
apropriados, mobiliários adequados em seus tamanhos, bem como condições de atenção por parte de seus professores, sejam
nos momentos pedagógicos, alimentação ou de higiene pessoal.

Além destes fatores, é importante lembrar que o lúdico deve estar presente em todos os momentos e ambientes da
Educação Infantil. Etimologicamente, a palavra lúdico tem origem na palavra latina “ludus” que significa “jogo”.

 A presença de momentos lúdicos na vida escolar possibilita à criança construir sua identidade autônoma, cooperativa e
criativa, além de contribuir para sua vida afetiva e intelectual.

Algumas funções do professor dentro do ambiente de Educação Infantil podem ser citadas como: a criação de espaços e
tempos para os jogos; a organização dos espaços de modo a permitir as diferentes formas de jogos; a seleção do material atento
à idade e às necessidades das crianças, devendo este ser suficiente tanto quanto à quantidade, como pela diversidade e pelo
interesse que despertam.

É importante estabelecer interações saudáveis entre a criança e seu ambiente físico seguindo os seguintes princípios
previstos na legislação vigente.

• Respeito aos direitos individuais da criança, garantindo: segurança, liberdade, dignidade, convivência, aquisição de
novos conhecimentos e o direito a ser respeitada por seus educadores, nas suas características individuais;

• Consideração as suas condições afetivas favorecendo a auto-estima, a construção da identidade e a segurança
emocional, para o desenvolvimento equilibrado de sua personalidade;

• Respeito à diversidade de expressões culturais, valorizando o processo democrático, o lugar de onde a criança
procede, sem qualquer tipo de discriminação racial, sexual, religiosa, regional ou de características humanas diferenciadas;

• Promoção de oportunidades para o desenvolvimento físico, respeitando os níveis em que este se encontra, levando
em consideração o fato de que a criança constrói  os conceitos corporais à medida em que age, observa e relaciona seu corpo
com os outros objetos, com o outro, como espaço e o tempo.

• Garantia de espaço para o jogo e o brinquedo, considerando as inúmeras experiências que produzem o brincar no
desenvolvimento infantil, quer pela necessidade da fantasia, das emoções, de formas criativas e coletivas de agir, como auxiliar
na formação do caráter;

• Criação de condições para a integração social, incentivando atitudes positivas em relação a si mesmo, às pessoas e
á natureza; a vivência de situações favoráveis, para atuar sobre a realidade circundante, com valorização do trabalho cooperativo,
possibilitando a divisão de responsabilidades e funções e o desenvolvimento da solidariedade humana;

• Oportunidade de acesso ao conhecimento elaborado, assegurando à criança o direito e as condições para a
permanência na escola, desenvolvendo diferentes formas de representação verbal e não verbal, de maneira contextualizada, em
especial a linguagem que se constitui em estrutura básica do pensamento, e, a construção da linguagem escrita.

Além destes princípios, torna-se necessário fundamentar o ato de aprender seguindo os seguintes eixos norteadores, de
acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais:

• A formação pessoal e social de cada criança, sempre valorizando o conhecimento que a criança já possui, ou seja,
aquilo que ela já sabe;

• Conhecimento de si, do outro e do mundo, ou seja, como ele interpreta o ambiente ao seu redor;
• As diferentes formas de Linguagem: oral, escrita, visual, musical e corporal, incluindo aqui as diferentes formas de

leitura inferencial;
• O Conhecimento da Natureza e Sociedade as percepções das mudanças ambientais, bem como conceitos de

cidadania e valores morais e éticos;

• O Pensamento Lógico-Matemático, proporcionando situações-problema diversas para estimular a solução de problemas
cotidianos;

3. QUANTO A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
Considerando o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 no seu Art. 62 de que:
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura de graduação

plena, em universidade e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na
educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental em nível médio, na modalidade Normal.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PARECER DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO INFANTIL:
5.1. A Educação Infantil se destina à criança de zero a cinco anos de idade, sem caráter obrigatório, representando, no

entanto, um dever, em regime de colaboração entre a União o Estado e o Município, considerando as normas dos Sistemas de
Ensino e da Família, no processo formativo de convivência humana, nas relações sociais e culturais.

5.2. As Instituições Educacionais que atendem crianças de zero a cinco anos, independente das formas de organização
e do regime de funcionamento, devem atender todos os preceitos estabelecidos pela legislação, para assegurar a necessária
qualidade no atendimento às crianças.

5.3. É indispensável a elaboração de uma Proposta Pedagógica para o funcionamento das Instituições Educacionais de
Educação Infantil, considerando-se como tarefa da escola a criação de condições para a efetivação do ato de aprender.

5.4. Os profissionais que atuam na Educação Infantil devem ter formação profissional específica, prevista na LDBEN, para
o desempenho desta função, preferencialmente, em nível superior;

5.5. Conforme as normas vigentes, a frequência na Educação Infantil não é pré-requisito para matrícula no Ensino
Fundamental.

5.6. A Secretaria Municipal de Educação, através de equipe de trabalho específica para a Educação Infantil, deverá
orientar e acompanhar a organização das instituições que atendem crianças na faixa etária de zero a cinco anos, garantindo
respeito à legislação e a qualidade na execução dos programas.

A presente Indicação com o objetivo de assegurar os direitos da Criança e atualizar as normas vigentes do Conselho
Municipal de Educação, sobre a Educação das crianças de zero a cinco anos de idade, apresenta ao Conselho Pleno a proposta
de Deliberação em anexo.
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1. HISTÓRICO:
Considerando que é histórico no Brasil o problema da exclusão social nos sistemas educacionais e que muitos brasileiros

ainda não se beneficiam do ingresso e da permanência na escola, há a urgência de se enfrentar os processos excludentes que
marcam os sistemas de educação no país, respeitando e valorizando a diversidade da população, garantindo políticas públicas
como instrumentos de cidadania e de contribuição para redução das desigualdades existentes. A Secretaria Municipal de Educação,
tendo clareza dessa realidade e comprometida com esse processo de reflexão, voltado para o aluno como sujeito de sua própria
aprendizagem, busca efetivar na escola um conhecimento sólido e diferenciado, contribuindo, assim, para atenuar a exclusão dos
cidadãos de 15 anos ou mais que não concluíram as Fases  I e II do Ensino Fundamental, incentivando-os à continuidade dos
estudos, através de legislações que concretizem tais ações.

Essa perspectiva se iniciou por meio da alteração de denominação do “Centro Municipal  de Educação de Jovens e Adultos”,
criado pelo Decreto Municipal n.º 189, de 24 de abril de 2004 e alterado pelo Decreto Municipal n.º 860/06 de 25/04/06, para
“Centro Municipal Professora Helena Kolody – Educação de Jovens e Adultos (CEHELENA)”,  autorizado  a funcionar através da
Resolução Municipal n.º 012/06, de 01/11/2006, mesmo ato que concedeu o reconhecimento da oferta de Ensino Fundamental
na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

No ano de 2010, o CEHELENA recebeu seu credenciamento através da Resolução Municipal n.º 001/10, de 19/02/2010,
tendo em vista a Certificação dos alunos do Programa Projovem Urbano.

De 1991 a 1998, houve um grande aumento na procura de matrículas e os CES/SEED (Centro de Estudos Supletivos da
Secretaria de Estado da Educação do Paraná) passaram a ofertar projetos de descentralização de estudos em parceria com os
municípios.

No ano de 1994, a EJA, como modalidade de atendimento supletivo, inicia em Ponta Grossa, com apenas sete escolas, em
parceria com a SEED (Secretaria de Estado da Educação), através desses projetos.

O projeto da EJA tinha aproximadamente 171 alunos e contava com um responsável que atuava na Secretaria Municipal
de Educação, coordenando e orientando os professores sobre os procedimentos metodológicos e a expedição da documentação
escolar dos alunos. Esses professores tinham como objetivo preparar os alunos para o Exame de Equivalência realizado pelo CES,
que se responsabilizava pela certificação dos concluintes de 4.ª série do Ensino Fundamental.

Nessa época, com a criação do CEAD/SEED (Centro de Educação Aberta a Distância), a responsabilidade em emitir a
certificação, após o encaminhamento pela Secretaria Municipal de Educação, da documentação do aluno concluinte, continuou
com esse órgão. O CEAD contribuiu, ainda, nessa época, com a elaboração do currículo e  do material, além da orientação
pedagógica em linhas gerais.

Em fevereiro de 1999, quatro escolas municipais passaram a oferecer turmas de PAC (Posto Avançado do CEAD), em
parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), com oferta do Ensino Fundamental de 5.ª a 8.ª série, sendo
que ao município competia a cedência do espaço físico, levantamento do público-alvo, organização das turmas e efetivação de
matrículas aos interessados. À SEED, através do CEAD, competia contratar os  professores para o atendimento de 5.ª a 8.ª série,
orientar e acompanhar o processo de escolarização, indicar o material didático e garantir a certificação para os concluintes nos
Exames de Equivalência.

Além disso, competia ao município a indicação do coordenador (professor da rede municipal, atuando na Equipe Central
da SME), para atuar junto à Coordenação Geral do CEAD  e do coordenador para atuar nas escolas municipais, onde funcionavam
as turmas de PAC, com a responsabilidade de atendimento das matrículas, estatísticas dos alunos e atendimento disciplinar na
escola, numa função técnico/administrativa, sem o envolvimento com o trabalho pedagógico do CEAD.

De 2001 a 2004 (Lei n. ° 7.081, de 31 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Ensino;
a referida Lei cita o Centro de Educação de Jovens e Adultos Municipal em seu art. 2.°, inciso V, alínea e . O Centro de Educação
de Jovens e Adultos Municipal – CEJAM foi criado pelo Decreto 189/2004, posteriormente, modificado pelo Decreto n.º 860, de
19/04/2006, que altera o nome e o endereço do referido Centro para Centro Municipal Professora Helena Kolody – Educação
de Jovens e Adultos), em nível municipal, desenvolveu-se o programa específico “Viva a Escolarização”, cujo objetivo era criar uma
identidade para a modalidade de EJA em Ponta Grossa, no que se referia a Fase I do Ensino Fundamental.

Nesta modalidade ofertada pela SME, não existia um  tempo previsto para a conclusão da Fase I do Ensino Fundamental.
O aluno era avaliado, num processo contínuo, considerando as competências e habilidades desenvolvidas pelos educandos
durante o processo, porém, esse trabalho não possibilitava a certificação dessa fase para garantia da continuidade dos estudos.
A única possibilidade era a certificação ao aluno aprovado através do Exame de Equivalência, ofertado pela SEED.

Já para a Fase II do Ensino Fundamental e o Ensino Médio havia a parceria com o Centro Estadual de Educação Básica
“Paschoal Salles Rosa”. Além dessa parceria, a SME estabeleceu convênio com o Instituto  Integrar, sediado no Sindicato dos
Metalúrgicos de Ponta Grossa.

Porém, com a mudança da gestão política local, em 2005, constatou-se o não cumprimento de todas as cláusulas previstas
no contrato com Instituto Integrar, sendo destaque o número incompatível dos alunos frequentantes e concluintes com a listagem
apresentada pelo referido Instituto e a ausência da certificação aos alunos. Isso levou à revisão das situações pertinentes à EJA,
uma vez que no início desse mesmo ano, a Secretaria Municipal de Educação deparou-se com um grupo de aproximadamente
390 (trezentos e noventa) alunos que não havia conseguido concluir seu processo de escolarização no Ensino Fundamental e
outro grupo de 559 (quinhentos e cinquenta e nove) alunos aos quais faltava 01 (um) módulo de ensino/disciplina de 60 (sessenta)
horas para obter a terminalidade que lhes possibilitasse ingressar no Ensino Médio. O impasse foi criado em função de que o
convênio com o Instituto Integrar havia se encerrado em dezembro de 2004, sem que o mesmo apresentasse o cumprimento das
cláusulas contratuais e as devidas certificações.

Sendo assim, os alunos que estavam com pendências de conclusão ou prosseguimento não poderiam dar continuidade
aos estudos se a nova gestão da SME, que assumiu em 2005, não proporcionasse novas condições, dentro da legalidade, para
a conclusão das fases pendentes do Ensino Fundamental.

Diante desta realidade, houve um estudo detalhado do número real dos alunos com pendências e de todas as situações
pertinentes ao problema instalado. Para garantir aos 390 (trezentos noventa) alunos do primeiro grupo a conclusão dos estudos,
devido ao número de disciplinas restantes, optou-se pela oferta de um Projeto Especial que contemplasse todos os aspectos legais
pertinentes, abordando os conteúdos apropriados a essa clientela. Criou-se, então, o “Experimento Pedagógico” (O Projeto do
Experimento Pedagógico obteve parecer favorável do Conselho Municipal de Educação, do Município de Ponta Grossa pelo
Parecer n.º 001/05, de 03/03/2005), com duração de um ano letivo, com carga horária de 1.202 (hum mil  e  duzentas  e  duas)
horas  de trabalho escolar destinadas aos alunos que não haviam conseguido concluir o Ensino Fundamental até o fim do contrato,
pelo descumprimento do Instituto Integrar às cláusulas contratuais. Estes alunos, dominando parte dos conteúdos relativos à Fase
I do Ensino Fundamental (apesar de não terem comprovante de escolarização) tinham ainda, uma carga horária bastante extensa
a ser cumprida. Para atuar na docência do Experimento Pedagógico foram chamados profissionais do Quadro Próprio do
Magistério do Município,  do Ensino Fundamental – Fase II (5.ª a 8.ª séries).

Já o outro grupo de 599 (quinhentos e noventa e nove) alunos deveria cumprir uma carga horária de 60 (sessenta) horas
para a conclusão do Ensino Fundamental que correspondia a um (01) módulo de ensino/disciplina, de acordo com o Projeto
proposto pelo Instituto Integrar. Para esses alunos, houve o estabelecimento de um novo Termo de Compromisso, firmado entre
a Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Integrar, com a finalidade de propiciar as condições de terminalidade de estudos.
Coube à SME indicar os professores da rede municipal, concursados de 5.ª a 8.ª série, para concluir o programa que estava
incompleto. A certificação desses alunos foi feita pelo Centro Federal Tecnológico de Pelotas/RS.

Concluídas as 60 (sessenta) horas de estudos, estabeleceu-se a parceria entre a SME e o Centro Estadual de Educação
Básica “Paulo Freire”, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que, na continuidade, matriculou os alunos no Ensino Médio.
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Dos 599 (quinhentos e noventa e nove) alunos, 559 (quinhentos e cinquenta e nove) alunos concluíram os estudos dentro deste
módulo, mas, receberam a certificação 656 (seiscentos e cinquenta e seis) alunos, pois o Instituto Integrar já possuía alunos que
haviam concluído o Ensino Fundamental no ano anterior (2004), porém ainda não teriam certificados.

Diante dos fatos constatados, passou-se a estudar detalhadamente a estruturação da modalidade de EJA, buscando sua
normatização através da criação do Centro Municipal, visando também, a terminalidade dos estudos de um maior contingente de
alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Além disso, houve a reestruturação do trabalho realizado nas escolas municipais, dentro desta modalidade, sendo que,
atualmente, o governo municipal possui parceria com os CEEBJAs (Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos),
Professor Paschoal Salles Rosa e Paulo Freire/Universidade Estadual de Ponta Grossa, através das APEDs (Ações Pedagógicas
Descentralizadas) que desenvolvem suas atividades no Ensino Fundamental (Fase II) e Ensino Médio, nas escolas da Rede
Municipal de Ensino, sendo responsáveis pelo trabalho teórico pedagógico e demanda de professores. Ao município compete a
infraestrutura para o seu funcionamento.

Atualmente, os programas de EJA no município de Ponta Grossa estão sob a responsabilidade do Centro Municipal
Professora Helena Kolody (Decreto n.º 860/06, de 19/04/2006).

Além das ações desenvolvidas pelo CEHELENA, há a possibilidade de  trabalhos de escolarização efetivados em consonância
com entidades não-governamentais (ONGs) que tenham o mesmo objetivo.

Assim, busca-se constantemente o avanço neste setor, garantindo à população o acesso à escolarização, sua permanência
e conclusão com sucesso, como direito do cidadão uma vez que se entende que a EJA é parte constitutiva da educação básica
e é reconhecida como direito público subjetivo em referência ao Ensino Fundamental.

Ressalta-se que de 2002 a 2005, os Exames Supletivos, denominados anteriormente de Exames de Equivalência, realizados
pela Secretaria Estadual de Educação do Paraná, que elaborava as avaliações, em nível de estado, nem sempre considerava
as questões do currículo específico das escolas.

No ano seguinte, com a criação do Centro Municipal Professora Helena Kolody (CEHELENA), a SME assumiu a coordenação
e a elaboração dos referidos Exames.

Em 2006, com a elaboração da Proposta Pedagógica e o Regimento próprio do CEHELENA, além da continuidade da
realização dos Exames Supletivos, houve maior ênfase à valorização da frequência escolar do aluno, através do processo
presencial com as avaliações durante o mesmo, que permitiriam ao aluno mais uma opção de certificação da Fase I do Ensino
Fundamental.

Além disso, como suporte para efetivação desse trabalho, houve a parceria com o Programa ”Fazendo Escola” (2006/2007)
para a aquisição de Kits de materiais escolares para os alunos, além do Livro Didático específico para a EJA.

Em relação aos docentes, houve a constância da Formação Continuada mensal, sob a forma de reuniões de estudo,
aprofundamento, relato de experiências e assessoramento pedagógico.

Um diferencial na Proposta do CEHELENA é o desafio de propiciar a inclusão aos alunos com deficiência, que, por diversos
motivos, foram excluídos do processo regular de escolarização e acabaram se evadindo da escola.

Prova da adoção de tal princípio foram as providências adotadas quando, em 2005, detectou-se que havia na rede
municipal um grupo de 87 (oitenta e sete) alunos com deficiência, sem regularização de matrícula e sem acompanhamento didático-
pedagógico próprio, sediado em um espaço alugado pela Prefeitura, onde funcionava o CEMDA (Centro Municipal de Diagnóstico
e Atendimento de Ponta Grossa).

Os alunos que lá frequentavam, iam a esse Centro somente 02 (duas) vezes, com a média de 03 (três) horas de atendimento
por semana. Os professores que lá atuavam eram do quadro próprio da rede municipal.

Alguns desses alunos já estavam com vários anos de frequência, sem, contudo, obterem sucesso em qualquer tipo de
avaliação interna feita, que lhes possibilitasse a certificação de conclusão de escolaridade.

Com a implementação de uma Política Inclusiva no município, que priorizou a escola como espaço democrático e universal,
a intenção da Secretaria  Municipal de Educação e da Divisão de Educação de Jovens e Adultos foi a de regularizar a vida escolar
desses alunos, incluindo-os na escola municipal, em organização de turmas regulares de EJA, com acompanhamento específico,
dentro da carga horária presencial, conforme prevê a legislação.

Para esse grupo de alunos, organizou-se um projeto de estudos diferenciado, aplicado em ambiente favorável, atendendo
as especificidades de cada um. E, para melhor atendê-los, todo o trabalho pedagógico era desenvolvido com 02 (duas) professoras
por sala de aula.

Além dos conteúdos regularmente trabalhados, havia o desenvolvimento de projetos de interação social com música,
informática, teatro e outras atividades que colaborassem para a ampla integração desse público ao espaço social que lhes era
de direito.

No decorrer dos anos subsequentes, alguns destes alunos foram inseridos no mercado de trabalho, o que representa a
conquista de um direito e uma oportunidade de exercício da cidadania.

A partir desses dados, em 11/02/2012 no site http://www.educacao.pr.gov.br publicou os dezoito municípios do Paraná
considerados “Território livre do analfabetismo”, citando Ponta Grossa.

Enfatizando as ações em relação à EJA, a SME tem buscado parcerias que venham  somar esforços no sentido de minimizar
a exclusão dos que ainda se encontram em situação de vulnerabilidade social e sem escolarização completa e solicita o pronunciamento
deste Conselho, quanto à orientação legal referente à EJA.

2. NO MÉRITO:
Trata-se de solicitação de regulamentação para a Educação de Jovens e Adultos vinculada à Rede Municipal de Ensino,

pois, para o melhor desenvolvimento da EJA, cabe a institucionalização de um sistema educacional público regularizado como
política pública e não apenas de governo, assumindo a gestão democrática, contemplando a diversidade de sujeitos aprendizes,
proporcionando a conjugação de políticas públicas e fortalecendo sua vocação como instrumento para a educação ao longo da
vida.

Cabe ainda, considerar que os cursos culminam com a expedição de certificados e, portanto, necessitam de legislação que
os embase em tal ação.

Considerando-se, portanto, os objetivos propostos, apresenta-se ao Conselho Pleno a Minuta de Deliberação, em anexo.
É a Indicação.
Ponta Grossa, 17 de dezembro de 2012.
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DELIBERAÇÃO Nº 005/12 – CME APROVADA EM 17/12/2012.
INTERESSADO: SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE PONTA GROSSA - PR
ASSUNTO: Estabelece Normas para a Educação de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental do Sistema Municipal

de Ensino de Ponta Grossa.
CÂMARA DE ENSINO FUNDAMENTAL: Elizabeth Regina Streisky de Farias, Edites Bet, Ceres Benta Berthier Gehlen,

Hercília Kuhn Henneberg, Jussara Chaves Pedroso, Maria Elganei Maciel, Maria Marilei Soistak, Rosana Nadal de Arruda Moura,
Sirlete Lemes, Teresa Jussara Luporini.

RELATORES: membros da Câmara de Ensino Fundamental-CME
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTA GROSSA – PR, usando das atribuições que lhe são conferidas pela

Lei nº 9394-96 de 20 de dezembro de 1996, Lei nº 10.593 de 29/06/2011-DOM – do Conselho Municipal de Educação, pelo
Decreto nº 5.590 de 18/11/11-DOM – do Regimento Interno do CME/PG-PR, Lei do Sistema Municipal de Ensino nº 7.081 de 31/
12/2002-DOM, no Parecer-CNE/CEB nº 11/2000 e Resolução-CNE/CEB nº 01/2000 – Diretrizes Nacionais para a Educação de
Jovens e Adultos,  a Resolução CNE/CEB n.º 7/2010 a Deliberação 5/2010 e o Parecer n.º 1160/10, ambos do CEE/PR.

DELIBERA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1°.    A Educação de Jovens e Adultos (EJA) destina-se àqueles que não tiveram acesso ao Ensino Fundamental na

idade própria ou não tiveram a possibilidade de continuar esses estudos, baseando-se nos seguintes princípios:
I. igualdade de condições àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos, em idade própria, vedada

qualquer forma de segregação e discriminação;
II. gratuidade do ensino, com isenção de taxas e contribuições de qualquer natureza, vinculadas à matrícula;
III. garantia de uma educação básica de qualidade, com iguais possibilidades de acesso aos bens produzidos historicamente;
IV. vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;
V. gestão democrática, visando o exercício da cidadania de toda comunidade escolar;
VI. Formação Continuada aos profissionais envolvidos com a Educação de Jovens e Adultos.
§1°.   O Sistema Municipal de Ensino de Ponta Grossa deverá assegurar oportunidades educacionais apropriadas, através

de programas e parcerias que atendam à legislação vigente, prioritariamente aos jovens e adultos que não puderam efetuar os
estudos na idade regular.

Art. 2°.   A Educação de Jovens e Adultos na cidade Ponta Grossa, ofertada pela Rede Municipal de Ensino, é de
responsabilidade do Centro Municipal Professora Helena Kolody – Educação de Jovens e Adultos (CEHELENA), autorizado pelo
Decreto nº 860 de 25/04/2006 - DOM, que alterou o endereço e a denominação do CEHELENA e as leis anteriores n.º 7.081/
2002 do CME/PG, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Ensino e o Decreto nº 189 de 24/04/2004- DOM, que criou
o Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos.

§1º.        O CEHELENA tem como finalidade ofertar o Ensino Fundamental – Fases I e II para jovens, adultos e idosos que
não puderam efetuar seus estudos em idade própria.

Art. 3°.  O oferecimento da Educação de Jovens e Adultos, pelo CEHELENA, dar-se-á através de:
I. Programas da EJA já existentes nas escolas municipais (que são continuidade do Centro).
II. Parcerias Educacionais ou Convênios com entidades e/ou instituições, através de convênios firmados oficialmente,

respeitando a legalidade vigente, com o objetivo de propiciar a EJA a garantia da escolarização necessária, com a devida
certificação, sempre que houver demanda e necessidade da comunidade, respeitando-se a Proposta Pedagógica, o disposto no
Regimento Escolar e as normas legais vigentes.

Art. 4°. A Educação de Jovens e Adultos, no Sistema Municipal de Ensino, será ofertada mediante cursos e exame
supletivo da EJA na Educação Básica, organizados nos termos desta Deliberação visando habilitar o educando ao prosseguimento
de estudos em caráter regular ou supletivo.

§ 1º.     Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão em nível da Fase I, atendendo a idade mínima prevista na
legislação em vigor.

§ 2º.     Os critérios utilizados para a aplicação dos exames seguirão a legislação pertinente à matéria e às instruções
publicadas pelo CEHELENA/SME.

Art. 5º. Na organização dos cursos e exames supletivos da EJA, atender-se-á obrigatoriamente:

I. Os princípios e as diretrizes que norteiam a educação nacional.
II.            Os conteúdos mínimos da base nacional comum.
III.     A proposta pedagógica em vigor com as especificidades da demanda.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DOS EXAMES SUPLETIVOS
Art. 6°.  O Sistema Municipal de Ensino manterá a gratuidade de exames supletivos ofertados na EJA, no mínimo uma vez

por ano.
§1º.     São nulos os exames realizados por candidatos com idade abaixo dos limites estabelecidos no caput deste artigo.
§2º.    A fixação do período dos exames da EJA é de competência da Secretaria Municipal de Educação, através do Centro

Municipal Professora Helena Kolody – Educação de Jovens e Adultos.
§3º.    A Secretaria Municipal de Educação através do CEHELENA será responsável pela expedição dos respectivos históricos

escolares após a realização dos exames supletivos por ela ofertados.
§4º.      A chamada para a inscrição nos exames da EJA será feita por Edital Público.
CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CURSOS
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Art. 7º. A organização do trabalho pedagógico realizada nos estabelecimentos municipais de ensino seguirá as orientações

contidas na Proposta Pedagógica e Regimento Escolar do Centro Municipal Professora Helena Kolody, com os devidos
encaminhamentos legais.

Art. 8°.  Considera-se como idade para ingresso na EJA Fases I e II, obedecido o disposto no artigo 4º, incisos I e VII, da
Lei nº 9.394/96 (LDB) e a regra da prioridade para o atendimento da escolarização obrigatória, a idade mínima para os cursos
de EJA e para a realização de exames de conclusão de EJA do Ensino Fundamental  de 15 (quinze) anos completos.

Art. 9°. A organização dos cursos da Educação de Jovens e Adultos, observará a seguinte carga horária presencial:
I.     No Ensino Fundamental:
a) de 1.200 (mil e duzentas horas) para a Fase I, compreendendo do 1ª ao 5ª ano;
b)          de 1.600 (mil e seiscentas horas) para a Fase II, compreendendo do 6ª ao 9ª ano;
§1º. Os cursos da Educação de Jovens e Adultos ofertados pela Rede Municipal devem ser organizados especificamente

sob a forma presencial.
Art. 10. Os cursos da Educação de Jovens e Adultos deverão observar:
I. Conteúdos da base nacional comum, distribuídos em cada componente curricular correspondente ao Ensino

Fundamental.
II. A avaliação deverá ser processual e cumulativa, condizente com a abordagem e tratamento metodológico específico

da Educação de Jovens e Adultos.
III.     Para fins de promoção ou certificação:
a) ao final da Fase I (1.º ao 5.º ano), será considerada a média final 5,0 (cinco vírgula zero), como resultado mínimo obtido

e mínimo de 75% (setenta e cinco) de frequência dessa Fase;
b) Para fins de aprovação ou certificação ao final da Fase II, a média mínima exigida ao término de cada disciplina é 5,0

(cinco vírgula zero), conforme carga horária equivalente e mínimo de 75% (setenta e cinco) de frequência, considerando sempre
o Projeto Específico dessa fase.

IV. A média final corresponde à média aritmética das avaliações processuais realizadas durante o processo.
Parágrafo Único. É vedada a avaliação em que os educandos sejam submetidos a uma única oportunidade de aferição.
Art. 11. O educando oriundo de formas de organização de ensino diferentes da ofertada, que não comprovar conclusão

de disciplina(s), poderá:
I. ser matriculado para cursar 100% (cem porcento) da carga horária total do curso;
II. participar do processo de Classificação ou de Reclassificação conforme o disposto no Regimento Escolar;
III. Participar do Exame Supletivo, na data em que ocorrer e, se aprovado, receber a certificação dessa Fase.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 12.  Os cursos da Educação de Jovens e Adultos autorizados e que culminam com a expedição de certificados deverão

ter a duração mínima de dois (02) anos para o Ensino Fundamental.
Art.13.  A autorização, renovação e reconhecimento dos cursos da Educação de Jovens e Adultos,  pelo CEHELENA, terá

validade por quatro (04) anos, contados a partir da data de publicação do ato autorizatório.
Art.14. Os procedimentos que tratam dos atos regulatórios desta modalidade, (credenciamento, autorização,

reconhecimento e respectivas renovações) deverão se reportar às normas legais vigentes.
Art.15. O Sistema Municipal de Ensino de Ponta Grossa deverá cumprir o estabelecido no Art. 2º da Resolução

n.º 03/10 do CNE/CEB, continuando a implementar o desenvolvimento da EJA, como política pública, assumindo a gestão
democrática, contemplando a diversidade de sujeitos aprendizes, proporcionando a conjugação de políticas públicas setoriais e
fortalecendo sua vocação como instrumento para a educação ao longo da vida.

Art. 16. A oferta da Educação de Jovens e Adultos, na Rede Municipal de Ensino, será de responsabilidade do
Centro Municipal Professora Helena Kolody – Educação de Jovens e Adultos (CEHELENA) que tem como finalidade ofertar o
Ensino Fundamental – Fases I e II, para jovens, adultos e idosos.

Art. 17. A comprovação de estudos realizados em Educação de Jovens e Adultos, cursos ou exames, permite o
prosseguimento de estudos nos demais níveis de escolaridade.

Art. 18.  A Educação de Jovens e Adultos seja da Fase I e/ou da Fase II poderá ser ofertada, ainda, por meio de programas
de inclusão de Jovens e Adultos, através de parceria e/ou convênio, conforme projeto pedagógico, organização curricular, carga
horária e demais normas específicas do programa.

Parágrafo Único. Experimentos pedagógicos, inclusive sob a forma de projetos especiais, terão validade somente após
aprovação do Conselho Municipal de Educação.

Art. 19. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Municipal de Educação de Ponta Grossa.
Art. 20. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as demais disposições

em contrário.
Ponta Grossa, 17 de dezembro de 2012.

ELIZABETH REGINA STREISKY DE FARIAS
Vice Presidente do CME/PG
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Presidente do CME/PG

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 049/12

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através dos
Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 5.866 de 02/03/2012, considerando a legislação vigente - a Lei de Diretrizes e Bases 9394/
96 a Lei  nº 7.081 de 31/12/2002 de criação do Sistema Municipal de Ensino, a Lei 10.593 de 29/06/2011 do Conselho Municipal
de Educação, as Deliberações nºs 002/04-CME de 24/06/04, 003/04-CME de 20/11/2004, tendo em vista ainda, o Laudo Técnico
da Comissão de Verificação, os Pareceres Favoráveis da Divisão de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME – nº 085/12 de
05/12/2012 e do Conselho Municipal de Educação – nº 050/12 de 12/12/2012,

RESOLVE,
Art. 1º. Prorrogar a Autorização de Funcionamento do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DOS PEQUENINOS,

com turmas da Creche – crianças de 0 a 03 anos, Berçário, Maternal I e II e da Pré-Escola – crianças de 04 e 05 anos, Jardim
I e II, sito à Rua Azaléia, nº 487, Núcleo Habitacional Santa Paula, Bairro Contorno, no Município de Ponta Grossa-PR, mantido
pelo Centro Educacional Cantinho dos Pequeninos LTDA.

Art. 2º. Regularizar o ano vencido de 2012 do Centro de Educação Infantil, citado no artigo primeiro, devido ao prazo
previsto pela Resolução Municipal nº 021/08-SME/PG de 20/01/2009-DOM, que Autorizou o CEI, até o ano de 2011 e estabelecer
o novo prazo, dos 03 (três) anos, previstos na legislação vigente, contando-se a partir do início do ano letivo de 2013.

Art. 3º. A Direção e/ou responsável legal do Estabelecimento de Ensino deverá solicitar nova Prorrogação da Autorização
de Funcionamento, 120 (cento e vinte) dias antes de terminar o último ano letivo do prazo concedido, no artigo segundo desta
Resolução, sendo, portanto o ano de 2015.

Art. 4º.  Caso ocorra a cessação do Centro de Educação Infantil, ora prorrogado, a Direção e/ou o Responsável Legal do
estabelecimento de ensino deverá oficializar a Secretaria Municipal da Educação/PG, seguindo os trâmites legais.

Art. 5º.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2012.

Profª Drª Zélia Maria Lopes Marochi
Secretária Municipal da Educação
Dec. nº 5866/12 de 02/03/2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 050/12

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através dos
Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 5.866 de 02/03/2012, considerando a legislação vigente - a Lei de Diretrizes e Bases 9394/
96 a Lei  nº 7.081 de 31/12/2002 de criação do Sistema Municipal de Ensino, a Lei 10.593 de 29/06/2011 do Conselho Municipal
de Educação, as Deliberações nºs 002/04-CME de 24/06/04, 003/04-CME de 20/11/2004, tendo em vista ainda, o Laudo Técnico
da Comissão de Verificação, os Pareceres Favoráveis da Divisão de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME – nº 086/12 de
06/12/2012 e do Conselho Municipal de Educação – nº 051/12 de 12/12/2012,

RESOLVE,
Art. 1º. Prorrogar a Autorização de Funcionamento da EDUCAÇÃO INFANTIL do COLÉGIO SÃO FRANCISCO - EDUCAÇÃO

INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, com turmas da Creche - Níveis I, II e III (crianças de 04 meses a 03 anos) e a Pré-
Escola - Níveis IV e V, (crianças de 04 e 05 anos) sito à Praça Espírito Santo, nº 17, Colônia Dona Luiza, no Município de Ponta
Grossa-PR, mantido pela Associação Cultura Franciscana.

Parágrafo Único. A Prorrogação da Autorização de Funcionamento da Educação Infantil do Estabelecimento de Ensino,
citado no “caput” do artigo é pelo prazo de 03 (três) anos, conforme o previsto na legislação vigente, contando-se a partir do
início do ano letivo de 2013.

Art. 2º. O Estabelecimento de Ensino, citado no artigo primeiro, recebeu sua Autorização de Funcionamento para a oferta
da Educação Infantil, pela Resolução Estadual nº 5.065/84-SEED/PR de 23/07/1984-DOE e a última Prorrogação da Autorização
de Funcionamento da Educação Infantil, foi concedida pela Resolução Municipal nº 018/10-SME-PG de 21/07/2010-DOM, com
prazo de vencimento até o ano letivo de 2012.

Art. 3º. A Direção e/ou responsável legal do Estabelecimento de Ensino deverá solicitar nova Prorrogação da Autorização
de Funcionamento, 120 (cento e vinte) dias antes de terminar o último ano letivo do prazo concedido, no parágrafo único do artigo
primeiro desta Resolução, sendo, portanto o ano de 2015.

Art. 4º. Caso ocorra a cessação da oferta de ensino, ora prorrogada, a Direção e/ou o Responsável Legal do estabelecimento
de ensino deverá oficializar a Secretaria Municipal da Educação/PG, seguindo os trâmites legais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2012.

Profª Drª Zélia Maria Lopes Marochi
Secretária Municipal da Educação
Dec. nº 5866/12 de 02/03/2012
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 051/12

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através dos
Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 06/05 de 01/01/2005, considerando a legislação vigente - a Lei de Diretrizes e Bases 9394/
96 a Lei  nº 7.081 de 31/12/2002 de criação do Sistema Municipal de Ensino, a Lei 10.593 de 29/06/2011 do Conselho Municipal
de Educação, as Deliberações nºs 002/04-CME de 24/06/04, 003/04-CME de 20/11/2004, tendo em vista ainda, o Laudo Técnico
da Comissão de Verificação, os Pareceres Favoráveis da Divisão de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME, nº 089/12 de 07/
12/2012 e do Conselho Municipal de Educação – nº 052/12 de 12/12/2012,

RESOLVE,
Art. 1º. Prorrogar a Autorização de Funcionamento do CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA

CLERIS ROSEANA RIBAS JOSLIN, com turmas da CRECHE – crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos – Berçário, Maternal I e II e
da PRÉ-ESCOLA – crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos – Jardim I e II, sito à Rua Jussara, nº 471, Vila Princesa, Bairro de
Uvaranas, no Município de Ponta Grossa-PR, mantido pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

Parágrafo Único. A Prorrogação da Autorização de Funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil, citado no
“caput” do artigo é pelo prazo de 03 (três anos), conforme o previsto na legislação vigente, contando-se a partir do início do ano
letivo de 2013.

Art. 2º. O Centro Municipal de Educação Infantil, citado no artigo primeiro, recebeu sua Autorização de Funcionamento pela
Resolução Municipal nº 009/10 de 07/06/2010-DOM, com prazo de vencimento até o ano letivo de 2012.

Art. 3º. A Direção do Centro Municipal de Educação Infantil, citado no artigo primeiro, deverá solicitar a nova prorrogação
da autorização de funcionamento, 120 (cento e vinte) dias antes de terminar o último ano letivo do prazo concedido, ou seja, em
2015.

Art. 4º. Caso ocorra a cessação da oferta de ensino, ora autorizada, a Direção do estabelecimento de ensino deverá
oficializar a Secretaria Municipal da Educação/PG, seguindo os trâmites legais para o referido processo.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 19 DE DEZEMBRO DE 2012.

Profª Drª Zélia Maria Lopes Marochi
Secretária Municipal da Educação
Dec. nº 5866/12 de 02/03/2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 052/12

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através dos
Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº  5.866 de 02/03/2012, considerando a legislação vigente - a Lei de Diretrizes e Bases 9394/
96, a Lei  nº 7.081 de 31/12/2002 de criação do Sistema Municipal de Ensino, a Lei 10.593 de 29/06/2011 do Conselho Municipal
de Educação, as Deliberações nºs 002/04-CME de 24/06/04, 003/04-CME de 20/11/2004, tendo em vista ainda o Laudo Técnico
da Comissão de Verificação, os Pareceres da Divisão de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME – nº 084/12 de 05/12/12 e
do Conselho Municipal de Educação – nº 053/12 de  12/12/12,

RESOLVE,
Art. 1º. Prorrogar a Autorização de Funcionamento da EDUCAÇÃO INFANTIL com turmas de Jardim I e II (crianças de 04

e 05) da ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MINERVINA FRANÇA SCUDLARECK – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL, situada à Rua Casemiro de Abreu, nº 852, Vila Ana Rita, Bairro de Uvaranas, neste município, mantida pela
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

Parágrafo Único. A Prorrogação da Autorização de Funcionamento da Educação Infantil, do Estabelecimento de Ensino
citado no “caput” do artigo é pelo prazo de 03 (três) anos, conforme o previsto na legislação vigente, contando-se a partir do
início do ano letivo de 2013.

Art. 2º. Regularizar os anos vencidos, de 2001 a 2012 da referida oferta de ensino, tendo em vista o prazo estabelecido
pela Resolução Estadual nº 3723/95-SEED/PR de 16/10/1995-DOE, e a sua última prorrogação de Autorização de Funcionamento
da Educação Infantil, no Estabelecimento de Ensino, concedida através da Resolução Estadual nº 2.501/98-SEED/PR de 10/08/
1998-DOE.

Art. 3º. A Direção do Estabelecimento de Ensino, citado no artigo primeiro, deverá solicitar a nova prorrogação da Autorização
de Funcionamento para a oferta da Educação Infantil, 120 (cento e vinte) dias antes de terminar o último ano letivo do prazo
concedido, ou seja, em 2015.

Art. 4º. Caso ocorra a cessação da oferta da Educação Infantil, ora prorrogada na Escola Municipal, conforme consta nesta
Resolução, a Direção deverá oficializar a Secretaria Municipal da Educação/PG, seguindo os trâmites legais.

Art. 5º. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2012.

Profª Drª Zélia Maria Lopes Marochi
Secretária Municipal da Educação
Dec. nº 5866/12 de 02/03/2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 053/12

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através dos
Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 5.866 de 02/03/2012, considerando a legislação vigente - a Lei de Diretrizes e Bases 9394/
96 a Lei  nº 7.081 de 31/12/2002 de criação do Sistema Municipal de Ensino, a Lei 10.593 de 29/06/2011 do Conselho Municipal
de Educação, as Deliberações nºs 002/04-CME de 24/06/04, 003/04-CME de 20/11/2004, tendo em vista ainda, o Laudo Técnico
da Comissão de Verificação, os Pareceres Favoráveis da Divisão de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME – nº 091/12 de
10/12/2012 e do Conselho Municipal de Educação – nº 054/12 de 12/12/2012,

RESOLVE,
Art. 1º. Prorrogar a Autorização de Funcionamento da EDUCAÇÃO INFANTIL do COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE

JESUS - EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, com turmas de Infantil II e III (crianças de 02 a 03 anos) e
de Infantil IV e V (crianças de 04 e 05 anos) sito à Rua Generoso Martins de Araújo, nº 1745, Bairro Nova Rússia, no Município
de Ponta Grossa-PR, mantido pelo Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus.

Parágrafo Único. A Prorrogação da Autorização de Funcionamento da Educação Infantil do Estabelecimento de Ensino,
citado no “caput” do artigo é pelo prazo de 03 (três) anos, conforme o previsto na legislação vigente, contando-se a partir do
início do ano letivo de 2013.

Art. 2º. O Estabelecimento de Ensino, citado no artigo primeiro, recebeu sua Autorização de Funcionamento para a oferta
da Educação Infantil, pela Resolução Estadual nº 2401/83-SEED/PR de 14/07/1983-DOE e a última Prorrogação da Autorização
de Funcionamento da Educação Infantil, foi concedida pela Resolução Municipal nº 031/10-SME-PG de 02/12/2010-DOM, com
prazo de vencimento até o ano letivo de 2012.

Art. 3º. A Direção e/ou responsável legal do Estabelecimento de Ensino deverá solicitar nova Prorrogação da Autorização
de Funcionamento, 120 (cento e vinte) dias antes de terminar o último ano letivo do prazo concedido, no parágrafo único do artigo
primeiro desta Resolução, sendo, portanto o ano de 2015.

Art. 4º. Caso ocorra a cessação da oferta de ensino, ora prorrogada, a Direção e/ou o Responsável Legal do estabelecimento
de ensino deverá oficializar a Secretaria Municipal da Educação/PG, seguindo os trâmites legais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2012.

Profª Drª Zélia Maria Lopes Marochi
Secretária Municipal da Educação
Dec. nº 5866/12 de 02/03/2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 054/12

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através dos
Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº  5.866 de 02/03/2012, considerando a legislação vigente - a Lei de Diretrizes e Bases 9394/
96, a Lei  nº 7.081 de 31/12/2002 de criação do Sistema Municipal de Ensino, a Lei 10.593 de 29/06/2011 do Conselho Municipal
de Educação, as Deliberações nºs 002/04-CME de 24/06/04, 003/04-CME de 20/11/2004, tendo em vista ainda o Laudo Técnico
da Comissão de Verificação, os Pareceres da Divisão de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME – nº 080/12 de 03/12/12 e
do Conselho Municipal de Educação – nº 055/12 de  12/12/12,

RESOLVE,
Art. 1º. Prorrogar a Autorização de Funcionamento da EDUCAÇÃO INFANTIL com turmas de Jardim I e II (crianças de 04

e 05) da ESCOLA MUNICIPAL CYRILLO DOMINGOS RICCI – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, situada à Rua
José Alberto Caus, nº 171, Vila Ricci, Bairro Contorno, neste município, mantida pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

Parágrafo Único. Prorrogação da Autorização de Funcionamento da Educação Infantil, do Estabelecimento de Ensino
citado no “caput” do artigo é pelo prazo de 03 (três) anos, conforme o previsto na legislação vigente, contando-se a partir do
início do ano letivo de 2013.

Art. 2º. Regularizar os anos vencidos, de 2001 a 2012 da referida oferta de ensino, tendo em vista o prazo estabelecido
pela última Resolução Estadual nº 2.467/98-SEED/PR de 10/08/1998-DOE, com prazo de vencimento até o ano de 2000, que
Prorrogou a Educação Infantil autorizada pela Resolução Estadual nº 3726/95-SEED/PR de 16/10/1995-DOE.

Art. 3º. A Direção do Estabelecimento de Ensino, citado no artigo primeiro, deverá solicitar a nova prorrogação da Autorização
de Funcionamento para a oferta da Educação Infantil, 120 (cento e vinte) dias antes de terminar o último ano letivo do prazo
concedido, ou seja, em 2015.

Art. 4º. Caso ocorra a cessação da oferta da Educação Infantil, ora prorrogada na Escola Municipal, conforme consta nesta
Resolução, a Direção deverá oficializar a Secretaria Municipal da Educação/PG, seguindo os trâmites legais.

Art. 5º. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2012.

Profª Drª Zélia Maria Lopes Marochi
Secretária Municipal da Educação
Dec. nº 5866/12 de 02/03/2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 055/12

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através dos
Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 06/05 de 01/01/2005, considerando a legislação vigente - a Lei de Diretrizes e Bases 9394/
96 a Lei  nº 7.081 de 31/12/2002 de criação do Sistema Municipal de Ensino, a Lei 10.593 de 29/06/2011 do Conselho Municipal
de Educação, as Deliberações nºs 002/04-CME de 24/06/04, 003/04-CME de 20/11/2004, tendo em vista ainda, o Laudo Técnico
da Comissão de Verificação, os Pareceres Favoráveis da Divisão de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME, nº 082/12 de 04/
12/2012 e do Conselho Municipal de Educação – nº 056/12 de 12/12/2012,

RESOLVE,
Art. 1º. Prorrogar a Autorização de Funcionamento do CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA

CELINA CORREIA GANZERT, com turmas da CRECHE – crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos – Berçário, Maternal I e II e da PRÉ-
ESCOLA – crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos – Jardim I e II, sito à Rua Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 88,
Parque Santa Lúcia, Bairro Jardim Carvalho, no Município de Ponta Grossa-PR, mantido pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

Parágrafo Único. A Prorrogação da Autorização de Funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil, citado no
“caput” do artigo é pelo prazo de 03 (três anos), conforme o previsto na legislação vigente, contando-se a partir do início do ano
letivo de 2013.

Art. 2º. O Centro Municipal de Educação Infantil, citado no artigo primeiro, recebeu sua Autorização de Funcionamento pela
Resolução Municipal nº 009/10 de 07/06/2010-DOM, com prazo de vencimento até o ano letivo de 2012.

Art. 3º. A Direção do Centro Municipal de Educação Infantil, citado no artigo primeiro, deverá solicitar a nova prorrogação
da autorização de funcionamento, 120 (cento e vinte) dias antes de terminar o último ano letivo do prazo concedido, ou seja, em
2015.

Art. 4º. Caso ocorra a cessação da oferta de ensino, ora autorizada, a Direção do estabelecimento de ensino deverá
oficializar a Secretaria Municipal da Educação/PG, seguindo os trâmites legais para o referido processo.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 19 DE DEZEMBRO DE 2012.

Profª Drª Zélia Maria Lopes Marochi
Secretária Municipal da Educação
Dec. nº 5866/12 de 02/03/2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 056/12

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através dos
Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 5.866 de 02/03/2012, considerando a legislação vigente - a Lei de Diretrizes e Bases 9394/
96 a Lei  nº 7.081 de 31/12/2002 de criação do Sistema Municipal de Ensino, a Lei 10.593 de 29/06/2011 do Conselho Municipal
de Educação, as Deliberações nºs 002/04-CME de 24/06/04, 003/04-CME de 20/11/2004, tendo em vista ainda, o Laudo Técnico
da Comissão de Verificação, os Pareceres Favoráveis da Divisão de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME – nº 088/12 de
07/12/2012 e do Conselho Municipal de Educação – nº 057/12 de 12/12/2012,

RESOLVE,
Art. 1º. Autorizar, a pedido, a Mudança de Endereço da oferta da EDUCAÇÃO INFANTIL do CENTRO DE EDUCAÇÃO

INFANTIL SANT’ANA – SUBSEDE II, sito à Rua Praça Barão do Rio Branco, nº 128, Centro, ora desativado, retornando para o
endereço do Colégio Sede, sito a Rua Pinheiro Machado, nº 189, Centro, CEP: 84010-310, a partir do ano letivo de 2012.

Art. 2º. Prorrogar a Autorização de Funcionamento da EDUCAÇÃO INFANTIL no COLÉGIO SANT’ANA - EDUCAÇÃO
INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO, PROFISSIONAL E NORMAL - SEDE, com turmas da Creche - crianças de 0 a 03
anos, Infantil I, II e III e da Pré-Escola – crianças de 04 e 05 anos, turmas de Infantil IV e V, sito à Rua Pinheiro Machado, nº 189,
Centro, CEP 84010-310, no Município de Ponta Grossa-PR, mantido pela Associação Missionária de Beneficência.

Parágrafo Único. A Prorrogação da Autorização de Funcionamento da Educação Infantil do Estabelecimento de Ensino,
citado no “caput” do artigo é pelo prazo de 03 (três) anos, conforme o previsto na legislação vigente, contando-se a partir do
início do ano letivo de 2013.

Art. 2º. O Estabelecimento de Ensino, citado no artigo primeiro, recebeu sua Autorização de Funcionamento para a oferta
da Educação Infantil, pela Resolução Estadual nº 3.049/83-SEED/PR de 23/09/1983-DOE e a última Prorrogação da Autorização
de Funcionamento da Educação Infantil, foi concedida pela Resolução Municipal nº 014/10-SME-PG de 22/07/2010-DOM, com
prazo de vencimento até o ano letivo de 2012.

Art. 3º. A Direção e/ou responsável legal do Estabelecimento de Ensino deverá solicitar nova Prorrogação da Autorização
de Funcionamento, 120 (cento e vinte) dias antes de terminar o último ano letivo do prazo concedido, no parágrafo único do artigo
primeiro desta Resolução, sendo, portanto o ano de 2015.

Art. 4º. Caso ocorra a cessação da oferta de ensino, ora prorrogada, a Direção e/ou o Responsável Legal do estabelecimento
de ensino deverá oficializar a Secretaria Municipal da Educação/PG, seguindo os trâmites legais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2012.

Profª Drª Zélia Maria Lopes Marochi
Secretária Municipal da Educação
Dec. nº 5866/12 de 02/03/2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 057/12

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através dos
Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 5.866 de 02/03/2012, considerando a legislação vigente - a Lei de Diretrizes e Bases 9394/
96 a Lei  nº 7.081 de 31/12/2002 de criação do Sistema Municipal de Ensino, a Lei 10.593 de 29/06/2011 do Conselho Municipal
de Educação, as Deliberações nºs 002/04-CME de 24/06/04, 003/04-CME de 20/11/2004, tendo em vista ainda, o Laudo Técnico
da Comissão de Verificação, os Pareceres Favoráveis da Divisão de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME – nº 087/12 de
07/12/2012 e do Conselho Municipal de Educação – nº 058/12 de 12/12/2012,

RESOLVE,
Art. 1º. Prorrogar a Autorização de Funcionamento do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANT’ANA - SUBSEDE I, com

turmas da Creche – crianças de 0 a 03 anos, Infantil I, II e III e da Pré-Escola – crianças de 04 e 05 anos, Infantil IV e V, sito à
Rua Castro Magalhães, nº 317, Vila Clóris, Bairro de Uvaranas, no Município de Ponta Grossa-PR, mantido pela Associação
Missionária de Beneficência.

Parágrafo Único. A Prorrogação da Autorização de Funcionamento do Centro de Educação Infantil, citado no “caput” do
artigo é pelo prazo de 03 (três) anos, conforme o previsto na legislação vigente, contando-se a partir do início do ano letivo de
2013.

Art. 2º. O Centro de Educação Infantil, citado no artigo primeiro, recebeu sua Autorização de Funcionamento através da
Resolução Estadual nº 4.572/02 de 27/12/2002-DOE, prorrogada pela Resolução Municipal nº 028/10-SME-PG de 02/12/2010-
DOM, com prazo de vencimento até o ano letivo de 2012.

Art. 3º. A Direção e/ou responsável legal do Estabelecimento de Ensino deverá solicitar nova Prorrogação da Autorização
de Funcionamento, 120 (cento e vinte) dias antes de terminar o último ano letivo do prazo concedido, no artigo segundo desta
Resolução, sendo, portanto o ano de 2015.

Art. 4º. Caso ocorra a cessação do Centro de Educação Infantil, ora prorrogado, a Direção e/ou o Responsável Legal do
estabelecimento de ensino deverá oficializar a Secretaria Municipal da Educação/PG, seguindo os trâmites legais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2012.

Profª Drª Zélia Maria Lopes Marochi
Secretária Municipal da Educação
Dec. nº 5866/12 de 02/03/2012

CÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPALALALALAL
INSTRUÇÃO N° 01/2012

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais
e regimentais,

Considerando, a necessidade de fixar instruções para a eleição da Mesa Executiva para a Legislatura seguinte;
R E S O L V E

Art. 1° - A eleição da Mesa Executiva da Câmara Municipal de Ponta Grossa, dar-se-á imediatamente após a posse dos
Senhores Vereadores, em Sessão Especial, a ser realizada no dia 1º de janeiro de 2013 (art. 23, da LOM e art. 67, V, “a”, do
R.I.).

Art. 2° - As inscrições para os cargos de Presidente, Vice-Presidente, Primeiro-Secretário, Segundo-Secretário e Terceiro-
Secretário, poderão ser efetivadas até 48  (quarenta e oito) horas de antecedência ao dia previsto para a eleição (art. 30, § 1°,
do R.I.).

Art. 3° - A Primeira-Secretaria em conjunto com o Departamento do Processo Legislativo desta Casa, providenciarão o Livro
para as inscrições respectivas (art. 30, § 2°, do R.I.).

Parágrafo único – As inscrições poderão ser realizadas de 27 a 29 de dezembro do corrente ano, durante o horário do
expediente da Câmara das 13:00 às 19:00 horas, a exceção do último dia que será até as 24:00 horas.

Art. 4° - Publique-se. Comunique-se.
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, em 21 de dezembro de 2.012.

Ver. MAURICIO SILVA Ver. JULIO KÜLLER
       PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE

Ver.  WALTER JOSÉ DE SOUZA – VALTÃO Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
PRIMEIRO-SECRETÁRIO SEGUNDO-SECRETÁRIO

Verª. ALINA ALMEIDA CESAR
TERCEIRA-SECRETÁRIA

R E S O L U Ç Ã O  Nº  354
Promove alterações no Regimento Interno da Câmara Municipal.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara

Municipal, nos termos do Art. 28, IV da LOM, aprovou e eu promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO

Art. 1º- O  Regimento Interno da Câmara Municipal de Ponta Grossa passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 174 - ...
I   - independente    da    espécie    de    honraria,    poderão   ser apresentadas no máximo duas proposições de

autoria ou co-autoria de cada Vereador, por Sessão Legislativa; (NR)
         ...
         Parágrafo único - revogado.
         Art. 175 -

§ 6° - Para os títulos aprovados no primeiro semestre de cada ano, a entrega deverá ocorrer até o término da mesma
Sessão Legislativa. (AC)

§ 7° - Para  os  títulos  aprovados   no  segundo semestre de cada ano, a entrega deverá ocorrer até o término do
primeiro semestre da Sessão Legislativa  subsequente. (AC)

§ 8° - O  último  dia  útil  do  mês de setembro  do  ano que findar cada Legislatura, será a data limite para apresentação
de projetos de concessão de honraria, cujos títulos deverão ser entregues até o término da mesma. (AC)

§ 9º - É  vedada  a   transferência    de     quotas     quando     não preenchidas. (AC)
§ 10 - Não será permitido o protocolo de projeto de lei visando a concessão de título sem a devida assinatura e

identificação do autor e/ou co-autores. (AC)
§ 11 - Na inviabilidade de convocação de Sessão Solene para a entrega de título, em caráter excepcional, o título

poderá ser entregue em Sessão Ordinária ou solenidade especificamente designada para tal fim, mediante requerimento aprovado
pelo Soberano Plenário”. (AC)

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
(Esta resolução foi decretada pela Câmara Municipal, na Sessão Extraordinária realizada no dia 19 de dezembro de 2.012,

conferindo com o original que consta no Livro de Registro de Resoluções, deste Legislativo).
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 19 de dezembro de 2.012.

Ver. MAURICIO SILVA
Presidente
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R E S O L U Ç Ã O  Nº  355
Promove alterações no Regimento Interno da Câmara Municipal de Ponta Grossa.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara

Municipal, nos termos do Art. 28, IV da LOM, aprovou e eu promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO

Art. 1º - O Regimento Interno da Câmara Municipal de Ponta Grossa passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 33 - . . .
I - Vagando  o  cargo  de  Presidente, assumirá a presidência o Vice-Presidente, passando o Primeiro Secretário ao

lugar do Vice-Presidente, o Segundo-Secretário ao lugar do Primeiro-Secretário e o Terceiro-Secretário ao lugar do Segundo-
Secretário, elegendo a Câmara Municipal um novo  Terceiro-Secretário, que completará o mandato de seu antecessor.(NR)

II - vagando   qualquer  um   dos   outros   cargos,   observar-se-á   o disposto no   inciso anterior, de modo que, sempre,
a Câmara Municipal seja convocada para eleger o Terceiro-Secretário.(NR)

. . .
SEÇÃO II (NR)
DAS COMISSÕES PERMANENTES E SUA COMPETÊNCIA
Art. 49 - As  Comissões  Permanentes têm como atribuição estudar e emitir pareceres sobre matérias submetida a seu

exame.
Art. 50 - São Comissões Permanentes:
 I - Comissão de Legislação, Justiça e Redação;
II - Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização;
III - Comissão de Educação, Cultura,  Esporte e Cidadania;

           IV - Comissão de Obras, Serviços Públicos, Trânsito, Transporte, Mobilidade Urbana e  Acessibilidade;
 V - Comissão de Saúde e Ação Social;

           VI - Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente.
§ 1º - A Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Finanças, Orçamento e  Fiscalização terão cinco

membros.
§ 2º - Cada Vereador, à exceção do Presidente e do 1º Secretário da Mesa Executiva, deverá  participar,

obrigatoriamente, de, pelo menos, uma Comissão Permanente.
§ 3º - Os  membros  da  Comissão  de  Legislação,  Justiça   e   Redação não poderão integrar as

demais comissões permanentes.
§ 4º - Os membros das Comissões Permanentes serão escolhidos para as integrar por período de um ano, permitida

a recondução.
Art. 51 - Compete:
I - à Comissão  de Legislação, Justiça e Redação:

          a)opinar sobre o aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e técnico-legislativo de  todos os processos que
tramitem pela Câmara, ressalvados aqueles que tiverem outro  destino nos termos deste Regimento;

          b)oferecer a redação final dos projetos ou substitutivos que recebam emendas ou que se  apresentem em desacordo
quanto ao aspecto formal, gramatical e técnico-legislativo.

II- à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização:
a)fazer a análise técnica e apreciar o mérito em seus aspectos econômicos e financeiros, de projetos que versem

sobre:
1. matéria tributária;
2. abertura de crédito adicional;
3. operação de crédito;
4. dívida pública;
5. anistias e remissões de dívidas;
6. matérias que, direta ou indiretamente, alterem a despesa ou receita do Município, ou repercutam no patrimônio

Municipal;
7. servidores Públicos e seu regime jurídico;
8. criação, extinção e transformação de cargos, bem como a fixação ou a alteração de sua  remuneração.

                  b)analisar, apreciar as emendas e emitir pareceres sobre Projetos de Plano Plurianual,
               Lei de  Diretrizes Orçamentárias, Orçamento Anual e suas eventuais alterações.
            c)conhecer e apresentar pareceres sobre a prestação de contas do Poder Executivo e da Mesa
                Executiva da Câmara, após o pronunciamento do Tribunal de Contas do Estado;
            d)exercer as atividades de controle externo previstas no artigo 76, da Lei Orgânica do
                Município;
            e)apreciar fatos que digam respeito a indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a
                forma de  investimentos não programados ou de incentivos fiscais não previstos em lei;
            f)solicitar que a autoridade competente, no prazo de cinco dias, preste esclarecimentos
               necessários ao exercício de suas atribuições;
           g)propor à Câmara Municipal:

1. a sustação de ato do Poder Executivo que possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública;
2. a representação ao Tribunal de Contas, visando a designação de técnico para, juntamente com seus membros,

efetuar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou  patrimonial nas unidades administrativas
de qualquer dos Poderes Municipais;

III - à Comissão  de Educação, Cultura, Esporte e Cidadania, a apreciação do mérito em matérias que digam  respeito
a:

           a)ensino, cultura e esporte;
           b)subvenção social e auxílio financeiro a entidades educacionais, culturais, desportivas e de
               amparo ao cidadão;
           c)patrimônio histórico e natural;
           d)ciência e arte;
           e)exercício dos direitos inerentes à cidadania;
            f)segurança pública;
           g)direito do consumidor, das minorias, da mulher, da criança e do adolescente, do idoso e do deficiente     físico;
           h)concessão de honrarias.
             IV - Comissão    de    Comissão de Obras, Serviços Públicos, Trânsito, Transporte, Mobilidade
                    Urbana e  Acessibilidade, a apreciação do mérito em matérias que digam respeito a:
                 a)prestação de serviços públicos, diretamente pelo Município, ou em regime de concessão ou
                     permissão;
                  b)criação, organização e atribuição dos órgãos e entidades da administração municipal;
                  c) desenvolvimento urbano e viário;
                  d)controle do uso do solo urbano;
                  e) planejamento, controle e alteração do sistema de trânsito e transporte do município
                  f)parcelamento do solo;
                  g)edificações;
                  h)obras públicas;
                  i)política habitacional do Município;
                  j)denominação de vias, próprios e logradouros públicos;
                 k)acessibilidade nas edificações;
                  l)acessibilidade nos logradouros e mobiliário urbano;
                m)acessibilidade nos transportes.
             V - à Comissão de Saúde e Ação Social, a apreciação do mérito em matérias que digam respeito a:
          a)saúde  pública;
          b)assistência social;
          c)subvenção social e auxílio financeiro a entidades de assistência social, assistência à saúde e
             que se dediquem à preservação ou recuperação do meio ambiente;
         d)higiene;
         e)profilaxia sanitária;
          f)saneamento público.
             VI - Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente a
                   apreciação do mérito em matérias que digam respeito a:
               a)economia urbana e rural;
               b)fomento às atividades industriais, comerciais e de serviços;
               c)turismo em todas as suas manifestações;
               d)produção animal, vegetal e mineral;
               e)abastecimento;
               g)distritos industriais.
         g)controle de poluição ambiental;
         h)ecologia e meio ambiente;
          i)impacto ambiental.
               Parágrafo Único - A enumeração das matérias deste artigo é indicativa, compreendidas
                na  competência das  diversas Comissões, ainda outras, correlatas ou conexas.
Art. 52 - À Comissão de Legislação, Justiça e Redação cabe, preliminarmente, examinar a admissibilidade da matéria, do

ponto de vista da constitucionalidade, conformidade com a Lei Orgânica do Município e adequação regimental.
§ 1º - Se   o   parecer  for  pela  inadmissibilidade  total,  antes   de   dar seguimento à proposição, o Presidente da Câmara

a incluirá na Ordem do Dia, para que o Plenário decida sobre a opinião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, sendo
vedado o pedido de vistas.

§ 2º - Aprovado o parecer em discussão e votação únicas, a proposição será arquivada; rejeitado, retornará  às Comissões
que devem manifestar-se sobre o mérito.

§ 3º - Se o parecer for pela inadmissibilidade parcial a Comissão de Legislação, Justiça e Redação proporá emenda
supressiva se insanável, ou modificativa, se sanável a contrariedade à Constituição, à Lei Orgânica ou ao Regimento Interno.

Art. 53  - As  comissões,  em   razão   de   matéria   de   sua   competência, observarão o disposto no Art. 39, da Lei Orgânica
do Município.

Art. 54 - Em seu  funcionamento,  as Comissões Permanentes observarão o seguinte:
I - reuniões públicas;
II - prazo de dois dias úteis para o presidente da Comissão designar relator;
III - prazo de oito dias úteis para o relator apresentar parecer;
IV - prazo máximo de três dias para vistas de membro de Comissão, se solicitada;
V - deliberação por maioria simples.

§ 1º - Os trabalhos das comissões serão iniciados com a presença da maioria de seus membros, ou com qualquer número,
se não houver matéria para deliberar.

§ 2º - Os trabalhos obedecerão à seguinte ordem:
I - discussão e votação da ata da reunião anterior;

II - comunicação da matéria recebida e da sua distribuição ao relator;
III - leitura de parecer cuja conclusão, votada pela Comissão em reunião anterior, não tenha  ficado redigida;
IV - discussão e votação de pareceres apresentados pelos relatores até o início da reunião.

§ 3º - O Vereador autor da proposição sujeita à apreciação da Comissão e os Líderes poderão participar, sem direito a voto,
de seus trabalhos e debates, ainda que dela não sejam membros.

Art. 55 - As Comissões   Permanentes  serão   compostas  até o início da sessão legislativa.
§ 1º - Para a composição das Comissões Permanentes, observar-se-á  o disposto no art. 47, deste Regimento.
§ 2º - Dentro  do  prazo de três dias após a posse de seus membros, a Comissão reunir-se-á  para eleger seu Presidente.
§ 3º - Se nesse prazo não for eleito Presidente assumirá a Presidência, até a eleição, o membro mais idoso, o qual também

substituirá  o Presidente eleito, em suas faltas ou impedimentos.
Art. 56 - Ao Presidente da Comissão compete:

I - assinar a correspondência e demais documentos expedidos pela Comissão;
               II - convocar e presidir as reuniões da Comissão;
              III - determinar a leitura da ata da reunião anterior e submetê-la à discussão e votação;
              IV - comunicar à Comissão a matéria recebida e despachá-la;
               V - designar Relator e distribuir-lhe a matéria sujeita a parecer;
              VI - dar conhecimento prévio da pauta das reuniões previstas à Comissão e às          Lideranças;
             VII - conceder a palavra aos membros da Comissão, ao Vereador autor de matéria
                     sujeita à  sua apreciação e aos Líderes presentes que a solicitarem;
            VIII - submeter à votação as matérias sujeitas à deliberação da Comissão, proclamando o  seu  resultado;
              IX - conceder vista das proposições aos membros da Comissão, observado o disposto  no art. 54,  inciso III;
              X - convidar os membros presentes a assinar o Parecer, na forma do Voto Vencedor, ou
                    facultar-lhes a apresentação de voto em separado;
             XI - solicitar ao Presidente da Câmara a indicação de substitutos para membros da Comissão;
            XII - solicitar aos órgãos próprios da Câmara Municipal a prestação de assessoria ou
                    consultoria jurídica e técnico-legislativa, durante as reuniões ou para instruir
                    matérias sujeitas à apreciação da Comissão.
              § 1º - O Presidente da Comissão poderá  reservar-se a relatoria de matéria submetida à
                        Comissão, tendo, em qualquer caso, direito a voz e voto.
§ 2º - Os Presidentes das Comissões Permanentes reunir-se-ão mensalmente, com a Presidência da Câmara, para adotar

providências visando a rápida tramitação das proposições.
§ 3º - Aplica-se às Comissões Temporárias, no que couber, o disposto neste artigo.
Art. 57  - Salvo exceções previstas neste Regimento, cada Comissão terá o prazo de quinze dias
úteis para exarar parecer, prorrogável, uma única vez, por igual período, pelo Presidente da
Câmara, mediante requerimento fundamentado.
§ 1º - O prazo previsto neste artigo é contado da data em que a matéria der entrada na Comissão.
§ 2º - Findo o prazo, a matéria deverá ser encaminhada à Comissão, que deve pronunciar-se em seqüência, ou à

Presidência, se for o caso, com ou sem parecer.
§ 3º - Pedido de informações dirigido ao Poder Executivo Municipal ou diligência imprescindível ao estudo da matéria, desde

que solicitada através da Mesa Executiva, suspendem o prazo previsto do caput deste artigo, até cinco dias após o recebimento
da resposta.

§ 4º - Para   matéria   com pedido  de  urgência,  o  prazo  para   exarar parecer será de quinze dias, comum a todas as
Comissões que devam se pronunciar.

Art. 58 - Matéria sujeita à apreciação das Comissões será instruída pelos órgãos de assessoramento superior da Câmara
Municipal, no prazo de oito dias.

SEÇÃO III
DA COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR
Art. 76 - ...
. . .
§ 3º - Tanto nas Sessões Ordinárias quanto nas Extraordinárias, o Vereador inscrito poderá fazer uso da palavra somente

uma única vez, durante dez minutos, improrrogáveis, para tratar de assunto de livre escolha, sendo permitidos apartes que serão
breves. (NR)

. . .
§ 8º - O Vereador que estiver ausente do Plenário no momento da concessão da palavra pelo Presidente perderá o uso

da palavra, sendo remetido ao final da ordem dos protocolos de requerimentos de inscrição que trata o § 1º deste artigo.(AC)
. . .
Art. 82 -
. . .
 III - . . .
a) revogado
IV - . . .
          ...
          c)   para tratar de assuntos de sua livre escolha durante a Comunicação Parlamentar.(AC)
          . . .”
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor em 01 de janeiro de 2.013.
(Esta resolução foi decretada pela Câmara Municipal, na Sessão Extraordinária realizada no dia 19 de dezembro de 2.012,

conferindo com o original que consta no Livro de Registro de Resoluções, deste Legislativo).
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 19 de dezembro de 2.012.

Ver. MAURICIO SILVA
Presidente

AAAAATTTTTOS DOS DOS DOS DOS DA A A A A ADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETAAAAA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

PORTARIA Nº 039
DE 19/12/2012

O Sr. EDIMIR JOSÉ DE PAULA, Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, no exercício das atribuições
definidas na Lei Municipal 8432/2005:

Considerando a solicitação da funcionária, protocolo n° 3540008/2012 PMPG;
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença sem vencimentos a funcionária Claudia Mara dos Santos, matrícula 2603, a partir de 21 de janeiro
de 2013.

CUMPRA-SE.
Ponta Grossa, 19 de dezembro de 2012.

EDIMIR JOSÉ DE PAULA
Presidente da AMTT

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 040/2012

ORGÃO: Autarquia Municipal de Transito e Transporte
OBJETO: empresa especializada em recarga de extintores para a Autarquia Municipal de Transito e Transporte.
LOTE ÚNICO:
VENCEDOR: EXTINSUL – EXTINTORES SUL LTDA
VALOR: R$ 2.476,13
PREGOEIRA: Sandra R. P. Rakovicz
Maiores informações na Divisão de Licitação da Autarquia Municipal de Transito e Transporte

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 059/2012

PERMITENTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
PERMISSIONÁRIA: ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE PORTADORES DAS DEFORMIDADES FACIAIS – APPDF
OBJETO: Permissão de uso para instalação de Banca de Revista.
VIGENCIA: 24 meses
VALIDADE DA PERMISSÃO: 01 de janeiro de 2015

EDIMIR JOSÉ DE PAULA
Presidente da Autarquia Municipal de Transito e Transporte

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/2012

PERMITENTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
PERMISSIONÁRIA: ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE PORTADORES DAS DEFORMIDADES FACIAIS – APPDF
OBJETO: Permissão de uso para instalação de Lan House
VIGENCIA: 24 meses
VALIDADE DA PERMISSÃO: 01 de janeiro de 2015

EDIMIR JOSÉ DE PAULA
Presidente da Autarquia Municipal de Transito e Transporte
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