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Como Lavar corretamente as maos!

 

 

B&  Laveas mdaos com frequéncia, com PY Evite tocar olhos, nariz e boca com as

or ss agua e sabao, ou higienize com Pg maos nao lavadas. Ao tocar, lave sempre

alcool em gel 70%. as maos com agua e sabao.

02 Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e J Nao compartilhe objetos de uso

04 S boca com lengo ou com o brago, e 1 <A pessoal, comotalheres, toalhas,

nado com as mdos. Pratos e copos.

04
: Se estiver doente, evite contatofisico Evite aglomeracgées e mantenha

Ci com outras pessoas e fique emcasa a os ambientes ventilados.

05 = até melhorar.
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LEI N°3.526 DE 07 DE MAIODE2020

“Dispée sobre a concessio de reajuste ao
vencimento bisico dos Professores da rede
municipal de ensino, autoriza a adequacio do
Anexo IV da Lei Municipal n°. 2.560, de 09 de
junho de 2010 e suas alteracées posteriores,
visando 4 observincia do Piso Nacional de
Salarios do Magistério e o Plano de Carreira e
Remuneragdo dos Profissionais da Educacio
Basica do Municipio e da outras providéncias”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA,Estado do Piaui, no uso de suas

atribuicdes legais que Ihe confere o art. 77, inciso Il da Lei Organica do Municipio de
Parnaiha,

Faz saber que a Camara Municipal aprovou e eu sancionoa presente Lei:

Art, 1" - Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder as adequagées nas
* selas de re uuneragio do magistério do Municipio de Parnaiba, em seus vencimentos

basicos, no intuito de adequé-la ao Piso Nacional do Magistério, ¢ as disposi¢des

contidas no Plano de Carreira ¢ Remuneragio da Educaciio Basica do Municipio de
Parnaiba-PI, na forma dos Anexosdesta Lei.

§ 1° - Aos professores que recebem o piso nacional do magistério, sera efetuado

© pagamento, na formade diferenga e/ou complementacdosalarial, referente aos meses

de janeiro, fevereiro ¢ margo de 2020, conforme previsdo contida noartigo 5° da Lei n°

11.738, de 16-de Julho de 2008, que reajusta o Piso Nacional do Magistério em 12,84%,
fixando o valor de R$ 2.886,24 (Dois Mil, Oitocentos e Oitenta ¢ Seis Reais e Vinte c
Quatro’ Centavos);

3 2° - Sera assegurado o reajuste a partir do més de maio, data base da
categoria, correspondente a reposigdo salarial de 4,31%, referente ao Indice Nacional de

Pre>os ao Consumidor Amplo — IPCA, acumulado em 12 (doze) meses (janeiro a
/zembro/2C 9), e, deverd ser aplicado, exclusivamente, aos professores que recebem

acima do piso nacional do magistério, conforme previsiio contida no artigo 100 da Lei
2.560, de 09 de Junho de 2010 (Plano de Carreira e Remuneragao da Educacao Basica

do Municipio de Parnaiba-PT);

Art, 2°, As despesas decorrentes da execugdo desta Lei correrao a conta de

dotagdes especificas do orgamento vigente do Municipio, ficando, ainda autorizado o
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Chefe do Executivo, proceder ds suplementagdes que se fizerem necessdrias para o
cumprimentodesta Lei.

Art. 3°, Revogadas as disposi¢des em contrario,esta lei entra em vigor na data
de sua publicagao.

Gabinete do Prefeito Municipal, Parnaiba (PT), 08 de maio de 2020.

“ny , , fhe r]
ALCees Ah SPte eeeeey

FRANCISCODEASSIS DE MORAES SOUZA
Prefeito Municipal
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ANEXO DALEIN° 3.526, DE 07 DE MAIO DE 2020.

Percentual de 4.31% e 12,84%

TABELA A — Remuneragao para os Professores com Carga Hordria de 40 H/S

TABELA DE 40 HORAS

  

 
  

  

   
 

   
        

 
 

i MEDIO| S, LIC. | S.ESP S. MESTR. S.DR |

I (0 a48 meses) 2557,74 | 2,813,531 3.262,26 3.430,27 3.572,63 |

o-4 2.88624 2.934,77 3.402,86 | 3.578,11 3.726,61

Il (49296meses)2,787,94 3.066,73 an “| 3.80417

5-8 2.908,10 3.198,91 3.70912 | 3.900,14 4.062,01

Il] (96a 144meses) _ 3.038,85 3.342,73 387580 | 4075501 tee)

9-12 3.169,82 3.486,80 4.042,94 | 4.251,15 4.427,58

IV (145 a 192 meses) 331235. | 3,643,58. |4224,72 $442,350|4,626,606 |

13 -16 a450 | 3.800,62 4.406,81 4.633,76 4,.826,07 |

V (193 a240 meses)| 3.610,46 3,971,350 4.604,95 4.842,10 _ 5.043,06 !

17 -20 3.766,07 4.14267 4,803,42 5.050,79 §.260,42 |

WI.241288meses) 3,935,40 4.328,93 5.019,39 5.277,89 5.496,93 |

21-24 4.105,02 4.51551 §.235,73 §.505,37 5.733,85

VII (289 a 336 meses) 4.289,59 4.718,54 3471,14 7 5.752,90 |5.991,66|

25-28 4.474,47 4.921,91 5.706,95 6.000,85 6.249,90

WIIT(337.4384meses)4.675,65 5.143,21 5.963,54 6.270,66 6.530,91

29-32 | 4.877,17 | 5.364,88 6.220,57 6.540,93 6.81239 |

if [~
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TABELA B — Remuneragao para os Professores com Carga Hordria de 20 H/S

TABELA DE 20 HORAS

 

 

  
 

 

 

  

 
  
   
  

| | MEDIO S, LIC. S.ESP | S.MESTR. [| S.DR |

[1 (admeses) |1278.87 1406.75 631,13 715,13 caeeaT

o-4 1.443,08 1.46738 1.70143 1,789,05 1.563,30

[a (49 a 96 meses) | 1.393,97 1.533,36 | 1.777,93 1.869,49 |1.947,08

| 5-8 1.454,05 1.599,45 | 1.854,56 1.950,07 2.031,00 |

| Ill (96a 144 meses) 1.51942 | 1,671,36 1.937,95 2.037,75 ziaa3a1|

9-12 1584,91 1.743,40 2.021,48 | 2.125,58 2.213,78

1(45a192meses) | 1.65617 |1821.78 | anne}aaaasa
13 -16 1.727,55 1.900,30 2.203,40 2.316,87 2.413,02 |

V(193 a 240 meses) 1.805,23 1.985,74 2.302,47 2.421,04 2.521,52

17-20 1.883,04 2,071,33 2.401,71 2.525,39 2.630,20 1

~ WI (241 a 288 meses) 1.967,70 [2.16446 |2.509,70 2.638,94 Tee|

21 -24 2.052,51 | 2.257,75 2,617,387 2.752,68 2.866,92 |

VII(289336meses) |  2.144,79 )2838 2.735,57 2.876,44 2.995,82

| 25 -28 2.23723 | 2.460,94 | 2.853,47 | 3.000,41 3.124,94

| VIII (337 a 384 meses) 2.337,82 |  2.571,59 2.981,77 3.135,32 3.265,44

29- 32 2.438,58 2.682,43 | 3.11028 | 3.270,45 3,406,185

Vf
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EXTRATOS CLCA

EXTRATO DE CONTRATO N® 139/2020

REFERENCIA: Processo Administrativo n° 7334/2020-PMP/PI;

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA / SECRETARIA

DE GESTAO;

CONTRATADO: REDE JHJ DE RADIODIFUSAO LTDA ME - ME;

CNPJ: 07.482.730/0001-15;

OBJETO: O presente Contrato tem como objetivo a contratacdo de empresa

especializada em propaganda de utilidade ptiblica, para que sejam

divulgados os atos oficias campanhas e acoes da Prefeitura Municipal de

Parnaiba, no periodo de marco a dezembro de 2020, de interesse da

Secretaria Municipal da Gestao;

FUNDAMENTO LEGAL: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N®

conforme art. 25, I da Lei n.° 8.666/93;

VALOR GLOBAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);

DOTACGAO ORCAMENTARIA: Projeto/Atividade: 2101; Elemento de Despesa:

3.3.90.39.71; Fonte de Recurso: 001/100/000;

VIGENCIA: até 31 de dezembro de 2020;

DATA DA ASSINATURA: 12/03/2020.

17/2020,

EXTRATO DE CONTRATO N® 141/2020

VINCULACAO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10009/2020-PMP/PI;

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARNAIBA-PI / SECRETARIA DE SAUDE;
CONTRATADO(A): DELFA INDUSTRIA E COM. DE ACESSORIOS DO

VESTUARIO LTDA;

CNPJ: 06.037.585/0001-09;

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisicgao em carater

emergencial de méascaras semifacial filtrante, produzidas dentro das

recomendacédes da RDC n° 356, de 23/03/2020 com as normas do

MS/ANVISA e NBR 13698, para auxiliar no combate contra a pandemia

COVID-19, no Municipio de Parnaiba-PI. Amparado pela Lei Federal n°

13.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Proviséria n°

926, de 20 de marco de 2020, Decreto Estadual n° 18.895, de 19 de marco

de 2020 e Decreto Municipal n° 465/2020, de interesse da Secretaria

Municipal de Satide, conforme detalhamento constante na Solicitacao de

Matérias / Servicos n° 00321/20 do Processo n° 10009/2020;

FUNDAMENTO LEGAL: DISPENSA DE LICITAGAO N® 11/2020, conforme o

ART. 24, IV DA LEI N.° 8.666/93, ART. 4° DA LEI FEDERAL N®

13.979/2020, MP N° 926/2020, DECRETO ESTADUAL N® 18.895/2020 E

DECRETO MUNICIPAL N° 465/2020;

VALOR GLOBAL: R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais);

DOTACGAO ORGAMENTARIA:Projeto/Atividade: 2360; Elemento de Despesa:

3.3.90.30.36; Fonte de Recurso: 214/115/001;

VIGENCIA: O prazo de vigéncia do contrato seré de 60 (sessenta) dias, a

contar da data da sua assinatura, ou enquanto perdurar a emergéncia de

satide ptiblica, podendo ser prorrogado, através de Termo Aditivo, mediante

acordo entre as partes;

DATA DA ASSINATURA: 29/04/2020;

INFORMACOES: Central de Licitacées

CLCA/PMP/PI.

e Contratos Administrativos -

EXTRATO DE CONTRATO N® 142/2020

VINCULACAO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9504/2020-PMP/PI;

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARNAIBA-PI / SECRETARIA DE SAUDE;

CONTRATADO(A): RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ME;

CNPJ: 06.711.485/0002-99;

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisicdo de alcool em gel

70° para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Satide, frente

ao combate a pandemia do Covid-19, no municipio de Parnaiba-Pl,

conforme detalhamento constante na Solicitacao de Matérias / Servicos n°

00311/20 do Processo n° 9504/2020.;

FUNDAMENTO LEGAL: DISPENSA DE LICITACAO N® 12/2020, conforme o

ART. 24, IV DA LEI N.° 8.666/93, ART. 4° DA LEI FEDERAL N?®

13.979/2020, MP N° 926/2020, DECRETO ESTADUAL N®° 18.895/2020 E

DECRETO MUNICIPAL N° 465/2020;

VALOR GLOBAL: de R$ 5.940,00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais);

DOTACGAO ORGAMENTARIA:Projeto/Atividade: 2025; Elemento de Despesa:

3.3.90.30.22; Fonte de Recurso: 001/300/000;
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VIGENCIA: O prazo de vigéncia do contrato sera de 60 (sessenta) dias, a

contar da data da sua assinatura, ou enquanto perdurar a emergéncia de

satide ptiblica, podendo ser prorrogado, através de Termo Aditivo, mediante

acordo entre as partes.

DATA DA ASSINATURA: 15/04/2020;

INFORMACOES: Central de Licitacdes

CLCA/PMP/PI.

e Contratos Administrativos -

EXTRATO DE CONTRATO N® 143/2020

VINCULACAO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10620/2020-PMP/PI;

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARNAIBA-PI / SECRETARIA DE SAUDE;

CONTRATADO(A): LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME;

CNPJ: 20.048.236/0001-05;

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisicao de materiais de

insumos e material hospitalar, para uso no Hospital Nossa Senhora de

Fatima para atender pacientes infectados pelo COVID-19, conforme Termo

de Cooperacao n° 01/2020, amparado pela Lei Federal n° 13.979, de 06 de

fevereiro de 2020, alterada pela Medida Proviséria n° 926, de 20 de marco

de 2020, Decreto Estadual n° 18.895, de 19 de marco de 2020 e Decreto

Municipal n° 465/2020 no Municipio de Parnaiba - PI, de interesse da

secretaria municipal de satide, conforme detalhamento constante na

Solicitagdo de Matérias / Servicos n° 00320/20 do Processo n° 10620/2020;

FUNDAMENTO LEGAL: DISPENSA DE LICITACAO N® 13/2020, conforme o

ART. 24, IV DA LEI N.° 8.666/93, ART. 4° DA LEI FEDERAL N?®

13.979/2020, MP N® 926/2020, DECRETO ESTADUAL N® 18.895/2020 E

DECRETO MUNICIPAL N° 465/2020;

VALOR GLOBAL: R$ 378.009,92 (trezentos e setenta e oito mil e nove reais

e noventa e dois centavos);

DOTACGAO ORCAMENTARIA:Projeto/Atividade: 2360; Elemento de Despesa:

3.3.90.30.36; Fonte de Recurso: 214/115/001;

VIGENCIA: O prazo de vigéncia do contrato serd de 90 (noventa) dias, a

contar da data da sua assinatura, ou enquanto perdurar a emergéncia de

satide ptiblica, podendo ser prorrogado, através de Termo Aditivo, mediante

acordo entre as partes;

DATA DA ASSINATURA: 30/04/2020;

INFORMACOES: Central de Licitacdes

CLCA/PMP/PI.

e Contratos Administrativos -

EXTRATO DE CONTRATO N® 145/2020

VINCULACAO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10641/2020-PMP/PI;

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARNAIBA-PI / SECRETARIA DE SAUDE;

CONTRATADO(A): LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME;

CNPJ: 20.048.236/0001-05;

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisicao de

equipamentos de protecao basica, testes COVID-19 e insumos, para auxiliar

no combate contra a pandemia COVID-19, no municipio de Parnaiba - PI,

amparado pela Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada

pela Medida Proviséria n° 926, de 20 de marco de 2020, Decreto Estadual

n° 18.895, de 19 de marco de 2020 e Decreto Municipal n° 465/2020, de

interesse da Secretaria Municipal de Satide, conforme detalhamento

constante na Solicitacdo de Materiais / Servicos n° 329/2020 do Processo n°

10641/2020.

FUNDAMENTO LEGAL: DISPENSA DE LICITACAO N®

14/2020, conforme o ART. 24, IV DA LEI N.° 8.666/93, ART. 4° DA LEI

FEDERAL N® 13.979/2020, MP N® 926/2020, DECRETO ESTADUAL N®

18.895/2020 E DECRETO MUNICIPAL N° 465/2020;

VALOR GLOBAL: R$ 57.865,00 (cinquenta e sete mil oitocentos e sessenta e

cinco reais);

DOTACGAO ORGAMENTARIA: Projeto/Atividade: 2360; Elemento de Despesa:

3.3.90.30.36; Fonte de Recurso: 214/115/001;

VIGENCIA: O prazo de vigéncia do contrato sera de 90 (noventa) dias, a

contar da data da sua assinatura, ou enquanto perdurar a emergéncia de

satide publica, podendo ser prorrogado, através de Termo Aditivo, mediante

acordo entre as partes;

DATA DA ASSINATURA: 30/04/2020;

INFORMACOES: Central de  Licitacédes

CLCA/PMP/PI.

e Contratos Administrativos -

EXTRATO DE CONTRATO N?® 144/2020

VINCULACAO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10641/2020-PMP/PI;

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARNAIBA-PI / SECRETARIA DE SAUDE;

CONTRATADO(A): A P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP;

CNPJ: 32.651.599/0001-10;

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisicao de equipamentos

de protecao basica, testes COVID-19 e insumos, para auxiliar no combate

contra a pandemia COVID-19, no municipio de Parnaiba - PI, amparado

pela Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela

Medida Provisdéria n° 926, de 20 de marco de 2020, Decreto Estadual n°

18.895, de 19 de marco de 2020 e Decreto Municipal n° 465/2020, de

interesse da Secretaria Municipal de Satide, conforme detalhamento

constante na Solicitacdo de Materiais / Servicos n° 329/2020 do Processo n°

10641/2020.

FUNDAMENTO LEGAL: DISPENSA DE LICITACAO N® 14/2020, conforme o

ART. 24, IV DA LEI N.° 8.666/93, ART. 4° DA LEI FEDERAL N®

13.979/2020, MP N° 926/2020, DECRETO ESTADUAL N® 18.895/2020 E

DECRETO MUNICIPAL N® 465/2020;

VALOR GLOBAL: R$ 159.500,00 (cento e cinquenta e nove mil e quinhentos

reais);

DOTACGAO ORGAMENTARIA: Projeto/Atividade: 2360; Elemento de Despesa:

3.3.90.30.36; Fonte de Recurso: 214/115/001;

VIGENCIA: O prazo de vigéncia do contrato sera de 90 (noventa) dias, a

contar da data da sua assinatura, ou enquanto perdurar a emergéncia de

satide publica, podendo ser prorrogado, através de Termo Aditivo, mediante

acordo entre as partes;

DATA DA ASSINATURA: 30/04/2020;

INFORMACOES: Central de  Licitacédes

CLCA/PMP/PI.

e Contratos Administrativos -

EXTRATO DE CONTRATO N® 146/2020

VINCULACAO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10641/2020-PMP/PI;

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARNAIBA-PI / SECRETARIA DE SAUDE;

CONTRATADO(A): A A E SILVA CARVALHO - ME;

CNPJ: 07.687.073/0001 -42;

OBJETO O presente contrato tem por objeto a aquisicdo de equipamentos

de protecao basica, testes COVID-19 e insumos, para auxiliar no combate

contra a pandemia COVID-19, no municipio de Parnaiba - PI, amparado

pela Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela

Medida Proviséria n° 926, de 20 de marco de 2020, Decreto Estadual n°

18.895, de 19 de marco de 2020 e Decreto Municipal n° 465/2020, de

interesse da Secretaria Municipal de Satide, conforme detalhamento

constante na Solicitagéo de Materiais / Servicos n° 329/2020 do Processo n°

10641/2020.

FUNDAMENTO LEGAL: DISPENSA DE LICITACAO N® 14/2020, conforme o

ART. 24, IV DA LEI N.° 8.666/93, ART. 4° DA LEI FEDERAL N?®

13.979/2020, MP N® 926/2020, DECRETO ESTADUAL N® 18.895/2020 E

DECRETO MUNICIPAL N° 465/2020;

VALOR GLOBAL: R$ 22.760,00 (vinte e dois mil setecentos e sessenta reais);

DOTAGAO ORGAMENTARIA:Projeto/Atividade: 2360; Elemento de Despesa:

3.3.90.30.36; Fonte de Recurso: 214/115/001;

VIGENCIA: O prazo de vigéncia do contrato seré de 90 (noventa) dias, a

contar da data da sua assinatura, ou enquanto perdurar a emergéncia de

satide publica, podendo ser prorrogado, através de Termo Aditivo, mediante

acordo entre as partes;

DATA DA ASSINATURA: 30/04/2020;

INFORMACOES: Central de Licitacdes

CLCA/PMP/PI.

e Contratos Administrativos -
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EXTRATO DE CONTRATO N® 147/2020

VINCULACAO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10641/2020-PMP/PI;

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARNAIBA-PI / SECRETARIA DE SAUDE;

CONTRATADO(A): I C L L MENDES EIRELLI — EPP;

CNPJ: 10.985.550/0001 -60;

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisigao de equipamentos

de protecao basica, testes COVID-19 e insumos, para auxiliar no combate

contra a pandemia COVID-19, no municipio de Parnaiba - PI, amparado

pela Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela

Medida Proviséria n° 926, de 20 de marco de 2020, Decreto Estadual n°

18.895, de 19 de marco de 2020 e Decreto Municipal n° 465/2020, de

interesse da Secretaria Municipal de Satide, conforme detalhamento

constante na Solicitacado de Materiais / Servicos n° 329/2020 do Processo n°

10641/2020;

FUNDAMENTO LEGAL: DISPENSA DE LICITACAO N® 14/2020, conforme o

ART. 24, IV DA LEI N.° 8.666/93, ART. 4° DA LEI FEDERAL N®

13.979/2020, MP N® 926/2020, DECRETO ESTADUAL N® 18.895/2020 E

DECRETO MUNICIPAL N° 465/2020;

VALOR GLOBAL: R$ 70.000,00 (setenta mil reais);

DOTAGAO ORGAMENTARIA:Projeto/Atividade: 2360; Elemento de Despesa:

3.3.90.30.36; Fonte de Recurso: 214/115/001;

VIGENCIA: O prazo de vigéncia do contrato seré de 90 (noventa) dias, a

contar da data da sua assinatura, ou enquanto perdurar a emergéncia de

satide ptiblica, podendo ser prorrogado, através de Termo Aditivo, mediante

acordo entre as partes.

DATA DA ASSINATURA: 30/04/2020;

INFORMACOES: Central de  Licitacées

CLCA/PMP/PI.

e Contratos Administrativos -

Caderno Unico - 07 de maio de 2020

TERMO DE HOMOLOGACAOQ

TERMO DE HOMOLOGAGAO

HOMOLOGO resultado do procedimentolicitatério n.° 07/2020,

na modalidade TOMADA DE PRECOS, para que a adjudicacao
nela referida produza seus juridicos e legais efeitos.

Seja dada ciéncia aos interessados, observadas as prescricdes

legais pertinentes, nos termos da discriminac¢ao abaixo:

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE DRENAGEM DA RUA
MERVAL NERES BAIRRO DIRCEU ARCOVERDE NO MUNICIPIO
DE PARNAIBA — PI.

LICITANTE VENCEDOR: IMPACTTO ENGENHARIA E INDUSTRIA

DE PRE- MOLDADOS EIRELI - EPP

CNPJ N®: 21.071.556/0001-49

VALOR GLOBAL TOTAL: R$ 369.330,92 (trezentos e sessenta e

nove mil, trezentos e trinta reais e noventa e dois centavos).

Parnaiba (PI), 30 de abril de 2020.

MARIA DAS GRACAS DE MORAES SOUZA NUNES _

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO E

REGULARIZAGAO FUNDIARIA

TERMO DE ACORDO - IPMP

TERMO DE ACORDODEPARCELAMENTORIDS fi

   

CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS(ACORDOCADPREYN*00283/2020)

DEVEDOR

Ente Federativo/UF; Pamaiba/P| CNPJ: 06.554.430/0001-31

Enderego: RUA ITAUNA, N* 1434

Bairro: CEP: 4215-550

Telefone: ) Fax;

E-mail: miletsantos@uol.com.br

Representante legal: FRANCISCG DE ASSIS DE MORAES SOUZA

CPF; 010,900,d3-91

Carga: Prefaite Complamento:

E-mail: miletsantos@uol.com.br Data Inicle da gestao: Ovniv2017

CREDOR

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARNAIBAAPMP CNPJ: 12.941.961/0001-80

Enderego: AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES, N" 1080

Bairro: ENTRO CEP: 64200-4190

Talefone: (0 323-1774 Fax:

E-mail: ipmp@pamatba.pl.gov.be

Representante legal: JOAG ROCHA DE OLIVEIRA

CPF: 002.008.914-72

Cargo: Presidente Complements:

E-mail: frochaoliveiraghotmail.cam Datainicio da gestio: Ovov2otF

  

is firmam o presente Terma de Acorde de Parcelamento e Confiseio de Odbblios Previdencidriog com fundamento na Lei n*
11 eamconformidade com as cdusulas 8 condipies abaixo :

 

Clausula Primeira - 00 OBJETO

0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARNAIBA-IPMP 4 CREDOR junto ao DEVEDOR Municipios de Parnaiba da quantia de RS

2.690,211,7; s milhdes @ oftocentog a noventa mil ¢ duzentos ¢ onze reais ¢ setenta @ dols centavos), correspondentes acs valores de Contibuisdo

2 ndo repassades ao Regime Proprio de Previdéneia Social RPPS dos servidores publicos, relatives ao periods de 0/2019 a
alhamenio encontra-se no Damonetrative Consotidada do Parcelamento - DCP anexo.

   

   

   

   

 

truments ea Municlpios de Parnaiba confessa ser DEVEDOR do montante citado 8 compromete-se a quita-lo na forma aqui

Hf coniestagao quanto ao valor e procedéncia da divida e assume integral responsabilidade pela

pando, entretanto, ressalvedo o direita do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existincia de outras
imenio,ainda que relatives ae mesme perioda

Cljusula Segunda DO PAGAMENTO

O montante de R$ 2.690.2171,72 (dois milhdes ¢ citocentos e noventa mil e duzentos @ onze reais @ setenta e dois centavos), serd pago em 60

[sessenta) parcelas mensals @ sucessivas de R$ 48,170,20 (quarenta e offo mil e canto ¢ setenta reais @ vinte centavos) alualizadas de acordo com o
disposte na Glausula Tercaira

 

4 primeira parcela, nc valor RS 48,170.20 (quarenta ¢ oo mile cento @ selenta reals @ vinle centavos), vencerdé em 10/06/2020 e as demais Parcelas na
mesma data dos 88 pusterisres, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério
determinado ne ~Jausule Fa   

 

0 DEVEDOR se obriga, tamee consignar no orgamento de cada exercieio financeiro, as verbas mecessdrias ao pagamento das parcelas e das
contribulgSes que venceremapds fa data.

 

 

   
  

slamento constante deste instruments ¢ definitiva e irretratavel, assegurando ao CREDOR a cobranga judicial da divide,
riog fivados na Cldusula Terceira até a data da inscrigdo em Divida Ativa

DOR eo CREDORprestardo ao Ministério da Previdéncia Social todas as informagdes referentes ao presente acorde de
parcetaen Gos documentos COnstantes nas nernas que regem os Regimes Propries de Previdéncla Social,

Clausuila Teroeira - DA ATUALIZACAS DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo INPC acumulado desde o més do vencimento do débito até o més anterior ao de sua consolidagdo em que
tanha sido disponibilizade pelo degdo responsavel por sua apuragdo @ acrascidos de jures egais composto de 0,50% ao més (zero virgula cinquenta per
canto 80 ms). acumulados desde o més do vencimento do débile até o més anterior ao da consolidagde, conformeLei n* Lei n® 2619 de 08/04/2011,

Pardgrato primeira - As parcrlas vincendas determinadas na Clausula Segunda serao alualizadas pelo INPC acumulado desde o més da consolidagao
dos débites alé o més anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo Orgao responsdvel por sua apuragaéo

  

TERMODEACORDODEPARCELAMENTO E
CONEISSAQDE DEBITOSPREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREYN°00283/2020)

Em caso de.atraso na pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vwencimento, incidiré
mulago desde o més do vencimento até o més anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que fenha side

Sponsiivelo por sua apuragao @ acréscimo de juros legals composio de 1,00% ac més {um por cente ao més), acumulados
Id abd oO més anterior ao do pagamenio @ mufta de 1,00% (um por canto},

   

 

desde o més do vencit

Clausula Quarta: OA VINCULAGAD DO FPM

     
  

inada o Fundo de Participagaia dos Municipios -FPM como garantia de pagamento dos valores:
06 acordada: ste terme de acerde de parcelamenio e nie pagas no seu vencimento, atvalizadas na forma da cldusula terceira;

as nao ieluidas neste tenmo de scordo de parcelamento e nde pagas no seu vencimenin, devidamenta atualizadas, na

 

 

lo ante.
sera formalizada por meio do formacimenta ao agente financeiro responsdavel pela liberagse do FPM da “Autorizagde para Débito na Conta
do Funda de Participardo des Municipios - FPM", conforme anexa a este termo, @ deveré permanacer em vigor até a quitagdo integral do
arcelamenta,

   m motive para rescisio deste ferme de acordo de parcelamento, indapendentementa de intimagiio, notificagSo ou interpelagso judicial ou
cal, quaisquer das seguintes situapbes: a} 8 infragaio de qualquer das clausulas do termo; b) a falta de pagamento de 3 (tris) restapdesive ¢) a auséncia de repasse integral das centribuigies devidas ao RPPS, das compeléncias a partir de abril de 2017, por 35 ou altemadas

 

Clausula Sexta - DAS  ITWIDADE

A assinatura do

brensagaa, o
parcelado serch

     
4g lermode acordo pelo DEVEDOR importa em confissdo definitive @ inetratével de débito, sem que isso implique emnevagdo ou

. GONfissdo extrajudicial, nos tamos dos artigos 346, 354 @ 354, do Cédigo de Processe Civil, devendo o montante
onbecido €& contabilizade pelo ente federative como divida fundada com @ unidade gestora do RPPS.

Clausula Sétima - DA PUBLICIOADE

©presente termo de acordo de parcelamento e confiseSo de débites brevidenclarios entrard em vigor na data de sua publicagdo,

Clausula Oitava - DO FORO

quaisquer dividas que porveniura vanhamsurgir no decorer da execugSo do presente fermo, as partes, de comum acorda, elegem o foro

 

Parafing de dircite, este instrumenia ¢ firmado am 2 (duas) vias de igual teer e forma e diante de 2 (duas} testamunhas,

Pamaiba Pl/ 04/05/2020

Aermetn 2 ony fo hee, Aaad

* Profeitura Municipal de Paralba \
FRANCISCO DEMSSIS DE MORAES SOUZA \ \

| ‘\
i\ f\ \ {f™ ‘ .
A é “=>

INSTITUTO OF PREVIDENCIA bcMUNIbiEL DE PAI NATBAIPMP

JORRAGCHA DE OLIVEIRA ‘

Testemunhas: —,

L bes PEA4TI
SANDRA MARIA FORTES DE ARAUJO
CONTADORA

CPF: 697.010.243-20
RG: 1099558 SSPPI

 (tier 1

   
FERNANDO CARVALHO SANTOS CORREIRA

COORDENADOR EXECUTIVG IPMP
GPF: 132.509.616-72
AG: 99840 SSPPI

Pagina 2
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ESTADODOPIAUI ESTADO DOPIAUI: Conk bonita
PREFEITURA MUNICIPAL D ARN AIBA

“RET Al 8RIA MUNICIF SEDUC i
“IPA CME - PHB: -

stagio — Centro

nail.al.com

 

(iklociaorests

oo CHEPHB
oa

  

  
    

  

   

 

L : L DE

ica Miguel Barbosa Fi

CEP: 64.
Cimepht   

Parnaiba (PI), 06 de maio de 2020. RESOLVE:

 

Art. 1° Homologar em seu inteiro teor, a Resolugéo/SEDUC/PHB N° 001/2020

RESOLUGCAON°001/2020- SEDUC/Parnaiba/PI ‘Municipio de Parnaiba -P1, que dispée sobre o Documento Curricular da Educacao Infantil e

do Ensino Fundamental da Rede de Ensino do Municipio de Parnaiba- Piaui.

   

Define o Documento Curricular da Art. 2" Fica definido, em seu inteiro teor, o Documento Curricular da Educagio Infantil e

Educacao Infantil e do Ensino Fundamental Ensino Fundamental do Piaui como documento normativo que define o conjunto de

do Piaui como referéncia para o processo de aprendizagens essenciais que todos os alunos da rede municipal devem desenvolver ao longo

atualizagao da Proposta Curricular Municipal e das etapas e modalidades da Educagao Basica.

dos Projetos Politicos Pedagégicos em todas as

Redes de Educagao do Municipio de Parnaiba- Paragrafo dnico — O Documento Curricular da Educagao Infantil e do Ensino Fundamental

PI. do Municipio de Parnaiba, referenciado no caput deste artigo é destinado, finalisticamente, a

orientar o processo de atualizagio dos PPPs das escolas em toda a Rede de Educagio do

reat a ee Municipio de Parnaiba.
A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, An. | - Fica instituido o

Regimentoda Secretaria Municipal de Educagao — SEDUC,criada pela Lei n° 1.652. de 50 de

novembro de 1998, drgdo de Formulagdo, ExecugGo e Avaliagio de Politicas Publicas

Educacionais, integrante da Administrag&o Direta, estruturada coma finalidade de auxiliar 0

Prefeito Municipal, a quem é diretamente subordinada, na execugdo de suas competencias ¢

atribuigdes legais (art. 7°, ['V, combinado comoartigo 57 da Lei n° 2.114, de 06 de dezembre

de 2006), tendo por finalidade (artigo 43 da citada Lei) promover a educagao infantil eo

ensino fundamental e, complementarmente ao Estado ¢ a Unido, o ensino médioe superior,

objetivando uma educagdo de qualidade que possa desenvolver o individuo para a pesquisa,

exercicio profissional e a cidadania.

Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigdes em

contrario.

A presente Resolugdofoi aprovada por unanimidade em Sessao Plendria realizada em

08/05/2020,

( # ¢ . , A

Cristiane Oliveirade Souza =~ ‘

Presidente do CME/PHB

CONSIDERANDOa Base Nacional Comum Curricular - BNCC homologada em 20 de

- ro de 2017: . oe : :
dezembrode 2017; Homologo a Resolugdo/SEDUC/PHB N° 001/2020, da Secretaria Municipal de Educagao de

Parnaiba-PI, aprovada pelo Egrégio Conselho Municipal de Educagio de Parnaiba-
CONSIDERANDO0 regime de colaboragio Rede Municipal de Educacao- SEDUC-PI SRIPEE

Unifio Nacional dos Dirigentes Municipais de Educagao- UNDIME- PI/ Uniao Nacional dos

Conselhos Municipais de Educagio- UNCME-PIna elaboragéio do Documento Curricular de

So Infantil e do Ensino Fundamental do Piaui estabelecido pactuado em 02 de

 

Parnaiba (PI), 06 de _maio. de 2020
fevereiro de 2018:

os

CONSIDERANDOo Documento Curricular da Educagio Infanti] e do Ensino Fundamenta Op i og .

do Piaui homologado em de maio 2020; Uv Apo|Ce deDerrso_
/ Rafael Alves de Sousa

Secretario Municipal de Educagao

Coedehocpetec

ESTADO DOPLAUI O Conselho Municipal de Educagao - CME de Parnaiba corrobora com tais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA ]

SECRETARIA MUNICIPAL DE =DUCACAO~ SEDUC
CONSELHOMUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARNAIBA — CME — PHB a

a)

Seguintes medidas, no sentido de assegurar osprincipios constitucionais e, emespecial.
0 direito 4 educacaode qualidade a todas as criangas, adolescentes, jovens, adultos, com

orientagées das praticas que devem ser adotadas durante a pandemia ce adota as   
medidas que devam ser equitativas e sensiveis ao momento de emergéncia e

RESOLUCAO N® 002/2020- SEDUC/PHB vulnerabilidade social das familias e das/os profissionais da educacao.

Dispoe sobre o regime especial de aulas para
RESOLVE:Instituigées integrantes da Rede Municipal de

Edueagio de Parnaiba, em carter de

excepcionalidade e temporalidade, enquanto
permanecerem as medidas de isolamento shatprevistas pelas autoridades sanitdriss na Rede Municipal de Ensino de Parnaiba, Piaui, definido essencialmente pela manutengiio
prevengao ¢ combate ao Novo Coronavirus —
19- SARS-Cov2,

Art. 1°. Estabelecer o regime especial de aulas nao presenciais no ambito de toda a

das atividades pedagogicas sem a presenga de estudantes nas dependéncias escolares

CONSIDERANDO asorientagdes do Conselho Nacional de Educacdéo (CNE). 1) REORGANIZACAO DO CALENDARIOLETIVO

publicadas no dia 28 de abril do corrente ano, em relagdo 4s Diretrizes para orientar as
escolas da educagdo bisica einstituigdes de ensino superior durante a pandemia do Noprocesso de reorganizagao dos calendarios escolares, deve ser assegurado

coronavirus, comas orientagdes ¢ sugestdes para todas as etapas de ensino, da ed ucacdo que a reposigao de aulas e a realizacdo de atividades escolares possamserefetivadas de

infantil 4 superior; forma que se preserve o padrao de qualidade previsto noinciso IX doartigo 3° da LDB

e inciso VII do artigo 206 da Constituigao Federal,

 
CONSIDERANDOa Resolugdio CEE/PIn°061/2020, homologadano dia 26de mareo Duas possibilidades de cumprimento da carga hordria minima estabelecida pela LDB

de 2020, que dispde sobre o regime especial de aulas nao presenciais para Instituicdes seriam:

integrantes do Sistema Estadual de Ensino do Piaui, em carater de excepcionalidade e ¥ a reposigdo da carga hordria de forma presencial ao fim do periodo de

temporalidade, enquanto permanecerem as medidas de isolamento previstas pelas emergéncia;

autoridades sanitarias na prevengdo ¢ combate ao Nove Coronavirus — SARS-Cov2; varealizacao de atividades pedagogicas nao presenciais (com ou sem mediacio

on-line) durante o periodo de emergéncia, garantindo ainda os demais dias

CONSIDERANDO que a Rede Municipal de Educagao compreende as escolas de letivos que previstos no decurso dos minimos anuais/semestrais.

Educagao Infantil, Ensino Fundamental (anos iniciais ¢ anos finais) ¢ Educagao de

Jovens e Adultos (da alfabetizacéo ao Ensino Fundamental) sio de responsabilidade Tradicionalmente no Brasil, quando ha suspensdo das aulas ocorre,

desse Conselho: posteriormente, reposi¢ao presencial. Porém, considerando a possibilidade de uma

longa duragao do periodo de emergéncia, pode haverdificuldades para uma reposigdo

CONSIDERANDO também, as enormes desigualdades sociais e econémicas que que nio impacte o calendério de 2021 e que também nao acarrete retrocesso

dificultam o acesso emigualdade de condigées As tecnologias digitais, de informacio ¢ educacional paraos estudantes.

 

comunicacdio; Recomendamos a reorganizagio dos calendarios letivos. Nesse aspecto, as

escolas podembuscaralternativas que minimizema necessidade de reposi¢gdo presencial
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de dias letivos, permitindo que seja mantido um fluxo de atividades escolares aos

estudantes enquanto durar a situagao de emergéncia, caso seja vidvel, considerando a

realidade das escolas e das familias.

2) REPOSICAO DA CARGA HORARIA

Quando ha eventos nfo previstos que impedemas aulas, a forma tradicional de

cumprimento da carga horaria e/ou dias letivos nao cumpridos é a realizagio de

reposi¢ao de aulas ao final do evento que impediu o curso normal docalendario. Sobre

esta forma de cumprimento da carga hordria, consideram-se, em principio, as seguintes

formasde realiza-la:

¥ utilizagio de periodos ndo previstos como recesso escolar do meio do ano, de

sabados, de reprogramacdo de periodos de férias e, eventualmente, avango para

o anocivil seguinte para a realizagiio de atividades letivas como aulas, projctos,

pesquisas, estudos orientados ou outra estratégia;

¥ ampliacio da jornada escolar didria por meio de acréscimo de horas em um

turno ou utilizago do contraturno para atividades escolares. Entretanto, ¢

inquestionavel que vivemos um periodo de excecSo em virtude da emergéncia

sanitaria vivida pelo Brasil e pelo mundo.

Tendo em vista o disposto na LDB sobre carga horaria minima e dias letivos

anuais, convémconsiderar que as condigSes para a reposi¢ao de atividades escolares por

meio de acréscimo dediasletivos ao final do periodo de suspensdo de aulas presenciais,

poderdio nfo sersuficientes, podendoainda inviabilizar o calendario escolar de 2021. No

entanto, caso o periodo de suspensio de atividades presenciais na escola seja longo, a

reposi¢ao de carga horiria exclusivamente de forma presencial, ao fim do periodo de

emergéncia, pode acarretar diversas dificuldades e prejuizos financeiros e trabalhistas.

Entre estas dificuldades encontram-se:

¥ dificuldades operacionais para se encontrar datas ou periodos disponiveis para

reposicio de aulas presenciais, podendo acarretar em prejuizo tambem do

calendario escolar de 2021;

¥ dificuldades das familias para atendimento das novas condigdes de horarios ¢

logisticas:

© desenvolvimento do efetivo trabalho escolar por meio de atividades nao

presenciais é uma das alternativas para minimizar a reposic¢fo de carga hordria

presencial ao final da situagdo de emergéncia e permitir que os estudantes mantenham

uma rotina basica de atividades

 

scolares mesmoatastados da escola.

No documento do Conselho Nacional de Educagao - CNE, este indicou possibilidades

da utilizagao da modalidade Educagio a Distancia (EaD), previstas no Decreto n°

9.05
  2017 ¢ na Portaria MEC n° 2.117/2019, os quais indicam também que a

competéncia para autorizar a realizacao de atividades a distancia é¢ das autoridades dos

sistemas de ensinofederal, estaduai

 

, Municipais ¢ distrital.

A nota também sublinha o Decreto-Lei n° 1.044/1969, o qual prevé, a

possibilidade de realizagao de atividades fora do ambiente escolar para estudantes que

estejam impossibilitados de frequentar a unidade escolar por conta de risco de

conlaminagéo direta ou indireta, de acordo com a disponibilidade e¢ normas

estabelecidas pelos sistemas de educagao.

Além destes dispositivos indicados, cumpre registrar que a LDB tambémdispée

sobre a oferta de EaD no seu artigo 32 (ensino fundamental), artigo 36 (ensino médio) e

artigo 80 (em todas as modalidades de ensino).

28 n° 1/2016, Resolugao CNE/CEB n°

1/2016 ¢ Resolugio CNE/CEB n® 3/2018 dispdem sobre a realizagio de atividades a

 

Analogamente, a Resolugdo C

distancia pelos estudantes do ensino médio, da educagio profissional e do ensino

superior.

Entretanto, em que pesem as possibilidades legais e normativas da oferta de

ensino a distancia, cumpre observar que as normas do CNE, via de regra, definem a

EaD - Pode-se observar que o conceito de educagiio a distincia no Brasil esta

imtimamente ligado ao uso de tecnologia da informagio e comunicagao, além de um

conjunto de exigéncias especificas para o credenciamento ¢ autorizagfio para que

instituigdes possamrealizar sua oferta.

Ademais, mesmo instituigdes que ofertam cursos no formato de EaD precisam

disponibilizar espagos e tempos para encontros presenciais em seus polos, algo que

 

rio af

 

neste momento também esta impossibilitado em virtude do nec

social para conter a pandemia. Ha ainda que se observara realidade das redes de ensino

e os limites de acesso dos estabelecimentos de ensino ¢ dos estudantes as diversas

s disponiveis, sendo necessario considerar propostas inclusivas € que nao

 

tecnologi

reforcem ou aumentem a desigualdade de oportunidades educacionais. Neste sentido, a

¥ dificuldades de fornecedores, a exemplo dos insumos de alimentacdo em

acréscimo as merendas, em eventuais contraturnos:

% dificuldades de uso do espagofisico nas escolas que tenham um aproveitamento

total de seus espagos nos diversos turnos:

x dificuldades administrativas dependendo do impacto financeiro dos custos

decorrentes dos ajustes operacionais necessarios; e

‘,  
dificuldades trabalhistas envolvendocontratos de professores, questdes de fé

 

entre outros.

Alémdisso, um longo periodo de reposi¢ao de carga horaria utilizando sabados.

feriados, periodos de recesso escolar e férias, pode acarretar uma sobrecarga de trabalho

pedagogico tanto para estudantes quanto para professores, com prejuizos ao precesso de

ensino-aprendizagem.

Da mesma forma, prejuizos de ordem pedagogica se imporiam, como por

exemplo a defasagem a ser acarretada pela auséncia de atividades escolares por um

longo periodo de tempo, conforme indicado pela Organizagio para a Cooperagao ¢

 

Desenvolvimento Econémico (OCDE) em seu documento: “A framework to guide an

education response to the COVID-19 Pandemic of 2020", que cita estudos que

demonstram que a interrupgao prolongada dos estudos nao s6 causa uma suspensiio do

tempo de aprendizagem, como também, perda de conhecimento e  habilidades

adquiridas. Dai a necessidade de serem identificadas alternativas para minimizar a

nec

 

sidade de reposicdo de dias letivos a fim de viabilizar minimamente a execugao do

calendario escolar deste ano e ao mesmo tempo permitir que seja mantido um fluxo de

atividades escolares aos estudantes enquanto durar a situagdo de emergéncia.

Para a reposigado da carga hordria ao fim doperiodo de emergéncia sugere-se que

seja utilizado o recesso escolar do meio do ano, os sabados, e a reprogramacéo de

periodos de [érias.

A amplhiagao da jornada escolar didria por meio de acréscimo de horas em um

turno ou utilizagao do contraturno para atividades escolares, caso haja condigdes na

escola e aos estudantes.

3) DO COMPUTO DE CARGA HORARIA REALIZADA POR MEIO DE

ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS (COM OU SEM

MEDIACAO ON-LINE) A FIM DE MINIMIZAR A NECESSIDADE DE

REPOSICAO DA MESMA DE FORMA PRESEN
 
TIAL

fim de garantir atendimento escolar essencial, propde-se excepcionalmente a adocdo de

atividades pedagogicas nfo presenciais a serem desenvolvidas com os estudantes no

 

periodo em que vigir a atual situagdo de emergéncia sanitaria, Estas atividades podem

ser mediadas ou nao por tecnologia de informacio e comunicacio, principalmente

quando o usode tecnologiasdigitais n&ofor possivel.

A realizagdo destas atividades encontra amparo no Parecer C

 

ZEB n® 3/97,

que por professores habilitados. Assimsendo,as atividades pedagégicas ndo presenciais

podem acontecer por meios digitais (videoaulas, contetidos organizados em plataformas

virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais, correio eletrdnico, blogs, entre outros);

por meio de programas de televisdo ou radio; pela adogdo de material didatico impresso

com orientagées pedagdgicas distribuidas aos alunos e seus pais ou responsaveis; ¢ pela

orientagdéo de leituras. projetos, pesquisas, atividades e exercicios indicados nos

materiais didaticos.

A comunicagio é essencial neste processo, assim comoa elaboragao de guias de

orientacao das rotinas de atividades educacionais nao presenciais para orientarfamilias

e estudantes, sob a supervisdo de professores e dirigentes escolares. Neste periodo de

afastamento presencial, recomenda-se que as escolas orientem alunos e familias a fazer

um planejamento de estudos, com o acompanhamento do cumprimentodas atividades

pedagégicas ndo presenciais por mediadores familiares.

O planejamento de estudos é€ também importante como instrumento de

constituigao da memdria de estudos, como um portfélio de atividades realizadas que

podem contribuir na reconstituigio de um fluxo sequenciado de trabalhos realizados

pelos estudantes.

3.1 PARA A EDUCACAOINFANTIL

Para as criangas das creches (0 a 3 anos), as orientapdes para os pais devem

indicar atividades de estimulo ds criancas, leitura de textos pelos pais, brincadeiras,

jogos, musicas de crianga.

Para as criangas da pré-escola (4 ¢ 5 anos), as orientagGes devemindicar, da

mesmaforma, atividades de estimulo as criancas, leitura de textos pelos pais, desenho,

 

 

brincadeiras, jogos, musicas de crianga, filmes ¢ programas infantis pela TV © ate

algumas atividades emmeios digitais quandopossivel. Para tanto, seria possivel passar
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o ecaderno de atividades, desenhos, brincadeiras, entre outras, para os pals

 

desenvolverem comas criangas.

~ Desenhos e dobraduras

¥ Misicas ¢ videos comas vogais A, E, 1,0, U.

¥ Videos educativos no YOUTUBEsobre dimensées, tamanhos, espessura €

largura,

¥ Treino do préprio nomepara as criangas que ja possuem habilidadesiniciais

nesse sentido.

¥ Conhecimento das cores VERDE, AZUL, VERMELHA e AMARELA(uso de

pinceis, tintas, lapis de cor e canetinha hidracor).

¥ Formais iguaise diferentes (comparagdes das diversas formas).

¥ Posigdes direita e esquerda.

¥ Figuras geométricas (circulo quadrado, triangulo e reténgulo).

¥ Os animais

¥ Pascoa

¥ Meios de Comunicagiio.

As Orientagées do CME ¢ que os gestores busquem uma aproximagao virtual

dos professores com as familias, de modoaestreitar vinculos e fazer sugestOes de

atividades as criangas € aos pais e responsdveis.

As solucdes propostas pelas escolas ¢ redes de ensino devem considerar que as

crianeas pequenas aprendeme se desenvolvem brincando prioritariamente.

scolas, adotando ou nao encontros virtuais entre 05

 

© CMEsugere que as

professores ¢ os estudantes, organizem quinzenalmente um portfélio de atividades (ou

sequencias didaticas), para disponibilizar as criangas, tendo por base os planejamentos

realizados noinicio do periodo letivo (de acordo com a BNCC), para que elas possam

desenvolver habilidades ¢ competéncias, previstas para a idade, contendo jogos,

i i j istorinhas infantis ;, pinturas, entre outros,
brincadeiras, treinos ortograficos, historinhas infantis, desenhos, pinturas, entre

Esse material os pais devem pegar na escola, sem aglomeragio, com horario

devidamente agendado com a escola.

Para a construgao das atividades, a escola deve proporcionar condigdes ¢

ibilt iai essores : 2m © ir em sua residéncia, ou na
disponibilizar materiais aos professores, que podemconstruir em sua reside

escola, em horarios pré-estabelecidos, para evitar aglomeragodes.

estudantes. Neste caso, a orientagio é que as atividades pedagogicas nfo presenciais
tenham mais espaco. Entre as sugestGes de atividades, esta a distribuigdo de videos
educativos.

Ouainda, os gestores ¢ a equipe docente da escola, tem autonomiapara elaborar
atividades, de acordo como planejamento ja executado em sala, levando em
consideragdoa realidade de cada estudante,

3.4 EDUCACAO ESPECIAL

As atividades pedagdgicas ndo presenciais devem incluir os estudantes com
deficiéncia, transtorno de espectro autista ¢ altas habilidades / superdotagao, Devemser
adotadas medidas de acessibilidade, com organizacio e regulagdo definidas por estados
e municipios, mas existem outros cuidados a serem observados, principalmente quanto
a mediagao, Junto as atividades, deve ser assegurado o atendimento educacional
especializado, que envolve parceria entre profissionais especializados e professores,

 

para desempenhar suas funcdes na adequagdo de materiais, além de dar orientagdes e
apoios necessarios a pais ¢ responsdveis. Comoa atengfo é redobrada para cada aluno,

os profissionais do atendimento educacional especializado devemdar suporte as escolas
na elaboragdo de planos de estudo individualizados, que levem emcontaa situagao de
cada estudante, As familias so, sempre, parte importante do processo.

3.5 AVALIACOES DO ENSINO-APRENDIZAGEM

Nesse sentido, as avaliagdes doanoletive de 2020 das escolas deverdo levar em

conta os contetdos curriculares efetivamente oferecidos aos estudantes, considerando o

contexto excepcional da pandemia, com o objetivo de evitar o aumento da reprovagio e

do abandonono ensino fundamental.

Aprovado pelo CME, o documento deve ser analisado por cada gestor escolar,

no sentido da sua implementagao. Para o CME, o que deve ser levado emconsideracao

¢€ 0 atendimento dos objetivos de aprendizagem e o desenvolvimento das competéncias

e habilidades a serem alcangados pelos estudantes em circunstdncias excepcionais

provocadas pela pandemia.

Esta Resolugio entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as

disposigdes em contrario.

E se as criangas tiverem entregues materiais na escola, no inicio do periodo

letivo, tias como: lapis de cor, lapis de cera, massinhas de modelar, cadernos de pintura,

 

livrinhos de historias, entre outros, a escola deve devolver aos pais, para que os mesmos

nao tenham que fazer novos gastos com esses materiais.

3.2 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS

O CME sugere que as redes de ensino e escolas orientem as familias com

roteiros: praticos e estruturados para acompanharem a resolugao de atividades pelas

crian¢as. No entanto, as solugdes propostas pelas redes nado devem pressupor que os

 

“mediadores familiares” substituam a atividade do professor. As atividades nao

presenciais propostas devemdelimitar o papel dos adultos, que convivem comos alunos

em casa e orienta-los a organizar uma rotina diaria.

s Didaticas, podendoser duas

 

A Coordenagio Pedagdogica deve propor Sequénci

sequéncias por ano, com conteiidos propostos para o 1° bimestre, com base no livro

didatico 2020.

 

1° ano com duas sequéncias de Lingua Portuguesa,

2° ano com duas sequéncias de Lingua Portuguesa.

3° ano com duas sequéncias de Historia.

4° ano comduas sequéncias de Lingua Portuguesa.

5° ano comduas sequéncias Interdisciplinar (Historia e Geografia).

Os docentes deverao elaborar uma agenda de estudos semanais comatividades a

podendo trabalhar a

 

partir do componente curricular proposto na sequénc

interdisciplinaridade, observando os niveis de aprendizagem da turma, as atividades

serio executadas em casa pelos estudantes, sob orientagio dos pais ¢ responsiiveis.

 

Obs: A Sequéncia Didatica sera enviada para o e-mail das escolas.

3.3 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E EDUCAGAO DE JOVENS E

ADULTOS

 

Os materiais devem ser disponibilizados aos pais, para que repassem aos

estudantes. A supervisiio de um adulto para realizagio de atividades pode ser feita por

meio de orientagdes e acompanhamentos com oapoio de planejamentos, metas, horarios

de estudo presencial ou on-line, ja que nesta etapa ha mais autonomia por parte dos

A presente Resolugio foi aprovada por unanimidade em Sessio Plenaria
realizada em06/05

  

‘ , ey i! . . . 5

Cristiane Oliveira de Souza- u
Presidente do CME/PHB

Homologo a Resolugao/SEDUC/PHB N° 002/2020, da Secretaria Municipal deEducagaio de Parnaiba-Pl, aprovada pelo Egrégio Conselho Municipal de EducParnaiba- CME/PHB. ago de  

Parnaiba (PT},06 de__maio __ de 3020

 

d
Secretario Municipal de Educagao
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