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A CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
DECRETOU E EU SANCIONO A SEGUINTE:
LEI Nº 7.619 de 26 de dezembro de 2017
Dispõe sobre a alteração da lei municipal nº
7334 de 24/07/2015 e dá outras providências.
Art. 1º – Fica alterado o artigo 4º da Lei Municipal
nº 7.334, de 24/07/2015, passando a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 4º – A execução do PME e o cumprimento
de suas metas serão objeto de monitoramento
contínuo e de avaliações periódicas, a cada 3
(três) anos em Conferência Municipal.
Parágrafo único – O monitoramento contínuo
descrito neste artigo será realizado pelas seguintes
instâncias:
I – Secretaria Municipal de Educação.
II – Comissão de Educação da Câmara de
Vereadores
III – Conselho Municipal de Educação
IV – Fórum Municipal de Educação (compete
ao COMED a formação do Fórum e a Câmara a
criação do respectivo Fórum).
Art. 2º – Fica alterado o Anexo Único da Lei
Municipal nº 7.334/2015, do item 1.1 ao item 12.3.14,
passando a vigorar com a seguinte redação:
META 1: EDUCAÇÃO INFANTIL
Universalizar, até 2016, a educação infantil na préescola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos
de idade e ampliar a oferta de educação infantil
em creches de forma a atender, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos
até o final da vigência deste plano.
Diagnóstico: A Educação Infantil constitui um
direito social da criança e de suas famílias, garantido
na Constituição de 1988 da República Federativa do
Brasil, e um dever do Estado.
Segundo a Constituição:

Art. 7. São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
XXV – assistência gratuita aos filhos e dependentes
desde o nascimento até cinco anos de idade em
creches e pré-escolas. Art. 208. O dever do Estado com
a educação será efetivado mediante a garantia de:
IV – Atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a cinco anos de idade.
O dever do Estado para com a Educação Infantil,
conquistado na Constituição de 1988, é reforçado
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996
que, pela primeira vez, a destaca como primeiro
nível da Educação Básica, tendo como finalidade o
desenvolvimento integral da criança até cinco anos de
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual
e social, complementando a ação da família e da
comunidade. De acordo com a LDB:
Art. 30. A Educação Infantil será oferecida em:
I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de
até três anos de idade; II – pré-escolas, para as crianças
de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
Tornada obrigatória para crianças de 4 e 5 anos
a partir da Lei 12.796, de 04 de abril de 2013, a
Educação Infantil revela-se como um momento
fundamental para o desenvolvimento das crianças de
zero a cinco anos de idade, sob a competência dos
municípios, que devem oferecê-la juntamente com
o Ensino Fundamental. Sua importância encontra-se
na construção da base para a formação de atitudes
frente ao conhecimento e de habilidades necessárias
para o contínuo desenvolvimento da criança, o que
implica o respeito a princípios de caráter ético, político
e estético. Assim sendo, as creches e pré-escolas são
espaços para explorar o mundo, fantasiar, brincar,
ter acesso às fontes de informação, aos livros, à
organização coletiva de tempo e espaço, convivência
social, descoberta e troca de experiências.
Mesmo com os avanços registrados em termos
de aumento da matrícula, a Educação Infantil
ainda enfrenta questões de ordem orçamentária,
problemas relacionados ao atendimento da demanda
populacional – em especial na faixa de 0 a 3 anos de
idade -, à formação dos profissionais da educação que
atuam no segmento e à infraestrutura dos prédios.
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de Educação Infantil e determinar o prazo de 1 (um)
ano, a partir da auditoria, para a implementação dos
ajustes necessários à legalização;
1.14. Implantar, até o segundo ano de vigência deste
Plano, avaliação da Educação Infantil, a ser realizada
a cada 02 (dois) anos, com base nos Indicadores de
Qualidade para a Educação Infantil;
1.15. Promover a formação inicial e continuada dos
profissionais da Educação Infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com
formação superior;
1.16. Incentivar e criar estratégias organizacionais e
estruturais para a ampliação de momentos destinados
à formação continuada de professores na própria
escola onde atuam.
META 2: ENSINO FUNDAMENTAL
Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos
para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos
e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por
cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste plano.
Diagnóstico:

De acordo com as tabelas 1, 2 e 3, de 2009 a 2014,
a média de crescimento na oferta de vagas da Educação
Infantil nas redes de ensino que atendem a esse segmento permite vislumbrar que a meta 1 do Plano Nacional de
Educação poderá ser alcançada considerando:
Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil
na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco)
anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil
em creches de forma a atender, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos
até o final da vigência deste plano.
População na faixa etária de 4 e 5 anos: 7.231
crianças. População na faixa etária de 0 a 3 anos:
13.599. (Fonte: IBGE – Censo de 2010). Em 2014,
nas 212 escolas que informaram no Educacenso
que possuíam a Educação Infantil, vê-se a seguinte
distribuição:

do Plano, todos estejam organizados conforme os
padrões de infraestrutura estabelecidos;
1.6. Buscar ações políticas de incentivo à regularização
das instituições de Educação Infantil não regularizadas
e à abertura de instituições privadas que poderão
atender à demanda de alunos, prioritariamente na
faixa etária de 0 a 3 anos de idade;
1.7. Publicar, a cada ano, levantamento da demanda
manifesta por educação para a população de zero a
três anos (creche) e de 4 e 5 anos (pré-escola) como
forma de acompanhar, supervisionar e planejar o
atendimento;
1.8. Articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades filantrópicas, confessionais, sem fins lucrativos, para garantir a ampliação
do atendimento às crianças de 0 a 3 anos de idade.
1.9. Priorizar o acesso à educação infantil e ofertar o
atendimento educacional especializado complementar
e suplementar aos alunos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, assegurando a educação bilíngue para
as crianças surdas e a transversalidade da educação
especial nesta etapa da educação básica;

1.2. Implantar uma política de expansão que assegure,
na rede pública, crescimento da oferta de vagas em
creches, acompanhando o crescimento populacional
e suprindo, gradativamente, o déficit acumulado;
1.3. Elaborar um Plano de Ação com estratégias para
assegurar a ampliação da oferta de vagas na creche
e na pré-escola, priorizando a inclusão de alunos
portadores de deficiência e/ou com necessidades
educacionais especiais;
1.4. Construir, adquirir ou alugar prédios, destinados
à oferta de Educação Infantil, ampliando consequentemente os recursos humanos especializados, bem
como materiais e equipamentos adequados em regime
de colaboração entre a União e o Estado. A expansão
da rede pública municipal de educação infantil deverá
seguir o padrão nacional de qualidade considerando
as peculiaridades locais;
1.5. Construir prédios e/ou adequar os existentes destinados à Educação Infantil, de forma que, na vigência

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
clarifica o texto constitucional ao apresentar que os municípios devem “oferecer a Educação Infantil em creches
e pré-escolas e, com prioridade, o Ensino Fundamental”
(art. 11, inciso V), e que os governos estaduais devem”
assegurar o Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade, o Ensino Médio” (art. 10, inciso IV). A LDBEN, com
redação dada pela Lei n° 11.274/2006, também estabelece que, a partir de 2010, o Ensino Fundamental deverá
ter duração de 9 (nove) anos, com matrícula obrigatória
aos 6 (seis) anos de idade (art. 32).
Com a intenção de realizar um diagnóstico estatístico da situação do Ensino Fundamental em Petrópolis,
buscando, entre outros aspectos, as informações sobre o
número de matrículas, número de escolas que oferecem
o segmento, apresentam-se as tabelas que seguem:

Estratégias:
1.1. Definir metas de expansão da Educação Infantil
no Município considerando critérios para a supervisão,
o controle e a avaliação da qualidade dos serviços
oferecidos na Educação Infantil, no que diz respeito
aos aspectos administrativos, pedagógicos, estruturais,
de recursos humanos e de acesso.

No que tange às responsabilidades dos entes federados para com os níveis de ensino da Educação Básica, e,
especialmente, para com o Ensino Fundamental, a Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 14/1996, determina que “os Municípios
atuarão prioritariamente no Ensino Fundamental e na
Educação Infantil” (art. 211, § 2º), e que “os Estados
e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no Ensino
Fundamental e Médio” (art. 211, § 3º). A Carta de 1988,
ao apresentar o Ensino Fundamental como responsabilidade de ambas as instâncias subnacionais, estabelece
ainda que, na organização de seus sistemas de ensino,
os Estados e os Municípios, deverão definir estratégias
de colaboração, de modo a assegurar a universalização
deste nível de ensino (art. 211, § 4º).

1.10. Ampliar gradativamente escolas de educação
infantil em tempo integral para todas as crianças de 0
(zero) a 5 (cinco) anos, de acordo com o estabelecido
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e, no caso da rede municipal, conforme
orçamento previsto no regime de colaboração com
Estado e União;
1.11. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças na
educação infantil, em especial dos beneficiários de
programas de transferência de renda, em colaboração
com as famílias e com os órgãos públicos de assistência
social, saúde e proteção à infância;
1.12. Promover a busca ativa de crianças em idade
correspondente à Educação Infantil, em parceria com
órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção
à infância, preservando o direito de opção da família
em relação às crianças de até 3 (três) anos;
1.13. Auditar, a cada ano, os problemas referentes
à autorização para funcionamento das instituições

Nas tabelas a seguir, verificam-se apenas as
matrículas na modalidade regular do Ensino Fundamental, excluindo-se também as matrículas nas turmas
multisseriadas.
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no decorrer dos bimestres, com garantia da qualidade
do processo de aprendizagem; Anos Iniciais Anos Finais
Estadual -– 4 Municipal 0,5 1,9 Privada 0,1 0,4;
2.8. Garantir o funcionamento de escolas públicas municipais dentro dos padrões básicos de infraestrutura para
o Ensino Fundamental, incluindo: a) espaço, iluminação,
insolação, ventilação, água potável, rede elétrica, segurança e temperatura ambiente; b) instalações sanitárias
e para higiene; c) espaços para atividades físicas, recreação, bibliotecas/salas de leitura e serviço de merenda
escolar; d) adaptação dos edifícios escolares para o
atendimento dos alunos portadores de necessidades
especiais; e) atualização e ampliação do acervo das
bibliotecas/salas de leitura; f) mobiliário, equipamentos e
materiais pedagógicos; g) telefone e serviço de reprodução de textos; h) informática e equipamento multimídia
para o ensino; i) sala de recursos multifuncionais;
2.9. Fomentar atividades de estímulo às habilidades
desportivas através de certames e concursos estaduais;
2.10. Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares dos
filhos por meio do estreitamento das relações entre as
escolas e as famílias;
2.11. Reduzir gradativamente as classes multisseriadas;
2.12. Garantir a todas as escolas com Ensino Fundamental aulas de Educação Física e Arte semanais
ministradas por professores habilitados, articuladas
com os projetos pedagógicos das instituições;

Em relação às matrículas, observa-se que tanto
na Rede Estadual de Ensino, como na Rede Municipal
de Ensino há um decréscimo das matrículas no Ensino
Fundamental, tanto nos Anos Inicias, como nos Anos
Finais, enquanto na Rede Privada há um aumento de
matrículas no período observado, embora nos anos
2013 e 2014, o crescimento seja quase insignificante.

2.13. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento
escolar dos beneficiários de programas de transferência
de renda, bem como das situações de discriminação,
preconceitos e violências na escola, visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso
escolar dos alunos, em colaboração com as famílias
e com órgãos públicos de assistência social, saúde e
proteção à infância, adolescência e juventude;

Na Rede Estadual, a explicação poderia decorrer
da necessidade de aumentar as matrículas do Ensino
Médio em cumprimento ao preceito constitucional,
em detrimento das matrículas do Ensino Fundamental.
Entretanto em relação à Rede Municipal de Ensino, não
há estudos sobre o assunto; fatores como a diminuição
da taxa de natalidade desde os anos inicias da década
de 2000, assim como a possível transferência de alunos da rede pública para a rede privada, na busca de
uma possível melhoria na qualidade de ensino, associada ao aumento da renda da população, poderiam
justificar o decréscimo nessas matrículas.

2.14. Propiciar transporte escolar gratuito para os
alunos da Rede Municipal de Ensino a fim de atender
as atividades extracurriculares previstas no Projeto
Político Pedagógico;
2.15. Incentivar e criar estratégias organizacionais e
estruturais para a ampliação de momentos destinados
à formação continuada de professores na própria
escola onde atuam.
META 3: ENSINO MÉDIO

Na tabela 8, observa-se o reflexo na queda do número
de matrículas na Rede Estadual de Ensino, em que apenas
8 (oito) escolas atendem ao Ensino Fundamental.
De acordo com dados do IBGE, no Censo de 2010,
Petrópolis tinha cerca de 97,6% da população na faixa
etária de 6 a 14 anos que frequentavam a escola. Mesmo
com esse percentual, a média do município ainda é inferior
às médias do Brasil: 98,4% e do Rio de Janeiro: 99,2%.
Além da questão do atendimento, é necessário
apontar os indicadores do município sobre a qualidade
do ensino ofertado. Assim, nas próximas tabelas veremos resultados consignados, sobre a distorção Idade/
Série e as taxas de rendimento escolar, de acordo com
a dependência administrativa.
As tabelas 9, 10, 11 e 12 apontam informações sobre o Ensino Fundamental que podem influenciar fatores
como o número de anos de escolaridade dos alunos,
no alcance das metas do IDEB, no crescimento ou na
redução de matrículas no segmento, assim como mostram indicadores alarmantes principalmente na distorção
idade/série, o que demanda uma série de estratégias
para diminuir essa taxa. A Rede Estadual, mesmo tendo
poucas matrículas no segmento, deve pensar ações para
que os alunos em defasagem possam concluir o Ensino
Fundamental no menor tempo possível, assim como, a
Rede Municipal deve prever ações que possam reduzir
a grande taxa de reprovação, principalmente nos Anos
Finais do Ensino Fundamental.

Estratégias:
2.1. Estimular a busca ativa de crianças e adolescentes
fora da escola, em parceria com órgãos públicos de
assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e à juventude;
2.2. Manter e ampliar a oferta de transporte escolar nas
zonas rurais, quando necessário, e em locais de difícil
acesso, de forma a garantir a escolarização dos alunos;
2.3. Ampliar progressivamente a jornada escolar objetivando oferecer atividades diferenciadas, com previsão
de professores e funcionários em número suficiente;
2.4. Assegurar a ampliação da oferta de matrículas
na rede pública municipal considerando o máximo
de alunos por turma previsto no regimento escolar
da Rede Municipal de Ensino;
2.5. Ampliar e instituir os mecanismos internos e
externos de avaliação institucional nas/das escolas;
2.6. Promover fóruns para a discussão da qualidade
do ensino com a finalidade de assegurar sua melhoria
progressiva, bem como para a discussão e a avaliação
dos projetos pedagógicos desenvolvidos pelas escolas
das redes pública e privada;
2.7. Regularizar o fluxo escolar por meio de programas de
aceleração da aprendizagem e de recuperação paralela

Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para
toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete)
anos e elevar, até o final do período de vigência deste
plano, a taxa líquida de matrículas no ensino médio
para 85% (oitenta e cinco por cento).
Diagnóstico:
Após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394/96, conferir uma nova
identidade ao Ensino Médio determinando que este
nível seja parte da Educação Básica, a Lei 12.796, de
04 de abril de 2013 praticamente torna obrigatório
esse segmento da Educação Básica quando prescreve:
Art. 1º – A Lei nº9.394, de 20 de dezembro de
1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:...
“Art. 4º ...
I – Educação básica obrigatória e gratuita dos 4
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada
da seguinte forma:
O Ensino Médio integra a etapa do processo
educacional que se considera básica para o exercício
da cidadania, base para o acesso às atividades produtivas, para o prosseguimento nos níveis mais elevados
e complexos de educação e para o desenvolvimento
pessoal, referido à sua interação com a sociedade e sua
plena inserção nela, ou seja, que “tem por finalidades
desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação
comum indispensável para o exercício da cidadania e
fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em
estudos posteriores” (Art.22, Lei nº 9.394/96).
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A LDBEN explicita que o Ensino Médio é a “etapa
final da educação básica” (Art.36), o que concorre para
a construção de sua identidade. O Ensino Médio passa a
ter característica de terminalidade, o que significa assegurar a todos os cidadãos a oportunidade de consolidar
e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino
Fundamental, aprimorar o educando como pessoa
humana, possibilitar o prosseguimento de estudos, garantir a preparação básica para o trabalho e a cidadania,
dotar o educando dos instrumentos que lhe permitam
“continuar aprendendo” tendo em vista o desenvolvimento da compreensão dos “fundamentos científicos e
tecnológicos dos processos produtivos” (Art.35, I a IV).
Nessa perspectiva, o Ensino Médio, como parte
da educação escolar, “deverá vincular-se ao mundo
do trabalho e à prática social” (Art.1º § 2º da Lei nº
9.394/96). Essa vinculação é orgânica e deve contaminar toda a prática educativa escolar. Em suma, a Lei
estabelece uma perspectiva para esse nível de ensino
que integra, numa mesma e única modalidade, finalidades até então dissociadas, para oferecer, de forma
articulada, uma educação equilibrada, com funções
equivalentes para todos os educandos:
Petrópolis conta, atualmente, com um total de 43
escolas de Ensino Médio, sendo 10 Estaduais, 01 Municipal
e 32 Particulares. Apesar do maior número de escolas privadas, as escolas estaduais respondem por cerca de 60%
das matrículas. Além desse cômputo, há de se contabilizar
a oferta de vagas no segmento do Nível Técnico pelo Senai
e pelo Senac, pelo Instituto Superior de Tecnologia em
Ciência da Computação de Petrópolis (IST) e por outras
escolas privadas com cursos profissionalizantes.
As tabelas 13, 14 e 15 apresentam algumas reduções de matrículas no Ensino Médio, em que fatores
como a redução da população na faixa etária, a transferência de alunos que estavam na Formação Geral e
optaram pela modalidade de Nível Técnico, assim como
a transferência de alunos da rede pública para a rede
privada, podem justificar essas reduções de matrículas.
Observa-se ainda o crescimento das matrículas na Rede
Privada, notadamente no Ensino Médio de Nível Técnico.
Com isso, prevê-se que o cumprimento da meta 3
do Plano Nacional de Educação, em seu primeiro indicador: “universalizar, até 2016, o atendimento escolar
para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete)
anos” ..., no município de Petrópolis, não será facilmente atingido, mesmo considerando a taxa de 88,8% de
alunos matriculados na faixa etária indicada nesse nível
de ensino. A considerar ainda que, com uma taxa líquida de menos de 50% de matrículas no Ensino Médio,
haverá dificuldades para atingir o segundo indicador da
meta: “elevar, até o final do período de vigência deste
PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para
85% (oitenta e cinco por cento)”.

Dentro da realidade da Rede Estadual em Petrópolis que, por seu dever constitucional, é a principal
responsável pelo Ensino Médio gratuito, percebe-se
uma enorme dependência das políticas públicas estaduais e federais.
Até hoje, a Rede Estadual em nosso município
tem conseguido absorver a demanda de vagas para
o Ensino Médio, tendo sido detectada ociosidade de
matrículas no turno da tarde.
A idade recomendada para este nível de ensino é
de 15 anos para o 1º ano, 16 para o 2º ano e 17 para o
3º ano. Um desafio a ser enfrentado é o alto índice de
reprovação (10,5%), acarretando distorção idade/série,
que na Rede Estadual de Ensino, por exemplo, está
em cerca de 50% dos alunos matriculados em 2014.
Um dos fatores da evasão decorre de o aluno, na
maioria das vezes, trabalhar, o que gera incompatibilidade
do horário com as demandas da escola, bem como desvalorização da educação frente ao mundo do trabalho.
Estratégias:
Em Petrópolis, na Rede Municipal de Ensino, há
somente uma escola que oferece o Ensino Médio. As
estratégias a seguir são prioritariamente de competência do Sistema Estadual de Ensino.
3.1. Estimular e garantir que todos os alunos egressos
do Ensino Fundamental tenham acesso ao Ensino
Médio e permanência neste;
3.2. Implantar medidas pedagógicas e de infraestrutura que consolidem a identidade do Ensino Médio,
no sentido de oferecer uma escola significativa para
o aluno, com uma proposta curricular e de atividades
diversificadas para atender aos diferentes focos de

interesse humano conforme o estabelecido nas Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio;
3.3. Firmar parcerias de modo a garantir espaços
e infraestrutura de atendimento ao Ensino Médio,
incluindo atividades artísticas, esportivas etc.;
3.4. Fomentar a criação de grêmios estudantis e de
atividades interescolares;
3.5. Assegurar parcerias para que as escolas públicas
de Ensino Médio possam oferecer oficinas profissionalizantes, procurando atender tanto a tendência vocacional dos jovens, quanto as atividades econômicas
da região onde a escola está situada.
3.6. Reduzir a repetência e a evasão, de forma a aumentar a taxa líquida de escolarização, diminuindo,
assim, o índice de distorção idade/série;
3.7. Elevar os índices de desempenho dos alunos do
Ensino Médio nos exames nacionais – SAEB e ENEM
– e avaliação externa estadual;
3.8. Incentivar práticas pedagógicas inovadoras no
ensino médio, com programas que rompem com os
currículos tradicionais e trabalham concomitantemente
aspectos cognitivos e sócio emocionais da aprendizagem através de currículos escolares que organizem, de
maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios
e eletivos articulados em dimensões como ciência,
trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte,
garantindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção de material didático específico,
a formação continuada de professores e a articulação
com instituições acadêmicas, esportivas e culturais;
3.9. Implantar, ampliar e assegurar programas e ações
de correção de fluxo do ensino fundamental e médio
por meio do acompanhamento individualizado do
(a) aluno (a) com rendimento escolar defasado e pela
adoção de práticas como aulas de reforço no turno
complementar, estudos de recuperação e progressão
parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de
maneira compatível com sua idade;
3.10. Estimular a participação dos alunos concluintes
do Ensino Médio no Exame Nacional do Ensino Médio
– ENEM, fundamentado em matriz de referência do
conteúdo curricular deste segmento;
3.11. Utilizar o ENEM como instrumento de avaliação
sistêmica para subsidiar políticas públicas para a educação básica, de avaliação certificadora, possibilitando
aferição de conhecimentos e habilidades adquiridos
dentro e fora da escola, e de avaliação classificatória
como critério de acesso à educação superior;
3.12. Estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso dos jovens beneficiários incluídos
nos programas de transferência de renda e a permanência
nestes no ensino médio, por meio da frequência, do
aproveitamento escolar e da interação com o coletivo;
3.13. Promover ações de combate e prevenção às
situações de discriminação, preconceitos e violências,
práticas irregulares de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração
com as famílias e com órgãos públicos de assistência
social, saúde e proteção à adolescência e à juventude;
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3.14. Fomentar programas de educação e de cultura
para a população urbana e do campo de jovens, na faixa
etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos,
com qualificação social e profissional para aqueles que
estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar;
3.15. Apoiar e incentivar os grêmios estudantis como
espaço de participação e exercício da cidadania, refletido
em um currículo centrado na autonomia do educando e
no protagonismo juvenil, orientado para uma sociedade
em que se relevam questões como, empregabilidade,
ética, conflitos de classes, criminalidade, meio ambiente
e qualidade de vida, constante inovação tecnológica,
velocidade de informações e reflexão crítica, economia/
cultura globalizada versus outros processos de desenvolvimento econômico e cultural;
3.16. Implantar políticas de prevenção à evasão
motivada por preconceito ou quaisquer formas de
discriminação criando rede de proteção contra formas
associadas de exclusão;
3.17. Criar mecanismos para reduzir as disparidades
entre estudantes com defasagem de aprendizagem,
oriundos do Ensino Fundamental.
META 4: EDUCAÇÃO ESPECIAL
Universalizar, durante o prazo de vigência deste plano,
para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à
educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino,
com a garantia de sistema educacional inclusivo, de
salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou
serviços especializados, públicos ou conveniados.
Estratégias:
4.1. Contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, as
matrículas dos estudantes da educação regular da rede
pública que recebam atendimento educacional especializado complementar e suplementar, sem prejuízo do
cômputo dessas matrículas na educação básica regular.
Contabilizar, também, as matrículas efetivadas, conforme
o censo escolar mais atualizado, na educação especial
oferecida em instituições comunitárias, confessionais
ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o
poder público e com atuação exclusiva na modalidade,
nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de2007;
4.2. Assegurar, no Projeto Político Pedagógico das escolas, referências específicas de ações que possibilitem a
inclusão de alunos com necessidades educativas especiais;
4.3. Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a
exclusão do ensino regular sob a alegação de deficiência,
e promovida a articulação pedagógica entre o ensino
regular e o atendimento educacional especializado;
4.4. Implantar, no prazo de vigência deste plano, salas
de recursos multifuncionais e fomentar a formação
continuada de professores para o atendimento educacional especializado nas escolas urbanas e do campo;

DIÁRIO OFICIAL
p o d e r

e x e c u t i v o

Reprodução

internet

5

4.9. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento
do acesso à escola e ao atendimento educacional especializado de beneficiários de programas de transferência
de renda, juntamente com o combate às situações
de discriminação, preconceito e violência, com vistas
ao estabelecimento de condições adequadas para o
sucesso educacional, em colaboração com as famílias e
com órgãos públicos de assistência social: CREAS, CRAS,
saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude;

Estratégias:

4.10. Promover políticas públicas, em parceria com
a Secretaria de Assistência Social e Trabalho, com a
finalidade de desenvolver modelos de atendimento
voltados à continuidade do atendimento escolar,
na educação de jovens e adultos, das pessoas com
deficiência e transtornos globais do desenvolvimento
com idade superior à faixa etária de escolarização
obrigatória, de forma a assegurar a atenção integral;

5.3. Desenvolver, a partir da publicação deste plano,
programas de atendimento diferenciado para os
alunos com defasagem idade-série;

4.11. Manter e ampliar programas suplementares
que promovam a acessibilidade nas instituições de
educação para garantir o acesso e a permanência dos
educandos com deficiência por meio da adequação
arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da
disponibilização de material didático pedagógico próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando,
ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e
modalidades de ensino, a identificação dos educandos
com altas habilidades/superdotação;
4.12. Garantir profissional de apoio às atividades de locomoção, higienização, alimentação e auxílio individualizado aos estudantes que não realizam essas atividades
com independência (Nota Técnica nº 24 MEC/SECADI/
DPEE/2013 com orientações da Lei 12.764/2012. Nota
Técnica nº 19 MEC/SECADI/DPEE/2010);

5.1. Manter os processos pedagógicos de Alfabetização realizados através do Programa Nacional de
Alfabetização na Idade Certa, articulando-os com
as estratégias desenvolvidas na pré-escola a fim de
garantir a alfabetização plena de todas as crianças;
5.2. Desenvolver programas de atendimento diferenciado para os alunos com defasagem idade-série;

5.4. Ampliar progressivamente a jornada escolar, objetivando oferecer atividades diferenciadas, com previsão de
professores e funcionários em número suficiente;
5.5. Criar instrumentos de avaliação diagnóstica em rede
e manter aqueles existentes em colaboração com o Estado e a União, a fim de implementar medidas pedagógicas
para a continuidade do processo de alfabetização de
todos os alunos até o 3º ano do Ensino Fundamental;
5.6. Promover e estimular a formação inicial e continuada
de professores para a alfabetização de crianças, com o
conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação
entre programas de pós-graduação e ações de formação
continuada de professores para a alfabetização;
5.7. Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas especificidades, inclusive
a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento de terminalidade temporal.

4.13. Fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas
à promoção do ensino e aprendizagem, bem como
das condições de acessibilidade dos educandos com
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades/superdotação;

META 6: EDUCAÇÃO INTEGRAL

4.14. Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos,
conveniadas com o poder público, visando a ampliar
as condições de apoio ao atendimento escolar integral
das pessoas com deficiência, transtornos globais de
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação
matriculadas nas redes públicas de ensino;

De princípio há que se estabelecer diferença entre
Educação Integral e Educação em Tempo Integral. Embora a interdependência dos conceitos seja evidente, a Educação em Tempo Integral pode ser considerada em uma
visão mais empobrecida, apenas como a possibilidade
de o aluno passar mais tempo na escola, comparecendo
um turno ou parte dele, além do turno que frequenta.
A Educação Integral compreende o desenvolvimento do
ser humano em suas múltiplas dimensões (intelectual e
cognitiva, social, emocional, ética e corporal), incluindo,
se for o caso, o aumento do tempo do aluno na escola.
A meta 6 (seis) do Plano Nacional de Educação se relaciona à possibilidade do aumento da carga horária de
permanência do aluno na escola:

4.15. Garantir a implantação e a manutenção de Centro
de Referência educacional especializado no atendimento
pedagógico aos educandos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, podendo atender educandos que apresentem
dificuldades de aprendizagem decorrentes de déficit de
atenção, hiperatividade e distúrbios de linguagem;
4.16. Colaborar com os conselhos, durante o período de
vigência deste Plano, para definir indicadores de qualidade
e política de avaliação e supervisão para o funcionamento
de instituições públicas e privadas que prestam atendimento a alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;

4.5. Garantir o atendimento educacional especializado
em sala de recursos multifuncionais e serviços especializados, públicos ou conveniados nas formas complementar e
suplementar, a todos alunos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades, matriculados na rede pública de educação básica;

4.17. Promover, por iniciativa do Poder Público, a
obtenção de informação detalhada sobre o perfil
das pessoas com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, de
4 (quatro) a 17 (dezessete) anos;

4.6. Garantir a manutenção e a produção de materiais pedagógicos voltados para cada modalidade de
ensino, contemplando suas especificidades;

4.18. Assegurar o profissional do magistério (professor) para atendimento domiciliar ou hospitalar,
assegurando o direito a Educação básica;

4.7. Ampliar a oferta de educação bilíngue, em Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS como primeira língua, e na
modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos alunos surdos e com deficiência auditiva
de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, nas escolas;

4.19. Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência considerando as suas especificidades, inclusive
a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecer a terminalidade temporal.

4.8. Promover a oferta do atendimento pedagógico
em ambientes hospitalares e domiciliares de forma
a assegurar o acesso à Educação Básica e a atenção
às necessidades educativas especiais, que propicie o
desenvolvimento e contribua para a construção do
conhecimento desses educandos;

META 5: ALFABETIZAÇÃO

Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo,
50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de
forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por
cento) dos(as) alunos(ass) da educação básica.
Diagnóstico:

“Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo,
50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de
forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por
cento) dos(as) alunos(as) da educação básica”.
Falar sobre Educação Integral implica, então, considerar a questão das variáveis tempo, com referência à
ampliação da jornada escolar; e espaço, com referência
aos territórios em que cada escola está situada. Tratam-se
de tempos e espaços escolares reconhecidos, graças à
vivência de novas oportunidades de aprendizagem para
a reapropriação pedagógica de espaços de sociabilidade
e de diálogo com a comunidade local, regional e global.

Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até
o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental.

Porém, a Educação Integral exige mais do que
compromissos com espaços e tempos: impõe também
e principalmente projeto pedagógico, formação de seus
agentes, infraestrutura e meios para sua implantação. Ela
será o resultado dessas condições de partida e daquilo
que for criado e construído em cada escola, em cada rede
de ensino, com a participação dos educadores, educandos e das comunidades que podem e devem contribuir
para ampliar os tempos e os espaços de formação de
nossas crianças, adolescentes e jovens na perspectiva de
que o acesso à educação pública seja complementado
pelos processos de permanência e aprendizagem.

Obs.: Meta atingida (Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013

O programa mais conhecido no Estado do Rio de
Janeiro que buscava a Educação Integral com a ampliação
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do ensino em tempo integral foi a proposta dos Centros
Integrados de Educação Pública (CIEPs). Nessas escolas os
alunos ficavam de 7h às 16h30 em prédios que possuíam
em média 14 salas de aulas e ainda sala de Artes, quadra
coberta, vestiário, auditório, biblioteca, consultório médico, consultório dentário, entre outros espaços.
Modelos como os Cieps se fundamentam na
premissa de que a articulação entre Educação, Assistência Social, Cultura e Esporte, dentre outras políticas
públicas, poderá se constituir como uma importante
intervenção para a proteção social, prevenção a
situações de violação de direitos da criança e do adolescente, e, também, para melhoria do desempenho
escolar e da permanência na escola, principalmente
em territórios mais vulneráveis.
Atualmente a maior iniciativa voltada para a
implementação de ações direcionadas para a educação
em tempo integral, com alcance nacional, constitui-se
no programa Mais Educação, instituído pela Portaria
Normativa Interministerial nº 17/07, que tem por
objetivo fomentar a Educação Integral de crianças,
adolescentes e jovens, por meio de atividades sócioeducativas, no contraturno escolar, articuladas ao
projeto de ensino desenvolvido pela escola.
Focando especificamente a política educacional,
a Educação Integral pode transformar a escola em
contexto mais atrativo e adequado à realidade e às
demandas de crianças e de adolescentes brasileiros
e de suas famílias, pois permite a essa instituição
suplantar possíveis ideias de “hiperescolarização” ou
de instituição total e, aos governos, integrar e ampliar
a cobertura de suas ações sociais.
A Educação Integral, nesta proposta em
construção, não replica o mesmo da prática escolar,
mas amplia tempos, espaços e conteúdos buscando
constituir uma educação cidadã, com contribuições de
outras áreas sociais e organizações da sociedade civil.
A Rede Pública em Petrópolis conta com 11270
alunos inseridos em programas de Educação Integral
em tempo integral, contemplados pelo Programa Mais
Educação e Ensino Médio Inovador, além da oferta de
tempo integral para grande parte das escolas que tem exclusivamente Educação Infantil. Na Rede Privada, além das
escolas que possuem Educação Infantil – principalmente
as que atendem alunos na faixa de 0 a 3 anos de idade -,
muitas unidades oportunizam para seus alunos atividades
diversas que complementam a jornada escolar diária.
A Rede Municipal de Petrópolis está ampliando
o número de escolas do Ensino Fundamental com
funcionamento em tempo integral. A meta é que, nos
próximos anos, mais 7 (sete) escolas, além das 3 (duas)
existentes, ofereçam ensino para alunos que frequentarão a mesma unidade em um único turno com aproximadamente 8 (oito) horas de atividades. Além dessas
propostas, a Rede Municipal de Petrópolis pretende
ampliar a quantidade dos núcleos de Educação Integral,
escolas onde os alunos poderão ampliar sua jornada
escolar para o mínimo de 7 (sete) horas por dia com
atividades que desenvolvem suas dimensões intelectuais,
cognitivas, sociais, emocionais, éticas e corporais.
Atualmente funcionam dois núcleos de Educação
Integral na rede.
No município de Petrópolis, a meta 6 do Plano
Nacional de Educação já foi atingida.
O município oferece Educação Integral em quase
70% das escolas públicas e cerca de 24% dos alunos são
atendidos por essa modalidade de ensino. Essa realidade
favorável, porém, determina que sejam continuadas as
estratégias que a seguir serão relacionadas.
Estratégias:
6.1. Ampliar, com o apoio da União, a oferta de
Educação Básica Pública em tempo integral, por meio
de atividades de acompanhamento pedagógico e
multidisciplinares, culturais e esportivas, de forma que
o tempo de permanência dos alunos na escola, ou sob
sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7
(sete) horas diárias durante todo o ano letivo;
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6.2. Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e com
equipamentos públicos utilizando todos os territórios
disponíveis para este tipo de atendimento;

e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes
médias propostas para o IDEB:

6.3. Garantir a educação em tempo integral para
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação
na faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos,
assegurando atendimento educacional especializado
complementar e suplementar ofertado em salas de
recursos multifuncionais da própria escola ou em
instituições especializadas.

7.1. Estabelecer, em consonância com a base nacional
comum, orientações curriculares e pedagógicas para a
educação básica do Município, prevendo direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para cada
ano de escolaridade do ensino fundamental e médio;

6.4. Garantir, com assistência financeira da União, estrutura física e recursos materiais e humanos adequados
nas escolas que atendam alunos em tempo integral;
6.5. Ampliar gradativamente escolas de Educação
Infantil em tempo integral, para todas as crianças de
0 (zero) a 5 (cinco) anos;
6.6. Ampliar conveniamento com instituições filantrópicas, confessionais, comunitárias, sem fins lucrativos,
para implantação de escolas da Educação Infantil em
regime de tempo integral;
6.7. Ampliar o número de escolas da Rede Estadual
de Ensino com turmas do Ensino Médio Inovador;
6.8. Ampliar parcerias com instituições de ensino profissionalizante com o objetivo de oferecer vagas em cursos
de formação profissional para adolescentes e jovens do
Ensino Fundamental e do Ensino Médio no contraturno;
6.9. Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos,
tais como centros comunitários, bibliotecas, praças,
parques, museus, teatros, cinemas e planetários;
6.10. Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando a expansão
da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado
com atividades recreativas, esportivas e culturais;
6.11. Promover a formação continuada de profissionais
das diferentes áreas de conhecimento, em uma perspectiva interdisciplinar, visando a assegurar práticas pedagógicas voltadas para a Educação Integral como desenvolvimento do ser humano em suas múltiplas dimensões;
6.12. Buscar, junto ao governo federal e estadual,
parcerias que permitam a implantação de programa de
construção de escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral;
6.13. Garantir, em regime de colaboração, programa
de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por
meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios e insumos necessários, inclusive de informática,
espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios,
cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos;
6.14. Ampliar, na Rede Municipal de Ensino, os núcleos
de Educação Integral para atendimento dos alunos do
Ensino Fundamental Anos Finais e/ou Ensino Médio, no
contraturno, de forma que o tempo de permanência
dos alunos no núcleo complemente sua carga horária
semanal e que esta passe a ser igual ou superior a 35
(trinta e cinco) horas semanais durante todo o ano letivo;
6.15. Transformar gradativamente 20% das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, que atendem ao Ensino
Fundamental Anos Iniciais, em escolas de Tempo Integral;
6.16. Criar, no quadro da Secretaria de Educação, o cargo
de Professor da Educação Básica, com 40 (quarenta)
horas semanais, para atendimento às turmas de Ensino
Fundamental Anos Iniciais, das escolas de Tempo Integral;
6.17. Promover concurso para a contratação de pessoal para o cargo de Professor da Educação Básica com
40 (quarenta) horas semanais;
6.18. Desenvolver proposta curricular com o objetivo de
garantir parâmetros mínimos para a implantação da Educação Integral em escolas da Rede Municipal de ensino.
META 7: QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA/IDEB
Fomentar a qualidade da educação básica em todas as
etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar

Estratégias:

7.2. Assegurar que:
a) pelo menos 70% (setenta por cento) dos alunos
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio tenham
alcançado nível desejável de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento em seu ano de estudo.
b) pelo menos 90% (noventa por cento) dos estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio
tenham alcançado nível suficiente de aprendizado
em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem
e desenvolvimento de seu ano de estudo.
7.3. Realizar, tendo em vista os indicadores propostos pelo Governo Federal, avaliação institucional
no Município, com base no perfil do alunado e do
corpo de profissionais da educação, nas condições de
infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos
disponíveis, nas características da gestão e em outras
dimensões relevantes, considerando as especificidades
dos níveis e modalidades de ensino;
7.4. Fomentar processo contínuo de auto-avaliação nas
escolas municipais e conveniadas por meio da aplicação
de instrumentos de avaliação institucional e posterior
elaboração de planejamento estratégico, tendo em
vista a melhoria da qualidade da educação ofertada,
bem como a formação continuada dos profissionais
da educação e fortalecimento da gestão democrática;
7.5. Elaborar e desenvolver o plano de ação articulada
do Município, colaborando com o alcance das metas
de qualidade estabelecidas nacionalmente para a
educação básica pública, relacionadas às estratégias de
apoio técnico e financeiro ligadas ao aprimoramento
da gestão educacional, à formação de professores e
profissionais de apoio escolar, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria
e expansão da infraestrutura física da rede escolar;
7.6. Desenvolver continuamente instrumentos de avaliação da qualidade do Ensino Fundamental e Médio
de forma a englobar o ensino de ciências nos exames
aplicados nos anos finais do Ensino Fundamental,
bem como fomentar o uso dos resultados das avaliações nacionais pelas escolas para a melhoria de seus
processos de aprendizagem e práticas pedagógicas;
7.7. Desenvolver indicadores específicos de avaliação
da qualidade da educação especial, bem como da
qualidade da educação bilíngue para surdos e do braile
para deficientes visuais;
7.8. Orientar as escolas municipais e conveniadas
a desenvolver um trabalho pedagógico de modo a
atingir as metas projetas para o IDEB, diminuindo a
diferença entre as escolas, garantindo equidade da
aprendizagem e colaborando para o alcance da meta
nacional até o último ano de vigência deste PME;
7.9. Acompanhar e divulgar bienalmente os resultados
pedagógicos dos indicadores do sistema nacional de
avaliação da educação básica (SAEB) e do IDEB relativos às
escolas que compõem o sistema municipal de ensino, promovendo a discussão contextualizada desses resultados;
7.10. Colaborar para a melhoria do desempenho dos
alunos no Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes – PISA;
7.11. Incentivar o desenvolvimento e o uso de tecnologias educacionais para a educação básica estimulando
práticas pedagógicas inovadoras que contribuam para a
melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas;
7.12. Assegurar transporte gratuito para todos os
estudantes da educação do campo na faixa etária da
educação escolar obrigatória mediante renovação e
padronização integral da frota de veículos, de acordo

PETRÓPOLIS A NO XXVI Nº 5340
27/12/2017
quarta-feira

com especificações definidas pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, mediante financiamento compartilhado com a União e Estado
proporcional às necessidades do Município, visando a
redução da evasão escolar e o tempo de deslocamento;
7.13. Adequar o atendimento escolar para a população do campo considerando as especificidades locais
e as reais necessidades de aprendizagem;
7.14. Universalizar, até o quinto ano de vigência deste
PME, o acesso à rede mundial de computadores em banda
larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a
relação computador/aluno nas escolas da rede pública de
educação básica, promovendo a utilização pedagógica das
tecnologias da informação e da comunicação;
7.15. Apoiar a gestão escolar das unidades municipais e
conveniadas mediante a disponibilização de recursos técnicos e financeiros, estimulando e orientando a participação
da comunidade escolar no planejamento e na aplicação
dos recursos, visando à ampliação da transparência e ao
efetivo desenvolvimento da gestão democrática;
7.16. Promover ações de atendimento ao aluno em
todas as etapas da educação básica procurando viabilizar
a supressão de necessidades pedagógicas, de transporte,
de atendimento educacional especializado e saúde;
7.17. Assegurar a todas as escolas municipais de educação básica o acesso à energia elétrica, ao abastecimento
de água tratada, ao esgotamento sanitário e ao manejo
dos resíduos sólidos, garantir o acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos
e a equipamentos e laboratórios de ciências e, em cada
prédio escolar, promover a acessibilidade às pessoas com
deficiência até o último ano de vigência deste plano;
7.18. Fomentar, em regime de colaboração com demais
entes federativos, programa de reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas públicas visando
à equalização local das oportunidades educacionais;
7.19. Estimular e orientar o uso de equipamentos e
recursos tecnológicos digitais nas escolas municipais
e conveniadas, criando, inclusive, condições necessárias para a informatização das bibliotecas, incluindo
acesso à internet;
7.20. Informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e a Secretaria de Educação do Município, bem como
manter iniciativa de formação inicial e continuada para
o pessoal técnico da Secretaria de Educação e escolas;
7.21. Promover iniciativas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas
à capacitação de educadores para detecção dos sinais
de suas causas, como a violência doméstica e sexual,
favorecendo a adoção das providências adequadas para
promover a construção da cultura de paz e um ambiente
escolar dotado de segurança para a comunidade;
7.22. Implantar ações de inclusão e permanência na
escola para adolescentes e jovens que se encontram
em regime de liberdade assistida e em situação de rua,
assegurando os princípios da Lei no 8.069, de 13 de
julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente;
7.23. Garantir nas propostas curriculares a presença de
conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira
e indígenas e implantar ações educacionais, nos termos
das Leis nos 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645,
de 10 de março de 2008, assegurando o desenvolvimento de ações colaborativas, como fóruns de educação
para a diversidade étnico-racial e projetos pedagógicos;
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saúde e à integridade física, mental e emocional dos
profissionais da educação, como condição para a
melhoria da qualidade educacional;
7.27. Participar, por adesão, do sistema estadual de
avaliação da educação básica, como meio de fornecimento das informações às escolas e orientação das
práticas pedagógicas;
7.28. Promover, em consonância com as diretrizes do
Plano Nacional do Livro e da Leitura, a formação de leitores e a capacitação de professores para atuarem como
mediadores da leitura de acordo com a especificidade das
diferentes etapas do desenvolvimento da aprendizagem;
7.29. Participar de programa nacional de formação de
professores e alunos com o objetivo de promover e
consolidar política de preservação da memória nacional;
7.30. Promover a regulação da oferta da educação
básica pela iniciativa privada de forma a garantir a qualidade e o cumprimento da função social da educação;
7.31. Estabelecer ações de incentivo às escolas municipais e conveniadas para o alcance do IDEB de modo
a valorizar o trabalho do corpo docente, da direção e
da comunidade escolar.
META 8: ESCOLARIDADE MÉDIA
Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito)
a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo,
12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste
Plano, para as populações do campo, da região de menor
escolaridade do Município e dos 25% (vinte e cinco por
cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre
negros e não negros declarados à Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
Diagnóstico:
A elevação da escolaridade média da população
brasileira tem sido objeto de preocupação das políticas
educacionais em todo o país, as quais tem estimulado
o desenvolvimento, nos últimos anos, de programas
e ações voltados à universalização do pleno acesso à
educação escolar.
Para analisar a escolaridade média da população
petropolitana, é necessário fazer referência ao Índice
de Desenvolvimento Humano (IDHM) do município.
Os dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no
Brasil (PNUD, IPEA e FJP, 2010) revelam que Petrópolis
apresentou, em 2010, um Índice de Desenvolvimento
Humano (IDHM) de 0,745, o que situa este município
na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM
entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui
para o IDHM do município é Longevidade, com índice
de 0,847, seguida de Renda, com índice de 0,763, e
de Educação, com índice de 0,639.
Nos últimos anos, percebe-se que Petrópolis tem
apresentado um crescimento significativo em termos
de desenvolvimento humano. Ao evoluir o IDHM de
0,649 em 2000 para 0,745 em 2010, revelou uma taxa
de crescimento de 14,79%. Nesse período, a dimen-
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7.25. Promover, mediante articulação entre os órgãos
responsáveis pelas áreas da saúde e da educação, o
atendimento aos estudantes da rede escolar pública
de educação básica por meio de ações de prevenção,
promoção e atenção à saúde;
Fonte: IBGE/Censo 2010
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são cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi
Educação (com crescimento de 0,145).
No estudo do Índice de Desenvolvimento
Humano, o indicador Expectativa de Anos de Estudo
sintetiza a frequência escolar da população em idade
escolar. Mais precisamente, indica o número de anos
de estudo que uma criança que inicia a vida escolar
no ano de referência deverá completar ao atingir a
idade de 18 anos. Em Petrópolis, entre 2000 e 2010,
ela passou de 8,48 anos para 9,36 anos, enquanto na
UF passou de 8,96 anos para 9,17 anos.
Também compõe o IDHM Educação um indicador
de escolaridade da população adulta, o percentual da
população de 18 anos ou mais com o ensino fundamental completo. Entre 2000 e 2010, esse percentual
passou de 42,00% para 56,59% no município, e de
39,76% para 54,92% na UF. Em 2010, considerando-se a população municipal de 25 anos ou mais de idade,
4,78% eram analfabetos, 52,93% tinham o ensino
fundamental completo, 35,79% possuíam o ensino
médio completo e 12,08%, o superior completo. No
Brasil, esses percentuais são, respectivamente, 11,82%,
50,75%, 35,83% e 11,27%. Ainda que se perceba
um aumento no número de anos de escolarização da
população petropolitana nos últimos anos, a exemplo
do que acontece em outros municípios em todo o Brasil,
permanece uma preocupação com a população adulta.
Para este grupo, caracterizado pelas pessoas com idade
entre 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, o desafio da
elevação do número de anos de escolaridade não pode
ser pensado de modo desarticulado da necessidade de
se reduzirem as desigualdades entre ricos e pobres, entre
brancos e negros, entre a cidade e o campo. Constata-se
que as populações negras, mais pobre e do campo apresentam maior vulnerabilidade social e, portanto, menores
níveis e número de anos de escolarização. Os dados
apresentados a seguir ajudam a ilustrar esta realidade.
No que se refere ao Município de Petrópolis, os
dados do Censo IBGE 2010 revelam que, dos 295.917
residentes, 69.895 são jovens de 15 a 29 anos e, entre
os jovens, 27.314 (39,1%) se autodeclaram negros.
Tabela 38. População Jovem de Petrópolis – Raça/cor
População

Quantitativo

População Jovem.......................................69.895
População Jovem Negra.............................27.314
População Jovem Branca............................20.419
Fonte: IBGE/Censo 2010

Tabela 39. Porcentuais da população de Petrópolis – Raça/cor
População

Quantitativo

Negros....................................................... 36,2%
Não negros................................................ 62,8%
Fonte: IBGE/Censo 2010

Com base nos dados mencionados (Tabela 40),
verifica-se que o município possui 5.205 jovens de 15

Tabela 40. Porcentuais de jovens negros em Petrópolis – Escolaridade e ocupação

7.24. Promover a articulação dos programas da área
da educação, de âmbito local com os de outras áreas,
como saúde, trabalho e emprego, assistência social,
esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de
apoio aos alunos e suas famílias, visando à melhoria
da educação ofertada;

7.26. Estabelecer ações locais efetivas voltadas para
a promoção, prevenção, atenção e atendimento à
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a 17 anos fora do ensino médio e, entre esses jovens,
54,5% são negros.
Em relação ao ensino superior, 27.197 jovens de
18 a 24 anos se encontram fora deste nível de ensino,
sendo que 44,0% desses jovens são negros.
Ainda a partir do Censo 2010, 3.459 jovens não
estão estudando nem estão ocupados, entre os quais
constam 1.586 jovens negros. Enquanto na juventude
em geral o percentual de jovens negros corresponde a
39,1%, entre os jovens que não estão estudando nem estão ocupados, o percentual de jovens negros é de 45,8%.
Quanto aos níveis de pobreza, os dados do Censo
IBGE 2010 revelam que, em termos proporcionais,
2,9% da população está na extrema pobreza, com
intensidade maior na área rural (4,4% da população
na extrema pobreza na área rural contra 2,9% na
área urbana). Do total da população do município
(295.917 residentes), 9.493 encontra-se em situação
de extrema pobreza, ou seja, com renda domiciliar per
capita abaixo de R$ 70,00. Isso significa que 3,2%
da população municipal vive nesta situação. Do total
de extremamente pobres, 495 (5,2%) vivem no meio
rural e 8.999 (94,8%) no meio urbano. Do total da
população em condição de extrema pobreza, 2.905
pessoas encontram-se na faixa etária de 18 a 39 anos.
Tabela 41. População em situação de extrema
pobreza por faixa etária
Idade

Quantidade

0 a 3............................................................. 737
4 a 5............................................................. 502
6 a 14......................................................... 1558
15 a 17......................................................... 426
18 a 39....................................................... 2905
40 a 59....................................................... 2007
65 ou mais.................................................. 1359
Total........................................................... 9493
Fonte: IBGE/Censo 2010

Além disso, do total da população em extrema
pobreza do município, 4.978 (52,4%) se classificam
como brancos e 4.503 (47,4%) como negros. Dentre
estes últimos, 1.738 (18,3%) se declaram pretos e
2.765 (29,1%) pardos. Outras 12 pessoas (0,1%) se
declaram amarelos ou indígenas.
Das pessoas com mais de 15 anos em extrema
pobreza, 718 não sabem ler ou escrever, o que
representa 11,0% dos extremamente pobres nessa
faixa etária. Dentre eles, 481 são chefes de domicílio.
O Censo de 2010 revela que no município há
569 crianças de 0 a 3 anos na extrema pobreza, não
frequentando creche, o que representa 77,2% das
crianças extremamente pobres nesta faixa etária. Entre
aquelas de 4 a 5 anos, há 183 crianças fora da escola
(36,6% das crianças extremamente pobres nessa faixa
etária) e, no grupo de 6 a 14 anos, são 137 (8,8%).
Por fim, entre os jovens de 15 a 17 anos na extrema
pobreza, 69 estão fora da escola (16,3% dos jovens
extremamente pobres nessa faixa etária).
Em 2010, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10
anos ou mais era de 3,7%. Na área urbana, a taxa era de
3,5%, e na zona rural, era de 7,5%. Entre adolescentes
de 10 a 14 anos, a taxa de analfabetismo era de 1,1%.
Os dados acima apresentados corroboram para
destacar a importância de afirmar e garantir o direito à
educação das populações mais vulneráveis, aumentando
o número dos anos de estudo de grupos específicos
em Petrópolis. Isso quer dizer que se faz necessário não
apenas para universalizar a educação básica, mas fazê-lo com equidade, possibilitando que toda a população,
sem distinção, tenha o acesso garantido no município.
Estratégias:
8.1. Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, para acompanhamento
pedagógico individualizado e para recuperação e progressão parcial, bem como priorizar estudantes com
rendimento escolar defasado, considerando as especificidades dos segmentos populacionais considerados;
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8.2. Implantar programas de educação de jovens e
adultos para os segmentos populacionais considerados,
que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, associados a outras estratégias que garantam a
continuidade da escolarização após a alfabetização inicial;
8.3. Fomentar a divulgação, junto aos Sistemas de
Ensino, à sociedade civil, aos órgãos de comunicação
de massa e mídias sociais dos exames de certificação
da conclusão dos ensinos fundamental e médio,
garantida sua gratuidade aos que dela fizerem jus;
8.4. Expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das entidades públicas de forma
concomitante e/ou subsequente ao ensino ofertado na
rede escolar pública para os segmentos populacionais
considerados, incentivando também a participação das
instituições e entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical;
8.5. Promover, em parceria com as áreas de saúde
e assistência social, o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola, específicos para os
segmentos populacionais considerados, identificar
motivos de absenteísmo e colaborar para a garantia
de frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a
estimular a ampliação do atendimento destes estudantes na rede pública regular de ensino;
8.6. Promover busca ativa de jovens fora da escola
pertencentes aos segmentos populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência social,
saúde e proteção à juventude.

sua qualidade de vida e de fruição do tempo livre e
ampliar suas oportunidades de inserção no mercado
de trabalho. Nesse sentido, na busca por atender a
tais demandas, a Educação de Jovens e Adultos deve
compreender, no mínimo, a oferta de uma formação
equivalente aos nove anos do Ensino Fundamental.
Tabela 28. População acima de 15 anos analfabeta
e alfabetizada
Anos

População

Analfabeta

Alfabetizada

1991
2000
2010

255.468
186.537
295.917

17.161
12.929
9.095

164.750
200.895
225.368

Fonte:http://cidades.ibge.gov.br/

No que tange à alfabetização da população, pode-se verificar um decréscimo considerável quanto ao
número de cidadãos maiores de 15 anos analfabetos.
Constata-se que, aproximadamente, 3% da população
petropolitana ainda seja considerada não alfabetizada,
embora haja vagas abertas nas turmas de Alfabetização
nos estabelecimentos de ensino público e privado.
Tabela 29: Matrículas na Educação de Jovens e Adultos em Petrópolis – Dependências Administrativas
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Estadual 7421 6679 4572 4855 3384 2593
Municipal 762 2693 2744 2676 2460 2644
Privada
1099 915 862 835 941 662
Fonte: Educacenso 2009/2014

META 9: ALFABETIZAÇÃO E ALFABETISMO DE
JOVENS E ADULTOS.
Elevar a taxa de alfabetização da população com
15 (quinze) anos ou mais para 95% (noventa e cinco
por cento), erradicar o analfabetismo absoluto e
reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional até o final da vigência deste PME.
Diagnóstico:
No Brasil, a educação de adultos constitui-se
como tema de política púbica a partir dos anos 40
em várias ações e programas governamentais com
a criação do Fundo Nacional de Ensino Primário em
1942, do Serviço de Educação de Adultos e da Campanha de Educação de Adultos, ambos em 1947.
Na década seguinte, foram implantadas mais duas
campanhas: a Campanha de Educação Rural iniciada
em 1952 e da Campanha Nacional de Erradicação
do Analfabetismo em 1958. Em Petrópolis, iniciou-se
por volta da década de 50, atendendo inicialmente à
alfabetização. Naquela época, pouquíssimos adultos
tinham acesso à escolarização. Após anos de luta pelo
direito à Educação, a Constituição Federal de 1988
assegurou o direito de todos os cidadãos brasileiros
ao Ensino Fundamental, por isso, nos últimos anos,
milhões de jovens, adultos e idosos voltaram a estudar.
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da Educação Básica destinada a garantir o direito
de aprendizagem para jovens com 15 anos ou mais para
o Ensino Fundamental e 18 anos ou mais para o Ensino
Médio; como também para adultos e idosos que não
tiveram acesso ou permanência na educação básica,
conforme estabelecido pelo artigo 37 da Lei 9394/96.
A educação de jovens e adultos deve estar articulada
com a educação profissional em que o conhecimento
adquirido deverá conduzir o aluno ao desenvolvimento
de aptidões que contribuam para a sua conservação,
aprimoramento e inserção no mercado de trabalho.
A alfabetização de jovens e adultos é o ponto de
partida e parte intrínseca do Ensino Fundamental. A
alfabetização da população alvo na EJA é entendida no
sentido amplo de domínio dos instrumentos básicos da
cultura letrada, das operações matemáticas elementares,
da evolução histórica da sociedade humana, da diversidade do espaço físico e político mundial e da constituição da
sociedade brasileira. Envolve, ainda, a formação do cidadão responsável e consciente de seus direitos e deveres.
Não basta apenas ensinar a ler e a escrever, porém, é preciso criar condições para que a população
possa exercer dignamente sua cidadania, melhorar

A tabela acima mostra como o número de matrículas
– considerando os modelos presencial e semipresencial
– veio diminuindo ao longo dos seis anos nas esferas
estadual e privada, enquanto na rede municipal houve
crescimento. Um dos fatores para essa queda de matrículas na Rede Estadual decorre do fato de não mais
se oferecerem vagas para o Ensino Fundamental. Já na
Rede Privada, o número de matrículas para o Ensino
Fundamental mostrou-se constante, enquanto que para
o ensino médio houve uma queda. Ver tabelas abaixo:
Tabela 30: Matrículas da EJA na Rede Estadual –
Nível de Ensino
2009 2010 2011 2012 2013 2014
EF
EM

4195 3631 2490 2200 1806 744
3226 3048 2082 2655 1578 1849

Fonte: Educacenso 2009/2014

Tabela 31: Matrículas da EJA na Rede Privada –
Nível de Ensino
2009 2010 2011 2012 2013 2014
EF
EM

269
830

223
692

206
656

230
605

345
596

262
400

Fonte: Educacenso 2009/2014

Tabela 32: Matrículas da EJA na Rede Municipal
– Nível de Ensino
2009 2010 2011 2012 2013 2014
EF
EM

462 2528 2744 2676 2460 2644
300 165
0
0
0
0

Fonte: Educacenso 2009/2014

A inexistência de articulação entre as diversas esferas
administrativas e de controle estatístico relativo ao atendimento da EJA, em todas as suas formas de apresentação,
tem prejudicado ações mais eficazes neste campo, principalmente no que se refere à continuidade dos estudos
dos egressos das classes de alfabetização, vinculadas a
programas que objetivem à superação do analfabetismo
de jovens e adultos a partir dos 15 anos de idade.
A integração dos programas de Educação de Jovens e Adultos com a Educação Profissional aumenta
sua eficácia, tornando-os mais atrativos. É importante
o apoio dos empregadores no sentido de considerar a
necessidade de formação permanente – o que pode
se dar de diversas formas: organização de jornadas de
trabalho compatíveis com o horário escolar, concessão
de licenças para frequência em cursos de atualização,
implantação de cursos de formação de jovens e adultos
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no próprio local de trabalho. São muito tímidas também
as ações na formação inicial de professores para o campo
da EJA, tanto em nível médio, como em nível superior. Tal
fato evidencia mais a lacuna existente frente à concepção atual para o atendimento aos jovens e adultos não
escolarizados ou pouco escolarizados, principalmente
no que se relaciona à flexibilidade que esta modalidade
requer na composição curricular e estrutural.
No município de Petrópolis, cabem os registros
de ações que buscavam o aumento no atendimento
e a melhoria na qualidade do ensino oferecido na
Educação de Jovens e Adultos, entre elas:
– Tempo de Aprender: programa municipal de implantação de classes de aceleração tanto no Ensino
Fundamental quanto no Ensino Médio;
– Projovem Urbano: programa federal, de adesão municipal, que criava turmas do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental, com propostas integradoras com a
educação profissional; – Projeto Autonomia: programa estadual que ofertava ensino para alunos de 15 a
29 anos de idade, dos ensinos fundamental e médio,
sem seriação com metodologia de ensino modular.
– Além desses, no que concerne à alfabetização de
adultos, foi implementado também o Brasil Alfabetizado, parceria do município com o Governo Federal.
Essas ações esbarraram nas situações recorrentes
da falta de êxito de suas aplicações: pouca frequência
dos alunos, descontinuidade das ações e ausência de
avaliação na eficácia dos programas.
Cabe destacar que ainda existe, em Petrópolis, um
contingente de cidadãos acima de 15 (quinze) anos que
não está inserido nas políticas de democratização do
conhecimento, tornando visível a necessidade de consolidação de uma rede articulada de políticas educacionais
e sociais que possa garantir o seu acesso às escolas e sua
permanência nelas a fim de concluírem a Educação Básica.
Estratégias:
9.1. Assegurar a oferta gratuita da modalidade da
Educação de Jovens, Adultos a todos os que não
tiveram acesso à educação básica na idade própria e
flexibilizar o turno de atendimento aos alunos da EJA
para que possam frequentar as aulas no contraturno
de seu horário de trabalho;
9.2. Expandir a matrícula para os alunos adolescentes,
jovens, adultos e idosos nos turnos matutino e vespertino,
elevando o número de turmas na modalidade EJA diurna;
9.3. Efetivar parceria com setores públicos e privados a fim
de realizar diagnóstico para identificar e contabilizar adolescentes, jovens, adultos e idosos não alfabetizados ou
com Ensino Fundamental e médio incompletos, atender
às demandas existentes nas suas respectivas abrangências, garantir o acesso dos adolescentes, jovens, adultos
e idosos no universo escolar e sua permanência neste;
9.4. Efetivar parcerias com setores públicos e privados
com o intuito de implantar ações que contribuam para
reduzir em, no mínimo, 50%, a taxa de evasão na EJA
até o final da vigência do plano;
9.5. Promover incentivos que integrem os segmentos
empregadores – públicos e privados – e os sistemas
de ensino para proporcionar a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados e das empregadas
com a oferta de vagas na modalidade EJA;
9.6. Implantar ações de alfabetização de adolescentes,
jovens, adultos e idosos com garantia de continuidade
da escolarização básica;
9.7. Manter programas e ações de correção de fluxo
do Ensino Fundamental para diminuir a distorção
idade/ano de escolaridade;
9.8. Realizar chamadas públicas regulares para educação
de adolescentes, jovens, adultos e idosos, promovendo-se
busca ativa em regime de colaboração entre entes federados e em parceria com organizações da sociedade civil;
9.9. Considerar, nas políticas públicas, as necessidades
dos adolescentes, jovens, adultos e idosos, com vistas à
promoção de políticas de erradicação do analfabetismo,
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ao acesso a tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, à implantação de programas
de valorização e compartilhamento dos conhecimentos
e experiência dos educandos das diversas faixas etárias;
9.10. Implantar programas de valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos
idosos e a inclusão dos temas do envelhecimento e
da velhice nas escolas;
9.11. Promover formação continuada específica para
alfabetizadores de adolescentes, jovens, adultos e idosos e para os demais professores que atuam na modalidade EJA no próprio local de trabalho e também em
parceria com instituições públicas de ensino superior;
9.12. Realizar avaliação, por meio de exames específicos,
que permita aferir o grau de escolaridade de adolescentes,
jovens, adultos e idosos com mais de 15 (quinze) anos de
idade, caso não possuam documentação comprobatória;
9.13. Atualizar os documentos curriculares da modalidade EJA a fim de garantir os direitos dos alunos a
uma aprendizagem significativa;
9.14. Estimular as temáticas contemporâneas, bem
como potencializar e ampliar a abordagem do currículo por meio de relações com a área cultural, social,
ambiental e de lazer;
9.15. Promover um currículo voltado à diversidade e
às diferenças, às necessidades e às características dos
educandos adolescentes, jovens, adultos e idosos,
trabalhadores ou não.
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adultos articulada à educação profissional, em parceria
com instituições públicas de ensino superior;
10.10. Garantir uma formação continuada e sistemática
dos docentes na busca de uma educação de qualidade
social, ética, plural, antidiscriminatória, contemplando as
temáticas dos direitos humanos, diversidade intercultural,
Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso,
mediação de conflitos, cultura de paz e trabalho;
10.11. Assegurar formação específica dos professores
e implementação de diretrizes nacionais em regime
de colaboração;
10.12. Promover a oferta pública de formação inicial
e continuada para trabalhadores e trabalhadoras articulada à educação de jovens e adultos, em regime
de colaboração e com apoio de entidades públicas e
privadas de formação profissional vinculadas a entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com
deficiência, com atuação exclusiva na modalidade;
10.13. Estabelecer estratégias para elevar progressivamente, até o fim da vigência deste plano, em 10%
os índices de desempenho dos alunos do Ensino Fundamental EJA e 30% do Ensino Médio EJA.
META 11: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Triplicar as matrículas da educação profissional técnica
de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e
pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão
no segmento público.
Estratégias:

META 10: EJA INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Estratégias:

11.1. Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica
de nível médio, no prazo de vigência deste plano, na
forma de Ensino Médio Integrado como proposta
para aliar a Educação Básica à Educação Profissional e
Tecnológica, tendo como eixos o trabalho, a ciência e a
cultura, visando a uma formação integral do indivíduo,
respeitando os Arranjos Produtivos Locais (APLs), em parceria ou convênios com instituições públicas ou privadas;

10.1. Promover o programa nacional de educação de
jovens e adultos voltado à conclusão do Ensino Fundamental e à formação profissional inicial de forma a
estimular a conclusão da educação básica;

11.2. Ampliar a oferta de matrículas gratuitas de
Educação Profissional Técnica de nível médio pelas
entidades privadas de formação profissional vinculadas
ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos;

10.2. Expandir as matrículas na modalidade EJA de
modo a articular a formação inicial e continuada de
trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador;

11.3. Garantir o comprometimento da Educação Profissional com a educação inclusiva, agregado a valorização
do educador e do educando, permitindo a acessibilidade, flexibilização e adaptação curricular e a avaliação
diferenciada adequada às especificidades das necessidades de cada um, seja definitiva ou circunstancial;

Oferecer, no mínimo, 15% (quinze por cento) das
matrículas de educação de jovens e adultos, nos
ensinos fundamental e médio, na forma integrada à
educação profissional e/ou subsequente a ela, durante
a vigência deste Plano.

10.3. Fomentar a integração da educação de jovens e
adultos com a educação profissional, em cursos planejados, de acordo com as características do público
da educação de jovens e adultos e considerando as
especificidades das populações urbanas e rurais;
10.4. Garantir o acesso (vagas e acessibilidade) dos
adolescentes, jovens e adultos com deficiência e baixo
nível de escolaridade à educação de jovens e adultos
articulada à educação profissional a fim de ampliar as
oportunidades profissionais;
10.5. Estimular a diversificação curricular da educação
de jovens e adultos articulando a formação básica e a
preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo
inter-relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência,
do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de
forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos
adequados às características desses educandos;
10.6. Implantar mecanismos de reconhecimento de
saberes dos jovens e adultos trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cursos de formação
inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível médio;
10.7. Promover o desenvolvimento de currículos e
metodologias específicas, a diversidade de instrumentos de avaliação, o acesso dos estudantes da EJA
a equipamentos e laboratórios de pesquisa;

11.4. Assegurar a expansão do estágio na Educação
Profissional Técnica de nível médio preservando-se seu
caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo do
aluno, visando à formação de qualificações próprias da
atividade profissional, à contextualização curricular e
ao desenvolvimento da juventude por meio da criação
de uma política de incentivo fiscal à iniciativa privada;
11.5. Estimular, por meio da realização de parcerias,
o cumprimento pelas empresas públicas e privadas da
Lei do Aprendiz, Lei Federal no 10.097, de 19/12/2000,
que oportuniza aos adolescentes entre 14 (quatorze) e
18 (dezoito) anos, matriculados em unidades de ensino,
um contrato de aprendizagem condizente com a sua
condição de aluno em fase de formação para o mundo do trabalho, bem como ampliar os programas de
parceria para oferta de vagas de estágio remunerado;
11.6. Fomentar a expansão da oferta de Educação
Profissional Técnica de nível médio na modalidade
de educação a distância para concluintes do ensino
médio, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação profissional pública e
gratuita, assegurando padrão de qualidade;

10.8. Estabelecer estratégias de inclusão digital por meio
da implementação de políticas educacionais de utilização
das novas tecnologias como ferramentas educacionais;

11.7. Estimular as redes de ensino a implantarem
sistemas de avaliação da qualidade da Educação Profissional Técnica de nível médio, podendo ocorrer em
regime de colaboração entre as redes, como forma de
diagnosticar o desempenho dos alunos;

10.9. Promover a formação continuada de docentes
das redes públicas que atuam na educação de jovens e

11.8. Garantir a Educação Profissional de qualidade
tendo como referência a construção de uma formação
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profissional focada em competências e vocações, que
permitam a polivalência, entendida como ampliação das
habilidades do profissional, visando à empregabilidade;
11.9. Assegurar uma política municipal de Educação
Profissional contínua e vinculada a ações de geração
de emprego e renda como uma das estratégias de desenvolvimento sustentável do município de Petrópolis;
11.10. Expandir a oferta de Educação Profissional
Técnica de nível médio para as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação;

de oferta do Ensino Superior para um número maior
da população brasileira.

11.11. Estruturar sistema municipal de informação
profissional articulando a oferta de formação das instituições especializadas em Educação Profissional aos
dados do mercado de trabalho e a consultas promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores;

Apesar dos avanços no número de alunos matriculados no Ensino Superior, principalmente no início
dos anos 2000, o Brasil apresenta índices pouco
significativos de acesso à Educação Superior, mesmo
quando consideradas as matrículas no setor privado.

11.12. Incentivar e criar estratégias organizacionais e
estruturais para a ampliação de momentos destinados
à formação continuada de professores na própria
escola onde atuam.

A porcentagem de matriculados na Educação
Superior brasileira em relação à população de 18 a 24
anos – apurados os matriculados em 2010 e a população
no Censo do mesmo ano – é de cerca de 30%.

META 12: EDUCAÇÃO SUPERIOR
Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior
para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33%
(trinta e três por cento) da população de 18 a 24 anos,
assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo
menos, 40% das novas matrículas do segmento público.
Diagnóstico:
O Ensino Superior no Brasil
Ao analisar a situação da Educação Superior
no Brasil, é possível perceber a necessidade de que
sejam estabelecidas políticas capazes de permitir sua
ampliação e seu desenvolvimento, com o objetivo de
atender à grande demanda dos alunos egressos do
Ensino Médio, aos programas de formação inicial e
continuada aos profissionais de diversas áreas, assim
como para estabelecer critérios de qualidade e sustentabilidade nesse nível de ensino.
Levando em consideração o resultado conjugado
de fatores demográficos, aumento das exigências do
mercado de trabalho, além das políticas de melhoria
do Ensino Médio, é possível prever um expressivo
crescimento na demanda por Educação Superior.
A Rede Pública, observando os números de instituições no Brasil, deverá ampliar as ofertas de vagas
desenvolvendo políticas para avançar a interiorização
do Ensino Superior, com o objetivo de garantir aos
diversos segmentos da sociedade o acesso público e
gratuito a este nível da educação brasileira.
Observa-se na tabela 18 que a Rede Privada apresenta um número de instituições quase 10 (dez) vezes
maior que o quantitativo das instituições em toda a
Rede Pública. Esta informação, porém, não aponta
uma relação diretamente proporcional à qualidade
do ensino nas duas esferas.
Importa destacar que o crescimento do setor
público é decorrente, nos últimos anos, da ampliação
do atendimento nas redes estaduais e municipais,
como se verifica na tabela 18. É notória a contribuição
destas redes para a Educação Superior, entretanto, a
expansão não deve ocorrer em detrimento da qualidade da Educação Básica.
As matrículas nas instituições de Educação
Superior no Brasil apresentaram um crescimento de
18,2% no período de 2009 a 2012, inferior aos anos
iniciais da década dos anos 2000. Essa redução, antes
de apontar para uma estagnação da demanda de
candidatos às universidades, denota a incapacidade

É possível observar que, entre 2009 e 2012,
houve ampliação das matrículas em estabelecimentos
municipais, com crescimento aproximado de 21,1%.
As instituições estaduais tiveram crescimento médio
em torno de 27,5%, as instituições particulares apresentaram crescimento de 2,3%, e as federais de 8,7%.
Ainda que em termos do contingente a participação
das municipais seja pouco expressiva, essa tendência
de ampliação contraria o disposto na Emenda Constitucional nº 14, de 1996, em que o Sistema Municipal
de Ensino deve atender prioritariamente à Educação
Infantil e ao Ensino Fundamental.
Diagnóstico em Petrópolis:
Sabe-se que nenhum país pode aspirar a ser
desenvolvido e independente sem um forte sistema
de Educação Superior. Ao se considerar que o conhecimento seja fundamental para o desenvolvimento
humano, e partindo-se do pressuposto que as universidades tenham como um de seus principais objetivos
a produção de conhecimentos, essas passam a ocupar
lugar de destaque na sociedade atual. Sendo assim,
para que estas possam desempenhar sua missão
educacional, institucional e social, o apoio público é
decisivo. Desse modo, espera-se que as instituições
de Educação Superior na cidade possam fortalecer
os resultados de formação da comunidade. Petrópolis vem contando com as instituições de Educação
Superior para alcançar esse compromisso. Torna-se
necessário o estabelecimento de novas parcerias
entre as instituições de Ensino Superior e as esferas
públicas a fim de que se busquem soluções em todos
os campos da atividade humana, numa tentativa de
diminuir as desigualdades sociais, educacionais e culturais. Ao prepararem docentes para os diversos níveis
da Educação Básica, ao cuidarem da formação dos
quadros profissionais, científicos e culturais de nível
superior, ao se dedicarem à produção de pesquisa e
inovação, ao assumirem a busca de solução para os
problemas atuais, as instituições de Educação Superior
vêm desempenhando funções que as destacam no
objetivo de pensar um futuro melhor para a sociedade
petropolitana. As parcerias das esferas públicas com as
Instituições de Ensino Superior podem garantir maior
acesso da população à Educação Superior, à formação
continuada e inicial dos profissionais nas diversas áreas
do trabalho, na perspectiva de integrar o necessário
esforço de resgate da dívida social e educacional.
Essas parcerias serão importantes, também, para
ampliar as possibilidades de atendimento nos cursos
de educação inicial e continuada a serem oferecidos
aos profissionais das escolas públicas e privadas. Às

instituições de Educação Superior cabe o papel de abrir
espaços para a participação efetiva dos profissionais da
Educação Básica do município em cursos de diversas
modalidades e áreas para fortalecer os programas de
formação inicial e continuada.
É preciso, ainda, estimular as instituições de
Ensino Superior a identificar, na Educação Básica, as
demandas de estudantes, em especial nos estratos de
renda mais baixa, no sentido de assegurar o acesso e
a permanência desses estudantes através de bolsas,
estágios, programas auxiliares de acompanhamento,
de forma a atender, mesmo que de maneira inicial, ao
princípio da ampliação da oferta de Ensino Superior
a todos que a ele tenham possibilidade de ingresso.
É também de grande importância salientar que às
Instituições de Ensino Superior – como uma das maneiras
da garantia de acesso e permanência dos alunos com
necessidades educacionais especiais –, cabe a responsabilidade de oferecer espaços, recursos, materiais e profissionais, que permitam a esses estudantes acessibilidade,
melhores condições de estudo e maior desenvolvimento
para as suas jornadas acadêmicas.
Além disso, vale considerar o apoio das universidades
a projetos avançados voltados para a avaliação institucional, análises de contextos específicos inerentes à ampliação dos espaços educativos e programas diversos a serem
desenvolvidos no município. De acordo com o Censo da
Educação Superior de 2013 (Fonte: Inep – Microdados
Censo Superior 2013), Petrópolis teve 5 (cinco) instituições
que cadastraram informações na coleta de dados. Há que
se considerar, que em relação às instituições com ensino à
distância ou semipresencial, o cadastro no censo baseia as
informações com referência ao município onde se localiza
a sede da instituição. Ainda é notório salientar que as
informações aqui inseridas tratam apenas dos cursos de
graduação. Ressalvadas estas situações, com base nas
informações do e-MEC, disponível no site: emec.mec.
gov.br, estão registradas como instituições credenciadas
no MEC, no município de Petrópolis, 16 (dezesseis) instituições de nível superior, sendo 6 (seis) públicas.
Quanto às matrículas dos alunos no nível superior,
de acordo com o InepData, Petrópolis tinha, nos anos
de 2009 a 2012:
As informações da tabela 20 estão relacionadas às
instituições cadastradas no censo da Educação Superior.
Importante também é informar que foram assinados
pela Prefeitura de Petrópolis, no ano de 2014, com o
Governo do Estado do Rio de Janeiro e a União, convênios para a implantação de cursos presenciais oriundos
de uma universidade estadual e de outra federal.
De acordo com o Censo de 2010, Petrópolis tinha
naquele ano, uma população de 32394 habitantes na
faixa etária de 18 a 24 anos. Considerando-se somente
os alunos matriculados em 2010, apresentados na tabela
20, o município teria a taxa bruta de 32,5% de alunos matriculados no ensino superior, nos cursos de graduação.
Em Petrópolis, segundo o “Guia do Investidor”, 5
(cinco) instituições ofertam cursos de pós-graduação lato
e stricto sensu. Soma-se a essa informação que instituições privadas com polos em Petrópolis, mas sediadas em
outros municípios, também ofertam vagas nesse segmento, notadamente na modalidade de ensino a distância.
Estratégias:
12.1. Promover a divulgação da oferta de vagas na
Educação Superior;
12.2. Fomentar a oferta de Educação Superior com o
objetivo de aumentar o acesso das diversas camadas
da população a esse nível de ensino;
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12.3. Promover a ampliação da participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos na
educação superior, inclusive mediante a adoção de
políticas afirmativas, na forma da lei;
12.4. Fomentar estudos e pesquisas, em regime de
colaboração entre o município e as Instituições de
Ensino Superior, que analisem a necessidade de articulação entre formação, currículo, pesquisa e mundo do
trabalho, considerando as necessidades econômicas,
sociais e culturais do município;
12.5. Ampliar a oferta de estágio como parte da
formação na educação superior;
12.6. Ampliar, com assistência do Estado e da União,
as políticas de inclusão e de assistência estudantil
dirigidas aos estudantes de instituições públicas, na
educação superior, de modo a reduzir as desigualdades
étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na educação superior de estudantes egressos
da escola pública, afrodescendentes e indígenas e de
estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
de forma a apoiar seu sucesso acadêmico;
12.7. Fomentar a oferta de educação superior pública
e gratuita para a formação de profissionais para a
educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e
matemática, bem como para atender ao déficit de
profissionais em áreas específicas;
12.8. Fomentar ações de conveniamento com as
instituições da rede privada para a oferta de vagas
que garantam formação inicial e/ou continuada dos
profissionais da educação;
12.9. Promover melhorias no convênio com o Centro
de Educação a Distância do Estado do Rio De Janeiro
– CEDERJ, de forma ser possível a ampliação na oferta
de cursos e de vagas;
12.10. Fomentar ações de conveniamento com as
instituições da rede pública para a oferta de novos
cursos e vagas para o Ensino Superior.
META 13: TITULAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a
proporção de mestres e doutores do corpo docente em
efetivo exercício no conjunto do sistema de educação
superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo,
do total, no mínimo, 35% doutores.
Estratégias:
13.1 induzir processo contínuo de autoavaliação das
instituições de educação superior, fortalecendo a participação das comissões próprias de avaliação, bem como
a aplicação de instrumentos de avaliação que orientem
as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a
qualificação e a dedicação do corpo docente;
13.2 promover a melhoria da qualidade dos cursos de
pedagogia e licenciaturas, por meio da aplicação de instrumento próprio de avaliação aprovado pela Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES,
integrando-os às demandas e necessidades das redes de
educação básica, de modo a permitir aos graduandos
a aquisição das qualificações necessárias a conduzir o
processo pedagógico de seus futuros alunos (as), combinando formação geral e específica com a prática didática,
além da educação para as relações étnico-raciais, a diversidade e as necessidades das pessoas com deficiência;
13.3 elevar o padrão de qualidade das universidades,
direcionando sua atividade, de modo que realizem,
efetivamente, pesquisa institucionalizada, articulada
a programas de pós-graduação stricto sensu;
13.4 fomentar a formação de consórcios entre instituições públicas de educação superior, com vistas a
potencializar a atuação regional, inclusive por meio
de plano de desenvolvimento institucional integrado,
assegurando maior visibilidade nacional e internacional
às atividades de ensino, pesquisa e extensão;
13.5 promover a formação inicial e continuada dos (as)
profissionais técnicos administrativos da educação superior.
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META 14: PÓS-GRADUAÇÃO
Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, objetivando a ampliação da
formação de mestres e doutores no município.
Estratégias:
14.1. Promover a divulgação da oferta de vagas na
pós-graduação stricto sensu;
14.2. Fomentar a oferta de vagas na pós-graduação
stricto sensu com o objetivo de aumentar o acesso a
esse nível de ensino;
14.3. Implementar conveniamento, junto ao Governo
do Estado do Rio de Janeiro e/ou da União, para a
oferta de curso na pós-graduação stricto sensu, pelas
instituições públicas, para a formação de profissionais
para a educação básica;
14.4. Fomentar ações de conveniamento com as
instituições da rede privada para a oferta de vagas
na pós-graduação stricto sensu para a formação de
profissionais da educação básica;
14.5. Estimular o acesso aos cursos de pós-graduação
stricto sensu oferecendo em regime colaborativo entre
a União, Estado e Município a possibilidade de financiamento por meio das agências oficiais de fomento;
14.6. Incentivar a expansão da oferta de cursos de
pós-graduação stricto sensu utilizando metodologias,
recursos e tecnologias de educação a distância;
14.7. Incentivar e fortalecer as atividades dos grupos
de pesquisas oriundos da pós-graduação stricto sensu
para atuação junto às redes de ensino no município.

11

internet

A valorização também requer o atendimento das
necessidades do sistema educacional, otimizando o
gerenciamento de pessoal e a discussão, de modo a
viabilizar o financiamento da educação. A articulação
entre os sistemas de ensino e as instituições de Ensino
Superior é fundamental para atualizar, modernizar e
melhorar os cursos de formação para o magistério,
especialmente, as licenciaturas.
Sobre o número de professores atuando na Educação Básica, nas três redes de ensino em Petrópolis,
de acordo com o INEP, no ano de 2013, foi possível
observar a tabela que segue:
Tabela 42 – Professores por Dependência Administrativa – Petrópolis – 2013
Dependência

Quantidades

Estadual....................................................... 585
Municipal.................................................... 1874
Privada........................................................ 1153
Fonte: INEP/Educacenso

Quanto à formação dos professores por rede
administrativa de ensino, no município de Petrópolis,
pode-se observar na tabela 39, de acordo com os
dados do INEP, no ano de 2013:
Tabela 43 – Professores por Grau de Formação e
Dependência Administrativa –Petrópolis – 2013
Dependência Fundamental (*)

Ensino Médio Superior

Estadual..................... 1.........................8................574
Municipal.................39......................458.............1377
Privada.....................21......................309...............823
Fonte: INEP/Educacenso

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Diagnóstico:
A melhoria da qualidade do ensino, um dos objetivos
centrais do Plano Nacional de Educação (Lei 13005/2014),
somente poderá ser alcançada se for promovida, ao mesmo tempo, a valorização dos profissionais da educação.
Sem esta, tornam-se inúteis quaisquer esforços para
alcançar as metas estabelecidas em cada um dos níveis
e modalidades do ensino. Essa valorização poderá ser
obtida por meio de uma política global de valorização
desses profissionais, a qual implica, simultaneamente, a
formação profissional inicial, a formação continuada, as
condições de trabalho, o salário e a carreira.
A simultaneidade dessas condições, mais do que
uma conclusão lógica, é uma lição extraída da prática.
Esforços dos sistemas de ensino e, especificamente, das
instituições formadoras em qualificar e formar professores
e outros profissionais atuantes na educação têm se tornado pouco eficazes para produzir a melhoria da qualidade
do ensino esperada, fato esse decorrente, em muitos
casos, da própria realidade encontrada. Ano após ano,
grande número de profissionais abandona “a escola”
devido aos baixos salários e às condições de trabalho.
Formar mais e melhor os profissionais da educação é
apenas uma parte da tarefa. É preciso criar condições
que mantenham o entusiasmo inicial, a dedicação e
a confiança nos resultados do trabalho no ambiente
escolar. É preciso que os profissionais possam também
vislumbrar perspectivas de crescimento profissional e de
continuidade de seu processo de formação.
Se, de um lado, há que se repensar a própria
formação, em vista dos desafios presentes e das novas
exigências no campo da educação, que exigem profissionais cada vez mais qualificados e permanentemente
atualizados, desde a educação infantil até a educação
superior, por outro lado é fundamental manter, nas
redes de ensino, com perspectivas de aperfeiçoamento
constante, os bons profissionais do magistério. Salário
digno e carreira de magistério entram, aqui, como
componentes essenciais.
Como estratégia para que essa valorização ocorra,
é importante promover a adequação dos Planos de
Cargos e Carreira da Educação à legislação vigente,
com a participação efetiva dos profissionais envolvidos,
de forma a garantir a valorização do pessoal do ensino
e atender às demandas das políticas de educação.

A informação constante na tabela 39, que aponta
a existência de professores com formação no nível do
Ensino Fundamental, deve ser considerada equivocada
ante o fato que, em nenhuma das redes de ensino, há
contratação de professores com muito tempo de carreira
nesse nível de formação. É seguro admitir que algumas
escolas não atualizam as informações sobre os professores quando fazem o preenchimento do Educacenso
anualmente; com isso, também podemos considerar
que podem haver informações desatualizadas sobre
os quantitativos nos outros níveis de formação. Sobre
formação dos professores em nível de pós-graduação,
assim foi verificada a coleta de dados do Educacenso,
no ano de 2013, sobre os professores de Petrópolis:
Tabela 44 – Professores com Pós-Graduação por
Dependência Administrativa – Petrópolis – 2013
Dependência
do Doutorado

Especialização

Estadual

12

4

Municipal 328

30

5

Privada

21

2

38

133

Mestra-

Fonte: INEP/Educacenso

Em Petrópolis, a questão da formação inicial do
profissional da educação da Rede Municipal de Ensino
teve um significativo retrocesso no ano de 2011, quando
no Plano de Carreira foi prevista a formação no Ensino
Médio (Formação de Professores) para os professores da
Educação Infantil. O último concurso, antes de 2011, já
determinava que todos os professores deviam possuir
nível superior para ingresso na carreira dentro da rede.
Com a crescente municipalização do Ensino Fundamental no município, que extinguiu as turmas dos Anos
Iniciais, a Rede Estadual de Ensino, a partir do início dos
anos 2000, só fez concursos para professores licenciados.
A Rede Privada ainda mantém professores com formação
de nível médio, principalmente na Educação Infantil.
A Prefeitura de Petrópolis sancionou o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Profissionais da Educação, pela
Lei Municipal nº 6870, de 04 de agosto de 2011. Entre
outras definições das carreiras, o plano prevê progressão
por tempo de serviço e por formação, a possibilidade de
extensão da carga horária para os professores e as funções
gratificadas do magistério. Na Rede Estadual de Ensino, o
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Plano de Carreira, implantado pela Lei Estadual nº 1614,
de 24 de janeiro de 1990, mesmo com as diversas modificações sofridas, só contempla os professores. O Plano de
Carreira estadual também prevê progressões por tempo de
serviço e formação, define classes como Supervisor Educacional, Orientador Educacional, entre outras situações
pertinentes ao magistério. Considerando a carga horária
dos professores da rede pública em Petrópolis, os salários
já estão em conformidade com o piso salarial nacional.
Sobre os Profissionais da Educação de Apoio ao
Magistério, foi possível apurar apenas na Rede Municipal
de Ensino o quantitativo por cargo, de acordo com a
folha de pagamento de abril de 2015, da Secretaria de
Educação. Essas informações seguem na tabela abaixo:
Tabela 45 – Profissionais de Apoio ao Magistério
– Rede Municipal de Ensino – abril/2015
Cargo

Ocupantes

AUXILIARDE SECRETARIA.................................28
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.....................275
COZINHEIRO..................................................525
EDUCADOR EDUCAÇÃO INFANTIL.................503
INSPETOR DE DISCIPLINA...............................181
SECRETARIO ESCOLAR.....................................82
ZELADOR.......................................................152
Fonte: Folha de Pagamento Secretaria de Educação

Ainda sobre os Profissionais da Educação de Apoio
ao Magistério, de acordo com a folha de pagamento
de abril de 2015, estão enquadrados por formação os
quantitativos que seguem na tabela 46:
Tabela 46 – Formação dos Profissionais de Apoio ao
Magistério – Rede Municipal de Ensino – abril/2015
Formação
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Quantitativo

Ensino Fundamental.......................................781
Ensino Médio.................................................842
Ensino Médio Superior...................................128
Fonte: Folha de Pagamento Secretaria de Educação

META 15: FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Garantir, em regime de colaboração entre os entes
federativos, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste
plano, política de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do
art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
assegurado que todos os professores e as professoras
da Educação Básica possuam formação específica de
nível superior, obtida em curso de licenciatura na área
de conhecimento em que atuam.
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META 16: FORMAÇÃO CONTINUADA E PÓS –
GRADUAÇÃO DEPROFESSORES.
Formar, em nível de pós-graduação, 50%
(cinquenta por cento) dos professores da educação
básica, até o último ano de vigência deste plano, e
garantir a todos(as) os(as) profissionais da educação
básica formação continuada em sua área de atuação,
considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.
Estratégias:
16.1. Promover a divulgação da oferta de vagas na
pós-graduação;
16.2. Fomentar a oferta de vagas na pós-graduação
com o objetivo de aumentar o acesso a esse nível de
ensino dos professores da educação básica;
16.3. Implementar conveniamento, junto ao Governo
do Estado do Rio de Janeiro e/ou da União, para a oferta
de curso na pós-graduação, pelas instituições públicas,
para a formação dos professores da educação básica;
16.4. Fomentar ações de conveniamento com as
instituições da rede privada para a oferta de vagas
na pós-graduação para a formação dos professores
da educação básica;
16.5. Estimular o acesso dos professores da educação
básica aos cursos de pós-graduação oferecendo em
regime colaborativo entre a União, Estado e Município
a possibilidade de financiamento por meio das agências oficiais de fomento;
16.6. Incentivar a expansão da oferta de cursos de
pós-graduação para os professores da educação básica
utilizando metodologias, recursos e tecnologias de
educação a distância;
16.7. Buscar junto ao Governo Federal a oferta de
bolsas de estudo para pós-graduação dos professores
da educação básica;
16.8. Realizar fóruns periódicos com universidades e
instituições de ensino superior para troca de informações sobre ofertas e demandas dos cursos em nível
de pós-graduação;
16.9. Promover formação em nível de pós-graduação,
nas diversas áreas de atuação de gestão escolar, aos
ocupantes das funções inerentes à direção, inspeção
e orientação escolar;

Estratégias:

16.10. Realizar, em regime de colaboração com outros
entes federativos e a sociedade civil, planejamento estratégico para dimensionamento da demanda por formação
continuada nas modalidades presencial e a distância;

15.1. Fomentar os programas de formação inicial por
meio de parcerias com universidades públicas ou privadas
e demais instâncias da sociedade civil, com o objetivo de
que todos os professores da Rede Municipal de Ensino
tenham formação de nível superior, obtida em curso de
licenciatura na área de conhecimento em que atuam;

16.11. Priorizar a formação continuada dos profissionais da educação, de forma articulada com a avaliação
externa do rendimento escolar do aluno e a melhoria
da qualidade do ensino, promovendo ações conjuntas
entre Secretarias de Educação, universidades públicas
ou privadas e demais instâncias da sociedade civil;

15.2. Fomentar a oferta de educação superior pública
e gratuita, prioritariamente para a formação de professores da educação básica, para atender ao déficit de
profissionais em áreas específicas, conforme demanda
do município de Petrópolis;

16.12. Garantir a formação continuada de forma a
superar a dicotomia existente entre a teoria e a prática, buscando parcerias com as instituições de Ensino
Superior para oferta de cursos a todos os profissionais
da Educação Básica;

15.3. Apresentar diagnóstico das necessidades de formação dos professores, baseado nas informações do
Educacenso/Inep, em nível superior, para atendimento
nas Instituições de Ensino Superior;

16.13. Desenvolver programas de educação a distância que possam ser utilizados também em cursos
semipresenciais modulares para estimular a formação
continuada dos profissionais da educação;

15.4. Garantir a oferta de vagas em turmas especiais
de cursos de formação de profissionais da educação
básica, em Instituições de Ensino Superior, preferencialmente em programas já existentes, entre eles o
Parfor, ou outros que sejam criados;

16.14. Assegurar a implementação de espaços, tecnologias e programas de desenvolvimento profissional
de modo que favoreçam e colaborem com o diálogo
interdisciplinar, com a transformação da prática pedagógica e com a melhoria da organização escolar;

15.5. Promover parceria com Fundações e Instituições
de Ensino Superior a fim de ampliar a oferta de vagas
para a formação inicial, presencial e a distância;

16.15. Desenvolver política de formação profissional
que promova o desenvolvimento do pessoal técnico-administrativo e técnico-pedagógico dos profissionais
da educação;

15.6. Garantir o provimento dos cargos de professores, com profissionais habilitados e qualificados,
somente para o exercício na área de conhecimento
onde podem atuar.
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16.16. Elaborar, durante o estágio probatório dos
profissionais envolvidos no processo educativo, recém-concursados, programas de formação que visem à

sua integração ao cargo e ao contexto das políticas
públicas da rede estadual de ensino e a programas
que estimulem seu desenvolvimento profissional
permanente e colaborem com este;
16.17. Ampliar programas de formação continuada
para atuação no magistério da educação básica;
16.18. Garantir, progressivamente, a continuidade
de estudos de todos os profissionais envolvidos no
processo educativo, implementando estratégias de formação continuada, preferencialmente dentro da carga
horária de trabalho, de forma descentralizada, com
periodicidade informada no calendário letivo oficial;
16.19. Assegurar, viabilizar e legitimar a escola como
espaço também de formação coletiva continuada
de seus profissionais a partir da reflexão sobre o
trabalho e no próprio contexto de trabalho de modo
a transformar e melhorar a qualidade do processo
de ensino aprendizagem e criar oportunidades de
desenvolvimento profissional.
META 17: VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR.
Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes
públicas de educação básica de forma a equiparar seu
rendimento médio ao dos(as) demais profissionais com
escolaridade equivalente.
Estratégias:
17.1. Estabelecer ações de valorização dos profissionais
da educação, que tenham impacto na melhoria da qualidade de vida dos servidores e na promoção à saúde;
17.2. Assegurar o disposto no Plano de Carreira dos
profissionais da educação, licenças remuneradas e
incentivos para qualificação profissional, inclusive em
nível de pós-graduação stricto sensu;
17.3. Promover anualmente ações de valorização dos
profissionais da educação, com registros de mérito e
reconhecimento do trabalho exercido;
17.4. Promover a divulgação das iniciativas dos profissionais da educação que resultam na melhoria do ensino;
17.5. Ampliar a política de valorização das carreiras do
magistério viabilizando o acesso a funções estratégicas
da área educacional, bem como promovendo o acompanhamento e a avaliação constante dos profissionais,
encaminhando-os para atividades de formação e
desenvolvimento em consonância com os requisitos
de competências para o exercício profissional;
17.6. Implantar políticas de valorização dos profissionais da educação viabilizando o acesso a funções
estratégicas administrativas em consonância com os
requisitos de competências para o exercício profissional, e promover o acompanhamento e a avaliação
constante das demais carreiras, encaminhando-os para
atividades de formação e desenvolvimento;
17.7. Acompanhar a evolução salarial por meio de
indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios – PNAD, periodicamente divulgado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;
17.8. Elaborar estudos de impactos financeiros para
a possível aplicação da isonomia e da equivalência
salarial proposta na meta;
17.9. Elaborar estudos de ambivalência sobre os salários, as cargas horárias, as atribuições e as responsabilidades dos profissionais com escolaridade equivalente;
17.10. Elaborar estudos de viabilidade sobre os
possíveis reajustes salariais, que podem ocorrer na
proposição da equiparação do rendimento médio dos
profissionais da educação com outros profissionais
com escolaridade equivalente;
17.11. Assegurar oferta de material de consumo, didático, limpeza, equipamentos e recursos, de forma que
os profissionais da educação – e nas escolas públicas,
os alunos ou seus responsáveis – não precisem, às suas
expensas, adquirir esses insumos para a realização
das atividades inerentes ao ensino e à administração
e organização escolares;
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das políticas educacionais e a reflexão das
responsabilidades e competências dos diferentes
níveis governamentais para com a democratização da
educação nacional e aprimoramento de sua qualidade.

escolar e local” (LDB, art. 14). Sua atribuição é deliberar,
nos casos de sua competência, e “aconselhar” os dirigentes, no que julgar prudente, sobre as ações a empreender
e os meios a utilizar para o alcance dos fins da escola.
Nesse contexto, o município de Petrópolis não se
afasta do cenário geral das discussões e buscas constantes de adequação ao que preconiza a Constituição
Federal e a LDB no que tange a efetivação da democratização da gestão da educação nos seus diversos âmbitos,
sejam eles administrativos, pedagógicos e financeiros,
bem como na criação de canais de participação livres e
representativos com o objetivo maior de autonomia da
escola pública da rede municipal de ensino.

META 18: PLANO DE CARREIRA DOCENTE.

Nas últimas décadas, tem feito parte das agendas
de discussão nacional e internacional a necessidade de
redefinição do papel e das funções do Estado. As relações
entre os entes sociais, políticos, econômicos e culturais
tanto se transformaram que as formas de intervenção
governamental já não são eficazes e, também, não
atendem aos anseios da sociedade. Isso se deve mais às
transformações vividas pela sociedade que, em função de
inúmeros fatores associados, aponta com urgência para
uma mudança no foco de sua existência (MELLO, 2000).

Assegurar a existência de planos de carreira para os(as)
profissionais da educação básica pública de ensino
e, para o plano de Carreira dos(as) profissionais da
educação básica pública, tomar como referência o piso
salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos
termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.

Tais questões sugerem a existência de uma sociedade que clama por instituições distintas das atuais
para atender as suas necessidades, o que significa
repensar o Estado, o Governo e, entre outras instituições, a Escola, a fim de que se estabeleça uma nova
relação destes com a sociedade.

Obs.: Meta atingida

Nesse sentido, segundo Silva: A unidade escolar
é o lugar onde se concretiza o objetivo máximo do
sistema escolar, ou seja, o atendimento direto de seus
usuários nas relações de ensino – aprendizagem. É
nela que as metas governamentais são atingidas ou
não, as políticas educacionais se realizam tal como o
previsto ou sofrem distorções (2001, p.42).

17.12. Viabilizar e garantir condições materiais que
subsidiem as práticas pedagógicas dos profissionais
de ensino que atuem na educação básica;
17.13. Implementar programa de composição de acervo
de obras didáticas, paradidáticas e de literatura e de dicionários, e programa específico de acesso a bens culturais;
17.14. Implantar portal eletrônico para subsidiar a
atuação dos professores e das professoras da educação
básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles
com formato acessível.

Estratégias:
18.1. Rever o Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS)
dos Profissionais da Educação da Prefeitura de Petrópolis;
18.2. Garantir prazos para os enquadramentos na
progressão e promoção previstas no PCCS;
18.3. Implementar 1/3 de horas de planejamento para
os professores regentes, de acordo com o disposto na
legislação federal em vigor;
18.4. Reorganizar as lotações dos servidores das redes públicas com o objetivo de reduzir os desvios de
função sem amparo legal;
18.5. Ampliar o quadro de vagas para os cargos de
professor na Secretaria de Educação de Petrópolis,
de forma a reduzir as jornadas compensatórias e
temporárias de trabalho;
18.6. Rever, em colaboração com a Secretaria de Administração, a regulamentação do estágio probatório,
estabelecendo critérios mais rigorosos na avaliação dos
servidores, redefinindo os instrumentos de avaliação, os
quais deverão ser acompanhados por uma comissão composta por representantes da Equipe Gestora das Unidades
Escolares e das Secretarias de Educação e Administração.
META 19: GESTÃO DEMOCRÁTICA.
Assegurar condições, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos
de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto.
Diagnóstico:
A sociedade contemporânea é perpassada por
grandes contradições e complexidade. Tal situação
demanda que os cidadãos tenham cada vez mais
acesso às informações e consciência de sua condição
de “ser” histórico e social. A educação por sua vez,
tem uma contribuição significativa neste processo de
constituição dos sujeitos, ao passo em que é pela apropriação do conhecimento produzido pela humanidade
e utilização deste para a reflexão das contradições do
seu tempo, que o homem toma consciência de sua
importância e da necessidade de se inserir no movimento em busca da transformação social.
Neste sentido, segundo Freire: “Tudo o que a
gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem
em torno da escola, e dentro da escola, no sentido
de participarem, de tomarem um pouco o destino da
escola na mão, também. Tudo o que a gente puder
fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o
trabalho imenso que se põe diante de nós que é o de
assumir esse país democraticamente”.
Favorável à melhoria da qualidade da educação, a
redemocratização da sociedade brasileira, a partir de
meados da década de 1980, resultou em mudanças
legais que exigem, cada vez mais, o redirecionamento

Ainda corroborando com esta visão, a Comissão
Internacional da UNESCO em seu Relatório sobre
Educação para o Século XXI, declara:
A educação não pode contentar-se em reunir as
pessoas, fazendo-as aderir a valores comuns forjados no
passado. Deve, também, responder à questão: “viver juntos, com que finalidades, para fazer o quê? E dar a cada
um ao longo de toda a vida, a capacidade de participar
ativamente, num projeto de sociedade” (1996, p.60).
As bases para uma gestão democrática da escola
pública encontram-se firmadas nos termos do Art.206,
inciso VI, da Constituição da República Federativa do
Brasil (1988 – CRFB) e na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (1996 – LDB), em seus artigos
3º, 12, 13, 14, 15 e 75, como um dos princípios da
educação pública – posteriormente reafirmadas pelas
constituições estaduais e leis orgânicas dos municípios.
Encontra-se nesse preceito a indicação da escolha
por um regime normativo e político que é plural e descentralizado, que amplia o número de sujeitos políticos
capazes de tomar decisão, e que requer a participação e
supõe a abertura na escola de novas arenas públicas de
deliberação e de decisão (CURY, 2002, p. 170)
Amparadas no discurso de cidadania, desenvolvem-se as políticas públicas educacionais, incluindo-se, entre
outras, as ações que permeiam o processo de descentralização, a democratização da gestão e as diretrizes para
a elaboração do projeto político-pedagógico da escola.
O objetivo desse discurso é a inclusão da sociedade no
processo de gestão escolar através dos mecanismos de
participação da comunidade nos procedimentos decisórios
da escola para a melhoria do desempenho desta. Assim,
considerando a questão, Bastos afirma: A perspectiva da
gestão democrática abre para a comunidade da escola o
compromisso de reeducar o seu dirigente, e colocar diante
dele a necessidade de administrar a escola com as representações de todos os segmentos dela. Os profissionais
da educação, os alunos, pais e comunidade conscientes
da necessidade de um projeto democrático de educação
podem constituir “núcleos de pressão” e exigir do diretor
eleito o compromisso com a participação de todos na
construção de uma escola democrática. (2001, p.29)
Nesse sentido, a constituição e o fortalecimento dos
Conselhos Escolares, bem como dos grêmios estudantis
e associações de pais, surgem como uma relevante
estratégia de gestão democrática da escola pública, no
sentido de viabilizar a participação e o envolvimento dos
diversos atores do processo educacional.
Os Conselhos Escolares na educação básica, concebidos pela LDB como uma das estratégias de gestão
democrática da escola pública, tem como pressuposto o
exercício de poder pela participação das “comunidades

No município de Petrópolis, parte dos diretores
da Rede Municipal de Ensino é escolhida por meio
de eleição direta com participação da comunidade
escolar. Além de participar do processo de eleição,
para se candidatar à função de diretor geral na rede
é preciso obedecer a critérios relacionados com a formação específica na área da gestão escolar e tempo
de exercício na rede. Essa concepção de escolha dos
gestores está amparada pela Lei Municipal Nº 7121,
de 19 de novembro de 2013. No ano da implantação
da lei, 100 (cem) unidades da Rede Municipal de
Ensino passaram por eleições escolares. As unidades
que não têm eleição pertencem ao grupo de escolas
conveniadas entre a Prefeitura e entidades diversas.
Na Rede Estadual de Ensino a escolha do diretor é feita por processo seletivo interno elaborado pela Secretaria
de Estado de Educação, em que são candidatos professores da rede que tenham formação específica na área,
determinado tempo de exercício e, após um conjunto de
avaliações que envolvem provas, entrevistas e participação
em cursos, poderão ser selecionados para um período de
exercício de 6 (seis) anos como diretor de escola.
Cabe citar que na Rede Pública de Petrópolis também
estão inseridas as Associações de Apoio às Escolas que,
amparadas legalmente em cada esfera, permitem, entre
outras ações, a aplicação de verbas repassadas diretamente para as contas bancárias das escolas, oriundas de
programas dos governos federal, estadual e municipal.
As associações representam a possibilidade de uma administração descentralizada dos bens e serviços públicos,
na área do ensino, em que as escolas assumem um papel
de protagonismo para a gestão da educação pública.
Petrópolis também conta com os conselhos que
acompanham, fiscalizam, analisam, prestam contas,
elaboram e/ou aprovam programas e projetos que trazem
para a sociedade civil a possibilidade de participação nos
assuntos da educação no município. Hoje, os conselhos
com a chancela do Governo Federal: Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e o Conselho de Acompanhamento
e Controle Social do Fundeb (CACS-FUNDEB), além do
Conselho Municipal de Educação, têm caráter deliberativo. Criados para o acompanhamento das atividades do
programa de educação integral “Mais Educação”, a Rede
Municipal de Ensino também conta com os conselhos
comunitários, que em suas territorialidades, abrangem
comunidades dos 5 (cinco) distritos de Petrópolis.
Além desses conselhos, escolas da Rede Municipal
de Ensino estão envolvidas na criação dos conselhos
escolares, previstos no inciso II, artigo 14 da LDBEN.
Atualmente, (dez) escolas aguardam a publicação em
Diário Oficial da criação dos conselhos e outras 39
(trinta e nove) escolas estão em processo de formação
para constituição dos conselhos escolares com término
e implantação previstos para agosto de 2015.
Tais medidas representam avanços rumo à efetivação de uma gestão democrática da educação no
município, constituindo-se como uma real possibilidade de construção de um projeto pedagógico que
tenha sustentabilidade, participação da coletividade
e a garantia que as ações tenham andamento, independentemente dos gestores que se encontrem como
mandatários durante um período determinado.
Estratégias:
19.1. Estimular a constituição e o fortalecimento de
conselhos escolares e conselhos municipais de educação como instrumentos de participação e fiscalização
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na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de
programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo;
19.2. Estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos e seus familiares na
formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos
escolares, assegurando a participação dos pais na
avaliação de docentes e gestores escolares;
19.3. Estimular a constituição e o fortalecimento de
grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-lhes, inclusive, espaços adequados e condições
de funcionamento nas escolas e fomentando a sua
articulação orgânica com os conselhos escolares, por
meio das respectivas representações;
19.4. Favorecer processos de autonomia pedagógica e
administrativa nos estabelecimentos de ensino;
19.5. Assegurar, para a nomeação dos diretores e diretoras de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho,
bem como a participação da comunidade escolar;
19.6. Investir em cursos de formação continuada aos
gestores, estabelecendo convênios e parcerias com as
Universidades e outras entidades públicas e privadas, com
o objetivo de promover a educação permanente com
cursos de aperfeiçoamento, extensão e pós-graduação;
ressaltando a troca de experiências entre as escolas, bem
como aplicar prova específica a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento dos cargos.
19.7. Implantar e implementar um padrão de gestão
que vise organizar e administrar o espaço escolar de
forma a promover a articulação democrática entre a
escola, a comunidade e a sociedade;
19.8. Implantar a informatização plena dos serviços das
secretarias escolares de todas as escolas da Rede Municipal de Ensino por meio da aquisição e instalação de
equipamentos, da adoção de programas e ferramentas
específicos, com capacitação para o pessoal envolvido,
garantindo recursos públicos para sua manutenção;
19.9. Implantar ações que garantam que todas as escolas
da rede municipal utilizem ferramentas de gestão escolar.
19.10. Mobilizar Ministério Público, entidades da
sociedade civil organizada, representantes da educação, entre outros setores sociais, para fiscalização e
acompanhamento da implementação deste PDME;
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sociedade que se deseja construir, já que são constatadas
propostas múltiplas e, mesmo, antagônicas. Dentre estas,
percebem-se algumas com ênfase na construção da
cidadania emancipatória e outras a serviço do mercado
globalizado, produtivista. Esse debate inclui, na sua
construção, sujeitos históricos conscientes dos direitos
negados e das contradições que se manifestam numa
determinada conjuntura política, econômica e social.
Ao se abordar a organização e a política educativa,
percebe-se que as propostas de descentralização de
recursos financeiros para as escolas públicas brasileiras
atingem uma rede escolar bastante extensa e complexa
que, em função de suas especificidades – de ordem
política, teórica e prática -, apresenta dificuldades de
operacionalização das políticas públicas para a educação. Isso compromete a eficácia do sistema educacional,
assim como sua abrangência social e a condução do
processo de autonomia escolar, embora se reconheça
que a legislação que lhes dá suporte contemple alguns
dos anseios da comunidade escolar e da sociedade.
A Constituição Federal trata diretamente do financiamento da educação no Art.212, que prevê a vinculação de recursos, e no Art.213, que veicula a possibilidade
de transferência de recursos para as escolas privadas.
Cabe considerar a importância dos programas
financiados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE, que podem ser utilizados no sentido
de ampliar as propostas de financiamento da educação.
Alguns desses programas tratam do financiamento com
repasses para os estados e municípios e outros com
repasses diretos para as escolas. Dentre os programas e
projetos contemplados pelo FNDE, destacam-se:

Fonte:www.fnde.gov.br/PDDEREX

Os recursos do PDDE, apontados na tabela 48,
não contemplam todas as escolas. Alguns desses
recursos dependem do perfil das escolas, dos níveis de
ensino atendidos, da construção de planos de trabalho
e de outros critérios estabelecidos pelo FNDE.
Instituído pela Lei nº 11.494, de 20 de junho de
2007, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FUNDEB é composto de um conjunto de valores
oriundos de impostos como ICMS, IPVA, IPI, entre outros.
O FUNDEB destina-se à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos
trabalhadores em educação, incluindo sua remuneração.
A forma de utilização dos recursos oriundos do FUNDEB
está prevista nos artigos 70 e 71 da Lei nº 9394, a LDBEN.
Os recursos repassados para o município de Petrópolis, originados do FUNDEB, estão relacionados
na tabela que segue:
Tabela 49. Repasses do FUNDEB para a Prefeitura
de Petrópolis – 2010/2014
Ano

Repasse

Fonte:www.tesouro.gov.br

– Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
– Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)
– Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(PNATE)
– Programa de Formação de Professores em Exercício
(PROFORMAÇÃO)
– Programa Nacional de Informática na Escola (PROINFO )
– Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA)
– Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)
– Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem
da Rede (PRO-INFÂNCIA)
– Programa Caminho da Escola
Considerando que as escolas da Rede Estadual
de Ensino, localizadas no município de Petrópolis,
estão inseridas no Sistema Estadual de Ensino, não
foi possível a coleta de informações contextualizadas
somente nas escolas estaduais em Petrópolis.

Tais contradições, num contexto que se supõe
globalizado, demandam reflexão sobre financiamento
e gestão democrática da educação pautada no tipo de

PDDE Qualidade PDDE Estrutura PDDE Educ. Integral

– Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

Ampliar o investimento público em educação pública considerando o incremento nacional, que pretende
atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento)
do Produto Interno Bruto – PIB do País no 5o (quinto)
ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a
10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio.

Num extremo, situam-se aquelas relações correspondentes às estruturas de maior produtividade física,
escala operativa e recrutamento trabalhistas de caráter
massivo e impessoal, fundadas em procedimentos
jurídicos claros e precisos. No outro extremo, ainda
sobrevivem em áreas rurais formas senhoriais de incorporação e retenção da força de trabalho baseadas
em pautas autoritárias em que a liberdade contratual
da relação costuma não existir.

PDDE

2013......883.440,00..........27.651,00.............133.300,00..........1.075.584,84
2014......369.929,68.........281.454,00............103.500,00............897.638,57

– Projeto de Adequação de Prédios Escolares (PAPE)

– Escolar Pública de Educação Infantil

Como país em desenvolvimento, o Brasil se insere
em um cenário que aponta para uma heterogeneidade
estrutural com grandes diferenças de produtividade e
atualização entre os vários setores da atividade econômica. Sobrepõem-se formas avançadas e limitadas de
organização política, social e econômica, garantindo
uma complexidade particular e única – frágil, instável
e contraditória – em que se situam diferentes estruturas de proteção social. Tal heterogeneidade define,
consequentemente, relações sociais de trabalho que
se diferenciam e coexistem.

Ano

2010..........................................R$ 87.273.460,71
2011..........................................R$ 96.918.048,23
2012..........................................R$ 103.284.230,12
2013..........................................R$ 121.090.435,24
2014..........................................R$ 124.300.202,88

META 20: FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO

Diagnóstico:

Tabela 48 – Repasses do PDDE às Unidades Executoras
da Rede Municipal de Ensino – 2013/2014 (R$)

O FNDE disponibiliza recursos para atender aos diversos programas e projetos encaminhados por Órgãos
Estaduais e Municipais, cada um com valor e prazo
específico, sendo, portanto, uma fonte importante
de recursos para a gestão da Secretaria de Educação.
Além dos recursos apresentados na tabela 47,
foram repassados pelo FNDE, diretamente para as
escolas verbas oriundas do Programa Dinheiro Direto
na Escola – PDDE.

A conjugação de todas essas fontes de recursos
– FUNDEB, Salário Educação, FNDE – e o valor complementado pelo município, para atender ao percentual
mínimo de 25% da receita resultante de impostos e
transferências, ainda não são suficientes para atender
às expectativas dos educadores e da sociedade em
geral, a fim de garantir o direito a uma educação de
qualidade para todos os munícipes.
O município de Petrópolis não se afasta desse cenário. No que pesem os esforços de garantir matrícula às
crianças de 4 a 17 anos na rede municipal, as distorções
socioeconômicas e culturais ainda são muito grandes.
As estratégias que vêm sendo implementadas pela
educação pública no município seguem o que preconiza
a Constituição Federal, primeiramente, e, em seguida, a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Os propósitos focalizam, principalmente, a descentralização financeira em função das dificuldades
existentes, a democratização da gestão administrativa,
pedagógica e financeira e a criação de canais de participação livres e representativos com o objetivo maior de
autonomia da escola pública da rede municipal de ensino.
O município de Petrópolis teve grandes avanços
ao constituir formas de participação que garantem o
acompanhamento da utilização dos recursos aplicados
no financiamento da educação, na Rede Municipal de
Ensino. Além do Conselho Municipal de Educação,
do Conselho de Alimentação Escolar, do Conselho
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do

Tabela 47. – Repasses de Programas do FNDE ao município de Petrópolis -2010/2014
Alimentação Escolar

2010

2011

2012

2013

2014

R$ 3.263.040,00

R$ 3.988.260,00

R$ 4.225.128,00

R$ 334.208,00

R$ 8.709.058,00

R$ 203.549,56

R$ 337.006,45

R$ 338.130,22

R$ 404.307,85

R$ 14.856.464,8 3

R$ 16.674.055,71

R$ 19.095.147,49

R$ 20.879.931,56

R$ 1.017.185,57

R$ 1.109.987,07

Programa Nacional de
Apoio ao Transporte
Escolar Salário Educação

R$ 12.205.509,50

Brasil Carinhoso
Pro infância
Pro jovem

R$ 203.229,05
R$ 477.855,00

Programa de Trabalho Anual

R$ 103.613,40

Programa de Recuperação
da Rede Física

R$ 4.142.478,50

Programas da EJA

Brasil Alfabetizado. Fonte:www.fnde.gov.br

R$ 336.932,64

R$ 484.920,00
R$ 10.500,00

R$ 6.407,81

R$ 25.160,25

R$ 25.160,25

R$ 831.600,00

R$ 187.199,10
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FUNDEB e das Associações de Apoio à Escola, foram
criados os Conselhos Comunitários, que acompanham
as ações do Programa Mais Educação.
Em relação ao financiamento da educação na
Rede Municipal de Ensino, a Prefeitura de Petrópolis
disponibilizou os valores abaixo relacionados, utilizados no período de 2009 a 2014.
Tabela 50 – Valores dos recursos da parcela de
25% do orçamento municipal destinados à educação – 2010/2014
Anos

Valores

2009..........................................R$ 29.900.000,00
2010..........................................R$ 34.950.000,00
2011..........................................R$ 41.687.617,98
2012..........................................R$ 52.334.836,00
2013..........................................R$ 53.132.951,02
2014..........................................R$ 62.549.760,76
Fonte: Secretaria Municipal de Educação

Os gastos relacionados na tabela acima se referem
a algumas rubricas como: convênios, construções,
adaptações e aluguéis de prédios escolares, salários
dos servidores, previdência, materiais de consumo, repasses para as escolas, material permanente, diversos.
Estratégias:
20.1. Estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas e demais segmentos da sociedade organizada, que
possibilitem a captação de recursos a serem aplicados na
manutenção e desenvolvimento da educação municipal,
visando ao seu fortalecimento e avanço da qualidade;
20.2. Assegurar merenda escolar de qualidade para todos
os níveis e modalidades de ensino na Educação Básica;
20.3. Favorecer processos de autonomia pedagógica,
administrativa e de gestão financeira nos estabelecimentos de ensino;
20.4. Apoiar a capacitação de integrantes de Conselhos
de Educação, gestores dos recursos da educação e
membros das Associações de Apoio à Escola, nas áreas
administrativa, financeira, contábil e jurídica, para que
tenham melhores condições de exercer as funções associadas ao acompanhamento e controle dos recursos
públicos destinados à educação pública estadual;
20.5. Realizar a prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação de forma mais transparente, inclusive
com a participação do Conselho Municipal de Educação;
20.6. Garantir a autonomia da gestão escolar a partir
da descentralização de recursos financeiros para as
atividades-fim, tendo por orientação o cumprimento
do projeto político-pedagógico das unidades escolares;
20.7. Aperfeiçoar, definir e aumentar o alcance do
programa de gestão descentralizada dos recursos municipais, proporcionando maior autonomia às escolas no
gerenciamento das verbas e dos seus programas de ações;
20.8. Promover a descentralização da aquisição dos
gêneros para a alimentação escolar, com uma equipe
disponibilizada para tal atividade e recursos financeiros
adequados para a garantia da qualidade, priorizando-se o comércio local;
20.9. Ampliar o quantitativo de escolas que poderão participar de programas com assistência financeira do FNDE;
20.10. Garantir que os aportes financeiros originários
dos aumentos de participação nas parcelas do PIB nacional, e repassados ao município, sejam aplicados na
melhoria das condições de trabalho, na manutenção
e no desenvolvimento do ensino e na valorização dos
profissionais da educação;
20.11. Fomentar a implementação do custo aluno
qualidade como parâmetro para o financiamento da
educação de todas as etapas e modalidades da educação básica, a partir do cálculo e do acompanhamento
regular dos indicadores de gastos educacionais com
investimentos em qualificação e remuneração dos profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção,
construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material
didático-escolar, alimentação e transporte escolar;
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20.12. Garantir que as escolas divulguem, bimestralmente, seus balancetes financeiros prestando contas
dos recursos recebidos, os quais deverão ser fixados
em locais de grande circulação.
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º – Ficam revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento da presente Lei competir, que a executem e a façam
executar, fiel e inteiramente como nela se contém.
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 26 de
dezembro de 2017.
BERNARDO ROSSI
Prefeito
A CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS DECRETOU E EU SANCIONO A SEGUINTE
LEI Nº 7.620 de 26 de dezembro de 2017
Institui a Semana de Educação à Exposição
Solar Infantil Preventiva ao Câncer de Pele –
“Sol, Amigo da Infância” no âmbito do município de Petrópolis e dá outras providências.
Art. 1° – Fica instituída no âmbito do Município
de Petrópolis a Semana de Educação Solar Infantil
Preventiva ao Câncer de Pele – “SOL, AMIGO DA
INFÂNCIA” a ser realizada anualmente na última
semana do mês de setembro.
Parágrafo Único – O evento instituído por esta Lei
passará a constar no Calendário Oficial do Município
de Petrópolis.
Art. 2º – A Semana de Educação a Exposição
Solar Infantil Preventiva ao Câncer – “Sol Amigo da
Infância” tem como objetivo educar crianças em idade
escolar, sobre os riscos da exposição solar inadequada
e os hábitos saudáveis de proteção no dia a dia.
Art. 3° – O Poder Executivo Municipal, poderá
nessa campanha, através de ações integradas entre as
secretarias, utilizar de todos os meios de comunicação
e informação disponíveis para promover a semana
preventiva, objeto desta Lei.
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Art. 2º – Dos interessados que responderem positivamente a qualquer das perguntas do questionário,
será exigida a apresentação de atestado médico de
aptidão física, o qual deverá ser anotado e arquivado
junto ao prontuário do interessado.
§ 1º – O Questionário e o Termo de Responsabilidade, bem como os eventuais Atestados Médicos de
Aptidão Física, deverão ser renovados anualmente,
mantendo-se os anteriores arquivados para fins de
registro, sendo de responsabilidade dos estabelecimentos abrangidos por esta lei a manutenção de cadastro
atualizado com os dados pessoais dos praticantes de
atividade física registrados;
§ 2º – Fica dispensada a apresentação de novo
Atestado Médico se o interessado responder negativamente ao Questionário por ocasião de sua renovação,
firmando o respectivo Termo de Responsabilidade;
§ 3º – Incluem-se como estabelecimentos similares
os locais de prática esportiva que estiverem sob a responsabilidade de associações, entidades, agremiações e
afins de qualquer representatividade desportiva.
Art. 3º – Os estabelecimentos de que trata esta
Lei somente poderão funcionar sob a responsabilidade
técnica de um profissional com graduação superior
em educação física, ficando dispensados de qualquer
Termo de Responsabilidade a ser firmado por médico
ou outro profissional da área de saúde.
Parágrafo Único – As aulas, treinos e acompanhamento das academias de ginástica e musculação só
poderão ser ministrados por professores de Educação
Física com registro no CREF (Conselho Regional de
Educação Física);
Art. 4º – Fica terminantemente proibida a comercialização de medicamentos ou produtos que contenham substâncias anabolizantes nas dependências dos
estabelecimentos abrangidos por esta Lei.
Art. 5º – VETADO.
Art. 6º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento da presente Lei competir, que a executem e a façam
executar, fiel e inteiramente como nela se contém.

Art. 4º – O Poder Executivo poderá regulamentar
a presente Lei no que couber.

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 26 de
dezembro de 2017.

Art. 5° – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

BERNARDO ROSSI
Prefeito

Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento da presente Lei competir, que a executem e a façam
executar, fiel e inteiramente como nela se contém.
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 26 de
dezembro de 2017.

ANEXO I
QUESTIONÁRIO DE PRONTIDÃO
PARA ATIVIDADE FÍSICA

BERNARDO ROSSI
Prefeito

Este Questionário tem por objetivo identificar a necessidade de avaliação por um médico antes do início ou
aumento de nível da atividade física. Por favor, assinale
“sim” ou “não” às seguintes perguntas:

A CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS DECRETOU E EU SANCIONO COM FUNDAMENTO DO
DISPOSTO NOS §§ 1º E 3º DO ARTIGO 64 DA LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO A SEGUINTE:

1) Algum médico já disse que você possui algum problema de coração ou pressão arterial e que somente
deveria realizar atividade física supervisionado por
profissionais de saúde?
( ) Sim ( ) Não

LEI Nº 7.621 de 26 de dezembro de 2017
Dispõe sobre obrigatoriedade do Questionário de Prontidão para a Prática de
Atividades Físicas e esportivas nos lugares
que menciona, e dá outras providências.
Art. 1º – Considera-se obrigatório e imprescindível
para a prática de qualquer atividade física e esportiva
em clubes, academias e estabelecimentos similares, o
preenchimento pelo interessado do Questionário de
Prontidão para Atividade Física constante do Anexo
I e do Termo de Responsabilidade para a Prática de
Atividade Física constante do Anexo II desta Lei.
Parágrafo Único – Se o interessado for menor de
idade, o questionário e o Termo de Responsabilidade
deverão ser preenchidos e assinados pelo responsável
legal juntamente com sua autorização por escrito.

2) Você sente dores no peito quando pratica atividade
física?
( ) Sim ( ) Não
3) No último mês, você sentiu dores no peito ao
praticar atividade física?
( ) Sim ( ) Não
4) Você apresenta algum desequilíbrio devido à tontura e/ou perda momentânea da consciência?
( ) Sim ( ) Não
5) Você possui algum problema ósseo ou articular que
pode ser afetado ou agravado pela atividade física?
( ) Sim ( ) Não
6) Você toma atualmente algum tipo de medicação
de uso contínuo?
( ) Sim ( ) Não
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7) Você realiza algum tipo de tratamento médico para
pressão arterial ou problemas cardíacos?
( ) Sim ( ) Não
8) Você realiza algum tratamento médico contínuo que
possa ser afetado ou prejudicado com a atividade física?
( ) Sim ( ) Não
9) Você já se submeteu a algum tipo de cirurgia que
comprometa de alguma forma a atividade física?
( ) Sim ( ) Não
10) Sabe de alguma outra razão pela qual a atividade
física possa eventualmente comprometer sua saúde?
( ) Sim ( ) Não
ANEXO II
TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA
PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA
Declaro que estou ciente de que é recomendável
conversar com um médico antes de iniciar ou aumentar o nível de atividade física pretendido, assumindo
plena responsabilidade pela realização de qualquer atividade física sem o atendimento desta recomendação.
_________________________
(Local e data)
_______________________________
(Nome completo e assinatura)
DECRETO Nº 315 de 26 de dezembro de 2017
Institui O Grupo Especial De Trabalho De
Modernização Da Gestão Pública – GEMAT,
que dispõe sobre suas atribuições e dá
outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS,
usando de suas atribuições legais, e, de acordo com a
alínea d, inciso II, do art. 34, da Lei Orgânica Municipal,
e considerando a necessidade de assegurar a melhoria
da prestação dos serviços essenciais à população, e,
CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de promoção de justiça fiscal, desburocratização do serviço
público e de garantia de atendimento de qualidade
aos contribuintes municipais;
CONSIDERANDO o público e notório estado de
deterioração das contas públicas municipais, em especial os provenientes das empresas da administração
indireta, apresentando sucessivos déficits financeiros,
ocasionados pelas administrações anteriores;
CONSIDERANDO o necessário aprimoramento
dos instrumentos de ação na administração tributária,
que podem vir a gerar agilidade na Administração
Municipal, beneficiando diretamente a população,
DECRETA
Art. 1º – Fica instituído o Grupo Especial de Trabalho de Modernização da Gestão Pública – GEMAT,
grupo de trabalho com a finalidade de coordenar as
ações relacionadas ao desenvolvimento de medidas
voltadas ao aperfeiçoamento da capacidade normativa, organizacional, operacional e tecnológica da
Administração Tributária Municipal.
§ 1º – O GEMAT ficará diretamente vinculado
à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
terá coordenação a cargo do Sr. Secretário de
Desenvolvimento Econômico.
§ 2º – Integram o GEMAT as seguintes áreas
administrativas do Município, representadas pelos
seguintes servidores:
I – dois Representantes do Desenvolvimento
Econômico: MARCELO SIMÕES OEHRLING – Ciência
& Tecnologia; DALMIR CAETANO – Indústria, Comércio
e Serviços
II – quatro Representantes da área de Projetos e
Convênios: FELIPPE AUGUSTO DA CRUZ ROCHA –
Projetos e Convênios; ELLEN TARDELLI LEITE – Projetos
e Convênios; BRUNO VIEIRA AFFONSO – Orçamento
(Quadro efetivo); LEONARD FERNANDES COSTA –
Geoprocessamento (Quadro efetivo)
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III – dois representantes da área de Administração: LUÍS CLÁUDIO HAMMES ABREU – Tecnologia
da informação (Quadro efetivo); ADRIANO FONSECA
– Recursos Humanos (Quadro efetivo)
IV – Um representante da Fazenda: EDUARDO
AUGUSTO COSTA BASTOS – Tecnologia da informação
V – Um representante da Procuradoria: CATHARINA COUTINHO DELL’ORTO – Dívida Ativa
VI – Um representante do Controle Interno: EDMAR BENTO ALVES – Controle Interno
VII – um representante de Obras: RICARDO FERREIRA – Tecnologia da informação (Quadro efetivo)
VIII – um representante da Educação: MARCO
ANTÔNIO ABREU – Tecnologia da informação (Quadro efetivo)
IX – Um representante da área de Planejamento
da Saúde: SUZANA REZENDE PAPOULA – Tecnologia
da informação (Quadro efetivo)
Art. 2º – O GEMAT, responsável pelo gerenciamento das ações modernizadoras da Administração
Municipal, terá as seguintes atribuições específicas:
I – Identificar e selecionar os principais problemas, e
suas causas, existentes na Administração Municipal e que
vêm limitando a exploração eficiente do seu potencial de
receita, nas seguintes áreas e suas interseções:
a) Organização e Gestão.
b) Legislação Tributária.
c) Cadastros Fiscais.
d) Lançamento e Arrecadação dos Tributos.
e) Cobrança Amigável e Judiciária.
f) Fiscalização.
g) Anistias e Isenções.
h) Estudos Econômico-Tributários.
i) Atendimento ao Contribuinte.
j) Sistema e Tecnologia da Informação.
l) Relação intra e interinstitucionais.
m) Outras áreas correlatas.
II – Propor e detalhar as iniciativas para o enfrentamento e equacionamento dos problemas identificados, coordenando os estudos e levantamentos, a
elaboração, implantação e o acompanhamento de
projeto de modernização da administração, PMAT,
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social – BNDES, Agente Financeiro, e
III – Acompanhar, diuturnamente, a situação de
adimplência do município junto ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
(SICONFI), o Sistema de Coleta de Dados do Tribunal
de Contas, o Cadastro Único de Convênios (CAUC),
o Sistema de Registro de Operações de Crédito com o
Setor Público(CADIP) e o Cadastro Informativo de Crédito não Quitados do Setor Público Federal (CADIN).
Parágrafo Único – O GEMAT observadas as disposições legais e ouvido o Secretário Municipal de Fazenda,
poderá recorrer à contratação de serviços de consultoria
técnica, para realizar tarefas específicas de estudos,
levantamentos e pesquisas, para apoiar o desenvolvimento das atividades de elaboração e implantação do
projeto de modernização da administração municipal.
Art. 3º – Os órgãos da administração municipal,
especialmente a Coordenadoria de Planejamento
e Gestão Estratégica; a Controladoria Geral e as
Secretarias de Fazenda; de Educação; de Saúde; de
Desenvolvimento Econômico; de Administração e de
Recursos Humanos; assim como a Procuradoria Geral
do Município, prestarão todo o apoio necessário ao
desenvolvimento das atividades do GEMAT.
Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 26 de
dezembro de 2017.
BERNARDO ROSSI
Prefeito
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DECRETO Nº 316 de 26 de dezembro de 2017
Abre Crédito Suplementar e altera o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS,
usando de suas atribuições legais, com base no Art.
13 e 14, da Lei Municipal nº 7.484 de 03 de janeiro
de 2017 e Decreto nº 008 de 23 de janeiro de 2017, e
CONSIDERANDO, ainda, a indispensável adequação
da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos,
conforme solicitação constante no Proc. nº 50451/2017,
face às suas necessidades e atribuições,
DECRETA
Art. 1º – Fica aberto um Crédito Suplementar no
valor de R$ 199.000,00 (cento e noventa e nove mil
reais), em favor da Secretaria de Administração e de
Recursos Humanos.
Parágrafo Único – Os recursos para atendimento ao
presente crédito são provenientes de anulação parcial,
na forma do Inciso III, § 1º, do Art. 43, da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1964, conforme quadro anexo.
Art. 2º – Em consequência do disposto no artigo
supra, fica alterado na forma do anexo, o Quadro de
Detalhamento da Despesa – QDD, aprovado pela Lei
Municipal nº 7.484/2017.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 26 de
dezembro de 2017.
BERNARDO ROSSI
Prefeito
DECRETO Nº 317 de 26 de dezembro de 2017
Abre Crédito Suplementar e altera o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS,
usando de suas atribuições legais, com base no Art.
13 e 14, da Lei Municipal nº 7.484 de 03 de janeiro
de 2017 e Decreto nº 008 de 23 de janeiro de 2017, e
CONSIDERANDO, ainda, a indispensável
adequação do Instituto de Previdência e Assistência
Social do Servidor Público do Município de Petrópolis
– INPAS, conforme solicitação constante no Proc. nº
57017/2017, face às suas necessidades e atribuições,
DECRETA
Art. 1º – Fica aberto um Crédito Suplementar no
valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais),
em favor do Instituto de Previdência e Assistência Social
do Servidor Público do Município de Petrópolis – INPAS.
Parágrafo Único – Os recursos para atendimento ao
presente crédito são provenientes de anulação parcial,
na forma do Inciso III, § 1º, do Art. 43, da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1964, conforme quadro anexo.
Art. 2º – Em consequência do disposto no artigo
supra, fica alterado na forma do anexo, o Quadro de
Detalhamento da Despesa – QDD, aprovado pela Lei
Municipal nº 7.484/2017.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 26 de
dezembro de 2017.
BERNARDO ROSSI
Prefeito
DECRETO Nº 318 de 26 de dezembro de 2017
Abre Crédito Suplementar e altera o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD.
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS,
usando de suas atribuições legais, com base no Art.
13 e 14, da Lei Municipal nº 7.484 de 03 de janeiro
de 2017 e Decreto nº 008 de 23 de janeiro de 2017, e

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

CONSIDERANDO, ainda, a indispensável
adequação da Secretaria de Fazenda e dos Encargos
Gerais sob a supervisão da SEF, conforme solicitação
constante no Proc. nº 51930/2017, face às suas
necessidades e atribuições,

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 26 de
dezembro de 2017.

DECRETA

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

BERNARDO ROSSI
Prefeito
DECRETO Nº 319 de 26 de dezembro de 2017

Art. 1º – Fica aberto um Crédito Suplementar no
valor de R$ 911.000,00 (novecentos e onze mil reais),
em favor da Secretaria de Fazenda e dos Encargos
Gerais sob a supervisão da SEF.
Parágrafo Único – Os recursos para atendimento
ao presente crédito são provenientes de anulação
parcial, na forma do Inciso III, § 1º, do Art. 43, da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme
quadro anexo.
Art. 2º – Em consequência do disposto no artigo
supra, fica alterado na forma do anexo, o Quadro de
Detalhamento da Despesa – QDD, aprovado pela Lei
Municipal nº 7.484/2017.

Abre Crédito Suplementar e altera o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS,
usando de suas atribuições legais, com base no Art.
13 e 14, da Lei Municipal nº 7.484 de 03 de janeiro
de 2017 e Decreto nº 008 de 23 de janeiro de 2017, e
CONSIDERANDO, ainda, a indispensável
adequação do Fundo Municipal de Educação, conforme
solicitação constante no Proc. nº 57020/2017, face às
suas necessidades e atribuições,
DECRETA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR EM R$

FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

DESPESA

FONTE ACRÉSCIMO

Modernização de Sistemas de Informação
da Administração Pública

14.01.19.122.2018.2120

3.3.90.39.00

000

Encargos Patronais

22.02.04.272.2015.0002

3.1.91.13.00

000

CANCELAMENTO

199.000,00
199.000,00
199.000,00

199.000,00

ANEXO AO DECRETO Nº 317 de 26 de dezembro de 2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROJETO/ATIVIDADE
Administração Previdenciária

FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

DESPESA

31.01.09.122.2022.2137

3.1.90.11.00
3.1.90.94.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00

VALOR EM R$
FONTE ACRÉSCIMO

Encargos Municipais

31.01.28.846.2015.0001

3.3.90.47.00

033

Remuneração Previdenciária

31.01.28.846.2022.0004

3.3.90.01.00
3.3.90.01.00
3.3.90.03.00
3.3.90.91.00
3.3.90.92.00

000
033
033
033
033

3.3.90.30.00

000

Alimentação Escolar

18.02.12.361.2007.2048

CANCELAMENTO
100.000,00
3.800,00
5.900,00
900,00
13.000,00
7.000,00
5.900,00
6.100,00

033
033
033
033
033
033
033
033

18.000,00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Administração Fazendária

15.01.04.129.2003.2035

3.3.90.39.00

000

Encargos Municipais

22.01.04.122.2015.0001

3.2.90.21.00
4.6.90.71.00

000
000

Gestão de Procedimentos Administrativos

22.01.04.122.2015.2038

3.3.90.47.00

000

Encargos Municipais

22.01.28.846.2015.0001

3.2.90.21.00
3.3.90.47.00
3.3.90.91.00
4.6.90.71.00

000
000
000
000

FONTE ACRÉSCIMO

CANCELAMENTO

450.000,00
4.399,54
21.847,70
19.474,56
113.000,00
39.528,42
8.633,85
348.000,00

3.1.90.11.00
3.3.90.39.00

000
000

Encargos Patronais

18.02.10.122.2015.0002

3.3.90.91.00

000

3.752,06

Encargos Patronais

18.02.10.271.2015.0002

3.1.90.13.00

000

197.712,81

16.305,29
20.816,00

296.389,80

Encargos Patronais

18.02.10.272.2015.0002

3.1.91.13.00

000

Serviço de Média e Alta Complexidade

18.02.10.302.2009.2064

3.3.90.30.00

000

29.754,44

Encargos Patronais

22.02.04.271.2015.0002

3.1.90.13.00

000

208.536,49

Encargos Patronais

22.02.04.272.2015.0002

3.1.91.13.00

000

43.849,04
911.000,00

911.000,00

ANEXO AO DECRETO Nº 319 de 26 de dezembro de 2017

Atendimento em Ensino Fundamental

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESA

16.02.12.361.2007.2047

3.1.90.11.00
3.1.91.13.00

VALOR EM R$
FONTE ACRÉSCIMO
065
065

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 26 de
dezembro de 2017.
BERNARDO ROSSI
Prefeito

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de
suas atribuições legais, e de acordo com o despacho
homologatório exarado no Processo Disciplinar Administrativo nº 10134/2016,
RESOLVE com base na conclusão dos trabalhos da
Comissão Permanente de Inquérito e de acordo com o
disposto no Inciso II, Art. 209, da Lei nº 6.946/2012 –
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município, aplicar
a pena de DEMISSÃO ao Funcionário RENATO PIMENTA
NUCCI – Mat. nº 23069-3, Professor de Educação Básica
do Quadro Permanente, a partir de 01/08/2015.
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 26 de
dezembro de 2017.
BERNARDO ROSSI
Prefeito

Secretaria de Administração
e de Recursos Humanos

O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo designada pela Portaria
nº 352/12 de 10/10/12, publicada no Diário Oficial de 25/10/12, em cumprimento ao disposto
no artigo 244 da Lei Municipal nº 6.946/12, faz
saber que, fica citada a Sra. DESIREE SANTOS DA
COSTA, de que através dos autos de Inquérito
Administrativo nº 25241/17 levado a termo a
partir da Portaria nº 042/17 publicada no Diário
Oficial de Petrópolis/RJ de 16/09/17, se processa
a apuração da irregularidade apontada no
processo acima, qual seja: Abandono de cargo
e/ou inassiduidade habitual, tendo sido aberto
o prazo peremptório de 10 (dez) dias para
apresentação de DEFESA PRÉVIA escrita, a ser
apresentada na Secretaria de Saúde de Petrópolis, Avenida Barão do Rio Branco, 2846, Centro,
Petrópolis/RJ, salientando ser este o momento
oportuno para requerer as provas que pretende
produzir, inclusive e em especial a testemunhal,
devendo as testemunhas serem arroladas, caso
haja, nesta oportunidade, sob pena de preclusão. Ficando ciente, desde já, que a indiciada,
poderá constituir advogado em qualquer fase do
processo, inclusive para apresentação de defesa
prévia. Informações com Cristiane, Secretária da
CPIA Turma I, Tel. (24)2233-8893.

18.02.10.122.2008.2053

FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

630.000,00
850.000,00

Atenção ao Proﬁssional de Saúde

PROJETO/ATIVIDADE

Art. 2º – Em consequência do disposto no artigo
supra, fica alterado na forma do anexo, o Quadro de
Detalhamento da Despesa – QDD, aprovado pela Lei
Municipal nº 7.484/2017.

EDITAL DE CITAÇÃO

VALOR EM R$

DESPESA

Parágrafo Único – Os recursos para atendimento
ao presente crédito são provenientes de anulação
parcial, na forma do Inciso III, § 1º, do Art. 43, da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme
quadro anexo.

58.000,00
1.400,00

ANEXO AO DECRETO Nº 318 de 26 de dezembro de 2017
FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

Art. 1º – Fica aberto um Crédito Suplementar no
valor de R$ 1.078.000,00 (hum milhão e setenta e oito
mil reais), em favor do Fundo Municipal de Educação.

630.000,00
70.000,00
150.000,00

850.000,00
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PORTARIA Nº 1.097 de 26 de dezembro de 2017

ANEXO AO DECRETO Nº 316 de 26 de dezembro de 2017
PROJETO/ATIVIDADE

internet

CANCELAMENTO
1.078.000,00

1.078.000,00
1.078.000,00

1.078.000,00

Petrópolis, 11 de dezembro de 2017.
MARCELO LUIS DE SOUZA
Presidente da CPIA Turma 1
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EDITAL DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo designada pela Portaria nº
352/12 de 10/10/12, publicada no Diário Oficial
de 25/10/12, em cumprimento ao disposto no
artigo 244 da Lei Municipal nº 6.946/12, faz saber
que, fica citada a Sra. KATIA MARIA MARQUES
DE SOUZA, matrícula 7108, de que através dos
autos de Inquérito Administrativo nº 48820/17
levado a termo a partir da Portaria nº 049/17
publicada no Diário Oficial de Petrópolis/RJ de
18/10/17, se processa a apuração da irregularidade apontada no processo acima, qual seja:
Abandono de cargo e/ou inassiduidade habitual,
tendo sido aberto o prazo peremptório de 10
(dez) dias para apresentação de DEFESA PRÉVIA
escrita, a ser apresentada na Secretaria de Saúde
de Petrópolis, Avenida Barão do Rio Branco,
2846, Centro, Petrópolis/RJ, salientando ser este
o momento oportuno para requerer as provas
que pretende produzir, inclusive e em especial
a testemunhal, devendo as testemunhas serem
arroladas, caso haja, nesta oportunidade, sob
pena de preclusão. Ficando ciente, desde já, que
a indiciada, poderá constituir advogado em qualquer fase do processo, inclusive para apresentação
de defesa prévia. Informações com Cristiane,
Secretária da CPIA Turma I, Tel. (24)2233-8893.
Petrópolis, 12 de dezembro de 2017.
MARCELO LUIS DE SOUZA
Presidente da CPIA Turma 1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS
E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÕES ELETRÔNICOS
PE 30/17 – REGISTRO DE PREÇOS COM COTA
RESERVADA PARA MPE’S, PARA O PERÍODO
DE 06 (SEIS) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE,
PEIXE E FRANGO), PARA ATENDER AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL E UNIDADES ESCOLARES, Valor estimado: R$ 3.520.396,50. DATA/
HORA: 12/01/18 às 10h.
PE 31/17 – REGISTRO DE PREÇOS COM COTA
RESERVADA PARA MPE’S, PARA O PERÍODO
DE 06 (SEIS) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS
(BISCOITO DOCE E SALGADO), PARA ATENDER
AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E UNIDADES
ESCOLARES. Valor estimado: R$ 524.153,00.
DATA/HORA: 12/01/18 às 13h.
PE 32/17 – REGISTRO DE PREÇOS COM COTA
RESERVADA PARA MPE’S, PARA O PERÍODO
DE 06 (SEIS) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS
(FEIJÃO, FLOCOS DE MILHO E MACARRÃO),
PARA ATENDER AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL, ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
E UNIDADES ESCOLARES. Valor estimado: R$
435.931,30. DATA/HORA: 12/01/18 às 14h.
PE 33/17 – REGISTRO DE PREÇOS, PARA O
PERÍODO DE 06 (SEIS), PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS
(FARINHA, FERMENTO E MARGARINA), PARA
ATENDER AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL, ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
E UNIDADES ESCOLARES. Valor estimado: R$
69.354,00. DATA/HORA: 15/01/18 às 13h.
PE 38/17 – REGISTRO DE PREÇOS COM COTA
RESERVADA PARA MPE’S, PARA O PERÍODO
DE 06 (SEIS) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS
(ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO,
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AZEITE, ETC), PARA ATENDER AOS CENTROS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E UNIDADES ESCOLARES.
Valor estimado: R$ 867.336,85. DATA/HORA:
15/01/18 às 14h.
Editais completos e maiores informações a
partir de 28/12/17, nos “sites”: www.petropolis.rj.gov.br (link: Portal da Transparência – Licitações) e www.caixa.gov.br. Esclarecimentos:
Av. Barão do Rio Branco, nº 2.846, 3º andar,
Centro, Petrópolis/RJ, nos dias úteis, no horário
de 12h30 às 18h ou através do tel/fax: (0xx24)
2233-8202/8195.
Petrópolis, 20 de dezembro de 2017.
IRIS PALMA DE MAGALHÃES
Diretora do DELCA

SEHAC
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
(PROCEDIMENTO COMPETITIVO)
COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 081/2017
PROCESSO Nº 686/2017
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
O FORNECIMENTO DE FÓRMULAS INFANTIS,
PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. Apresentação de Proposta e Cadastramento a partir
de 03/01/2018 às 10h até 15/01/2018 às 10h,
no endereço eletrônico www.bionexo.com.br.
O Edital estará disponível no endereço
eletrônico citado (termos e condições) e
www.alcidescarneiro.com. Valor Estimado: R$
54.619,88. As solicitações de esclarecimentos
deverão ser encaminhadas ao Serviço Social
Autônomo do Hospital Alcides Carneiro – Setor
de Compras e Licitações, através dos endereços
eletrônicos: licita.julio@alcidescarneiro.com ou
pelo telefone (24) 2236-6677.
Petrópolis, 26/12/2017.
JORDANI FERNANDES RIBEIRO
Diretor-Presidente do SEHAC

AVISO DE LICITAÇÃO
(PROCEDIMENTO COMPETITIVO)
COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 082/2017
PROCESSO Nº 695/2017
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
O FORNECIMENTO DE MATERIAL PAR A
HEMODIÁLISE, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS)
MESES. Apresentação de Proposta e Cadastramento a partir de 28/12/2017 às 10h até
09/01/2018 às 10h, no endereço eletrônico
www.bionexo.com.br.
O Edital estará disponível no endereço
eletrônico citado (termos e condições) e
www.alcidescarneiro.com. Valor Estimado: R$
32.599,00. As solicitações de esclarecimentos
deverão ser encaminhadas ao Serviço Social
Autônomo do Hospital Alcides Carneiro – Setor
de Compras e Licitações, através dos endereços
eletrônicos: licita.julio@alcidescarneiro.com ou
pelo telefone (24) 2236-6677.
Petrópolis, 26/12/2017.
JORDANI FERNANDES RIBEIRO
Diretor-Presidente do SEHAC

PETRÓPOLIS ANO XXVI Nº 5340
27/12/2017
quarta-feira

AVISO DE LICITAÇÃO
(PROCEDIMENTO COMPETITIVO)
COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 083/2017
PROCESSO Nº 700/2017
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
O FORNECIMENTO DE PRÓTESES MAMÁRIAS
E EXPANSORES, EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. Apresentação de Proposta e Cadastramento a partir
de 28/12/2017 às 11h até 09/01/2018 às 11h,
no endereço eletrônico www.bionexo.com.br.
O Edital estará disponível no endereço
eletrônico citado (termos e condições) e www.
alcidescarneiro.com. Valor Estimado: R$ 32.850,00.
As solicitações de esclarecimentos deverão ser encaminhadas ao Serviço Social Autônomo do Hospital
Alcides Carneiro – Setor de Compras e Licitações,
através dos endereços eletrônicos: licita.julio@alcidescarneiro.com ou pelo telefone (24) 2236-6677.
Petrópolis, 26/12/2017.
JORDANI FERNANDES RIBEIRO
Diretor-Presidente do SEHAC

CPTRANS
PORTARIA Nº 30 de 26 de dezembro de 2017
O Diretor-Presidente da Companhia Petropolitana
de Trânsito e Transportes – CPTRANS, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias que lhe conferem as
Leis Municipais nºs 4.790/90, 5.331/97, 5398/98 e
5.971/03, RESOLVE convocar a 14ª Conferência Municipal de Trânsito e Transportes – CMTT, fazendo publicar o seu Regimento Interno, nos seguintes termos:
14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
E TRANSPORTES – 14ª CMTT
TEMA
“A OTIMIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO
E A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA”
REGIMENTO INTERNO
CAPÍTULO I
BASE LEGAL
Art. 1º – O Decreto Municipal nº 097, de 12 de junho
de 2.001, que alterou o Decreto de criação do Conselho
Municipal de Transportes – COMUTRAN, determina que
os representantes da Comunidade serão eleitos anualmente durante a Conferência Municipal de Trânsito e
Transportes – CMTT, ora em sua décima-quarta edição.
Art. 2º – É incumbência do Presidente do COMUTRAN
e Presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes – CPTrans, nos termos do Art. 24 do Decreto citado,
a deliberação sobre o Regimento Interno da 14ª CMTT.
CAPÍTULO II
OBJETIVOS, CONVOCAÇÃO,
REALIZAÇÃO E PARTICIPANTES
Art. 3º – O objetivo da 14ª CMTT é a eleição de 11
(onze) representantes da comunidade no COMUTRAN,
para mandatos de um ano, a partir da data da eleição.
Art. 4º – A convocação da 14ª CMTT é, por oportuno, feita através da presente Portaria, devidamente
assinada pelo Presidente da CPTrans e publicada no
Diário Oficial do Município, além da divulgação através
de página de Internet da CPTrans.
Art. 5º – A 14ª CMTT, cujo tema será “A OTIMIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO E A MELHORIA
DA MOBILIDADE URBANA”, será realizada nos dias
26 e 27 de janeiro de 2018, no Palácio de Cristal, na
Rua Alfredo Pachá, Centro, Petrópolis, RJ, a partir das
19h e até às 21h no dia 26 e a partir das 8h até às
13h, no dia 27, com qualquer quorum, com a posse
dos eleitos e encerramento dos trabalhos.

PETRÓPOLIS A NO XXVI Nº 5340
27/12/2017
quarta-feira

Art. 6º – Podem participar da 14ª CMTT com direito à voz e voto, entidades com sede em Petrópolis e
todos os cidadãos e cidadãs, residentes em Petrópolis,
que já tenham completado 18 (dezoito) anos, que se
inscreverem junto à CPTrans, como candidato, ou, ainda,
como eleitor, a partir da publicação da presente Portaria.
§ 1º – A inscrição presencial deve ser feita exclusivamente na sede da CPTrans, das 09h00 às 17h30min,
como candidato: até o dia 12/01/2018. Como eleitor:
até o dia 24/01/2018, preenchendo o interessado a
ficha que conterá as seguintes informações: nome
completo, endereço, telefone, e-mail, número de CPF
ou CNPJ, e número de identidade, para pessoas físicas,
além de indicar se deseja ser eleitor ou candidato.
§2º – Fica criada a Comissão de Julgamento de
Inscrições (CJI) à 14ª CMTT, a ser composta por 03
(três) empregados da CPTRANS.
§ 3º – A entidade que se inscrever terá que
indicar, no momento da inscrição, o nome de seu
representante legal, a ser comprovado em documento
próprio, sob pena de perder a condição de eleitor/
candidato pretendida na 14ª CMTT.
§4º – É vedada a inscrição como candidato do
representante legal de entidade concorrente à eleição
da 14ª CMTT.
§ 5º – A inscrição de que trata o parágrafo
primeiro também poderá ser feita por formulário
disponibilizado na página da CPTrans – http://www.
petropolis.rj.gov.br/e-gov/cptrans/cmtt_2018/sendo
que para candidato: até as 23h59 do dia 12/01/2018,
e, para eleitor: até às 23h59 do dia 24/01/2018.
Art. 7º – A CPTRANS publicará até o dia 15/01/2018
no site http://www.petropolis.rj.gov.br/e-gov/cptrans/
cmtt_2018/ a listagem prévia de candidatos inscritos
para a 14ª CMTT, abrindo prazo até o dia 17/01/2018
para apresentação de impugnações.
§1º – As impugnações mencionadas no caput
deste artigo só serão admitidas se entregues na sede
da CPTRANS, no horário das 9h às 17h30.
§2º – A CJI da 14ª CMTT, até o dia 18/01/2018
julgará as candidaturas inscritas, impugnações apresentadas e, ato contínuo, a CPTRANS fará publicar,
até 19/01/2018, em seu site http://www.petropolis.
rj.gov.br/e-gov/cptrans/cmtt_2018/ o resultado final
das inscrições deferidas para candidatos na 14ª CMTT.
§3º – Da decisão da CJI, de que trata o parágrafo
anterior, caberá, ao interessado, recurso, dirigido ao
Diretor-Presidente da CPTRANS, até o dia 22/01/2018
que decidirá e fará publicar o resultado do recurso no
site http://www.petropolis.rj.gov.br/e-gov/cptrans/
cmtt_2018/ até o dia 24/01/2018.
CAPÍTULO III
DA MESA DIRETORA E DA
CONDUÇÃO DOS TRABALHOS
Art. 8º – A Mesa Diretora da 14ª CMTT será determinada pelo Presidente da CPTRans que atuará como
Presidente da Conferência, 2 vice-presidentes, demais
membros selecionados, e por um Secretário ad hoc, que
será convidado pelo Presidente dentre os presentes e referendado pelo Plenário, com a atribuição de elaborar a ata.
Art. 9º – A Mesa terá a assessorá-la 03 (três) responsáveis pelo processo eleitoral, previamente selecionados
pelo Presidente da 14ª CMTT dentre os empregados da
CPTrans e apresentados ao Plenário no início dos trabalhos, junto aos quais atuarão 06 (seis) fiscais voluntários ou
escolhidos pela Mesa dentre os eleitores e referendados
pelo Plenário, mais os fiscais indicados pelos candidatos.
§ 1º – Os fiscais não poderão interferir nos trabalhos
das mesas, nem tentar convencer eleitores nos locais de
votação, sob pena de advertência pelos membros da mesa,
podendo, em caso de reincidência, serem descredenciados.
§ 2º – Cada candidato poderá indicar 1 (um) fiscal, que
terá livre acesso ao local de votação e apuração de votos.
§ 3º – A indicação de fiscais pelos candidatos
conforme supracitado é facultativo.
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§ 4º – Caso algum fiscal indicado falte se ausente
no segundo dia da conferência, qualquer parte interessada inscrita na conferência poderá solicitar recurso
para sua substituição, julgado pela Mesa Diretora.
Art. 10 – Caberá ao Presidente da 14ª CMTT, substituído eventualmente pelo Vice-Presidente, conduzir os
trabalhos e as votações, e deliberar sobre os casos omissos, contando com a presença de um Consultor Jurídico
da CPTrans, que fornecerá o seu parecer, anotado em ata.
Art. 11 – A 14ª CMTT será composta por 2 dias de
trabalho, onde no primeiro dar-se-á a aprovação do regimento da conferência, e a segunda parte, a correr no dia
subsequente, composta de programação a ser divulgada
pela CPTRANS, acrescida da apuração dos votos do processo eleitoral que ocorrerá no transcurso da Conferência
e que escolherá os representantes da Comunidade.
CAPÍTULO IV
DO PROCESSO ELEITORAL
Art. 12 – Ao abrir os trabalhos da 14ª CMTT, o
Presidente dará por iniciado o processo eleitoral de
votação dos representantes da comunidade, membros
do COMUTRAN e informará que as cédulas eleitorais
serão entregues no ato de entrada no local de votação
e que o processo de votação estará aberto no horário
compreendido das 10h até às 12h30, com urnas
dispostas a receber os votos dos eleitores, conforme
orientações prestadas.
Art. 13 – O voto é secreto e a cédula conterá os
nomes de todos os candidatos que se apresentaram
como tal quando do preenchimento da ficha de inscrição,
reservado um espaço diante de cada nome para que o
eleitor ou eleitora da categoria correspondente assinale
com um “X” os integrantes da representação de sua
preferência, em número correspondente à representação
prevista pelo decreto nº 097/2001.
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Civil, havendo urna disponível para o recebimento dos
votos dos eleitores inscritos, ocorrendo a apuração dos
votos coletados na 2ª Parte da Conferência.
§ 1º – É vedada, sob qualquer justificativa, a troca
da cédula eleitoral recebida pelo eleitor no ato do seu
credenciamento.
§ 2º – As cédulas de votação serão numeradas
e dispostas em ordem aleatória, facultado aos fiscais
da eleição a verificação das cédulas e sua ordenação.
Art. 21 – Os procedimentos da votação serão
os seguintes:
I – o eleitor apresentar-se-á à mesa receptora
de votos portando documento com fotografia,
entregando-o ao responsável;
II– não havendo dúvidas sobre a identificação
do eleitor, o mesário verificará se o mesmo consta da
listagem e da respectiva folha de votação, assinará o
verso da folha, e autorizará o seu ingresso na cabine
de votação e posterior depósito do voto na urna;
III– deve-se autorizar, ao eleitor, firmar a sua
assinatura na folha de votação, antes do depósito do
seu voto na urna;
IV– deve-se devolver, ao eleitor, o seu documento
de identificação, após o depósito do seu sufrágio.
V– ao final do processo de votação é entregue
todo o material utilizado no processo eleitoral à respectiva mesa apuradora dos votos;
§ 1° – A não apresentação de documento de
identificação, na forma supra, poderá ser motivo
de impedimento ao exercício do voto, por parte de
qualquer membro da mesa ou de qualquer fiscal.
§ 2° – O nome do eleitor deverá constar no
cadastro de eleitores, como também da respectiva
folha de votação.

Art. 14 – Prazo de quinze minutos antes do início
da votação será assegurado, pelo responsável, para
que os eleitores tomem conhecimento dos nomes, esclareçam as suas dúvidas e preencham as suas cédulas,
findo o qual o responsável pela urna organizará a fila
para o exercício do voto.

§ 3° – Os componentes da mesa, os candidatos
e os fiscais terão prioridade para votar.

Art. 15 – Cada eleitor receberá no dia da CMTT
uma cédula cabendo-lhe depositá-la na urna pessoalmente e individualmente.

CAPÍTULO V
DAS MESAS APURADORAS
DE VOTOS E APURAÇÃO

Art. 16 – Quinze minutos antes do horário definido para início da apuração, o Presidente da 14ª CMTT
dará por encerrado o processo de votação e, com o
auxílio dos dois assistentes e sob a fiscalização dos
seis fiscais, procederá à apuração, computando cada
cédula depositada e contando os votos por candidato,
resultando eleitos como efetivos os 11 (onze) mais
votados e como suplentes os 11 (onze) mais votados
a seguir e em ordem decrescente.

Art. 23 – A apuração dos votos será feita pela
Mesa Diretora.

Art. 17 – Assinadas as folhas de apuração pelos
responsáveis, e pelos fiscais que desejarem fazê-lo,
os resultados serão proclamados pela Mesa, tendo os
resultados inscritos na ata da 14ª CMTT.

Art. 22 – Sob nenhuma hipótese, será admitido
o voto por procuração.

Art. 24 – Compete à Mesa Diretora durante à
apuração de votos:
I – Examinar os mapas e as urnas;
II – Julgar a legalidade dos votos em separado;
III – Proceder à contagem preliminar dos sufrágios,
confrontando-os com o número de votantes registrados nos mapas de recepção de votos;
IV – Separar os votos por nomes sufragados de
forma individual, inclusive os votos nulos e brancos,
os quais serão devidamente inutilizados;

Art. 18 – As entidades eleitas na 14ª CMTT terão
o prazo de 30 (trinta) dias para comprovar junto à
CPTRANS, seus representantes legais, nos termos dos
seus documentos próprios, bem como indicar o seu
representante suplente.

V – Dirimir a validade ou nulidade de voto, em
caso de impugnação;

§ 1º – As entidades que não cumprirem o disposto
no caput deste artigo perderão o seu direito à vaga,
sendo a mesma preenchida pela lista de suplentes, a
partir do 12º mais votado.

Art. 25 – O voto será considerado nulo pelas
mesas apuradoras nos seguintes casos:

§ 2º – Os assentos não preenchidos não prejudicarão
o funcionamento do COMUTRAN, não sendo contados
para efeito de quorum e cálculos de maioria absoluta.
Art. 19 – As formas de divulgação das candidaturas restringir-se-ão a documentos e panfletos apresentados de modo a preservar o caráter de austeridade,
imprescindível a uma consulta desta natureza.
Art. 20 – O processo eleitoral se dará no transcurso
da 14ª CMTT, com o recebimento, ao entrar em área específica de votação, da cédula de eleição com os nomes dos
candidatos ao COMUTRAN representantes da Sociedade

VI – Efetuar a contagem final dos votos, registrando-a nos mapas competentes;

I. Na hipótese de a cédula não corresponder às
formalidades de que trata esta Norma;
II. Falta da rubrica do presidente;
III. Em caso de o voto identificar o eleitor;
IV. Na hipótese de rasura na cédula eleitoral;
V. Quando constarem, na cédula, mensagens ou
quaisquer impressões visíveis;
VI. Se o voto for assinalado fora do quadrilátero.
VII. Se ultrapassar o número de onze representantes.
Art. 26 – Em caso de empate, assumirá aquele
candidato, ou seu representante para o caso de instituições, que tenha maior idade.
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DA ATA
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Nome

Art. 27 – O Presidente encerrará os trabalhos e a
ata elaborada, caso não haja nenhum impedimento
ou motivo relevante, será assinada pelo mesmo e
pelo Secretário nomeado sendo oportunamente encaminhada para publicação para ampla informação.
Mauro Henrique Ribeiro de Oliveira
Presidente do COMUTRAN

Secretaria de Serviços,
Segurança e Ordem Publica
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS
Para tratar assunto de seus interesses, o chefe dos
cemitérios, solicita o comparecimento, urgente, das pessoas
responsáveis pela locação de gavetões ocupados pelos inumados abaixo relacionados, à Administração do Cemitério
Municipal, até as datas de vencimento, impreterivelmente.
Nome
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Vencimento

JOSE CARLOS DOS SANTOS BERNARDES.........01/12/2017
Quadra 15 D, 3º Platô, Fila A, Ordem 03
PALMERIO BECKER..............................................01/12/2017
Quadra 11 Fundos, 3º Platô, Fila A, Ordem 04
ARACY DOS REIS GOMES...................................02/12/2017
Quadra 16 Direito, 2º Platô, Fila A, Ordem 07
EDUARDO DOS SANTOS LIMA DE OLIVEIRA.....02/12/2017
Quadra 11 Fundos, 3º Platô, Fila A, Ordem 12
MARIA DAS GRAÇAS BATISTA RAMOS.............02/12/2017
Quadra 07 Inf. Di, 1º Platô, Fila B, Ordem 04
NADIR VITORINO DE OLIVEIRA...........................03/12/2017
Quadra 11 Fundos, 4º Platô, Fila B, Ordem 14
ANTONIO BONIFACIO DA SILVA.........................03/12/2017
Quadra 11 Esquerdo, 1º Platô, Fila B, Ordem 17
JOSÉ CARLOS VIEIRA AFFONSO.........................03/12/2017
Quadra 11 Direito, 4º Platô, Fila B, Ordem 30
ARNALDO KRAES................................................04/12/2017
Quadra 09, 2º Platô, Fila B, Ordem 05
MARIA DAS GRAÇAS DOS REIS MEDEIROS......04/12/2017
Quadra 11 Esquerdo, 1º Platô, Fila C, Ordem 15
HAROLDO ADSALAO DA SILVA..........................05/12/2017
Quadra 04, 1º Platô, Fila A, Ordem 04
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MARIA HELENA RODRIGUES LOMAR................16/12/2017
Quadra 11 Direito, 1º Platô, Fila B, Ordem 30

MARIA APARECIDA DOS SANTOS FAUSTINO...28/12/2017
Quadra 11 Fundos, 7º Platô, Fila B, Ordem 03

LUIZ ANTONIO GOMES DA COSTA....................16/12/2017
Quadra 15 C, 1º Platô, Fila C, Ordem 16

LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA......................28/12/2017
Quadra 11 Direito. 1º Platô, Fila B, Ordem 33

WANDERLEY DOMINGUES PAIVA......................17/12/2017
Quadra 09, 1º Platô, Fila A, Ordem 02

ROBERTO SOUZA SILVA.......................................28/12/2017
Quadra 09, 2º Platô, Fila C, Ordem 27

OLIVIA GOMES DEFAVERI....................................17/12/2017
Quadra 11 Esquerdo, 2º Platô, Fila C, Ordem 09

LUIZA MARIA DE JESUS.......................................29/12/2017
Quadra 11 Fundos, 5º Platô, Fila A, Ordem 14

NYMPHA RODOVALHO GALL............................17/12/2017
Quadra 11 Direito, 1º Platô, Fila C, Ordem 19

MANUEL DAVID MARQUES VIEGAS..................30/12/2017
Quadra 11 Fundos, 9º Platô, Fila A, Ordem 07

ANTONIO MARCIO DE ALMEIDA.......................18/12/2017
Quadra 11 Fundos, 9º Platô, Fila A, Ordem 19

AROLDO SCHUAIQUERT.....................................30/12/2017
Quadra 11 Fundos, 9º Platô, Fila A, Ordem 12

MARCOS FRANCISCO COELHO.........................18/12/2017
Quadra 11 Direito, 1º Platô, Fila B, Ordem 27

MARLI FERNANDES..............................................30/12/2017
Quadra 11 Fundos, 9º Platô, Fila A, Ordem 13

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA........................18/12/2017
Quadra 11 Direito, 2º Platô, Fila C, Ordem 26

REGINA JOANA DE OLIVEIRA..............................31/12/2017
Quadra 11 Fundos, 9º Platô, Fila A, Ordem 02

JORGELINA DO VALE PEREIRA............................19/12/2017
Quadra 11 Fundos, 1º Platô, Fila A, Ordem 04

MARLENE AZEVEDO DA SILVA...........................31/12/2017
Quadra 11 Fundos, 9º Platô, Fila A, Ordem 04

MARIA DA GLORIA GUIMARÃES.......................19/12/2017
Quadra 11 Fundos, 9º Platô, Fila A, Ordem 17

CREUSA BARRIOLA DOS S. CLEVELANDE.........31/12/2017
Quadra 11 Fundos, 9º Platô, Fila A, Ordem 08

JOSÉ IZAIAS DO NASCIMENTO...........................19/12/2017
Quadra 09, 3º Platô, Fila A, Ordem 17

MARGARIDA CEZARIO DE OLIVEIRA.................31/12/2017
Quadra 09, 3º Platô, Fila A, Ordem 15

NADYR BARBOSA DOS SANTOS........................19/12/2017
Quadra 07 Inf. Di, 1º Platô, Fila B, Ordem 02

MARIA CARMELIA AGRELLI SARMENTO...........31/12/2017
Quadra 11 Fundos, 9º Platô, Fila B, Ordem 17

NATI MORTO DE DAYANE DE M. C. OLIVEIRA..19/12/2017
Quadra 09 Novos, 1º Platô, Fila B, Ordem 06

AVELINO DOS SANTOS........................................31/12/2017
Quadra 11 Direito, 3º Platô, Fila C, Ordem 15

NAIR MARIA DE OLIVEIRA...................................19/12/2017
Quadra 09, 3º Platô, Fila B, Ordem 29

CEMITÉRIO ITAIPAVA

HAMILTON COELHO VIEIRA................................20/12/2017
Quadra 11 Esquerdo, 1º Platô, Fila A, Ordem 02
MIGUEL JORGE PIMENTEL DO AMARAL...........20/12/2017
Quadra 11 Fundos, 9º Platô, Fila A, Ordem 06
JOSÉ MARIA DA SILVA.........................................20/12/2017
Quadra 09, 3º Platô, Fila A, Ordem 08
MANOEL PEREIRA MORGADO NETO................21/12/2017
Quadra 11 Fundos, 5º Platô, Fila A, Ordem 18
JOÃO PEREIRA NUNES.........................................21/12/2017
Quadra 11 Esquerdo, 1º Platô, Fila B, Ordem 01
JOÃO DA SILVA FORÇA.......................................21/12/2017
Quadra 11 Fundos, 1º Platô, Fila B, Ordem 10
MAVILDE DAS DORES GIARDINI.........................22/12/2017
Quadra 15 D, 3º Platô, Fila A, Ordem 11
FRANCISCO OSORIO DA SILVA...........................22/12/2017
Quadra 11 Fundos, 9º Platô, Fila A, Ordem 14

IRENE PEREIRA ESTEVES.......................................05/12/2017
Quadra 09, 1º Platô, Fila C, Ordem 07

MARCOS ANDERSON DA SILVA SIMÕES...........22/12/2017
Quadra 11 Fundos, 4º Platô, Fila B, Ordem 06

DERMEVAL EDUARDO FILHO.............................06/12/2017
Quadra 11 Fundos, 7º Platô, Fila A, Ordem 02

WALDYR VICENTE FERREIRA...............................23/12/2017
Quadra 11 Fundos, 9º Platô, Fila A, Ordem 01

MARIA ANTONIA DE BEM RAMOS....................06/12/2017
Quadra 11 Fundos, 4º Platô, Fila A, Ordem 04

MARIA DA GLORIA BERNARDO.........................23/12/2017
Quadra 11 Fundos, 9º Platô, Fila A, Ordem 05

ANTONIA ROSA FURTADO PEREIRA...................07/12/2017
Quadra 11 Fundos, 2º Platô, Fila B, Ordem 05

ARTUR LUIZ GONÇALVES DA MOTTA...............23/12/2017
Quadra 11 Fundos, 5º Platô, Fila C, Ordem 14

LUIZ CAMARA LIMA............................................08/12/2017
Quadra 11 Fundos, 4º Platô, Fila B, Ordem 19

MARCOS SANT’ANNA SEVERO..........................24/12/2017
Quadra 11 Direito, 7º Platô, Fila A, Ordem 02

LUIZ FERNANDO REIBOLT....................................09/12/2017
Quadra 15 D, 3º Platô, Fila A, Ordem 06

GERALDO ORTELINO DA SILVA...........................24/12/2017
Quadra 11 Fundos, 9º Platô, Fila A, Ordem 03

YEDA DE CARVALHO BOTTENTUIT....................09/12/2017
Quadra 09, 2º Platô, Fila A, Ordem 11

LIRO GOMES DAMASCENO...............................24/12/2017
Quadra 11 Esquerdo, 1º Platô, Fila A, Ordem 04

FRANCISCA DOS SANTOS DA CRUZ.................09/12/2017
Quadra 11 Direito, 4º Platô, Fila A, Ordem 18

LUIZ DE SOUZA....................................................24/12/2017
Quadra 11 Direito, 3º Platô, Fila A, Ordem 21

JOSÉ SEVERINO GONÇALVES..............................09/12/2017
Quadra 11 Fundos, 5º Platô, Fila B, Ordem 10

MIGUEL SEBASTIÃO DOS SANTOS.....................25/12/2017
Quadra 11 Direito, 5º Platô, Fila B, Ordem 21

NATI MORTO DE MARIA A. G ALMEIDA...........09/12/2017
Quadra 09, 1º Platô, Fila B, Ordem 12

MARTA DE SOUZA WERNECK............................25/12/2017
Quadra 09, 3º Platô, Fila B, Ordem 21

JOSÉ MARIA MARQUES DA SILVA......................13/12/2017
Quadra 11 Fundos, 4º Platô, Fila A, Ordem 12

PAULO CESAR FRANCISCO.................................26/12/2017
Quadra 11 Fundos, 9º Platô, Fila A, Ordem 09

MARIA JOSE DE SOUZA CHRISTO......................13/12/2017
Quadra 11 Esquerdo, 1º Platô, Fila C, Ordem 10

JOSÉ EDUARDO DA SILVA...................................27/12/2017
Quadra 15 D, 3º Platô, Fila A, Ordem 04

GLORIA DA SILVA CAETANO..............................15/12/2017
Quadra 11 Fundos, 4º Platô, Fila A, Ordem 14

MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOES..............................27/12/2017
Quadra 15 D, 3º Platô, Fila A, Ordem 08

DEVANIR GOMES XAVIER...................................15/12/2017
Quadra 15 C, 3º Platô, Fila B, Ordem 06

JOSÉ POTIGUARI FERRAZ DOS SANTOS.............27/12/2017
Quadra 11 Fundos, 1º Platô, Fila B, Ordem 09

ALZIRA DE MEDEIROS GABRIEL..........................16/12/2017
Quadra 11 Direito, 1º Platô, Fila B Ordem 04

MARCOS GARCIA DOS SANTOS.......................28/12/2017
Quadra 11 Fundos, 9º Platô, Fila A, Ordem 10

GAVETA
OSWALDO DOS SANTOS....................................03/12/2017
Quadra 09, 2º Platô, Fila B, Ordem 13
JULIO CESAR DA SILVA CASTRO.........................05/12/2017
Quadra 09, 2º Platô, Fila B, Ordem 14
RUBEN RODRIGUES DA SILVEIRA........................06/12/2017
Quadra 09, 2º Platô, Fila B, Ordem 15
MARIAO DIAS DA SILVA......................................07/12/2017
Quadra 09, 2º Platô, Fila B, Ordem 16
NILDA RITA DE JESUS FERNANDES.....................13/12/2017
Quadra 09, 2º Platô, Fila B, Ordem 21
MARIA AUGUSTA BARBEIRO LEONARDO.........16/12/2017
Quadra 09, 2º Platô, Fila B, Ordem 22
PEDRO HENRIQUE COSTA DA SILVA..................16/12/2017
Quadra 09, 2º Platô, Fila B, Ordem 23
JOÃO RODRIGUES...............................................18/12/2017
Quadra 09, 2º Platô, Fila B, Ordem 26
LUIZ CARLOS DE SOUZA ANDRADE..................18/12/2017
Quadra 09, 2º Platô, Fila B, Ordem 24
JOÃO FONSECA DE MOISES...............................18/12/2017
Quadra 09, 2º Platô, Fila B, Ordem 25
MANOEL CUSTODIO DE MIRANDA...................19/12/2017
Quadra 09, 2º Platô, Fila B, Ordem 28
ANNA DA ROCHA VITORIO................................19/12/2017
Quadra 09, 2º Platô, Fila B, Ordem 27
VERA DA CONCEIÇÃO M. LEONARDO.............20/12/2017
Quadra 09, 2º Platô, Fila B, Ordem 29
ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS TERRA.........25/12/2017
Quadra 09, 2º Platô, Fila B, Ordem 30
RENATA DA ROCHA MOURA.............................27/12/2017
Quadra 09, 2º Platô, Fila B, Ordem 31
SEBASTIÃO GARCIA QUIRINO............................28/12/2017
Quadra 09, 2º Platô, Fila B, Ordem 32
SEBASTIÃO SILVA DE ALMEIDA..........................28/12/2017
Quadra 09, 2º Platô, Fila B, Ordem 33
MARIA DUTRA BALTAR.......................................29/12/2017
Quadra 09, 2º Platô, Fila B, Ordem 34
MANOEL SILVA.....................................................30/12/2017
Quadra 09, 2º Platô, Fila C, Ordem 01
JOSÉ MIGUEL AFONSO FILHO.............................31/12/2017
Quadra 09, 2º Platô, Fila C, Ordem 02
Aos 24 dias do mês de novembro de dois mil e dezessete.
ULISSES DOS REIS SAMPAIO
Chefe do Departamento
de Administração dos Cemitérios

