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PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 712/19

PORTARIAS
PORTARIA Nº 710/19
LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei
Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT,
RESOLVE
RETIFICAR a Portaria nº 669/19 de 1º de outubro de 2019, onde o período correto da Licença Prêmio por Assiduidade da Senhora NINFA APARECIDA SEVERINO, ocupante do cargo de Monitora Social, é de 03
(três) meses, a contar de 02 de outubro de 2019 até 1º de janeiro de 2020.

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 03 (três)
meses, a contar de 1º de outubro de 2019 até 31 de dezembro de 2019, a
Senhora ELIANE FATIMA BERTOGLIO SCHULTZ, ocupante do cargo
de Professora Pedagoga.
Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 1º de outubro de 2019.

Registre-se e Publique-se com efeito retroativo a 02 de outubro de 2019.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL
Em 25 de outubro de 2019.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 25 de outubro de 2019.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.

ELO.

PORTARIA Nº 713/19
PORTARIA Nº 711/19
LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e de conformidade com a Lei Federal 8.666/93,
RESOLVE
Artigo 1º - Constituir a Comissão de Avaliação e Alienação em Leilão
Público, com os Membros abaixo nomeados, com a responsabilidade de
realizar todos os atos e procedimentos necessários para o melhor resultado e
aperfeiçoamento do leilão, podendo alienar imóveis de propriedade do
Município, bens móveis diversos que se encontram em diferentes estados de
conservação, sucatas ou sucateados, anti-econômicos, inservíveis, irrecuperáveis, ou reaproveitáveis por terceiros:
Titulares
Presidente – YURI LIMA CABRAL
Membro – LINDISLEY CONCEIÇÃO DOS SANTOS
Membro – JOSÉ FELIX DA COSTA
Suplentes
IMIRENE ARAUJO DE SOUZA
CHARLENE BELO DA SILVA
Artigo 2º - O Leilão será realizado na forma da Lei Federal nº 8.666/93 das
Licitações e Contratos e pelo Edital completo, e será conduzido por Leiloeiro Público Oficial do Estado, que será devidamente nomeado para o objetivo fim da alienação.

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 01 (um) mês,
a contar de 1º de outubro de 2019 até 31 de outubro de 2019, a Senhora
NEUZA PIENIZ, ocupante do cargo de Supervisora Educacional.
Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 1º de outubro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 25 de outubro de 2019.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

Artigo 3º - A presente Portaria tem validade de 01 (um) ano, a contar desta
data, devendo a Comissão prestar contas dos Leilões e encerrar suas atividades.
Registre-se e Publique-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 25 de outubro de 2019
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

ELO.

ELO.
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PORTARIA Nº 714/19

PORTARIA Nº 717/19

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT,

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de
suas atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei
Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT,

RESOLVE

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 03( três)
meses, a contar de 1º de outubro de 2019 até 31 de dezembro de 2019, a
Senhora LUZENIR PINTO DA SILVA, ocupante do cargo de Professora
Pedagoga.

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 02( dois)
meses, a contar de 21 de outubro de 2019 até 20 de dezembro de 2019, a
Senhora JOSILEIDE MARLA MEDEIROS, ocupante do cargo de
Professora de Geografia.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 1º de outubro de 2019.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 21 de outubro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 25 de outubro de 2019.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 25 de outubro de 2019.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.

ELO.
PORTARIA Nº 718/19

PORTARIA Nº 715/19
LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT,

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de
suas atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei
Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT,
RESOLVE

RESOLVE
Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 03 (três)
meses, a contar de 1º de outubro de 2019 até 31 de dezembro de 2019, o
Senhor REGINALDO SOUZA ROSA, ocupante do cargo de Professor
Pedagogo.

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 03(três)
meses, a contar de 14 de outubro de 2019 até 13 de janeiro de 2020, ao
Senhor PAULO PEREIRA DOS SANTOS, ocupante do cargo de Vigia.
Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 14 de outubro de 2019.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 1º de outubro de 2019.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 25 de outubro de 2019.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 25 de outubro de 2019.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.

PORTARIA Nº 719/19
PORTARIA Nº 716/19

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 03( três)
meses, a contar de 03 de outubro de 2019 até 02 de janeiro de 2020, a Senhora LEIDYLAURA PEREIRA NELIS, ocupante do cargo de Auxiliar de
Serviços Gerais.

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de
suas atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei
Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 02(dois)
meses, a contar de 21 de outubro de 2019 até 20 de dezembro de 2019, a
Senhora ADELIA NUNES REZENDE, ocupante do cargo de Auxiliar
de Serviços Gerais.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 21 de outubro de 2019.
Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 03 de outubro de 2019.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 25 de outubro de 2019.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 25 de outubro de 2019.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.
ELO.
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PORTARIA Nº 720/19

PORTARIA Nº 723/19

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT,

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de
suas atribuições legais,

RESOLVE

Exonerar, a pedido da mesma, a Senhora ADAILDA NUNES DE ALMEIDA, que exercia a função de Monitora Social, designada pela Portaria nº 365/16.

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 03(três)
meses, a contar de 04 de outubro de 2019 até 03 de janeiro de 2020, a Senhora GENECI DE JESUS ALVES, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

RESOLVE

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 21 de outubro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 25 de outubro de 2019.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 04 de outubro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 25 de outubro de 2019.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

ELO.
PORTARIA Nº 724/19

ELO.
PORTARIA Nº 721/19
LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT,

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de
suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 110 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT,

RESOLVE

RESOLVE
Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 02(dois)
meses, a contar de 21 de outubro de 2019 até 20 de dezembro de 2019, a
Senhora ILMA DE SOUZA MATOS, ocupante do cargo de Auxiliar de
Serviços Gerais.

Conceder Licença para Tratar de Assuntos Particulares, por um período
de 02 (dois) anos, a contar de 1º de outubro de 2019 a 30 de setembro de
2021, para a Senhora ELIANE ALVES VIEIRA, ocupante do cargo de
Auxiliar Educacional.
Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 1º de outubro de 2019.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 21 de outubro de 2019.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 25 de outubro de 2019.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 25 de outubro de 2019.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.

ELO.

PORTARIA Nº 725/19
PORTARIA Nº 722/19

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT,

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE

Conceder Elevação de Classe ao servidor relacionado abaixo, prevista no
inciso III, parágrafo único do artigo 4º e do artigo 34 da Lei Municipal nº
681 de 27 de setembro de 2001, enquadrando na seguinte Classe:
CLASSE “C”

RESOLVE

NOME
IRANILZA ROSA SAMPAIO REIS

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 02(dois)
meses, a contar de 21 de outubro de 2019 até 20 de dezembro de 2019, a
Senhora ADRIANA MOREIRA DO CANTO, ocupante do cargo de
Professora Pedagoga.

ELO.

VIGÊNCIA
OUTUBRO
DE 2019

Registre-se e Publique-se.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 21 de outubro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 25 de outubro de 2019.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

CARGO
PROFESSORA
PEDAGOGO

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 25 de outubro de 2019.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

ELO.
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PORTARIA Nº 727/19
LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE
Conceder Elevação de Padrão de Vencimento aos servidores relacionados abaixo, prevista no artigo 38 da Lei Municipal nº 704 de
20 de dezembro de 2001, enquadrando no seguinte Padrão de Vencimento:
Padrão de Vencimento “B”
NOME

CARGO

VIGÊNCIA

ADILMA MARTINS DA SILVA MORAES

MEDICO 40H SM

JUNHO/2019

BENEDITO FRANCELINO DE SOUZA JUNIO

MEDICO 40H SM

JUNHO/2019

EDER MARTINS FERREIRA

PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA

ABRIL/2019

JAQUELINE MATOS DA CROCE

MEDICO 40H SM

JUNHO/2019

PAULO MONIZ DE ARAGÃO PORCIUNCULA

MEDICO 40H SM

JUNHO/2019

ROSIMEIRE ROSANA DE OLIVEIRA E SILVA

TECNICO LABORATORIO

JULHO/2019

Padrão de Vencimento “C”
NOME

CARGO

CREUZA MENESES DE SOUZA

TECNICO EM ENFERMAGEM

VIGÊNCIA
SETEMBRO/2019

.
Padrão de Vencimento “E”
NOME

CARGO

VIGÊNCIA

FERNANDO MARTINEZ TOLEDO

PSICOLOGO(A)

AGOSTO/2019

GABRIELA CASTANHO GIMENES

FARMACEUTICO

JULHO/2019

JORGE FREIDRICH POSSER

MEDICO(A) 40H SM

JUNHO/2019

JOSE CARLOS DOS SANTOS

TECNICO EM RADIOLOGIA 24H SM

JUNHO/2019

LUCIENE FRANCISCA SILVA OLIVEIRA

TECNICO HIGIENE DENTAL

JUNHO/2019

MARIA BORGES MARIM

TECNICO EM ENFERMAGEM

JULHO/2019

QUEIA LOPES AGUIAR

ENFERMEIRO PADRÃO

AGOSTO/2019

ROBERTA BERNARDELLI

ENFERMEIRO PADRÃO

AGOSTO/2019

ROSA ALICE CALVO CARUCCIO

MEDICO(A) 40H SM

AGOSTO/2019

BIOQUIMICO 40H SM

JUNHO/2019

SANDRA VIEIRA DE QUEIROZ
Padrão de Vencimento “F”
NOME

CARGO

VIGÊNCIA

ADEMILTON FERREIRA TIBAES

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

SETEMBRO/2019

ANTONIO CANDIDO DUARTE

VIGIA

OUTUBRO/2019

EDVANE EVANGELISTA DIAS

SECRETARIO(A) ESCOLAR

OUTUBRO/2019

FLORIDA CANDIDA PRAXEDES DOS SANTOS

GARI

OUTUBRO/2019

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

GARI

OUTUBRO/2019

MURILO DA COSTA RAMOS

TECNICO INFORMATICA

SETEMBRO/2019

SOLANGE CLARICE DE ALMEIDA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

OUTUBRO/2019

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 25 de outubro de 2019.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.
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PORTARIA Nº 728/19

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições
legais,

RESOLVE

Conceder Elevação de Nível aos servidores relacionados abaixo, prevista no artigo 6º e no artigo 35 da Lei Municipal nº 681 de
27 de setembro de 2001, enquadrando no seguinte Nível de Vencimento:

NÍVEL “2”
NOME
MARIA HELENA RODRIGUES DE PAULA

CARGO
PROFESSOR(A) PEDAGOGO

VIGÊNCIA
SETEMBRO/2019

NÍVEL “4”
NOME
MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES FIGUEREDO

CARGO
PROFESSOR(A) PEDAGOGO

VIGÊNCIA
MAIO/2015

NÍVEL “6”
NOME

CARGO

VIGÊNCIA

CARINE TEIXEIRA DA SILVA

PROFESSOR(A) DE HISTÓRIA

OUTUBRO/2019

DERLY GARCIA PEREIRA

PROFESSOR(A) DE HISTÓRIA

OUTUBRO/2019

SILVANA MARGARIDA SECCHI

PROFESSOR(A) PEDAGOGO

OUTUBRO/2019

NÍVEL “7”
NOME
MARIA FILOMENA LOURENCO

CARGO
PROFESSOR(A) PEDAGOGO

VIGÊNCIA
OUTUBRO/2019

NÍVEL “9”
NOME

CARGO

ELEN LUCI INES DUSO

PROFESSOR(A) DE LINGUA PORTUGUESA

JANE MARIA FLORES DE CAMPOS

PROFESSOR(A) DE LINGUA INGLESA

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 25 de outubro de 2019.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.

VIGÊNCIA
AGOSTO/2019
OUTUBRO/2019
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PORTARIA Nº 726/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE / MT.

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE

AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO PÚBLICO Nº 02/2019

Conceder Elevação de Classe ao servidor relacionado abaixo, prevista no
inciso III, parágrafo único do artigo 4º e do artigo 34 da Lei Municipal nº
681 de 27 de setembro de 2001, enquadrando na seguinte Classe:
CLASSE “C”
NOME
BEATRIZ DE FATIMA RODRIGUES

CARGO
VIGÊNCIA
PROFESSORA OUTUBRO
PEDAGOGO
DE 2019
Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 25 de outubro de 2019.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

BENS MÓVEIS DIVERSOS E IMÓVEIS URBANOS
Leilão hibrido – presencial e on-line simultaneamente pela internet

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT,
através da Comissão responsável comunica aos interessados que realizará,
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Leilão do tipo Maior Lance,
para alienação de bens móveis diversos e imóveis - terrenos urbanos, de
sua propriedade relacionados nos Anexos I e II do Edital de Leilão, e que
serão vendidos no estado em que se encontram, sendo conduzido pela
Leiloeira Pública Oficial LUZINETE MUSSA DE MORAES PEREIRA,
Matricula nº 014/2009/Jucemat.

Dia do leilão: 13 de Novembro de 2019 – 4ª feira:
ELO.
- às 09h00m - bens móveis diversos objeto do Anexo I deste Edital

PREGÃO / LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
SETOR DE LICITAÇÕES

- às 10h00m - imóveis diversos objeto do Anexo II deste Edital
Local do leilão: Sede do CMTU – Coordenadoria Municipal de Transito Rua do Comércio nº 2.333 – paralela a BR-070.
- Visitas e vistorias aos bens móveis diversos no local do leilão, somente
nos dias 11 e 12/11/2019, no horário de 07h30m as 11h00m e das 13h00m
as 16h00m, e dos imóveis no local onde se localizam.

CREDENCIAMENTO Nº 016/2019

O Município de Primavera do Leste por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE está
procedendo ao CHAMAMENTO PÚBLICO aos interessados em prestar
serviços que, encontra-se aberto o processo de CREDENCIAMENTO, para
CONCESSÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO EM CONTRAPARTIDA
FINANCEIRA E MATERIAL PARA O NATAL ENCANTADO – UM
SHOW DE LUZES, CORES E SOLIDARIEDADE E REVEILLON
2020, PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO CALENDÁRIO DE
EVENTOS E/OU AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE,
COM SEUS RESPECTIVOS LOTES, nos termos da Lei Federal nº.
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, segundo as condições
estabelecidas neste Edital.
Os interessados em participar dos lotes deverão apresentar os
documentos relacionados no Edital, sendo 02 (DUAS) DATAS DE ABERTURA, uma no 01 de Novembro de 2019 às 08h, no endereço sito na Rua
Maringá, 444, Centro, Primavera do Leste/MT, e a outra no dia 05 de Dezembro às 08h, Rua Maringá, 444, Centro, Primavera do Leste/MT.
Esclarecemos que a inscrição para o ingresso não assegura o credenciamento
junto a Administração, constituindo, entretanto, elemento indispensável para
análise administrativa que avaliará a inclusão, ou não dos candidatos.

- A descrição dos bens móveis diversos e imóveis–terrenos urbanos, fotos
disponíveis no site do leiloeiro, nos folder/panfletos, ou em outro meio de
publicidade, não tem efeito vinculante, e sim apenas de caráter meramente
ilustrativos e para divulgação do leilão.
- Dúvidas, informações e outros detalhes poderão ser obtidos com o
Presidente da Comissão (66) 99608.8136, senhor Yuri Lima Cabral, ou
com a Leiloeira pelos fones (65) 3027.5131 e (65) 98112.9770.
- Edital completo está disponível no site: www.kleiberleiloes.com.br para
leitura e impressão.

- Veja também no site da Prefeitura, no Portal da Transparência.

Primavera do Leste/MT, 25 de Outubro de 2019

A retirada do edital deverá ser feita no site www.primaveradoleste.mt.gov.br
– Item “Cidadão” – “Editais e Licitações”. Maiores informações pelo fone
(66) 3498 – 3333
Primavera do Leste - MT, 25 de Outubro de 2019.
Yuri Lima Cabral
Presidente da Comissão de Leilão
Maristela Cristina S. Silva
Presidente da CPL
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EDITAIS
EDITAL Nº 001/2019

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições,
comunica que estão abertas as inscrições para o processo de seleção de Profissionais da Educação ao provimento do cargo em comissão de Diretor (a) Escolar das
Unidades Escolares Públicas Municipais para o Biênio 2020/2021, nos termos da Lei Municipal n° 681 de 27 de setembro de 2001.

DOS CONCEITOS E NOMENCLATURAS
Artigo 1º - Para fins deste Edital, considera-se:
I.
II.
III.
IV.
V.

SME: Secretaria Municipal de Educação;
UE: Unidades Escolares:
CEC: Comissão Eleitoral Central
CEUE: Comissão Eleitoral da Unidade Escolar
CDCE- Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar

DA COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL E
DA COMISSÃO ELEITORAL DA UNIDADE ESCOLAR
Artigo 2º - Haverá uma Comissão Eleitoral Central (CEC) que será composta por representantes dos seguintes segmentos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Educação;
1 (um) representante das Unidades de Educação Infantil;
1 (um) representante das Unidades de Ensino Fundamental;
1 (um) membro do Conselho Municipal de Educação;
1 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores da Educação;
1 (um) representante do Sindicato dos Servidores Públicos.

Artigo 3º- São atribuições da CEC:
I.
II.
III.
IV.
V.

Orientar e acompanhar as Comissões Eleitorais das Unidades Escolares;
Analisar e avaliar o plano de ação dos candidatos;
Deferir ou indeferir candidaturas;
Publicar lista dos eleitos;
Decidir sobre casos omissos.

§1º: Os segmentos encaminharão representantes para assembléia onde será constituída a CEC, até o dia 29 de outubro de 2019;
§2º: A Assembléia para Constituição da CEC acorrerá em 30 de outubro de 2019.
§3º: O presidente deverá ser escolhido pelos membros da CEC.
Artigo 4º - Cada Unidade Escolar constituirá uma Comissão Eleitoral da Unidade Escolar (CEUE) até o dia 04 de novembro de 2019, para conduzir o processo de
seleção de Candidato à Direção, constituída em Assembléia Geral da comunidade, convocada pelo diretor (a) da Unidade Escolar e ser registrada no Formulário
disposto no Anexo I.
§ 1º Devem compor a comissão 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente, dentre:
I.
II.
III.
IV.
V.

1 (um) professor efetivo;
1 (um) representante dos pais;
1 (um) representante do CDCE;
1 (um) representante não docente efetivo;
1 (um) representante dos alunos, maior de 12 (doze) anos.

§ 2º O representante e seu suplente serão eleitos em Assembléia Geral pelos respectivos segmentos, em data, hora e local amplamente divulgados pelo diretor da
UE.
§ 3º A CEUE, uma vez constituída, elegerá um de seus membros para presidi-la.
§ 4º O membro da Comissão que praticar qualquer ato lesivo às normas que regulam o processo será substituído pelo seu suplente após a comprovação da irregularidade e parecer da CEC.
§ 5º Não poderá compor a CEUE:
I.
II.

Qualquer um dos candidatos, seu cônjuge e ou parente até segundo grau;
O servidor em exercício na função de Diretor (a) Escolar.

§ 6º O Diretor (a) Escolar deverá colocar à disposição da CEUE os recursos humanos e materiais necessários ao desempenho de suas atribuições.

8

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 25 de Outubro de 2019 • Edição 1570 • Ano XIII • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

DOS CRITÉRIOS
Artigo 5º - Para participar do processo de que trata este Edital, o candidato deve:
I.
II.
III.
IV.

Ser ocupante de cargo efetivo do quadro dos Profissionais da Educação da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste;
O Candidato para habilitar-se a função de Diretor(a) Escolar, deverá ter dedicação exclusiva na Rede Municipal e estará sujeito a jornada mínima de 40
(quarenta) horas semanais;
Ser habilitado em nível de Licenciatura Plena;
Participar da Sala de Formação.

§ 1 - O profissional poderá concorrer à função de Diretor(a) Escolar em qualquer Unidade Escolar da rede pública municipal que desejar, com exceção da EMEFTI Maria Dallafiora Costa e EMEI Santa Úrsula Ledóchowska devido a existência do Termo de Cooperação 001/2017 firmado entre a Prefeitura Municipal de
Primavera do Leste – MT e a Diocese de Primavera do Leste/Paranatinga – MT, com abrangência até o ano letivo de 2020.
§ 2 - O profissional poderá concorrer à função de Diretor(a) Escolar em apenas uma Unidade Escolar da rede pública municipal.
Artigo 6°- É vedada a participação, no processo seletivo, do profissional que nos últimos cinco anos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Tenha sido exonerado, dispensado ou suspenso do exercício da função em decorrência de processo administrativo disciplinar;
Esteja respondendo processo administrativo disciplinar;
Esteja sob processo de sindicância administrativa;
Esteja inadimplente junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE ou ao Tribunal de Contas do Estado - TCE;
Esteja sob atestados igual ou superior a 120 (cento e vinte dias) nos últimos 2 anos;
Ter recebido duas ou mais notificações na última gestão.
Ter sido diretor escolar nos dois últimos mandatos, consecutivo, por eleição ou indicação;
Sendo candidato a reeleição, não possuir prestação de contas regularizadas junto ao Departamento de Projetos e Prestação de Contas da SME.
Esteve ou está em situação de Desvio de Função por Laudo Médico nos últimos 2 anos, por um período superior a seis meses.

DAS INSCRIÇÕES E DAS ETAPAS
Artigo 7º - A seleção de profissional para provimento da função em comissão de Diretor(a) Escolar das Unidades Escolares Públicas Municipais será realizada em
3 (três) etapas:
I.1ª Etapa – Registro de candidatura:
a) Registrar sua inscrição de candidatura junto à CEUE que pretende se candidatar, no período de 05 a 08 de novembro de 2019, no horário das 7h00 às 11h00 e
das 13h00 às 17h00, efetivando os seguintes procedimentos:
1- Preencher uma ficha padrão: identificando a unidade escolar para a qual está se candidatando, conforme modelo disposto no Anexo I do presente edital;
2- Assinar o Termo de Compromisso de dedicação exclusiva e declarar estar de acordo com as condições deste Edital, conforme Anexo III, entregando os seguintes documentos:
2.1
Curriculum Lattes;
2.2
Cópia da Carteira de Identidade e do CPF (deve apresentar os documentos originais para conferência);
2.3
Declaração de efetivo tempo de serviço na Unidade Escolar;
2.4
No caso de Diretor(a) Escolar em exercício: comprovante da prestação de contas e demais relatórios que se fizerem necessários;
2.5
Certidão Negativa de Débitos.
2.6
Requerimento solicitando o Plano de Ação da Unidade Escolar, que deverá ser entregue ao candidato no ato da inscrição.
b)A Inscrição do Candidato implicará o conhecimento do presente Edital e compromisso tácito de aceitar as condições do processo de seleção tais como estabelecidas em legislação vigente.
c) É vedada ao Candidato à Inscrição condicional ou por correspondência.
d)Em hipótese alguma haverá prorrogação do prazo de inscrições.
e) A confirmação de inscrição será feita através de divulgação pela CEC no dia 22 de novembro de 2019 até às 17 horas;
f) As Inscrições que não atenderem os requisitos para concorrer a função de Diretor(a) Escolar serão indeferidas.
g) O candidato que tiver sua Inscrição indeferida terá até o dia 26 de novembro para entrar com recurso;
h) A CEC terá até 29 de novembro de 2019 para se manifestar sobre o recurso.
II.2ª Etapa – Plano de Ação
a)

Para habilitar-se a concorrer às funções disponíveis, o Candidato deverá apresentar proposta contendo o seu Plano de Ação, para o período ao
qual se candidatar, que deverá ser acompanhado em sua execução, pelo Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar- CDCE e Secretaria Municipal de Educação - SME.

b)

O Plano de Ação dos candidatos deverá ser entregue a CEUE até o dia 13 de novembro de 2019.

c)

O referido plano deverá contemplar as propostas, compromissos e ações que serão desenvolvidas, observando a legislação vigente, em consonância com o Plano de Ação da UE que deverá conter:
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1) Objetivos e metas para melhoria da qualidade do ensino.
2) Estratégias para preservação e melhoria do patrimônio público.
3) Estratégias para a participação da comunidade no cotidiano da Unidade Escolar, na gestão dos recursos financeiros quanto ao acompanhamento e avaliação das ações pedagógicas.
d)

A CEUE deverá encaminhar a CEC até o dia 14 de novembro de 2019 o registro de candidatura juntamente com o Plano de Ação do(s) candidato(s).

e)

Quanto da proposta de Plano de Ação, que consta na Segunda Etapa do processo, deverá se realizar a apresentação à comunidade escolar no período de 27 de novembro a 03 de dezembro de 2019, devendo ser realizada em Assembléia Geral e registrada em Ata pela Comissão Eleitoral.

f)

O candidato que não fizer apresentação de sua proposta de trabalho em Assembléia Geral, no período estabelecido entre a data e horário marcados pela CEUE, estará automaticamente desclassificado.

III.3ª Etapa - Eleição do Candidato pela comunidade escolar por meio de votação na própria Unidade Escolar.
a) A Terceira Etapa do processo deverá realizar-se em todas as Unidades Escolares municipais, no dia 05 de dezembro de 2019 das 8h00 às 18h00 horas.
DA COMPANHA ELEITORAL
Artigo 8º - É permitido ao candidato à exposição de sua proposta de trabalho por meio de cartazes dentro da Unidade Escolar.
§ 1º - Se houver mais de um candidato, ambos terão os mesmos direitos à exposição, sendo a CEUE responsável por esta organização.
§ 2º - Os espaços destinados a Campanha eleitoral deverão ser definidos pela CEUE, sendo que os mesmos critérios devem ser utilizados para todos os candidatos.
§ 3º - A divulgação do processo eleitoral e apresentação do(s) candidato(s) poderá acontecer em redes sociais utilizadas pela unidade escolar.
Artigo 9º - É vedado ao candidato e à comunidade:
I.
Exposição de faixas, cartazes e propaganda volante fora da Unidade Escolar;
II.
Distribuição de panfletos promocionais (santinhos) e de brindes de qualquer espécie como objetos de propaganda ou de aliciamento de votantes;
III.
Realização de festas na Unidade Escolar, que não estejam previstas no seu calendário;
IV.
Atos que impliquem em oferecimento, promessas inviáveis ou vantagens de qualquer natureza;
V.
Propagandas que ridicularizem e/ou difamem o outro candidato;
VI.
Aparição isolada nos meios de comunicação, ainda que em forma de entrevista jornalística;
VII.
Utilização de símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas por órgãos do governo ou da unidade escolar.
Artigo 10 - Estará afastado do processo, à vista de representação da parte ofendida, devidamente fundamentada e dirigida a CEUE, o candidato que praticar quaisquer dos atos do Artigo 09º deste Edital ou que, permitir a outrem praticá-los em seu favor.
Parágrafo Único. Caso o candidato possua apelido pelo qual é conhecido, poderá usá-lo para a divulgação de sua candidatura junto à comunidade escolar.
DOS VOTANTES, DA VOTAÇÃO
E DA MESA ESCRUTINADORA
Artigo 11 - No dia da votação deverá ser constituída uma Mesa de Votação, que será composta por 05 (cinco) membros da CEUE, onde 03 (três) serão titulares e
02(dois) suplentes, com as funções a serem desempenhadas de:
I - O Presidente da Mesa terá as seguintes atribuições:
a) Verificar as credenciais dos fiscais dos candidatos;
b) Resolver todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem;
c) Manter a ordem no local de votação;
d) Acompanhar todo o processo de votação;
e) Comunicar, através de ofício, à CEC as ocorrências cujas soluções dela dependerem;
f) Registrar em ata eventuais irregularidades apontadas pelos fiscais dos candidatos, desde que comprovadas;
g) Realizar, juntamente com o Secretário da Mesa a conferência de votos e a conclusão do processo eleitoral;
h) Encerrar a votação e juntamente com o Secretário da Mesa realizar os procedimentos necessários a finalização do processo;
i) Zelar pela preservação dos materiais de votação;
j) Encaminhar através de ofício o resultado final da apuração dos votos através da Ata de Escrutinação do processo eleitoral à CEC;
l) Encaminhar os documentos, após a finalização do processo, para o arquivo da unidade escolar.
II - O Secretário de Mesa terá as seguintes atribuições:
a) Lavrar ata circunstanciada dos trabalhos realizados no dia, a qual deverá ser assinada por todos os mesários;
b) Entregar a cédula de votação aos votantes;
c) Encaminhar o votante à cabine e orientá-lo a depositar seu voto na urna;
d) Cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas.
III - Os Mesários terão as atribuições de:
a) Orientar os votantes na fila e verificar se o nome do mesmo está relacionado no caderno de votação;
b) Conferir o documento de identificação do votante;
c) Recolher a assinatura do votante em caderno específico;
d) Encaminhar o votante ao Secretário para pegar a cédula de votação;
e) Acompanhar todo o processo de votação até a conclusão da contagem e da conferência de votos;
f) Anotar, após o encerramento da votação, o não comparecimento do eleitor, fazendo constar no local destinado a assinatura ou impressão digital, no caderno de
votação ou a observação "ausente";
g) Cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas.
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§ 1º - No decorrer do processo de eleição deverá ter no mínimo 03 (três) membros da CEUE, compondo a Mesa de Votação.
§ 2º - No decorrer do processo de eleição poderá ser realizado o revezamento entre os membros titulares e suplentes da Mesa de Votação, devendo ser organizado
previamente.
§ 3º - Na ausência do Presidente da Mesa, o Secretário deverá substituí-lo.
§ 4º - Na ausência do Secretário da Mesa, um dos Mesários deverá substituí-lo.
Artigo 12 - No dia da votação o candidato poderá transitar livremente dentro do espaço escolar, desde que tenha cumprido suas atividades para este dia ou que a
Unidade Escolar consiga se organizar para esta finalidade.
§ 1º - No dia da votação o candidato deverá estar identificado por crachá.
§ 2º - Não será permitido ao candidato:
I.
Provocar discussões e tumultos;
II.
Realizar boca de urna, pedindo votos ou entregando material de campanha;
III.
Promover conversas paralelas com votantes.
Artigo 13 - Cada candidato poderá indicar 01 (um) fiscal para o dia da votação, devendo este estar identificado por crachás, com o objetivo de acompanhar o
processo para que o mesmo ocorra de maneira justa, sendo:
§ 1º - O fiscal indicado pelos candidatos poderá solicitar ao Presidente da Mesa, o registro em ata de eventuais irregularidades ocorridas durante o processo.
§ 2º - Não será permitido ao fiscal:
I.
Provocar discussões e tumultos;
II.
Realizar boca de urna, pedindo votos ou entregando material de campanha;
III.
Promover conversas paralelas com votantes;
IV.
Usar o celular dentro do espaço escolar e proximidades.
Artigo 14 - Podem votar:
I.
II.
III.

Profissionais da educação em exercício na Unidade Escolar;
Alunos regularmente matriculados com frequência comprovada, que tenham no mínimo 12 (doze) anos de idade;
Pai ou mãe ou responsável legal (um voto por família) pelos alunos que tenham frequência comprovada.

Parágrafo Único. O profissional da educação com filhos na Unidade Escolar votará apenas pelo seu segmento.
Artigo 15 - No ato de votação, o votante deverá apresentar à mesa receptora um documento com foto que comprove sua legitimidade (identidade ou outros).
Artigo 16 - Não é permitido voto por procuração.
Artigo 17 - O votante com identidade comprovada, cujo nome não conste em nenhuma lista, poderá votar numa lista em separado.
Artigo 18 - O voto será dado em cédula única, contendo o carimbo identificador da Unidade Escolar, devidamente assinado pelo presidente da CEUE e um dos
mesários, conforme modelos dispostos no Anexo VII, para candidatura única e, Anexo VIII para mais de um candidato.
Artigo 19 - O secretário da mesa deverá lavrar a Ata de Ocorrências (anexo VI) dos trabalhos realizados, a qual deverá ser assinada por todos os mesários.
Artigo 20 - As mesas receptoras, uma vez encerrada a votação e elaborada a respectiva ata, ficam automaticamente transformadas em mesas escrutinadoras, para
procederem imediatamente à contagem dos votos, no mesmo local de votação.
§ 1º Antes da abertura da urna, a CEUE deverá verificar se há nela indícios de violação e, em caso de constatação, a mesma deverá ser encaminhada com relatório
à CEC para decisão cabível.
Artigo 21 - Não havendo coincidência entre o número de votantes e o número de cédulas existentes na urna, o fato somente constituirá motivo de anulação, se
resultante de fraude comprovada e, neste caso, adota-se o mesmo procedimento citado no Artigo 24.
Artigo 22 - Os pedidos de impugnação fundados em violação de urnas somente poderão ser apresentados até sua abertura, registrado em formulário próprio, conforme modelo disposto no Anexo IV.
Artigo 23 - São nulos os votos:
I.
II.
III.
IV.

Registrados em cédulas que não correspondam ao modelo padrão;
Que indiquem mais de um candidato;
Que contenham expressões ou qualquer outra manifestação além daquela que exprime o voto;
Dados a candidatos que não estejam aptos a participar da 3ª Etapa do processo, estabelecido neste Edital.

Artigo 24 – Os votos em branco e nulo não serão computados a nenhum candidato e nem mesmo no computo dos votos válidos.
Artigo 25 - Na apuração final dos votos, em caso de empate de votos válidos, será utilizado como critérios para desempate, a seguinte ordem:
I.
II.
III.
IV.

Maior Pontuação na Qualificação Profissional;
Maior Pontuação na Qualificação Profissional Complementar;
O profissional que possuir o maior tempo na rede municipal de ensino;
O profissional que possuir maior idade.
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Artigo 26 - O candidato único só será considerado eleito se obtiver 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) dos votos válidos.
Parágrafo Único - Caso o candidato não obtenha o percentual mínimo dos votos válidos, responderá pela gestão o profissional designado pela Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 27 - Concluídos os trabalhos de escrutinação, verificado toda a documentação e decidido sobre eventuais irregularidades será lavrada a Ata de Escrutinação, conforme Anexo V, do resultado final de todo o processo devendo ser assinada pelos componentes da mesa escrutinadora e todo material deverá ser entregue
ao presidente da CEUE.
Parágrafo Único – O presidente da CEUE após o final dos trabalhos divulgará o resultado final da votação em local visível e de fácil acesso.

DAS ATRIBUIÇOES DO DIRETOR
Artigo 28 – São atribuições do Diretor (a) Escolar:
I.

Garantir o funcionamento da escola;

II.
III.

Cumprir e fazer cumprir o disposto nas Instruções Normativas, Portarias e Decretos da SME e Prefeitura Municipal de Primavera;
Assegurar e registrar o cumprimento de horário de todos os profissionais da escola e informar oficialmente a Secretaria de Educação as faltas injustificadas;

IV.

Representar a escola, responsabilizando-se pelo seu adequado funcionamento,especialmente em relação ao cumprimento dos dias-letivos, das horas-aulas
estabelecidas pela Lei nº 9.394/96 e da qualidade do ensino e da aprendizagem;

V.

Manter arquivo atualizado e à disposição da Secretaria Municipal de Educação, do Regimento Escolar, do Estatuto do Conselho Deliberativo da Unidade
Escolar, da Aplicação dos recursos financeiros, do Projeto Político Pedagógico, do Programa Dinheiro Direto na Escola, dos Diários de Classe, dos Livros de
Ponto, dos dados das Avaliações externas e internas, do cumprimento de dias letivos/horas-aula de cada mês letivo, da frequência dos alunos e dos professores, do número de estudantes de cada turma, das transferências recebidas e expedidas, da movimentação dos estudantes nasturmas, da evolução dos níveis de
leitura, escrita e produção de texto dos estudantes, do rendimento dos estudantes em todas as disciplinas e do horário de trabalho da equipe gestora e demais
funcionários e prestar contas sempre que solicitado;

VI.

Gerenciar e acompanhar os trabalhos realizados pelos secretários escolares;

VII.

Manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando por sua conservação, em conjunto com todos os segmentos da comunidade escolar;

VIII.

Cumprir e dar conhecimento à comunidade escolar das diretrizes e normas emanadas da Secretaria Municipal de Educação;

IX.

Gerenciar, mensalmente, os resultados dos indicadores de sucesso, quais sejam, o cumprimento de dias letivos de cada turma, a frequência dos alunos e dos
professores, o número de estudantes de cada turma, as transferências recebidas e expedidas, a movimentação dos estudantes nas turmas, a evolução dos níveis
de leitura, escrita e produção de texto dos estudantes, o rendimento em todas as disciplinas, e, após a análise desses resultados, elaborar com a equipe escolar
os Planos de Ação para o alcance das metas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação;

X.

Organizar as turmas respeitando o estabelecido na Normativa de matrícula;

XI.

Sanar os problemas específicos da gestão quesurgirem, em consonância com as normas expedidas pela Secretaria Municipal de Educação;

XII.

Participar das formações ofertadas pela Secretaria de Educação;

XIII.

Participar de todas as reuniões administrativas e pedagógicas realizadas pela Secretaria de Educação;

XIV.

Prestar contas dos recursos obtidos por meio de festas, rifas entre outros e ter acompanhamento e aprovação do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar;

XV.

Não contrair dívidas para a Unidade Escolar, de qualquer natureza, que ultrapassemos recursos financeiros alocados pelo respectivo órgão de educação ou por
elas gerados e que não sejam autorizados pelo Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar;

XVI.

XVII.

XVIII.

Responsabilizar-se por atividade comercial de qualquer produto dentro do estabelecimento de ensino, sendo que a autorização ou não deverá ser decidido
pela comunidade escolar registrada em ata;
Construir conjuntamente com os profissionais da UE um Plano de Ação, levando em consideração a avaliação dos Indicadores de Qualidade do Ensino
Fundamental e dos Índices de Aprendizagem dos estudantes, com metas e estratégias, que serão inseridas no Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) do Tribunal de Contas de Mato Grosso.
Implementar as metas do Plano de Ação, garantindo sua execução

Artigo 29- O diretor que descumprir qualquer uma das cláusulas deste Edital de Eleição, após apurados os fatos, será exonerado da função.
§ 1º - O diretor que precisar se ausentar por qualquer motivo por período igual ou superior a 30 (trinta) dias, perderá a Função Gratificada, durante este período.
§ 2º - O diretor que receber 03 (três) notificações da SME durante o exercício da sua gestão será encaminhado à Sindicância para averiguação, podendo ser exonerado da função, caso se comprovem as irregularidades constantes nas notificações.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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Artigo 30 - Este Edital abrange a Secretaria Municipal de Educação e todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação Básica, com exceção da EMEFTI Maria Dallafiora Costa e EMEI Santa Úrsula Ledóchowska devido a existência do Termo de Cooperação 001/2017 firmado entre a Prefeitura Municipal de
Primavera do Leste – MT e a Diocese de Primavera do Leste/Paranatinga – MT, com abrangência até o ano letivo de 2020.
Artigo 31 - No momento de transição de cargo ao Diretor(a) Escolar eleito pela comunidade, o profissional da educação que estiver na direção deverá apresentar a
avaliação pedagógica de sua gestão e fazer a entrega do balanço do acervo documental e do inventário do material, do equipamento e do patrimônio existentes na
Unidade Escolar.
§ 1º - Em caso de não cumprimento do estabelecido neste artigo por parte do Diretor Escolar em exercício, competirá ao candidato eleito para o Biênio 2020/2021
e ao presidente do CDCE, relatar os fatos à SME, no prazo de 15 (quinze) dias corridos a partir da posse, sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo 148 da
Lei Municipal nº 679/2001
§ 2º - A transição do cargo deverá ocorrer até dia 20 de dezembro de 2019.
Artigo 32 - O profissional da educação que esteja exercendo a função de Diretor(a) Escolar da Unidade Escolar, caso seja eleito para segundo mandato, deve
apresentar à comunidade, em Assembléia Geral, a prestação de contas da gestão anterior, antes da posse.

Artigo 33 - Na Unidade Escolar onde não houver candidato inscrito no processo seletivo ou classificado nos termos do Artigo 5º e no disposto no Artigo 7º e de
seus respectivos parágrafos, responderá pela gestão o profissional designado pela SME.
Artigo

34

-

Os

casos

omissos

serão

resolvidos

pela

CEC.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Primavera do Leste – MT., 25 de Outubro de 2019.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ANEXO I
MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL DA UNIDADE ESCOLAR
PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR
BIÊNIO 2020/2021

Unidade Escolar ______________________________________________
Endereço ______________________________ Número ______________
Bairro ________________________________ Primavera do Leste – MT.
FUNÇÃO

NOMES DOS MEMBROS

SEGMENTO

1- Presidente
2- Secretário

4- Titulares

5- Suplentes

Primavera do Leste-MT., ______ de __________________ de 2019.

____________________ _______________________
Assinatura do Diretor(a) Escolar
Assinatura do Pres. CDCE
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ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO A DIRETOR(A) ESCOLAR
BIÊNIO 2020/2021

Unidade escolar para a qual se candidata: ________________________
Número da ordem de inscrição:_______________
Dados pessoais:
Nome _______________________________________________________
Pseudônimo__________________________________________________
Título de Eleitor __________________ Zona ______ Seção____________
RG____________________________ Expedido em _____/______/______
CPF _____________________ Data de Nascimento ___/______/______
Estado Civil __________________________________________________
Filiação _____________________________________________________
Endereço Completo ____________________________________________
Telefone (____)________________
Dados profissionais
Graduação/Curso _______________________ Ano Conclusão__________
Instituição ___________________________________________________
Pós-graduação/Curso _____________________ Ano conclusão ________
Instituição ___________________________________________________
Lotação______________________________ Período ________________
Tempo de Serviço na Unidade Escolar que se candidata_______________
Classe ____________________ Nível _____________________________
Tempo de serviço no Magistério Público ___________________________

Primavera do Leste-MT., ______ de _____________________ de 2019.

_____________________________________
Assinatura do candidato

ANEXO III
TERMO DE COMPROMISSO
DE CANDIDATO A DIRETOR(A) ESCOLAR
BIÊNIO 2020/2021

Eu,______________________________________________________,
portador(a) do RG nº ______________ e do CPF nº _______________
residente e domiciliado à______________________________________
município de ______________________________________________,
lotado na unidade escolar ____________________________________,
concursado no cargo de______________________________________,
declaro estar ciente e de acordo com as legislações previstas no Edital nº 001/2019, e firmo o compromisso de, no caso de ser eleito, Diretor(a) Escolar desta
unidade, assumir a função nesta unidade escolar em regime de Dedicação Exclusiva, não tendo outro vínculo empregatício.

Primavera do Leste-MT., ______ de _____________________ de 2019.

__________________________
Assinatura
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ANEXO IV
REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO
AO PROCESSO DE ELEIÇÃO DE DIRETOR(A) ESCOLAR
BIÊNIO 2020/2021
Eu, _________________________________________________________
portador(a) do RG nº _________________ e do CPF nº _______________
residente e domiciliando à _______________________________________
no município de _______________________________________________
atualmente membro da unidade escolar ____________________________
no cargo de ____________________________, venho requerer a impugnação da candidatura do(a) candidato(a) _______________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Data ____/____/_______
__________________________
Assinatura

Ilmo(a) Sr(a)
Presidente da Comissão de Atribuição da Unidade Escolar
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ANEXO V
ATA DE ESCRUTINAÇÃO DO PROCESSO
DE ELEIÇÃO DE DIRETOR(A) ESCOLAR
BIÊNIO 2020/2021
Unidade Escolar ___________________________________, município de Primavera do Leste-MT.
Ao(s) __________________ dia(s) do mês de ___________________de 2019, às ___________ horas reuniu-se a COMISSÃO ELEITORAL para contagem dos
votos.
Integram a Comissão os seguintes membros:
________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
Resumo geral da Votação:
1.1
Nº de votos válidos: ___________________________________
1.2
Nº de votos nulos:_____________________________________
1.3
Nº de votos brancos: ___________________________________
1.4
Total geral de votantes:__________________________________
2. Quadro geral da apuração
Nome do Candidato
Total de votos

Candidato eleito_________________________________
Assinaturas da Comissão Eleitoral ____________________________________________________________
____________________________________________________________
Data ____/____/______
________________________________________________
Assinatura do Presidente da Comissão Eleitoral da Unidade Escolar
ANEXO VI
ATA DE OCORRÊNCIAS DO PROCESSO
DE ELEIÇÃO DE DIRETOR(A) ESCOLAR
BIÊNIO 2020/2021
Unidade Escolar _____________________________________________, Município de Primavera do Leste-MT.
Ao(s) ___________ dia(s) do mês de ___________de 2019, às ___________ horas.
Registro de Ocorrências:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Assinaturas da Comissão Eleitoral
________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Data ____/____/______
________________________________________________
Assinatura do Presidente da Comissão
Eleitoral da Unidade Escolar

ANEXO VII

MODELO DE CÉDULA ELEITORAL PARA
CANDIDATURA ÚNICA A GESTOR(A) ESCOLAR
BIÊNIO 2020/2021
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Unidade Escolar:_______________________________

Cédula Eleitoral
Candidato(a)
_______________________________

SIM

NÃO

ANEXO VIII

MODELO DE CÉDULA ELEITORAL PARA
MAIS DE UM CANDIDATO A GESTOR(A) ESCOLAR
BIÊNIO 2020/2021

Unidade Escolar:_______________________________

Cédula Eleitoral
Candidato(a)
_______________________________

Candidato(a)
_______________________________

Candidato(a)
_______________________________
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Cronograma
Lançamento do Edital

25/10/2019

Constituição da Comissão Eleitoral Central

30/10/2019

Constituição da Comissão Eleitoral EU

04/11/2019

Registro de Candidatura na EU

05 a 08/11/2019

Entrega do Plano de Ação a EU

13/11/2019

Protocolo das Candidaturas na CEUE

14/11/2019

Confirmação da Candidatura

22/11/2019

Recursos da inscrição de candidatos

26/11/2019

Resposta aos recursos

29/11/2019

Período de Campanha

27/11 a 03/12/2019

Eleição

05/12/2019

Entrega do Resultado a CEUE
Transição do cargo

06/12/2019
Até 20/12/2019

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 460/2018
Edital de Convocação n° 086, de 25 de outubro de 2019
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
A Secretária Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constituição Federal e
Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso,
Considerando o Ofício nº 1110/2019/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Simplificado para o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO SAMU.
TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, para
atender necessidades temporárias, de excepcional interesse público, objeto do Edital nº. 460/2018 e alterações,
I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classificado(a) do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de Recursos Humanos, da Prefeitura
Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às
17:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO SAMU
Insc. Candidato
703 Cris Dayane Cunha de Souza
II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverão cumprir as exigências para admissão constante no Edital nº. 460.01/2018 e demais normais aplicáveis.
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 460.01/2018 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessidade dos serviços desta Prefeitura.
IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candidatos(as) à
vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar outros(as) candidatos(as).
V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação.
Primavera do Leste - MT, 25 de outubro de 2019.

Wania Macedo
Secretária Municipal de Administração

Laura Kelly Hortenci de Barros
DECRETOSecretária
Nº 1.848 DE
24 DE de
OUTUBRO
DE 2019
Municipal
Saúde
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DECRETO Nº 1.848 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019
APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 001/2019 da Secretaria Municipal de Educação – SME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE-MT, que regulamenta os procedimentos para o processo de ATRIBUIÇÃO DE AULAS, ATIVIDADES/FUNÇÕES E DO REGIME/ JORNADA DE
TRABALHO dos Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Ensino.

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições
legais, e de conformidade com o Artigo 58, IV da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste,
DECRETA
Artigo 1º - Fica aprovada a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 001/2019 da Secretaria Municipal de Educação – SME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE-MT, que regulamenta os procedimentos para o processo de ATRIBUIÇÃO DE AULAS, ATIVIDADES/FUNÇÕES E DO REGIME/ JORNADA DE TRABALHO dos Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera do Leste Municipal.
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 1.757 de 10 de outubro de 2018.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 24 de outubro de 2019

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC Nº 001/2019
Versão: 6
Aprovação: 24/10/2019
Ato de Aprovação: Decreto Municipal nº 1.848
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação - SME
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Educação - SME
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, assessorada pela Unidade Central de Controle Interno – UCCI da Prefeitura Municipal de
Primavera do Leste, nos termos da Lei Municipal nº 1.020 de 14 de novembro de 2007 e artigo 3º do Decreto Municipal nº 1.191 de 31 de março de 2011,

RESOLVE,
DA FINALIDADE
Artigo 1º - Regulamentar, estabelecer critérios e orientar os procedimentos para o processo de ATRIBUIÇÃO DE AULAS, ATIVIDADES/FUNÇÕES E DO
REGIME/ JORNADA DE TRABALHO dos Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera do Leste Municipal.

DA ABRANGÊNCIA
Artigo 2º - Esta Instrução Normativa abrange a Unidade Executora – UEx e todas as Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera do
Leste.

DOS CONCEITOS E NOMENCLATURAS
Artigo 3º - Para fins desta Instrução Normativa, considera-se:
I - Unidade Executora - UEx: Secretaria Municipal de Educação - SME;
II - Unidades Escolares - UEs: Unidades que ofertam Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental;
III - Atribuição de Aulas - AT: é a distribuição das aulas conforme a pontuação obtida pelo professor, de acordo com sua jornada de trabalho;
IV - Jornada de Trabalho: são as horas destinadas ao desenvolvimento das atividades laborais ou do processo didático pedagógico e das horas atividades;
V - Profissional da Educação: é o servidor municipal que desempenha atividades nas UEs ou que estejam cedidos para órgãos que compõem a Secretaria Municipal de Educação;
VI - Hora-atividade: é aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à
articulação com a comunidade, à qualificação profissional, ao apoio pedagógico individualizado ao aluno, a projetos especiais de apoio e atendimento ao educando
e demais atividades reservadas à natureza específica do cargo de acordo com a proposta pedagógica da escola, distribuída em Hora de Trabalho Pedagógico (HTP)
e em Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC);
VII - Assiduidade: entende-se por assiduidade, o fato do servidor nunca ter faltado ao trabalho;
VIII - Assiduidade com Faltas Justificadas: entende-se por assiduidade com faltas justificadas o fato do servidor ter faltado ao trabalho, porém apresentando justificativas documentais, tais como: atestado médico, exames médicos fora da cidade, ou motivos previstos no artigo 126 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro
de 2001 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicosdo Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso e de suas Autarquias e Fundações edá
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outras Providências e no artigo 56 da Lei Municipal nº 681 de 27 de setembro de 2001 que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de
Primavera do Leste – Estado de Mato Grosso;
VIII - Assiduidade com Faltas Justificadas: é o fato de o servidor ter faltado ao trabalho, justificando mediante atestado médico, exames médicos ou motivos
previstos no Artigo 126 da Lei Municipal nº 679/2001 e no Artigo 56 da Lei Municipal nº 681/2001;
IX - Tempo de Serviço: é o período que o servidor exerceu as funções do cargo de concurso ou, que está no desempenho de outra função ligada à Educação devidamente regulamentada, considerando como base a data de posse de concurso do cargo atual na Rede Municipal de Ensino;
IX - Tempo de Concurso: é o período que o servidor exerceu as funções do cargo de concurso ou que está no desempenho de outra função ligada à Educação
devidamente regulamentada, considerando como base a data de posse de concurso do cargo atual na Rede Municipal de Ensino;
X - Tempo de Casa: é o período que o servidor exerceu as suas funções do cargo de concurso em Unidade Escolar da Rede Municipal de Ensino, devidamente
registrada no Livro de Atribuição e/ou de Posse;
XI - Tempo de UEx: é o período que o Profissional da Educação exerceu o seu cargo de concurso na UEx, devidamente registrada no Atestado Funcional emitido
pelo setor de Recursos Humanos da SME que comprova a assiduidade no órgão e ou setores correlatos.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Artigo 4º - Esta Instrução Normativa tem como base:
I - Constituição Federal de 1988, especificamente o Capítulo III, da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I, Da Educação, artigos 205 a 214;
II - Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
III - Lei Federal nº 11.274/2006 que instituiu o Ensino Fundamental em 09 (nove) Anos de duração;
IV - Lei Federal nº. 11.494/2007 do FUNDEB, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação;
V - Lei Federal nº 11.738 de 16 de julho de 2008 que regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do Artigo60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica;
VI - Lei Orgânica Municipal;
VII - Lei nº 839 de 15 de julho de 2004 que institui o Sistema Municipal de Ensino de Primavera do Leste - MT;
VIII - Lei nº 679 de 25 de setembro de 2001 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso e
de suas Autarquias e Fundações e dá outras Providências;
IX - Lei nº 681 de 27 de setembro de 2001 que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Primavera do Leste – Estado de Mato
Grosso;
X - Lei nº 1.460 de 09 de julho de 2014 que altera a Lei Municipal nº 681 de 27 de setembro de 2001, e dá outras providências;
XI - Lei nº 1.555 de 25 de agosto de 2015 que aprova Plano Municipal de Educação e dá outras providências;
XII - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Resolução nº 5 de 17/12/2009;
XIII - Resolução CNE/CP nº 02 de 2017 - Base Nacional Comum Curricular - BNCC;
XIV - Documento de Referência Curricular para Mato Grosso;
XV - Política Municipal da Educação Infantil – PMEI;
XVI - Política Municipal do Ensino Fundamental – PMEF.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 5° – Para fins desta Instrução considera-se Unidade Executora, a unidade que é responsável por fazer cumprir as normas e fiscalizar o cumprimento de
todas as normas instituídas nesta Instrução Normativa.
Artigo 5º - Para fins desta Instrução considera-se a Unidade Executora – UEx, a Secretaria Municipal de Educação – SME, como responsável por fiscalizar e fazer
o cumprir todas as normas contidas nesta Instrução Normativa e nas Portarias Internas Anuais, bem como casos omissos.
RESPONSABILIDADES
Artigo 6° – Atribuições da SMEE:
Artigo 6° – Atribuições da UEx:
I - Promover a divulgação da Instrução Normativa e das Portarias Internas anuais, mantendo-as atualizadas;
II - Orientar as UEs e supervisionar sua aplicação;

20

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 25 de Outubro de 2019 • Edição 1570 • Ano XIII • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

III - Promover discussões técnicas com as UEs, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração,
atualização ou expansão;
IV - Baixar ato que nomeia a Comissão Central de Atribuição para execução, coordenação, acompanhamento e supervisão do processo anual de atribuição de
jornada de trabalho, que estará sob sua responsabilidade, em todas as fases e etapas;
V - Acompanhar os atos de nomeação das Comissões nas UEs responsáveis pela atribuição de aulas e regime/jornada de trabalho;
VI - Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa e das Portarias Internas anuais, em especial no que diz respeito à identificação,
avaliação dos pontos e respectivos procedimentos de controle;
VII - Avaliar, através de auditoria interna, a eficiência dos procedimentos de controle, propondo alterações na Instrução Normativa e das Portarias Internas anuais
para aprimoramento das mesmas.
Artigo 7° – São de responsabilidade da Unidade Escolar:
Artigo 7° – São de responsabilidade do Diretor (a) da Unidade Escolar:
I - Atender às solicitações da UEx, responsável pela Instrução Normativa e pelas Portarias Internas anuais, quanto ao fornecimento de informação e à participação
no processo de atualização;
II - Alertar a UEx, sobre as alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e aumento da eficiência operacional;
III - Manter a Instrução Normativa e as Portarias Internas anuais à disposição de todos os servidores da unidade, velando pelo fiel cumprimento das mesmas;
IV - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa e das Portarias Internas anuais, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à
padronização na geração de documentos, dados e informações;
V - Designar a Comissão de Trabalho da UE para execução, coordenação, acompanhamento e supervisão do processo anual de atribuição de jornada de trabalho,
que estará sob sua responsabilidade, em todas as fases e etapas;
VI - Atribuir turmas e/ou aulas aos professores da UE, procurando garantir as melhores condições para a viabilização da proposta pedagógica da escola, compatibilizando, sempre que possível, as cargas horárias das turmas, das aulas com as jornadas de trabalho e as opções dos professores.
PROCEDIMENTOS
Artigo 8º - A Portaria Interna anual será discutida com todos os profissionais da rede pública municipal, nos espaços das Unidades Escolares onde estão lotados,
sendo que cada unidade apresentará propostas de alteração do texto base, que posteriormente serão discutidas em Assembleia, estas propostas podem ser:
Artigo 8º - Com base nesta Instrução Normativa, a UEx, deverá elaborar Minutas de Atos Normativos denominados de Portaria Interna Anual que deverá ser
discutida com todos os Profissionais da Educação nos espaços das UEs onde estão lotados, sendo que cada unidade poderá apresentar propostas de alteração do
texto base, que podem ser:
I - Emenda Aditiva: quando sugere a inserção de redação no texto base existente;
II - Emenda Substitutiva: quando sugere que seja substituída a redação do texto base, informando o que deve ser alterado;
III - Emenda Supressiva: quando sugere que seja excluída redação do texto base, parcial ou total;
IV - Nova Emenda: quando sugere a inclusão de um novo texto que não está contemplado no texto base.
§ 1º - Após os estudos e discussões nas Unidades Escolares haverá a realização, conforme critérios a serem definidos pela Unidade Executora, de Assembleia para
discussão das Portarias Internas anuais, com a representação dos profissionais das Unidades Escolares, para a validação do processo.
§ 1º - Após a discussão nas UEs e apresentação de emendas, a UEx deverá realizar uma assembléia, conforme critérios a serem definidos pelo órgão e que deverá
contar com representação dos profissionais das UEs, para discussão da Portaria Interna Anual e validação do documento.
§ 2º - As emendas apresentadas e apreciadas na Assembleia passam a fazer parte da Portaria Interna anual, desde que não apresentem vício e infrinjam outras
legislações, nem que contrarie o que está previsto na Instrução Normativa para determinado fim.
§ 2º - As emendas apresentadas e apreciadas na Assembléia passam a fazer parte da Portaria Interna Anual, desde que não apresentem vício e infrinjam outras
legislações, ou a realização de despesas que elevem obrigações diretas e excedam os créditos orçamentários e que contrarie o que está previsto nesta Instrução
Normativa
§ 3º - A Portaria Interna anual para que tenha validade deve ser publicada em Diário Oficial do município.
DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS
Artigo 9º - Todos os Profissionais da Educação, em efetivo exercício de suas atribuições de concurso, que integram o quadro de pessoal da rede pública municipal
deverão participar do processo de atribuição de aulas e/ou jornada de trabalho em sua Unidade Escolar de lotação, conforme disciplinado nesta Instrução Normativa, exceto os profissionais enquadrados nas situações funcionais abaixo:
Artigo 9º - Todos os Profissionais da Educação, em efetivo exercício de suas atribuições de concurso, que integram o Quadro de Pessoal da Rede Pública Municipal, deverão participar do processo de ATRIBUIÇÃO DE AULAS, ATIVIDADES/FUNÇÕES E DO REGIME/ JORNADA DE TRABALHO em sua UEs de
lotação, conforme normas contidas nesta Instrução Normativa e na Portaria Interna Anual, exceto os profissionais enquadrados nas situações funcionais abaixo:
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I - Cedidos para outros órgãos da administração Municipal, Estadual ou Federal e que ainda estiverem em período de vigência;
II - Profissionais que estiverem em licença para tratar de assuntos particulares (afastamento);
III – Profissionais em situação de Desvio de Função Legal.
III – Profissionais em situação de Desvio de Função por Laudo Médico.
§ 1º - Os profissionais mencionados nos incisos acima referidos, quando do retorno, deverão apresentar-se na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, para
fins de atribuição da jornada de trabalho.
§ 1º - Os profissionais mencionados nos incisos acima referidos, quando do retorno, deverão apresentar-se na SME, para fins de atribuição da jornada de trabalho.
§ 2º - Os profissionais que forem selecionados e assumirem, além de sua carga horária, coordenação de curso ou tutoria com remuneração, deverão obrigatoriamente atribuir e desempenhar suas atividades na unidade de lotação, salvo os casos previstos em convênio.
§ 3º - O profissional que estiver em situação de Desvio de Função Legal, independente de seu cargo de concurso, não realizará a atribuição de aulas e/ou
regime/jornada de trabalho, somente participará da atribuição de função destinada aos profissionais que estiverem nesta condição, conforme data a ser definida em
Portaria Interna anual.
§ 3º - O Profissional da Educação que estiver em situação de Desvio de Função por Laudo Médico, independente de seu cargo de concurso, deverá realizar
atribuição de nova função/atividade conforme data a ser definida em Portaria Interna Anual.
Artigo 9º- A - O Profissional da Educação que desempenhar funções na UEx ou setores correlatos, deverá na contagem de pontos, contabilizar o Tempo de UEx na
UE.
DA HORA ATIVIDADE
Artigo 10 – Para efeito desta Instrução Normativa as horas atividades correspondem a 33% (trinta e três por cento) da carga horária do professor concursado e
deverão ser cumpridas na UE.
§ 1º - O professor que atribuir aulas em mais de uma UE, realizará sua hora atividade nas instituições de forma proporcional.
§ 2º - O cumprimento das Horas/atividades e Horas/aulas ficará sob a responsabilidade da Equipe Gestora da Unidade Escolar com acompanhamento da Secretaria
Municipal de Educação e Esportes, cabendo:
§ 2º - O cumprimento das Horas/atividades e Horas/aulas ficará sob a responsabilidade da Equipe Gestora da UE com acompanhamento da UEx, cabendo:
I - Assegurar o registro do processo de participação (presença em atividades internas e externas);
III - Encaminhar os casos de não cumprimento das horas/atividades e horas/aulas à Secretaria Municipal de Educação e Esportes para os devidos descontos em
folha de pagamento.
III - Encaminhar os casos de não cumprimento das horas/atividades e horas/aulas à UEx para os devidos descontos em folha de pagamento.
§ 3º - O professor que for cedido para Núcleo de Atendimento Municipal de Educação Inclusiva – NAMEI, terá direito a 04 (quatro) horas atividades para planejamento e demais atividades necessárias a sua função.
§ 3º - O professor que desempenhar suas funções no Núcleo de Atendimento Municipal de Educação Inclusiva (NAMEI) na função de psicopedagogo, terá direito
a 04 (quatro) horas atividades para planejamento e demais atividades necessárias à sua função.
Artigo 10-A – As horas atividades serão destinadas à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da Unidade Escolar, às
reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade, à qualificação e aperfeiçoamento profissional, ao apoio pedagógico individualizado ao aluno, a projetos
especiais de apoio e de atendimento ao educando e, demais atividades reservadas à natureza específica do cargo de acordo com a Proposta Pedagógica da Unidade
Escolar, distribuída em Hora de Trabalho Pedagógico (HTP) e em Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), disposta da seguinte forma:
I - Os docentes com carga horária semanal de concurso de 20 (vinte) horas desenvolverão, obrigatoriamente, 06 (seis) horas atividades dispostas em 04 (quatro)
horas semanais de HTP (Hora de Trabalho Pedagógico e atendimento aos alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem) e 02 (duas) horas semanais de
HTPC (Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo destinado a formação continuada centrada na Unidade Escolar);
II - Os docentes com carga horária semanal de concurso de 30 (trinta) horas semanais desenvolverão, obrigatoriamente, 10 (dez) horas atividade dispostas em 08
(oito) horas semanais de HTP (Hora de Trabalho Pedagógico e atendimento aos alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem) e 02 (duas) horas semanais
de HTPC (Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo destinado a formação continuada centrada na Unidade Escolar);
§ 1º - É obrigatória a utilização de 02 (duas) horas semanais, não sendo estas cumulativas, para qualificação profissional realizada no Projeto Sala de Formação.
§ 2º - É obrigatória a participação da equipe gestora na qualificação profissional realizada no Projeto Sala de Formação.
Artigo 10 - A – As horas atividades serão destinadas:
I - À preparação e avaliação do trabalho didático;
II - À colaboração com a administração da escola;
III - As reuniões pedagógicas;

22

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 25 de Outubro de 2019 • Edição 1570 • Ano XIII • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

IV - À articulação com a comunidade;
V - À qualificação profissional;
VI - A Formação Continuada por meio do Projeto Sala de Formação;
VII - Ao assessoramento pedagógico individualizado ao estudante;
VIII - A projetos especiais de assessoramento e atendimento ao estudante; e,
IX - Demais atividades reservadas à natureza específica do cargo de acordo com a Proposta Pedagógica da Escola, distribuída em Hora de Trabalho Pedagógico
(HTP) e em Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC).
Artigo 10-B - As horas-atividades serão distribuídas, obrigatoriamente, para os professores efetivos, da seguinte forma:
Hora Atividade
Jornada de Trabalho

Hora Semanal
HTP

20 (vinte) horas
30 (trinta) horas

6 (seis) horas
10 (dez) horas

4 (quatro) horas
8 (oito) horas

HTPC
2 (duas) horas
2 (duas) horas

§ 1º - É obrigatória a utilização de 02 (duas) horas semanais para qualificação profissional no Projeto Sala de Formação, centradas na UE, não sendo estas cumulativas, sob pena de desconto salarial equivalente à carga horária não cumprida.
§ 2º - É obrigatória a participação e acompanhamento da Direção Escolar, Coordenação Pedagógica e Supervisão Pedagógica (cargo em extinção) na qualificação
profissional realizada no Projeto Sala de Formação, centrada na UE.
§ 3º - O professor que tiver atribuição em mais de uma UE deverá participar no Projeto Sala de Formação na escola em que optar.
§ 4º - Os demais profissionais, exceto os professores que participarem da formação continuada, terão as horas de estudo descontadas no período de recesso escolar
dos estudantes e férias escolares dos professores, no mês de julho.
Artigo 11 – O Professor que participar da formação do Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa – PNAIC não terá direito a descontar o período destinado à formação em sua hora atividade.
Artigo 11 – O Professor que participar da formação do 1º ao 5º Anos ou do Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa – PNAIC não terá direito a descontar o período destinado à formação em sua hora atividade.
Artigo 11 – O Profissional que participou da formação de Implementação do Documento Referência para o Estado de Mato Grosso (DRC-MT), terá direito a
pontuação específica conforme estabelecido em Portaria Interna anual.
Artigo 12 – O quadro de pessoal da Unidade Escolar deverá ser afixado em local público e de fácil acesso.

DA REMOÇÃO
Artigo 13 –Os Profissionais da Educação efetivos que solicitarem remoção de uma Unidade Escolar para outra, a mesma, só será permitida mediante existência de
vagas para lotação e os interessados deverão encaminhar à SMEE o pedido de remoção no período estabelecido através da Portaria Interna anual para análise e
posterior deferimento.
Artigo 13 – Os Profissionais da Educação efetivos que solicitarem remoção de uma UE para outra, a mesma, só será permitida mediante existência de vagas para
lotação e os interessados deverão encaminhar à SME o pedido de remoção e a ficha de contagem de pontos para análise e posterior deferimento ou indeferimento,
devendo o mesmo retornar a SME para retirar o atestado de remoção. As datas de entrega do pedido de remoção, assim como a retirada do atestado deferido ou
indeferido serão previstas em Portaria Interna Anual.
§ 1º - O Profissional da Educação que retornar a UE na qual já exerceu suas funções, poderá contabilizar o Tempo de Casa, devidamente regulamentado e registrado no livro de Atribuição e/ou Lotação.
§ 2º - Após o deferimento do requerimento de remoção, o servidor terá sua lotação efetivada na Unidade Escolar solicitada.
§ 2º - Após o deferimento do requerimento de remoção, o servidor deverá apresentar o atestado deferido, onde terá sua lotação efetivada na UE pretendida.
Artigo 14 – Aos Profissionais de Educação efetivos lotados em UE em processo de fechamento, redirecionamento de matrícula ou vaga e de etapas de ensino,
serão considerados os benefícios estabelecidos através da Portaria Interna anual.
Parágrafo Único - Na existência de vaga na UE que redirecionou ou fechou turmas, sugere-se a preferência de permanência do Profissional nesta unidade, porém
ficando a escolha e critério do mesmo.
Artigo 15 – O Profissional da Educação que for removido por iniciativa do poder público para outra unidade para exercer função de Direção ou Coordenação
Escolar, terá sua lotação efetivada na unidade em que estará atuando nestas funções, levando consigo a pontuação total até o ano que houve a remoção, se o profissional assim o requerer.
Parágrafo Único - O Profissional da Educação que retornar a Unidade Escolar de origem, requerendo Remoção e cumprindo o disposto nas Instruções Normativas
e Portarias Internas anuais, poderá contabilizar o Tempo de Casa, devidamente regulamentado e registrado no livro de Atribuição ou de Lotação, entretanto, o
tempo que ficou na função de Direção ou Coordenação Escolar em outra unidade não poderá ser contabilizado como Tempo de Casa.
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Artigo 15 - O Profissional da Educação que for removido por iniciativa da UEx para outra Unidade devido o ajustamento de lotação e necessidade do serviço
educacional, bem como os casos de reorganização, extinção ou criação de outra UE, terá direito aos benefícios estabelecidos na Portaria Interna Anual relacionada
à pontuação atual e anteriores.
DA CEDÊNCIA
Artigo 15-A – O Profissional da Educação que for cedido por iniciativa da UEx para outra UE, para exercer cargo de gestão, deverá na contagem de pontos, utilizar a pontuação obtida, na unidade em que trabalhou.
§1º - Terminada a cedência, o profissional, por sua iniciativa, poderá solicitar remoção para a UE, nos termos desta Instrução Normativa e Portaria Interna Anual.
§ 2º - Em caso de retornar a UE de lotação de origem, por sua iniciativa, poderá contabilizar o Tempo de Casa, devidamente regulamentado e registrado no livro de
Atribuição ou de Lotação, inclusive o tempo que ficou cedido na outra UE.
Artigo 15-B – O Profissional da Educação que for cedido temporariamente, a pedido, para outra UE, não poderá contabilizar na UE de lotação o Tempo de Casa
que esteve em cedência, contabilizando apenas o Tempo de Concurso.
Parágrafo Único: Caso o Profissional da Educação que for cedido temporariamente para uma UE faça a opção pela Remoção para essa UE, terá garantido o
Tempo de Casa em que exerceu suas funções na UE em que esteve em cedência.
Artigo 15-C – Após atribuição de aula não será permitido a cedência de Profissional da Educação para outra UE diferente de sua lotação, salvo interesse da UEx
para melhoria do serviço educacional.
DA PERMUTA
Artigo 16 – Após atribuição de aula e antes do início do ano letivo, é permitido na rede municipal permuta entre os Profissionais de Educação de uma Unidade
Escolar para outra, em caráter temporário, firmado a cada ano, quando os requerentes exercerem atividades da mesma natureza e com o mesmo grau de habilitação.
Parágrafo Único - Na realização desta permuta, o profissional não poderá contabilizar o tempo de trabalho na Unidade Escolar, contabilizando apenas o Tempo de
Concurso.
Artigo 16 – Após atribuição de aula é permitida entre os Profissionais de Educação a permuta entre municípios, quando de interesse da UEx, em caráter temporário, firmado a cada ano, quando os requerentes exercerem atividades da mesma natureza e com o mesmo grau de habilitação.
Parágrafo Único - Na realização desta permuta, o profissional não poderá contabilizar o Tempo de Casa que esteve em permuta, contabilizando apenas o Tempo
de Concurso.
Artigo 17 – Após atribuição de aula não será permitido na rede municipal a cedência de Profissional da Educação para outra Unidade Escolar diferente de sua
lotação.
Artigo 17 – Os Profissionais da Educação que estão cedidos mediante Termo de Convênio de Permuta, deverão participar do processo de atribuição de aula,
atividades/funções e regime/jornada de trabalho em sua UE de lotação e, obrigatoriamente, deverão apresentar todas as declarações necessárias do órgão que esteja
atuando, conforme disciplinado nesta Instrução Normativa e Portaria Interna Anual.
DA ATRIBUIÇÃO DE AULAS
Artigo 18 – Para a atribuição da jornada de trabalho referente às atividades de sala de aula e de horas atividades será considerada a carga horária do Professor
definida na Lei nº 1.460 de 09 de julho de 2014, conforme quadro abaixo:

REGIME/JORNADA

EM SALA DE AULA

HORAS ATIVIDADES

20 horas

14 aulas de 60 minutos

06 aulas de 60 minutos

30 horas

20 aulas de 60 minutos

10 aulas de 60 minutos

Artigo19 – A atribuição de aulas e de regime/jornada de trabalho dos Profissionais da Educação pertencente ao quadro efetivo da Educação Básica é de caráter
permanente na respectiva Unidade Escolar, considerando-se, também, as particularidades previstas nas Leis Municipais nº 681/2001 e 1.460/2014.
§ 1º - Em caso de professor de área específica, poderá ser atribuído aulas de outro profissional que esteja exercendo função não docente, desde que, seja para
completar carga horária na unidade de lotação, em sua área de atuação, não excedendo a quantidade máxima de 06 (seis) aulas, sendo realizada e autorizada por
escrito esta atribuição pela Comissão Central de Atribuição.
§ 2º - Poderá ocorrer à substituição de um Professor efetivo de área específica por outro Profissional efetivo de área específica, excedendo a quantidade de 06 (seis)
aulas, sendo realizada pela Comissão Central de Atribuição durante a atribuição dos remanescentes, em qualquer unidade escolar.
§ 3º - Não poderá assumir um profissional efetivo da área de Pedagogia, em vaga de outro profissional efetivo, quando este estiver exercendo a função que não seja
de docente.
Artigo 19 – A atribuição de aulas e de regime/jornada de trabalho dos Professores pertencente ao quadro efetivo da Educação Básica é de caráter permanente na
respectiva UE, considerando-se, também, as particularidades previstas nas Leis Municipais nº 681/2001 e 1.460/2014.
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Artigo 19-A – Após finalização da atribuição de aulas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, a Comissão Central de Atribuição poderá atribuir aulas remanescentes a professor de área específica, da mesma área de conhecimento, desde que seja para completar a sua carga horária em sua área de atuação.
§ 1 – As aulas de Educação Física das turmas de 4º e 5º ano devem ser atribuídas ao profissional da disciplina.
§ 2º - Durante a atribuição dos remanescentes, a Comissão Central de Atribuição poderá atribuir aulas em substituição de um professor efetivo de área específica
por outro professor efetivo de área específica, em qualquer UE, desde que seja na área de conhecimento.

DA COMISSÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE AULAS
Artigo 20 – A atribuição da jornada de trabalho será realizada por Comissões que conduzirão o processo em etapas distintas:
I - Comissão Central de Atribuição;
II - Comissão de Trabalho da Unidade Escolar.
§ 1º - A Comissão Central de Atribuição da jornada de trabalho orientará todo o processo de atribuição, sendo composta até a data estabelecida em Portaria Interna
anual e terá como membros:
§ 1º - A Comissão Central de Atribuição da jornada de trabalho orientará todo o processo de atribuição e terá como membros:
I - Representantes da Secretaria de Educação e Esportes;
I - Representantes da Unidade Executora;
II - Representantes de Diretores Escolares;
II - Representantes da Equipe Gestora da Unidade Escolar;
III - Representantes de Profissionais da Educação;
IV - Representantes do Sindicato da Categoria;
V - Representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais;
VI - Representantes do Conselho Municipal de Educação.
§ 2º - O número de membros da Comissão Central de Atribuição deverá ser definido de acordo com a demanda de trabalho, sendo no mínimo de 06 (seis) e máximo de 12 (doze) membros, garantindo a participação de representantes de funcionários e professores efetivos.
§ 3º - A Comissão de Trabalho para contagem de pontos e atribuição da jornada de trabalho na Unidade Escolar deverá ser composta com a participação de representantes de funcionários e professores efetivos até a data estabelecida em Portaria Interna anual e terá como membros:
I - Diretor da Escola;
II - Agente Administrativo, Secretário ou Secretário Escolar;
III - 01 (um) Coordenador Pedagógico;
IV - 01 (um) representante do CDCE;
V - 02 (dois) Professores escolhidos pelos seus pares;
VI - 02 (dois) funcionários escolhidos pelos seus pares.
VI - 02 (dois) profissionais não docentes escolhidos pelos seus pares.
§ 4º - As Unidades Escolares que não possuem Coordenador Pedagógico, Agente Administrativo, Secretário ou Secretário Escolar compõem-se pelos demais
membros.
§ 4º - As Unidades Escolares que não possuem Coordenador Pedagógico compõem-se pelos demais membros.
Artigo 20 – Para conduzir o processo de atribuição de aulas, atribuição de atividades/função e regime/jornada de trabalho em todas suas fases e etapas, deverão ser
criadas as seguintes comissões:
I - Comissão Central de Atribuição, que orientará todo o processo de execução de atribuição, terá como membros:
a)
02 (dois) Representantes da UEx;
b)
01 (um) Representantes da Equipe Gestora da UE;
c)
02 (dois) Representantes de Profissionais da Educação;
d)
01(um) Representante do Sindicato da Categoria;
e)
01(um) Representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais;
f)
01(um) Representante do Conselho Municipal de Educação.
II - Comissão de Trabalho da UE, com a participação de representantes de funcionários e professores efetivos até a data estabelecida em Portaria Interna Anual e
terá como membros:
a)
01 Diretor da Escola;
b)
01 Agente Administrativo, Secretário ou Secretário Escolar;
c)
01 (um) Coordenador Pedagógico;
d)
01 (um) representante do CDCE;
e)
02 (dois) Professores escolhidos pelos seus pares;
f)
02 (dois) profissionais não docentes escolhidos pelos seus pares.
Artigo 21 – Na Unidade Escolar a Comissão de Trabalho para contagem de pontos e para o processo de atribuição de aulas e de regime/jornada de trabalho deverá
seguir as normas estabelecidas nesta Instrução Normativa e nas Portarias Internas anuais, contendo todas as informações necessárias ao processo de atribuição de
Jornada de Trabalho e seguir os procedimentos abaixo:
Artigo 21 – A Comissão de Trabalho da UE deverá seguir as normas estabelecidas nesta Instrução Normativa e nas Portarias Internas Anuais, bem como, os
seguintes procedimentos:
I - Elaborar o Edital de Convocação dos Profissionais da Educação;
II - Realizar a contagem de pontos dos Profissionais da Educação efetivos conforme critérios estabelecidos;
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III - Afixar para a divulgação, em local de fácil acesso, a relação nominal dos Profissionais da Educação, por ordem decrescente de contagem de pontos obtidos,
por habilitação;
IV - Afixar para divulgação, em local de fácil visualização, o cronograma de atribuição da jornada de trabalho em todas as etapas, fases, com datas, horário, local,
quadro de vagas de aulas e cargos/funções administrativas a serem atribuídas;
V - Elaborar atas, ao término de cada fase e etapa do processo de atribuição da jornada de trabalho, discriminando as aulas efetivas, cargos/funções administrativas
atribuídas ou não atribuídas, Profissionais de Educação que ficarem remanescentes e eventuais recursos interpostos, com assinatura de todos os membros da
Comissão de Trabalho, bem como de todos os participantes;
V - Elaborar atas, obrigatoriamente, ao término de cada fase e etapa do processo de atribuição da jornada de trabalho, discriminando as aulas efetivas,
cargos/funções administrativas atribuídas ou não atribuídas, Profissionais de Educação que ficarem remanescentes e eventuais recursos interpostos, com assinatura
de todos os membros da Comissão de Trabalho, bem como de todos os participantes;
VI - Fixar no mural da UE o quadro de Profissionais da Educação com o resultado das respectivas atribuições de aulas, cargos/funções administrativas, bem como
o quadro de aulas livres ou em substituição.
Artigo 21-A – A Comissão de Trabalho da UE e a Direção da Unidade Escolar que descumprirem as orientações normativas em qualquer momento do ano letivo,
omitindo aulas, desconsiderando a lista de classificação dos Profissionais da Educação, dados, informações ou praticando atos que venham a comprometer a legalidade e transparência do processo de atribuição da jornada de trabalho, serão responsabilizados pelos seus atos.
Artigo 21-B – As Comissões responsáveis pelo processo de atribuição da jornada de trabalho deverão cumprir rigorosamente as datas e prazos constantes nas
Portarias Internas Anuais.
Artigo 21-C – Compete a Comissão Central de Atribuição orientar e acompanhar o processo de execução de atribuição da jornada de trabalho das UEs, tornandose corresponsável pelas falhas, omissões e irregularidades que venham a comprometer o processo.
DAS ETAPAS E FASES DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO
Artigo 22 – As ETAPAS e todas suas FASES do processo para atribuição de aulas e regime/jornada de trabalho acontecerão nas datas estabelecidas através das
Portarias Internas anuais, sendo que a PRIMEIRA ETAPA ocorrerá na Unidade Escolar sob a responsabilidade da Comissão de Trabalho da Unidade Escolar e a
SEGUNDA será realizada pela Comissão Central de Atribuição.
§ 1º - A Comissão de Trabalho da Unidade Escolar deverá verificar a quantidade de turmas, bem como, a carga horária semanal das disciplinas que serão ofertadas
para que seja realizada a atribuição de aula para o profissional docente além, de observar e conferir a jornada semanal de trabalho do professor.
§ 2º - Para realizar a atribuição de jornada de trabalho do profissional não docente, a Comissão de Trabalho da Unidade Escolar deverá verificar a quantidade de
vagas disponíveis para cada unidade, conforme critérios estabelecidos nesta Instrução Normativa e disponibilizado pela SMEE.
§ 3º - A atribuição da jornada de trabalho dos profissionais da educação deverá ser realizada conforme a necessidade e organização da Unidade Escolar.
Artigo 22 – As ETAPAS e todas suas FASES do processo para atribuição de aulas, atividades/funções e regime/jornada de trabalho acontecerão nas datas
estabelecidas através das Portarias Internas Anuais, sendo que a PRIMEIRA ETAPA ocorrerá na UE sob a responsabilidade da Comissão de Trabalho da UE e a
SEGUNDA ETAPA será realizada pela Comissão Central de Atribuição.
§ 1º - A Comissão de Trabalho da UE deverá verificar o Quadro de Turmas para o ano subsequente, bem como a carga horária semanal das disciplinas que serão
ofertadas para que seja realizada a atribuição de aulas, além de observar e conferir a jornada semanal de trabalho de cada professor. O Quadro de Turmas para o
ano subsequente deverá ser previamente aprovado pela UEx, que expedirá um documento autorizativo.
§ 2º - Para realizar o processo de atribuição do profissional não docente, a Comissão de Trabalho da UE deverá verificar a quantidade de vagas disponíveis para
cada unidade, conforme critérios estabelecidos nesta Instrução Normativa e disponibilizado pela UEx.
§ 3º - O quadro de atribuição de aulas deve ser conforme o disposto em Anexo na Portaria Interna correspondente.
Artigo 23 – Os Profissionais da Educação que ficarem remanescente, deverão obrigatoriamente atribuir suas aulas/jornada de trabalho durante a SEGUNDA
ETAPA organizada pela Comissão Central de Atribuição.
Artigo 23 – O Profissional da Educação que ficar remanescente deverá, obrigatoriamente, atribuir suas aulas/jornada de trabalho durante a SEGUNDA ETAPA
organizada pela Comissão Central de Atribuição.
Artigo 23 – O Profissional da Educação que ficar remanescente deverá, obrigatoriamente, atribuir suas aulas e regime/jornada de trabalho durante a SEGUNDA
ETAPA organizada pela Comissão Central de Atribuição.
Artigo 24 – O profissional da Educação em situação de Desvio de Função Legal, devidamente comprovado, deverá participar somente da atribuição de função
destinada aos profissionais que estiverem nesta condição.
Parágrafo Único - As funções a serem desenvolvidas pelos profissionais em situação de Desvio de Função Legal serão estabelecidas nas Portarias Internas anuais,
sendo analisada a necessidade de cada Unidade Escolar para a disponibilização da vaga.
Artigo 24 – O Profissional da Educação em situação de Desvio de Função por Laudo Médico, comprovado por perícia médica, deverá participar da atribuição de
nova atividade/função em dia e hora estabelecida na Portaria Interna Anual.
§ 1º O Servidor que estiver em Desvio de Função por Laudo Médico, somente terá sua lotação na atribuição específica segundo o estabelecido em Portaria Interna
Anual.
§ 2º As funções a serem desenvolvidas pelos profissionais em situação de Desvio de Função por Laudo Médico serão estabelecidas nas Portarias Internas Anuais,
sendo analisada a necessidade de cada UE para a disponibilização da vaga.
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Artigo 25 – Concluída a Segunda Etapa, a Comissão Central de Atribuição deverá elaborar quadro de vagas/aulas livres e/ou em substituição para realização da
Terceira Etapa do processo, específica para profissionais contratados, através de edital de candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para o atendimento de aulas em substituição.
Artigo 26 – Para a CONTAGEM DE PONTOS /CLASSIFICAÇÃO da jornada de trabalho dos Profissionais da Educação, em exercício efetivo das atribuições
do cargo de concurso, a Comissão de Trabalho da Unidade Escolar prevista nesta Instrução Normativa, deverá proceder ao registro da pontuação e do processo de
atribuição considerando os critérios constantes nas fichas de contagem de pontos elaboradas anualmente e encaminhadas anexas as Portaria Internas.
Artigo 26 – Para a CONTAGEM DE PONTOS /CLASSIFICAÇÃO do regime/jornada de trabalho dos Profissionais da Educação em efetivo exercício das
atribuições do cargo de concurso, a Comissão de Trabalho da UE, deverá proceder ao registro da pontuação considerando os critérios constantes das fichas de
contagem de pontos elaboradas anualmente e encaminhadas anexas as Portaria Internas Anuais.
Artigo 27 – Para os profissionais efetivos que estejam prestando serviços em órgãos vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Esportes, será garantida a
mesma pontuação dos profissionais que estejam exercendo suas atividades nas Unidades Escolares, contempladas nas Portarias Internas anuais, no que se refere ao
tempo de serviço.
Artigo 27 – Para os profissionais efetivos que estejam prestando serviços em órgãos vinculados a Unidade Executora, será garantida a mesma pontuação dos
profissionais que estejam exercendo suas atividades nas Unidades Escolares, contempladas nas Portarias Internas anuais, no que se refere ao tempo de serviço.
Artigo 27 – Para os profissionais efetivos que estejam prestando serviços na UEx ou em órgãos vinculados a mesma, será garantida a pontuação dos profissionais
que estejam exercendo suas atividades nas UEs, no que se refere ao Tempo de Serviço, conforme Ficha de Contagem de Pontos em anexo.
Artigo 28 – Para a contagem de pontos referente à FORMAÇÃO/TITULAÇÃO deverá ser considerado o ponto de maior titulação que o Profissional da Educação tiver concluído sendo permitida a contagem de 02 (dois) ou mais títulos para Pós Graduação/ Especialização na área de Educação, conforme estabelecidos nos
Anexos das Portarias Internas anuais.
Artigo 28 – Para a contagem de pontos referente à FORMAÇÃO/TITULAÇÃO deverá ser considerado o ponto de maior titulação que o Profissional da Educação que tiver concluído sendo permitida a contagem de 02 (dois) ou mais títulos para Pós Graduação/ Especialização na área de Educação, conforme estabelecidos
nos Anexos das Portarias Internas anuais.
Artigo 28 – Para a contagem de pontos referente à Formação/Titulação deverá ser considerado o ponto de maior titulação que o Profissional da Educação tiver
concluído.
Artigo 29 – Os Profissionais da Educação que foram redimensionados da Educação Infantil para o Ensino Fundamental por ocasião da migração para o Cargo de
Professor, reconhecido pela Lei Municipal nº 1.031/2007, serão assegurados os direitos adquiridos para efeito de contagem de pontos, a habilitação que ensejou a
migração e o tempo de serviço na UE, sem prejuízo na pontuação.
Parágrafo Único - O atendimento a Educação Infantil será realizado preferencialmente pelos profissionais efetivos do extinto cargo de Professor Infantil.
Artigo 30 – Para apuração final dos pontos, os Profissionais da Educação deverão ser classificados por ordem decrescente de acordo com a pontuação obtida e em
caso de empate, serão observados os seguintes critérios para o desempate:
I - Maior tempo de serviço na Unidade Escolar;
II - Maior tempo na Rede Municipal de Ensino;
III - Maior idade.
I - Maior Pontuação na Qualificação Profissional;
II - Maior Pontuação na Qualificação Profissional Complementar;
III - Maior Tempo de Serviço na UE;
IV - Maior idade.
Artigo 31 – O Profissional de Educação que não entregar seus títulos até o término do período destinado à contagem de pontos estabelecido nas Portarias Internas
anuais, terá seus pontos contados considerando os documentos existentes em sua pasta, não sendo aceito entrega de títulos posteriormente.
Artigo 32 – Será obrigatória a participação em formações específicas voltadas para a melhoria da qualidade de ensino, oferecidas pela SMEE ou outros órgãos
referente à área de atuação e a lotação realizada.
Artigo 32 – Será obrigatória a participação dos profissionais da educação em formações específicas voltadas para a melhoria da qualidade de ensino, oferecidas
pela UEx ou outros órgãos referente à área de atuação e a lotação realizada.
Parágrafo Único – O critério de formação específica poderá ser utilizado como pré-requisito para concorrer a funções a serem desempenhadas na Unidade Escolar.
Parágrafo Único – O Projeto Sala de Formação deverá ser utilizado como pré-requisito para concorrer a funções de Direção Escolar e Coordenação Pedagógica a
serem desempenhadas na UE.
Artigo 33 – Terá direito a pontuação específica o professor que possuir certificação da formação de Programas ou Políticas Educacionais, conforme estabelecido
em Portaria Interna anual.
Artigo 33 – Terá pontuação específica os profissionais que participaram da Formação do Documento de Referência para o Estado de Mato Grosso, ministração de
palestras, minicursos, seminários e conferências proferidas em eventos locais, regionais, estaduais ou nacionais na área da Educação e publicações de artigos.
Artigo 34 - É obrigatório ao Coordenador Pedagógico a participação de curso de qualificação/formação voltados para a melhoria da qualidade de ensino ofertados
pela SMEE ou programas do Governo Federal.
Artigo 34 - É obrigatório ao Coordenador Pedagógico a participação de curso de qualificação/formação voltados para a melhoria da qualidade de ensino ofertados
pela UEx ou através de programas do Governo Federal.
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Artigo 35 – Considerarão na contagem de pontos os Projetos Escolares Educativos, como conjunto de ações planejadas de caráter educativo, social, cultural,
esportivo e científico, num período de tempo pré-estabelecido constantes nas Portarias Internas anuais e/ou orientativos.
Artigo 36 – A presença do Profissional de Educação efetivo na atribuição de aulas é obrigatória, salvo nos casos de licenças e afastamentos previstos em lei, que
deverá proceder mediante procuração específica, sendo a mesma apresentada até a data constante nas Portarias Internas Anuais.
Artigo 37 – O Profissional de Educação efetivo que deixar de participar do processo de atribuição da jornada de trabalho, fora dos casos previstos em lei, caberá a
Comissão Central de Atribuição proceder a sua lotação onde houver vaga.
Artigo 37 – O Profissional de Educação efetivo que não participar do processo de atribuição de aulas, atividades/ funções e regime/jornada de trabalho, fora dos
casos previstos em lei, caberá a Comissão Central de Atribuição proceder a sua lotação onde houver vaga.
Artigo 38 – Para as turmas da Educação Infantil e do 1º ao 3º anos do Ensino Fundamental, deverá ser priorizado a unidocência, sendo um único profissional
pedagogo.
§1º -Nas unidades escolares de Ensino Fundamental que ofertam o tempo integral deve efetivar-se também a unidocência nos 4º e 5º anos.
§ 2º - Será permitida a atribuição de no máximo 02 (dois) Professores Pedagogos, com carga horária semanal de 20 (vinte) horas, em turmas do 1º ao 3º anos do
Ensino Fundamental, sendo autorizadas aulas excedentes para fechar a carga horária da turma.
Artigo 38 – Para as turmas da Educação Infantil e do 1º ao 3º Anos do Ensino Fundamental deverá atribuir aulas a um único profissional Licenciado (unidocência),
com regime/jornada de 30 (trinta) horas semanais.
Parágrafo Único - Na UE que em sua lotação contam com professores de 20 horas, excepcionalmente poderão adequar o quadro de atribuição de forma que
atenda as especificidades.
Artigo 39 – O próprio Professor da turma acompanhará o processo de Apoio Pedagógico com seus alunos, podendo ser utilizada parte de sua hora atividade para
tal fim ou sendo remunerado se ela ocorrer fora de seu período de hora-atividade, desde que acompanhada e comprovada pela Coordenação Pedagógica, conforme
orientação da SMEE.
Artigo 39 – O Professor da turma acompanhará o processo de assessoramento Pedagógico com seus estudantes, devendo ser utilizada parte de sua hora atividade
para tal fim.
Artigo 39 A – A Unidade Escolar que aderir ao Programa Mais Educação terá direito a um professor, que esteja preferencialmente, em situação de Desvio de
Função Legal e que possua habilidades pedagógicas e administrativas para Coordenar o mesmo.
§ 1º - Na falta de um professor que esteja em situação de Desvio de Função Legal e que possua os pré-requisitos mínimos para o exercício da função poderá ser
disponibilizado um Professor Pedagogo.
§ 2º - O professor que estiver na função de Coordenador do Programa Mais Educação deverá possuir carga horária de concurso de 30 (trinta) horas, devendo o
mesmo dividir sua carga horária nos 02 (dois) turnos de funcionamento da Unidade Escolar.
§ 3º -Se a Unidade Escolar optar por escolher um profissional com 20 (vinte) horas, fica ciente que não haverá outro profissional para completar a carga horária,
devendo o mesmo dividir sua carga horária nos 02 (dois) turnos de funcionamento da Unidade Escolar.
§ 4º - Para exercer a função de Coordenador do Programa Mais Educação o professor deverá ter a anuência da Unidade Executora.
§ 5º - Não havendo profissional com os pré-requisitos mínimos para o exercício da função dentro da Unidade Escolar que aderir ao Programa Mais Educação, a
Unidade Executora designará profissional de outra unidade para desempenhá-la.
§ 6º - Não haverá gratificação adicional pelo exercício desta função.
Artigo 40 – A Unidade Escolar provida de Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, Biblioteca e Sala de Recursos Multifuncionais – Atendimento
Educacional Especializado (AEE) terá direito a profissionais, conforme critérios e direcionamentos estabelecidos em Portarias Internas anuais.
Artigo 40 – A UE provida de Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, Biblioteca terá direito a profissionais, conforme critérios e direcionamentos
estabelecidos em Portarias Internas Anuais.
Artigo 41 – A Unidade Escolar com Sala de Recursos Multifuncionais – Atendimento Educacional Especializado (AEE), equipada e em uso, terá direito a um
Professor de Educação Especial, na falta deste, um Professor Pedagogo habilitado em cursos de AEE ou Educação Especial - Educação Inclusiva e ainda na falta
deste, o profissional com Psicopedagogia poderá assumir, desde que atenda aos critérios:
I - Ter atuado como Psicopedagogo por pelo menos 01 (um) ano em qualquer instituição educacional pública ou privada;
II - Ter atuado direta ou indiretamente (como professor, auxiliar, coordenador ou diretor) em Salas Especiais ou Salas de Recursos Multifuncionais.
Parágrafo Único - O profissional para a Sala de Recursos Multifuncionais – Atendimento Educacional Especializado (AEE), deverá ser efetivo, com jornada de
trabalho de 30 (trinta) horas semanais, devendo o mesmo dividir sua carga horária nos 02 (dois) turnos de funcionamento da Unidade Escolar, sendo obrigatório
participar em Curso de Formação para o exercício do AEE.
Artigo 41 – A UE com Sala de Recursos Multifuncionais – Atendimento Educacional Especializado (AEE), equipada e em uso, terá direito a um Professor de
Educação Especial, na falta deste, um Professor licenciado em Pedagogia, preferencialmente habilitado em cursos de AEE ou Educação Especial - Educação
Inclusiva.
Parágrafo Único: O profissional para a Sala de Recursos Multifuncionais – Atendimento Educacional Especializado (AEE) deverá ser efetivo, com regime/jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, devendo o mesmo dividir sua carga horária em 02 (dois) turnos de funcionamento da UE.
Artigo 41-A – Nas Unidades Escolares serão utilizados os critérios abaixo relacionados para a disponibilização de vagas e efetivação da lotação de profissionais
não docentes, sendo:
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I - Para o desempenho de funções na Secretaria Escolar, deverá ser considerada a quantidade de número de alunos matriculados e frequentes, sendo:
a) Nas Unidades Escolares que ofertam a Educação Infantil em turmas de período parcial e/ou integral:
1 -Com até 500 (quinhentos) alunos matriculados: 01 (um) profissional do cargo de Secretário Escolar, Secretário ou Agente Administrativo;
2 -Acima de 501 (quinhentos e um) alunos matriculados: 01 (um) profissional do cargo de Secretário Escolar ou Secretário, mais 01 (um) profissional do cargo
de Agente Administrativo.
b) Nas Unidades Escolares que ofertam o Ensino Fundamental em turmas de período parcial e/ou integral e também, turmas de Educação Infantil:
1 -Com até 350 (trezentos e cinquenta) alunos matriculados: 01 (um) profissional do cargo de Secretário Escolar, Secretário ou Agente Administrativo;
2 -De 351 (trezentos e cinquenta e um) à 1.000 (mil) alunos matriculados: 01 (um) profissional do cargo de Secretário Escolar ou Secretário, mais 01 (um)
profissional do cargo de Agente Administrativo;
3 -Acima de 1.001 (mil e um) alunos matriculados: 01 (um) profissional do cargo de Secretário Escolar ou Secretário, mais 02 (dois) profissionais do cargo de
Agente Administrativo.
II - Para o desempenho de funções na Cozinha para profissionais do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais deverá ser considerada a quantidade de número de alunos
matriculados e frequentes, sendo:
a) As Unidades Escolares que ofertam a Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental em turmas de período parcial:
1 -Com até 450 (quatrocentos e cinquenta) alunos matriculados: 02 (dois) profissionais do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, sendo 01 (um) por período;
2 -De 451 (quatrocentos e cinquenta e um) à 700 (setecentos) alunos matriculados: 03 (três) profissionais do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, sendo 01
(um) no período matutino, 01 (um) no período vespertino e 01 (um) no período intermediário;
3 -De 701 (setecentos) a 1.000 (mil) alunos matriculados: 04 (quatro) profissionais do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, sendo 02 (dois) por período;
4 -Acima de 1.001 (mil e um) alunos matriculados: 05 (cinco) profissionais do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, sendo 02 (dois) por período e 01 (um) no
horário intermediário.
b) As Unidades Escolares que ofertam a Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental em turmas de período integral ou ainda, turmas de período integral e parcial:
1 -Com até 220 (duzentos e vinte) alunos matriculados: 02 (dois) profissionais do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, sendo 01 (um) por período;
2 -De 221 (duzentos e vinte e um) à 300 (trezentos) alunos matriculados: 03 (três) profissionais do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, sendo 01 (um) no
período matutino, 01 (um) no período vespertino e 01 (um) no período intermediário;
3 - De 301 (trezentos e um) a 400 (quatrocentos) alunos matriculados: 04 (quatro) profissionais do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, sendo 02 (dois) por
período;
4 -Acima de 401 (quatrocentos e um) alunos matriculados: 05 (cinco) profissionais do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, sendo 02 (dois) por período e 01
(um) no horário intermediário.
III - Para desempenho nas funções de Limpeza para profissionais do cargo de Auxiliar de Serviços Geraisdeverá ser considerada a caracterização da Unidade
Escolar, tanto as de Educação Infantil, quanto de Ensino Fundamental, como pequena, média e grande, através da realização do cálculo para se obter coeficiente
que será fator determinante para estabelecer o número de vagas e profissionais, onde será considerado o espaço da unidade em m², quantidade de salas de aulas e
número de alunos, utilizando a fórmula para o Cálculo do Coeficiente (T1 + T2 + T3) / 16= resultado final, onde “T1 – é a metragem total de área construída da
unidade escolar/100 x 1”; “T2 – é o número de sala x 5” e “T3 – se refere ao número de turmas x 10”. O coeficiente obtido, corresponderá à:
a)Coeficiente menor ou igual a 11 (onze), caracterizado como Unidade Escolar Pequena, contará com 02 (dois) profissionais do cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, sendo 01 (um) por período;
b)Maior que 11 (onze) ou igual a 16 (dezesseis), caracterizado como Unidade Escolar Média, contará com 04 (quatro) profissionais do cargo de Auxiliar de
Serviços Gerais, sendo 02 (dois) no período matutino e 02 (dois) no período vespertino;
c)Maior que 16 (dezesseis), caracterizado como Unidade Escolar Grande, contará com 06 (seis) profissionais do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, sendo 03
(três) no período matutino e 03 (três) no período vespertino.
IV – Para o desempenho das funções de atendimento a alunos com deficiência (Síndrome de Down, Paralisia Cerebral, deficiência física e transtorno do espectro
do autismo, entre outras), os profissionais do cargo de Auxiliar Educacional, considerando a necessidade de atendimento da criança e a turma onde está inserida,
será designado para atuar:
a)em turma integral: em que o Auxiliar Educacional exercerá 30 (trinta) horas, sendo 06 (seis) horas diárias ininterruptas, conforme o horário estipulado pela
gestão da Unidade Escolar juntamente com o professor regente;
b)em turma parcial: em que o Auxiliar Educacional exercerá 20 (horas) horas no turno matutino e 20 (horas) horas no turno vespertino, devido a não ser possível
quebrar o horário de atendimento de umas das crianças, sendo que o profissional nesta atuação, terá direito ao recebimento de 10 (dez) horas extras semanais.
§ 1º - O horário de trabalho de todos os profissionais que trata este artigo, seus incisos e alíneas, será definido pela equipe gestora conforme a necessidade da
Unidade Escolar.
§ 2º - O profissional do cargo de Agente Administrativo poderá ser substituído por profissional que esteja em situação de Desvio de Função Legal.
§ 3º - A limpeza da cozinha e do depósito da merenda é de responsabilidade dos servidores que exercem a função de Auxiliar de Serviços Gerais – Cozinha/Merendeira.
§ 4º -A manutenção da limpeza da área administrativa, dos corredores, da quadra esportiva, da quadra de areia, do gramado e do pátio serãode responsabilidades de
todos os servidores do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais que exercem a função de Limpeza.
§ 5º -Na ausência de profissional e até a apresentação de um substituto, os demais deverão redistribuir os espaços e serviços, para que todas as atividades sejam
cumpridas e que os ambientes estejam adequados para uso.
§ 6º -A Unidade Escolar que ofertar o Programa Mais Educação poderá ter a disponibilidade de mais 01 (um) profissional para auxílio nas atividades da Cozinha,
desde que haja disponibilidade de profissionais.
§ 7º -A Unidade Escolar de Educação Infantil que possuir mais de 02 (duas) turmas de 04 meses a 01 (um) ano, terá direito a 01 (um) servidor em situação de
Desvio de Função Legal, de cargo não docente, para auxiliar no Lactário e na cozinha.
§ 8º - Na sala de aula com atendimento a aluno(s) com deficiência(s), o Auxiliar Educacional será designado para realizar apoio e atender as necessidades de
higiene, alimentação e locomoção do mesmo, independente da quantidade de alunos matriculados.
§ 9º - O Auxiliar Educacional designado para atender aluno(s) com deficiência(s) também deverá dar apoio ao professor da turma, para que o aluno não fique
dependente do mesmo.
§ 10 - O Auxiliar Educacional que desempenhar suas funções no atendimento a aluno(s) com deficiência(s), tem efetivada sua lotação na Unidade Executora,
ficando vinculado ao aluno com necessidade especial.
§ 11 – Se o aluno com deficiência mudar de uma unidade escolar municipal para outra no decorrer do ano letivo, o Auxiliar Educacional que está designado para
seu atendimento irá acompanhá-lo.
§ 12 – Caso o aluno com deficiência mudar para unidade escolar de outra esfera administrativa ou de município, o Auxiliar Educacional será designado para
atender outro aluno com deficiência, se houver, ou para a realização de atividades em Unidade Escolar que atenda a etapa da Educação Infantil, não gerando vínculo lotacional com a unidade em questão.
Artigo 41-B – A Unidade Executora possuirá lotação para equipe formada por profissionais do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, sendo estes convidados pelo
titular da pasta, para desempenhar as funções de:
I -Manutenção e Pequenos Reparos nas Unidades Escolares e órgãos que compõe a Unidade Executora, com quantidades de vagas a serem definidas pelo titular
da pasta;
II -Almoxarifado com atividades relacionadas à manutenção, e organização e distribuição de estoques;
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II -Almoxarifado com atividades relacionadas à manutenção, e organização e distribuição de estoques, com quantidades de vagas a serem definidas pelo titular da
pasta;
III -Cozinha.
Parágrafo Único - O horário de trabalho de todos os profissionais que trata este artigo, seus incisos e alíneas, será definido pela equipe gestora conforme a necessidade da Unidade Executora.
Artigo 41-A – Para os Profissionais da Educação não docentes, os critérios para a disponibilização de vagas e efetivação da lotação nas UEs, considerando o
critério de estudantes matriculados e frequentes são o seguinte:
I.
Para desempenho de funções na Secretaria Escolar:
Unidades Escolares

Período

Educação Infantil

Parcial e/ou
integral

Quantidade
Até 500 estudantes
Acima de 501
estudantes
Até 350 estudantes

Ensino Fundamental

Parcial e/ou
integral

De 351 a 1.000
estudantes
Acima de 1.001
estudantes

Profissional
1 (um): Secretario Escolar ou Secretario ou Agente
Administrativo
2 (dois): sendo 1 Secretario Escolar ou Secretario e 1(um)
Agente Administrativo
1 (um): Secretario Escolar ou Secretario ou Agente
Administrativo
2 (dois): sendo 1 Secretario Escolar ou Secretario e 1(um)
Agente Administrativo
3 (três): sendo 1 Secretario Escolar e/ou Secretario e 2 (dois)
Agente Administrativo

II.Para o desempenho de funções na Cozinha nas UEs:
Unidades Escolares

Período

Quantidade de
estudantes

De 301 a 400
estudantes
Acima de 401
estudantes

2 (dois) Auxiliar de Cozinha ou Auxiliar de Serviços Gerais
sendo 1(um) por período
3 (três) Auxiliar de Cozinha ou Auxiliar de Serviços Gerais
sendo 1(um) no período matutino, 1(um) no período
vespertino e 1 (um) no período intermediário
4 (quatro) Auxiliar de Cozinha ou Auxiliar de Serviços Gerais
sendo 2(dois) por período
5 (cinco) Auxiliar de Cozinha ou Auxiliar de Serviços Gerais
sendo 2(dois) por período e 1(um) no período intermediário
2 (dois) Auxiliar de Serviços Gerais sendo 1(um) por período
3 (três) Auxiliar de Serviços Gerais sendo 1(um) no período
matutino, 1(um) no período vespertino e 1 (um) no período
intermediário
4 (quatro) Auxiliar de Serviços Gerais sendo 2(dois) por
período
5 (cinco) Auxiliar de Serviços Gerais sendo 2(dois) por
período e 1(um) no período intermediário

-

1(um) Auxiliar de Cozinha ou Serviços Gerais

Até 450 estudantes

Educação Infantil e/ou
Ensino Fundamental

Parcial

De 451 a 700
estudantes
De 701 a 1000
estudantes
Acima de 1001
estudantes
Até 220 estudantes
De 221 a 300
estudantes

Educação Infantil e/ou
Ensino Fundamental

Integral

Educação Infantil
Lactário

Integral ou
parcial

Quantidade de Profissional

§ 1º - O horário de trabalho de todos os profissionais que trata este artigo e seus incisos, será definido pela Equipe Gestora conforme a necessidade da UE.
§ 2º - O profissional do cargo de Agente Administrativo poderá ser substituído por profissional que esteja em situação de Desvio de Função por Laudo Médico.
§ 3º - O serviço e manutenção de limpeza da cozinha, lactário e do depósito da merenda, são de responsabilidade dos servidores com atribuição na cozinha.
Artigo 42 – Todos os profissionais da educação deverão participar das atividades de abertura do ano letivo.
Artigo 43 – As Comissões responsáveis pelo processo de atribuição da jornada de trabalho deverão cumprir rigorosamente as datas e prazos constantes nas Portarias Internas anuais.
Artigo 44 – A Comissão de Trabalho da Unidade Escolar e a Direção da Escola que descumprirem as orientações normativas em qualquer momento do ano letivo,
omitindo aulas, desconsiderando a lista de classificação dos Profissionais da Educação, dados, informações ou praticando atos que venham a comprometer a legalidade e transparência do processo de atribuição da jornada de trabalho, serão responsabilizados pelos seus atos.
Artigo 45 – Compete à Comissão Central de Atribuição orientar e acompanhar o processo de execução de atribuição da jornada de trabalho das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, tornando-se co-responsável pelas falhas, omissões e irregularidades que venham a comprometer esse processo.
Artigo 43 – Nos casos em que o Profissional da Educação se sentir prejudicado, quando da contagem de pontos ou no processo de atribuição da jornada de trabalho, caberá recurso à Comissão de Trabalho da UE constituída, que deve ser interposto oficialmente até 24 (vinte e quatro) horas após cada etapa.
§1 - O recurso referido no “caput” deste artigo terá efeito suspensivo do processo, tendo a Comissão de Trabalho da UE o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
após cada recurso, para emitir Parecer.
§2 - Depois de esgotado as possibilidades de recursos na UE e ainda havendo dúvida sobre a contagem de pontos a Comissão de Atribuição da UE deverá entrar
com recurso junto a Comissão Central de Atribuição que terá prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após cada recurso, para emitir Parecer.
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DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 47 – A Unidade Escolar e a equipe gestora que descumprir as orientações estabelecidas nesta Instrução Normativa e nas Portarias Internas anuais, bem
como demais legislações correlatas, omitindo dados ou informações que venham influenciar na legalidade da organização será responsabilizada pelos seus atos.
Artigo 48 – Devem fazer parte da Portaria Interna anual:
Artigo 48 – Deve fazer parte da Portaria Interna anual:
I - Ficha de Contagem de Pontos para Atribuição de Jornada de Trabalho para Professor efetivo;
II - Ficha de Contagem de Pontos para Atribuição de Jornada de Auxiliar Educacional efetivo;
III -Ficha de Contagem de Pontos para Atribuição de Jornada de Trabalho para Servidores não docentes efetivos.
Artigo 49 – Compete à Unidade Executora resolver os casos omissos, acompanhar e fazer cumprir o disposto nesta Instrução Normativa e nas Portarias Internas
anuais.
Artigo 50 – Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Artigo 51 – Revogam-se as disposições em contrário.
Artigo 44 – Compete à UEx acompanhar e fazer cumprir o disposto nesta Instrução Normativa e nas Portarias Internas Anuais e resolver os casos omissos.
Artigo 55 – Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ADRIANA TOMASONI
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 003/2018

DECRETO Nº 1.849 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019
APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 002/2019 da Secretaria Municipal de Educação – SME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE-MT, que estabelece diretrizes para elaboração do CALENDÁRIO ESCOLAR das Unidades Escolares que compõe a Rede Pública Municipal de
Ensino.
LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições
legais, e de conformidade com o Artigo 58, IV da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste,
DECRETA
Artigo 1º - Fica aprovada a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 002/2019 da Secretaria Municipal de Educação – SME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE-MT, que estabelece diretrizes para elaboração do CALENDÁRIO ESCOLAR das Unidades Escolares que compõe a Rede Pública
Municipal de Ensino de Primavera do Leste.
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 1.758 de 10 de outubro de 2018.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 24 de outubro de 2019

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC Nº 002/2019
Versão: 6
Aprovação: 24/10/2019
Ato de Aprovação: Decreto Municipal nº 1.849
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação - SME
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Educação - SME
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, assessorada pela Unidade Central de Controle Interno – UCCI da Prefeitura Municipal de
Primavera do Leste, nos termos da Lei Municipal nº 1.020 de 14 de novembro de 2007 e artigo 3º do Decreto Municipal nº 1.191 de 31 de março de 2011,
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RESOLVE,
DA FINALIDADE
Artigo 1º - Regulamentar e definir o CALENDÁRIO ESCOLAR das Unidades Escolares pertencentes à Rede Municipal de Ensino.
Artigo 1º - Definir e estabelecer diretrizes para elaboração do CALENDÁRIO ESCOLAR das Unidades Escolares que compõe a Rede Pública Municipal de
Ensino de Primavera do Leste.
DA ABRANGÊNCIA
Artigo 2º - Esta Instrução Normativa abrange a Unidade Executora e todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Primavera do Leste.
DOS CONCEITOS E NOMENCLATURAS
Artigo 3º - Para fins desta Instrução Normativa, considera-se:
I - Unidade Executora - UEx: Secretaria Municipal de Educação - SME;
II - Unidades Escolares - UEs: Unidades que ofertam Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental;
III - Calendário Escolar: Instrumento através do qual são organizados os dias letivos das Unidades Escolares, desde o início até o término das atividades escolares;
III - Calendário Escolar: Instrumento através do qual são organizados os dias letivos e não letivos que envolvem atividades da UE;
IV - Dia Letivo: É o dia destinado ao desenvolvimento do processo didático pedagógico e das atividades curriculares destinadas a aprendizagem do aluno;
V - Carga Horária: quantidade de horas em que serão desenvolvidas as atividades pedagógicas;
VI - CME: Conselho Municipal de Educação;
VII - CDCE: Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Artigo 4º - Esta Instrução Normativa tem a seguinte base legal:
I - Constituição Federal de 1988, especificamente o Capítulo III, da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I, Da Educação, artigos 205 a 214;
II - Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
III - Lei Federal nº 11.274/2006/CNE/MEC que instituiu o Ensino Fundamental em 09 (nove) Anos de duração;
IV - Lei Federal nº. 11.494/2007 – FUNDEB que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação;
V- Lei nº 679 de 25 de setembro de 2001 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso e de
suas Autarquias e Fundações e dá outras Providências;
VI - Lei nº 681 de 27 de setembro de 2001 que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Primavera do Leste – Estado de Mato
Grosso;
VII - Lei nº 839 de 15 de julho de 2004 que institui o Sistema Municipal de Ensino de Primavera do Leste - MT;
VIII - Lei nº 1.460 de 09 de julho de 2014 que altera a Lei Municipal nº 681 de 27 de setembro de 2001, e dá outras providências.
IX - Resolução nº 006/2006 do CME/Primavera do Leste/MT que fixa as Normas para a Elaboração e Aprovação do Calendário Escolar;
X - Resolução nº 008/2010 do CME/ Primavera do Leste/MT que regulamenta a data corte para a matrícula na Educação Infantil e no Ensino Fundamental de 09
anos e define quantidade de alunos na Educação Infantil na Rede municipal de Primavera do Leste-MT;
XI - Resolução CNE/CEB nº 05 de 17 de dezembro de 2009 que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;
XII - Resoluções CNE/CEB nº 01/2010 de 14 de janeiro de 2010 que define as Diretrizes Operacionais para a Implantação do Ensino Fundamental de 09 Anos;
XIII - Lei nº 1.555 de 25 de agosto de 2015 que aprova Plano Municipal de Educação e dá outras providências;
XIV - Resolução CNE/CP nº 02 de 2017- Base Nacional Comum Curricular – BNCC ;
XV - Documento de Referência Curricular para Mato Grosso - DRC-MT/2018;
XVI - Política Municipal da Educação Infantil – PMEI;
XVII - Política Municipal do Ensino Fundamental – PMEF.
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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 5° – Para fins desta Instrução considera-se UEx, a unidade que é responsável por fazer cumprir as normas e fiscalizar o cumprimento de todas as normas
instituídas nesta Instrução Normativa.
DAS RESPONSABILIDADES
Artigo 6º - São de responsabilidade da UEx:
I - Promover a divulgação da Instrução Normativa e das Portarias Internas anuais, mantendo-as atualizadas;
II - Orientar as UEs e supervisionar sua aplicação;
III - Promover discussões técnicas com as UEs e com a UEx, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto
de alteração, atualização ou expansão;
IV - Elaborar uma minuta do Calendário Escolar para unificação das datas e recessos, devendo encaminhá-la às UEs;
V - Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa e das Portarias Internas anuais, em especial no que diz respeito à identificação,
avaliação dos pontos e procedimentos de controle;
VI - Avaliar, através de reunião interna, a eficiência dos procedimentos de controle, propondo alterações na Instrução Normativa e das Portarias Internas anuais
para aprimoramento dos mesmos;
VII - Resolver os casos omissos, bem como, acompanhar as UEs e fazer cumprir o disposto nesta Instrução Normativa e nas Portarias Internas Anuais.
Artigo 7º - São de responsabilidade da Unidade Escolar:
I - Atender às solicitações da Unidade Executora pela Instrução Normativa e das Portarias Internas anuais, quanto ao fornecimento de informação e à participação
no processo de atualização;
II - Alertar a Unidade Executora pela Instrução Normativa sobre as alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização,
tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional;
III - Manter a Instrução Normativa e as Portarias Internas anuais à disposição de todos os servidores da unidade, velando pelo fiel comprimento das mesmas;
IV - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa e das Portarias Internas anuais, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à
padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e informações;
V - Elaborar o Calendário Escolar, seguindo as orientações encaminhadas pela UEx, contando com a participação de toda a UE e CDCE;
VI - Construir a proposta do Calendário Escolar com a UE e CDCE, para que a mesma efetive sua aprovação, sendo necessário o registro em ata;
VII - Enviar o Calendário Escolar aprovado pelo CDCE para a análise e aprovação do Conselho Municipal de Educação até o dia estabelecido na Portaria Interna
anual.
DOS PROCEDIMENTOS
Artigo 8º - A Portaria Interna anual será discutida com todos os profissionais da rede pública municipal, nos espaços das Unidades Escolares onde estão lotados,
sendo que cada unidade apresentará propostas de alteração do texto base, que posteriormente serão discutidas em Assembleia, estas propostas podem ser:
Artigo 8º - Com base nesta Instrução Normativa, a UEx, deverá elaborar Atos Normativos denominada de Portaria Interna Anual que deverá ser discutida com
todos os Profissionais da Educação nos espaços das UEs onde estão lotados, sendo que cada unidade poderá apresentar propostas de alteração do texto base, que
podem ser:
I – Emenda Aditiva: quando sugere a inserção de redação no texto base existente;
II – Emenda Substitutiva: quando sugere que seja substituída a redação do texto base, informando o que deve ser substituído;
III–Emenda Supressiva: quando sugere que seja excluída redação do texto base, parcial ou total;
IV –Nova Emenda: quando sugere a inclusão de um novo texto que não está contemplado no texto base.
§ 1º - Após os estudos e discussões nas Unidades Escolares haverá a realização, pela Unidade Executora, de Assembleia para discussão das Portarias Internas
anuais, conforme critérios a serem definidos, com a representação dos profissionais das Unidades Escolares, para a validação do processo.
§ 2º - As emendas apresentadas e apreciadas na Assembleia passam a fazer parte da Portaria Interna anual, desde que não apresentem vício e infrinja outras legislações, nem que contrarie o que está previsto na Instrução Normativa para determinado fim.
§ 1º - Após a discussão nas UEs e apresentação de emendas, a UEx deverá realizar uma Assembléia, conforme critérios a serem definidos pelo órgão e que contará
com representação dos profissionais das UEs, para discussão da Portaria Interna Anual e validação do documento.
§ 2º - As emendas apresentadas e apreciadas na assembléia passam a fazer parte da Portaria Interna Anual, desde que não apresentem vício e infrinja outras legislações, ou a realização de despesas que elevem obrigações diretas e excedam os créditos orçamentários e que contrarie o que está previsto nesta Instrução Normativa.
§ 3º - A Portaria Interna anual para que tenha validade deve ser publicada em Diário Oficial do município.
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Artigo 9º - As UEs deverão seguir as orientações desta Instrução Normativa e o contido na Portaria Interna Anual que definir e estabelecer diretrizes para elaboração do CALENDÁRIO ESCOLAR das UEs da Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera do Leste.
Artigo 10 - A UE deverá elaborar o Calendário Escolar com base nesta Instrução Normativa e na Portaria Interna Anual. Após discussão em Assembléia com os
Profissionais da Educação e CDCE da UE, encaminhar a SME, que deve expedir Documento de Conformidade, e posteriormente deverá encaminhar ao CME
contendo:
I - 03 (três) vias do Calendário Escolar, Legenda e Calendário Descritivo;
II - Carimbo e assinatura do Gestor da UE;
III - Documento de Conformidade expedido pela UEx;
IV - Cópia da Ata da Assembléia de aprovação dos documentos pelos Profissionais da Educação e CDCE, com respectivas assinaturas.
§1- Após aprovação do Conselho Municipal de Educação e homologação, não poderá sofrer alterações sem prévia autorização da UEx, e expedição do Documento
de Conformidade que deverá ser encaminhado ao CME, para nova autorização.
§2- Excepcionalmente e para atender demandas que possam surgir, a UEx poderá solicitar ao CME alteração do calendário escolar, sem causar prejuízos ao ano
letivo.
Artigo 9º - O Calendário Letivo Anual para as Unidades Escolares de Educação Infantil e/ou de Ensino Fundamental deverá, ter no mínimo, 200 (duzentos) dias
letivos.
Artigo 11 - O Calendário Escolar para as UEs de Educação Infantil e de Ensino Fundamental deverá ter no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos.
§ 1º - Dentre os 200 (duzentos) dias letivos não poderá ser considerado letivo os dias de Feriado Nacional.
§ 2º - A UE que programar mais de 200 (duzentos) dias letivos deverá cumpri-los na íntegra.
§ 3º - A UE que estiver em reforma ou construção poderá ter um calendário diferenciado cumprindo o disposto no caput deste artigo.
§ 4º - Dentre os dias letivos, devem ser contabilizados os dias destinados a realização de eventos, apresentações de projetos e outras datas definidas pela UE,
sugeridos e organizados juntamente com a UEx.
§ 5º - As Reuniões com Pais, e do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar – CDCE, deverão ocorrer fora do horário de aula, sendo discriminadas no Calendário Descritivo da UE, informando o horário que acontecerão.
§ 6º - Deverá ser destinado 1(um) dia para realização da Avaliação e Realinhamento do Plano de Ação da UE, sendo este não letivo.
Artigo 10 - Na elaboração do Calendário Letivo anual, os diretores das Unidades Escolares de Educação Infantil e/ou do Ensino Fundamental, juntamente com o
Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar - CDCE, deverão observar as datas estabelecidas nas Portarias Internas expedidas anualmente, nas orientações
previstas nas Instruções Normativas, nas Resoluções nºs 006/2006 e 008/2010 do CME de Primavera do Leste ou normativas que vierem a substituí-las.
§ 1º - Dentre os dias letivos, devem ser contabilizados os dias destinados a realização de eventos, apresentações de projetos e outras datas definidas pela Unidade
Escolar, sugeridos e organizados juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
§ 1º - Dentre os dias letivos, devem ser contabilizados os dias destinados a realização de eventos, apresentações de projetos e outras datas definidas pela Unidade
Escolar, sugeridos e organizados juntamente com a Unidade Executora.
§ 2º - As Reuniões com Pais e do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar deverão ocorrer fora do horário de aula, sendo discriminadas no calendário descritivo da Unidade Escolar, informando o horário que acontecerão.
Artigo 11 – A Unidade Escolar deverá encaminhar 01 (uma) via do calendário escolar até o dia determinado em Portaria Interna anual ao Conselho Municipal de
Educação para análise e aprovação.
§ 1º - Junto ao Calendário Escolar deverão ser enviados:
I – Legenda, se houver;
II – Calendário Descritivo;
III - Matriz Curricular das turmas ofertadas;
IV - Projeto do Conselho de Classe Participativo, se houver;
V - Cópia da Ata de aprovação dos documentos pela comunidade escolar.
§ 2º - Após análise do Conselho Municipal de Educação, não havendo correções a serem realizadas, deverão ser encaminhadas mais 03 (três) vias de cada documento com igual teor ao Conselho Municipal de Educação para homologação, constando as assinaturas do Diretor e do Presidente do CDCE.
Artigo 12 - Os dias para Planejamento e Semana Pedagógica, destinados à preparação das atividades do ano letivo deverão ser realizados no período estabelecido
anualmente em Portaria Interna.
Artigo 13 - As datas para o início e para o término de todas as atividades do ano letivo nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino serão estabelecidas
anualmente em Portaria Interna.
§ 1º - Nas Unidades Escolares em que seu Regimento Escolar possuir previsão de Exame/Prova Final, estes deverão ser realizados fora dos 200 (duzentos) dias
letivos.
§ 2º - As datas para os inícios e términos dos bimestres serão estabelecidas anualmente em Portaria Interna.
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§ 3º- Nas Unidades Escolares do campo o recesso escolar poderá ser adequado à realidade da escola, desde que anteriormente seja discutido e autorizado pela
Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
§ 3º- Nas Unidades Escolares do campo o recesso escolar poderá ser adequado à realidade da escola, desde que anteriormente seja discutido e autorizado pela
Unidade Executora.
§ 4º- As datas dos Recessos, Feriados, Férias Coletivas e Recesso Escolar após aprovação das Portarias Internas anuais não podem ser alteradas pelas Unidades
Escolares sem prévia autorização da SMEE e do Conselho Municipal de Educação.
§ 4º- As datas dos Recessos, Feriados, Férias Coletivas e Recesso Escolar após aprovação das Portarias Internas anuais não podem ser alteradas pelas Unidades
Escolares sem prévia autorização da Unidade Executora e do Conselho Municipal de Educação.
Artigo 12 – As datas para o início e para o término de todas as atividades do ano letivo, bem como as destinadas para Planejamento, Semana Pedagógica, Contagem de Pontos, Atribuição de Aulas, Recessos, Feriados, Férias Coletivas e Avaliação e Realinhamento do Plano de Ação da UE, deverão ser realizados em dias
estabelecidos conforme o que dispõe a Portaria Interna Anual.
Parágrafo Único: Nas UEs em que seu Regimento Escolar possuir previsão de Exame/Prova Final, estes deverão ser realizados nos últimos dias de aula, no contra
turno.
Artigo 14 – Em casos de não cumprimento de dias letivos pela Unidade Escolar, devido a não possibilidade da execução do mesmo devido a fatores externos ou
adesão a mobilizações e paralisações, os mesmos devem ser repostos.
§ 1º - A reposição deve ser realizada considerando os dias não cumpridos, de acordo com a previsão de aulas a serem ministradas.
§ 2º - A reposição deverá ser realizada, prioritariamente, em dias de recessos previstos no Calendário Escolar.
§ 3º - A reposição poderá ocorrer em dias de sábado desde que com autorização prévia da SMEE.
§ 3º - A reposição poderá ocorrer em dias de sábado desde que com autorização prévia da Unidade Executora.
§ 4º - A SMEE poderá sugerir datas para ocorrer a reposição em virtude de organização da Coordenadoria de Merenda e do Transporte Escolar e, para o acompanhamento da Coordenação Pedagógica da SMEE.
§ 4º - A Unidade Executora poderá sugerir datas para ocorrer a reposição em virtude de organização da Coordenadoria de Merenda e do Transporte Escolar e, para
o acompanhamento da Coordenação Pedagógica.
§ 5º - Para ser considerado dia letivo, deverá ter a presença de no mínimo 50%dos alunos matriculados nas turmas.
§ 6º - Não será considerada reposição os dias repostos com atividades festivas que não estavam contempladas no calendário anual.
§ 7º - Quando a Unidade Escolar definir a data em que ocorrerá a reposição de dia letivo deverá encaminhar para análise, com antecedência, esta informação à
Unidade Executora, ao Conselho Municipal de Educação, à Coordenadoria de Alimentação Escolar e do Transporte Escolar para posterior liberação.
Artigo 13 – Em casos de não cumprimento de dias letivos pela UE, devido a fatores externos ou adesão a mobilizações e paralisações, os mesmos devem ser
repostos.
§ 1º - A reposição deve ser realizada considerando os dias não cumpridos, de acordo com a organização pedagógica prevista na data da paralisação.
§ 2º - A reposição deverá ser realizada no primeiro recesso subsequente, previstos no Calendário Escolar.
§ 3º - Caso não tenha mais recesso no Calendário Escolar, a UEx sugerirá datas para ocorrer a reposição, em virtude de organização das Coordenadorias de Alimentação Escolar e do Transporte Escolar.
§ 4º - Para ser considerado dia letivo, deverá ter a presença de no mínimo 50%dos estudantes matriculados nas turmas.
§ 5º - Não será considerada reposição os dias repostos com atividades diferentes das previstas no Calendário Escolar aprovado pelo CME.
§ 6º - A proposta de reposição do dia letivo deve ser encaminhada com antecedência à UEx, que expedirá Documento de Conformidade, que deverá ser encaminhado ao Conselho Municipal de Educação, a qual só poderá ser efetuada após autorização do CME.
§ 7º - Após a autorização oficializada do CME, o dia da reposição deverá ser comunicado com antecedência às Coordenadorias de Alimentação Escolar e Transporte Escolar.
Artigo 15 - As férias coletivas e recesso escolar regulamentares dos Profissionais da Educação, nos termos do artigo 49 da Lei 681/2001, serão estabelecidos nas
Portarias Internas anuais.
Parágrafo Único – No período das férias coletivas a Unidade Escolar deverá manter funcionários suficientes para garantir as matrículas novas.
Artigo 14 - As férias coletivas dos Professores e recesso escolar dos estudantes, nos termos do artigo 49 da Lei 681/2001, serão estabelecidos nas Portarias Internas Anuais.
Parágrafo Único – No período das férias coletivas dos Professores e recesso escolar dos estudantes, a UE deverá manter funcionários suficientes para garantir o
atendimento ao público.
Artigo 16 – No primeiro dia útil após o término das férias, estabelecidos nas Portarias Internas anuais, o Profissional da Educação deverá estar à disposição da
Unidade Escolar.
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Artigo 15 – No primeiro dia útil após o término das férias, estabelecidos nas Portarias Internas anuais, o Professor deverá retornar a UE onde ocorreu a sua atribuição de aulas/atividades.
Artigo 17 - Estabelecer que no dia 13 de Maio será Feriado Letivo e haverá recesso devido ao dia do Professor, quando este for dia letivo.
Artigo 16 - Estabelecer o dia 13 de Maio como sendo Feriado Letivo por ser o Aniversário do Município e o dia 15 de outubro como recesso, em comemoração ao
dia do Professor, quando este recair em dia letivo.
Artigo 18 - As Unidades Escolares de Educação Infantil e de Ensino Fundamental deverão realizar a matrícula e rematrícula nos períodos estabelecidos nas Portarias Internas anuais.
Artigo 17 - As UEs de Educação Infantil e de Ensino Fundamental deverão realizar a efetivação da matrícula para estudantes novos e rematrícula dos estudantes
que já estão cursando, conforme critérios e orientações estabelecidas nas Portarias Internas Anuais específicas.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 20- A Unidade Escolar e a equipe gestora que descumprir as orientações estabelecidas nesta Instrução Normativa e nas Portarias Internas anuais, bem como
demais legislações correlatas, omitindo dados ou informações que venham influenciar na legalidade da organização será responsabilizada pelos seus atos.
Artigo 21 - Deve fazer parte da Portaria Interna anual:
I - Modelo de Calendário Escolar;
II – Modelo de Legenda;
III - Modelo de Calendário Descritivo.
Artigo 22 – Compete à Unidade Executora resolver os casos omissos, acompanhar e fazer cumprir o disposto nesta Instrução Normativa.
Artigo 23- Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 24 – Revogam-se as disposições em contrário.
Artigo 18- A Equipe Gestora da UE que descumprir as orientações estabelecidas nesta Instrução Normativa e nas Portarias Internas anuais, bem como demais
legislações correlatas, omitindo dados ou informações que venham influenciar na legalidade da organização será responsabilizada pelos seus atos.
Artigo 19 – Compete à UEx acompanhar e fazer cumprir o disposto nesta Instrução Normativa e nas Portarias Internas Anuais e resolver os casos omissos.
Artigo 20- Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 1.578 de 10 de outubro de 2018.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ADRIANA TOMASONI
Secretária Municipal de Educação e Esportes
Portaria nº 003/2018

DECRETO Nº 1.850 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019
APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 003/2019 da Secretaria Municipal de Educação – SME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE-MT, que regulamenta os procedimentos necessários para a elaboração da MATRIZ CURRICULAR das Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino.

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições
legais, e de conformidade com o Artigo 58, IV da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste,
DECRETA
Artigo 1º - Fica aprovada a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 003/2019 da Secretaria Municipal de Educação – SME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE-MT, que regulamenta os procedimentos necessários para a elaboração da MATRIZ CURRICULAR das Unidades Escolares da Rede
Pública Municipal de Ensino de Primavera do Leste.
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 1.759 de 10 de outubro de 2018.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 24 de outubro de 2019
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC Nº 003/2019
Versão: 6
Aprovação: 24/10/2019
Ato de Aprovação: Decreto Municipal nº 1.850
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação - SME.
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Educação - SME.
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, assessorada pela Unidade Central de Controle Interno – UCCI da Prefeitura Municipal de
Primavera do Leste, nos termos da Lei Municipal nº 1.020 de 14 de novembro de 2007 e artigo 3º do Decreto Municipal nº 1.191 de 31 de março de 2011,
RESOLVE,
DA FINALIDADE
Artigo 1º - Estabelecer e regulamentar os procedimentos necessários para a elaboração da MATRIZ CURRICULAR das Unidades Escolares da Rede Pública
Municipal de Ensino de Primavera do Leste.
DA ABRANGÊNCIA
Artigo 2º - Esta Instrução Normativa abrange a Unidade Executora- UEx e todas as Unidades Escolares - UEs da Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera
do Leste
DOS CONCEITOS
Artigo 3º - Para fins desta Instrução Normativa, considera-se:
I.

Unidade Executora - UEx: Secretaria Municipal de Educação - SME;

II.
III.

Unidades Escolares - UE: Unidades que ofertam Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental;
Matriz Curricular: é o conjunto de eixos, áreas de conhecimento ou disciplinas que a Unidade Escolar oferece para cada etapa/modalidade escolar;

IV.

Carga Horária: quantidade de horas em que serão desenvolvidas as atividades pedagógicas;

V.

EMEI: Escola Municipal de Educação Infantil;

VI.

EMEF: Escola Municipal de Ensino Fundamental.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Artigo 4º - Esta Instrução Normativa tem a seguinte base legal:
I.

Constituição Federal de 1988, especificamente o Capítulo III, da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I, Da Educação, artigos 205 a 214;

II.

Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

III.

Lei nº 839 de 15 de julho de 2004 que institui o Sistema Municipal de Ensino de Primavera do Leste - MT;

IV.

Lei Federal nº 11.274/2006/CNE/MEC que instituiu o Ensino Fundamental em 09 (nove) Anos de duração;

V.

Resolução CNE/CEB nº 05 de 17 de dezembro de 2009 que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;

VI.

Lei nº 1.555 de 25 de agosto de 2015 que aprova Plano Municipal de Educação e dá outras providências;

VII.

Política de Educação Infantil para o Município de Primavera do Leste;

VIII. Resolução CNE/CP nº 2, 22/12/2017. - Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das
etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica;
IX. Portaria MEC nº 1.570 de 20/12/2017. - Homologa o Parecer CNE/CP nº 15/2017, do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, aprovado na
Sessão Pública de 15 de dezembro de 2017, que, junto ao Projeto de Resolução a ele anexo, instituem e orientam a implantação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC;
X.

Resolução CNE/CP nº 02/2017 - Base Nacional Comum Curricular - BNCC;

XI. Documento de Referência Curricular para Mato Grosso -DRC-MT/2018;
XII.

Política Municipal da Educação Infantil – PMEI;

XIII. Política Municipal do Ensino Fundamental – PMEF.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 5° – Para fins desta Instrução considera-se Unidade Executora - UEx, a SME que é responsável por fazer cumprir as normas e fiscalizar o cumprimento de
todas as normas instituídas nesta Instrução Normativa.
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DAS RESPONSABILIDADES
Artigo 6º - São de responsabilidade da UEx:
I.Promover a divulgação da Instrução Normativa e das Portarias Internas Anuais, mantendo-as atualizadas;
II.Orientar as Unidades Escolares e supervisionar sua aplicação;
III.Promover discussões técnicas com as Unidades Escolares e a Unidade Executora, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que
devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão;
IV.Elaborar uma minuta da Matriz Curricular para unificação das disciplinas e encaminhar para as Unidades Escolares;
V.Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa e das Portarias Internas Anuais, em especial no que diz respeito à identificação, avaliação dos pontos e procedimentos de controle;
VI.Avaliar, através de reunião interna, a eficiência dos procedimentos de controle, propondo alterações na Instrução Normativa e das Portarias Internas Anuais para
aprimoramento dos mesmos.
Artigo 7º - São de responsabilidade do Diretor (a) da Unidade Escolar:
I.Atender às solicitações da UEx, responsável pela Instrução Normativa e as Portarias Internas Anuais, quanto ao fornecimento de informação e à participação no
processo de atualização;
II.Alertar a UEx pela Instrução Normativa sobre as alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e aumento da eficiência operacional;
III.Manter a Instrução Normativa e as Portarias Internas Anuais à disposição de todos os servidores da Unidade, zelando pelo fiel cumprimento das mesmas;
IV.Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa e das Portarias Internas Anuais, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização na geração de documentos, dados e informações;
V.Elaborar a Matriz Curricular, seguindo as orientações encaminhadas pela UEx, contando com a participação de toda a comunidade escolar;
VI.Enviar a Matriz Curricular aprovada pela Comunidade Escolar ao Conselho Municipal de Educação até o dia estabelecido na Portaria Interna Anual para análise.
DOS PROCEDIMENTOS
Artigo 8º - A Portaria Interna anual será discutida com todos os profissionais da rede pública municipal, nos espaços das Unidades Escolares onde estão lotados,
sendo que cada unidade apresentará propostas de alteração do texto base que, posteriormente, serão discutidas em Assembleia, estas propostas podem ser:
Artigo 8º - Com base nesta Instrução Normativa, a UEx, deverá elaborar Minutas de Atos Normativos denominados de Portaria Interna Anual que deverá ser
discutida com todos os Profissionais da Educação nos espaços das UEs onde estão lotados, sendo que cada unidade poderá apresentar propostas de alteração do
texto base, que podem ser:
I.

Emenda Aditiva: quando sugere a inserção de redação no texto base existente;

II.

Emenda Substitutiva: quando sugere que seja substituída a redação do texto base, informando o que deve ser substituído;

III.

Emenda Supressiva: quando sugere que seja excluída redação do texto base, parcial ou total;

IV.

Nova Emenda: quando sugere a inclusão de um novo texto que não está contemplado no texto base.

§ 1º - Após os estudos e discussões nas Unidades Escolares haverá a realização, pela Unidade Executora, de Assembleia para discussão das Portarias Internas
anuais, conforme critérios a serem definidos, com a representação dos profissionais das Unidades Escolares, para a validação do processo.
§ 2º -As emendas apresentadas e apreciadas na Assembleia passam a fazer parte da Portaria Interna anual, desde que não apresentem vício e infrinja outras legislações, nem que contrarie o que está previsto na Instrução Normativa para determinado fim.
§ 1º - Após a discussão nas UEs e apresentação de emendas, a UEx deverá realizar uma Assembleia, conforme critérios a serem definidos pelo órgão e que deverá
contar com representação dos profissionais das UEs, para discussão da Portaria Interna Anual e validação do documento.
§ 2º - As emendas apresentadas e apreciadas na Assembleia passam a fazer parte da Portaria Interna Anual, desde que não apresentem vício e infrinja outras legislações, ou a realização de despesas que elevem obrigações diretas e excedam os créditos orçamentários e que contrarie o que está previsto nesta Instrução Normativa.
§ 3º - A Portaria Interna anual para que tenha validade deve ser publicada em Diário Oficial do município.
Artigo 9º - A Unidade Escolar deverá elaborar sua Matriz Curricular em consonância com o Projeto Político Pedagógico e a legislação de ensino vigente.
Artigo 9º - A UE deverá elaborar sua Matriz Curricular em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC,
Documento de Referência Curricular de Mato Grosso- DRC-MT, Política Municipal do Ensino Fundamental-PMEF, Plotica municipal da Educação Infantil –
PMEI e Projeto Político Pedagógico– PPP da UE e a legislação de ensino vigente.
Artigo 10– A execução da Matriz Curricular é de responsabilidade da Equipe Gestora, do Corpo Docente e do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar CDCE.
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Artigo 11 – As EMEIs e as EMEFs que atenderem em período parcial deverão ofertar 04 (quatro) horas diárias, totalizando no mínimo 800 (oitocentas) horas ao
ano.
Artigo 12 – As EMEIs que atenderem em período integral deverão ofertar 10 (dez) horas diárias, totalizando no mínimo 2.000 (duas mil) horas ao ano.
Artigo 13 – As EMEFs que atenderem em período integral deverão ofertar a carga horária mínima de 1.600 (hum mil e seiscentas) horas ao ano.
Artigo 14– As UEs deverão se organizar com a duração de tempo/minutos relacionado à hora/aula conforme direcionamento da Portaria Interna Anual.
Artigo 15– A Matriz Curricular deverá seguir os fundamentos norteadores das Diretrizes Curriculares Nacionais para cada etapa de ensino conforme a legislação
vigente, sendo:
I - Princípios Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e as diferentes culturas, identidades e
singularidades;
II - Princípios Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática;
III - Princípios Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais.
Artigo 15– A Matriz Curricular deverá seguir os fundamentos norteadores das Diretrizes Nacionais para a Educação e trazer elementos da BNCC, bem como
DRC-MT que contemplem o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e
modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o
Plano Nacional de Educação (PNE) e Plano Municipal de Educação (PME).
Artigo 16 – A Matriz Curricular além de seguir os fundamentos norteadores será estruturada conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais e regulamentada
conforme a Portaria Interna anual.
Artigo 16 – A Organização Curricular para a Educação Infantil e Ensino Fundamental se apresenta na seguinte perspectiva:
I.
A Educação Infantil traz os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, por meio de Campos de Experiência, com seus objetivos de aprendizagem e desenvolvimento aos bebês (zero a 1 ano e 6 meses), às crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e às crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11
meses).
II.
O Ensino Fundamental compreende dois momentos no desenvolvimento dos estudantes, os anos iniciais e os anos finais, composta por um conjunto de
habilidades e competências específicas apresentadas por área de conhecimento.
Artigo 17– A Matriz Curricular da UE deverá ser elaborada e protocolada até o dia estabelecido em Portaria Interna anual para os procedimentos cabíveis.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 18– A Unidade Escolar e a equipe gestora que descumprir as orientações estabelecidas nesta Instrução Normativa e nas Portarias Internas anuais, bem como
demais legislações correlatas, omitindo dados ou informações que venham influenciar na legalidade da organização será responsabilizada pelos seus atos.
Artigo 18– A Equipe Gestora da UE que descumprir as orientações estabelecidas nesta Instrução Normativa e nas Portarias Internas Anuais, bem como demais
legislações correlatas, omitindo dados ou informações que venham influenciar na legalidade da organização será responsabilizada pelos seus atos.
Artigo 19 – Deve fazer parte da Portaria Interna anual:
I.

Tabela de organização das aulas por período (parcial e integral);

II.

Matrizes Curriculares da Educação Infantil (parcial e integral);

III.

Matrizes Curriculares do Ensino Fundamental (1° ao 9° ano).

Artigo 20– Compete à UEx acompanhar e fazer cumprir o disposto nesta Instrução Normativa e nas Portarias Internas Anuais e resolver os casos omissos.
Artigo 21– Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ADRIANA TOMASONI
Secretária Municipal de Educação e Esportes
Portaria nº 003/2018

DECRETO Nº 1.851 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019
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APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 004/2019 da Secretaria Municipal de Educação – SME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE-MT, que estabelece os critérios e orienta os procedimentos para organização e funcionamento das UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO
INFANTIL da Rede Pública Municipal de Ensino.

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições
legais, e de conformidade com o Artigo 58, IV da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste,
DECRETA
Artigo 1º - Fica aprovada a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 004/2019 da Secretaria Municipal de Educação – SME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE-MT, que estabelece os critérios e orienta os procedimentos para organização e funcionamento das UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCAÇÃO INFANTIL da Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera do Leste.
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 1.760 de 10 de outubro de 2018.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 24 de outubro de 2019

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC Nº 004/2019
Versão: 6
Aprovação: 24/10/2019
Ato de Aprovação: Decreto Municipal nº 1.851
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação - SME.
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Educação - SME.
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, assessorada pela Unidade Central de Controle Interno – UCCI da Prefeitura Municipal de
Primavera do Leste, nos termos da Lei Municipal nº 1.020 de 14 de novembro de 2007 e artigo 3º do Decreto Municipal nº 1.191 de 31 de março de 2011,
RESOLVE,
DA FINALIDADE
Artigo 1º - Estabelecer critérios e orientar os procedimentos para organização e funcionamento das UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL da
Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera do Leste.
DA ABRANGÊNCIA
Artigo 2º - Esta Instrução Normativa abrange a Unidade Executora - UEx e todas as Unidades Escolares - UEs de Educação Infantil da Rede Pública Municipal de
Ensino de Primavera do Leste.
DOS CONCEITOS
Artigo 3º - Para fins desta Instrução Normativa, considera-se:
I.Unidade Executora - UEx: Secretaria Municipal de Educação - SME;
II.Unidade Escolar - UE: Unidades que ofertam Educação Infantil;
III.Educação Infantil: Etapa de desenvolvimento escolar infantil que se organiza em Creche, de 04 (quatro) meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses de idade anos e
em Pré-Escola, dos 04 (quatro) aos 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade;
IV.Inscrição Online: preenchimento da ficha de inscrição disponível no endereço eletrônico;
V.Matrícula: é a efetivação da vaga mediante apresentação dos documentos exigidos pela UE, após o preenchimento online da ficha de inscrição;
VI.Rematrícula: é a confirmação que a criança dará continuidade aos estudos no ano subsequente na UE;
VII.Remanejamento: é a mudança da criança de uma turma para a outra, na mesma UE;
VIII.Transferência: é a mudança da criança de uma UE para outra e, a consequente liberação de vaga na unidade;
IX.A Avaliação do Processo de Aprendizagem na Educação Infantil deverá ser realizada mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças,
sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Artigo 4º - Esta Instrução Normativa tem a base legal:
I.Constituição Federal de 1988, especificamente o Capítulo III, da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I, Da Educação, artigos 205 a 214;

40

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 25 de Outubro de 2019 • Edição 1570 • Ano XIII • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

II.Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
III.Lei nº 839 de 15 de julho de 2004 que Institui o Sistema Municipal de Ensino de Primavera do Leste-MT.
IV.Resolução n° 005/2006 do CME/Primavera do Leste/MT que fixa as Normas para a oferta para a Educação Infantil no Sistema Municipal de Ensino;
V.Lei Federal nº. 11.494/2007 – FUNDEB que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação;
VI.Resolução CNE/CEB nº 05 de 17 de dezembro de 2009 que fixa as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil;
VII.Resolução nº 008/2010 do CME/ Primavera do Leste /MT que regulamenta a data corte para a matrícula na Educação Infantil e no Ensino Fundamental de 09 anos
e define quantidade de crianças na Educação Infantil na Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera do Leste-MT;
VIII.Lei nº 1.555 de 25 de agosto de 2015 que aprova Plano Municipal de Educação e dá outras providências;
IX.Lei nº 1.583 de 02 de outubro de 2015 que assegura matricula para a criança com deficiência locomotora na Escola Municipal mais próxima de sua residência;
X.Política de Educação Infantil para o Município de Primavera do Leste-PMEI, 2016;
XI.Portaria MEC nº 1.570 de 20/12/2017. - Homologa o Parecer CNE/CP nº 15/2017, do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, aprovado na Sessão
Pública de 15 de dezembro de 2017, que, junto ao Projeto de Resolução a ele anexo, instituem e orientam a implantação da Base Nacional Comum Curricular –
BNCC;
XII.Resolução CNE/CP nº 02/2017- Base Nacional Comum Curricular – BNCC;
XIII.Documento de Referência Curricular para Mato Grosso – DRC-MT.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 5° – As Escolas Municipais da Educação Infantil – EMEIs, deverão seguir as orientações desta Instrução Normativa e Portarias Internas Anuais e demais
Atos Normativos que regulamentam as questões gerais quanto ao Calendário Escolar, a Matriz Curricular, da Atribuição de Aulas e de Regime/Jornada de Trabalho, das Atribuições e Atividades a serem desenvolvidas pelos Profissionais da Educação e de escolha e atuação da Coordenação Pedagógica.
DAS RESPONSABILIDADES
Artigo 6° – Atribuições da Unidade Executora - UEx:
I.Promover a divulgação desta Instrução Normativa e das Portarias Internas Anuais, mantendo-as atualizadas;
II.Orientar as UEs e supervisionar sua aplicação;
III.Promover discussões técnicas com as UEs, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão;
IV.Orientar e acompanhar a correta Inscrição Online, as efetivações das matrículas e rematrículas e as movimentações durante o ano letivo, dando o suporte necessário
para a validação das vagas, observado os prazos estabelecidos nas Portarias Internas;
V.Fiscalizar e fazer cumprir todas as normas instituídas nesta Instrução Normativa;
VI.Realizar ampla divulgação do processo de Inscrições Online e confirmação da matrícula no âmbito local;
VII.Acompanhar e assegurar o atendimento à totalidade da demanda da Educação Infantil;
VIII.Orientar a Equipe Gestora das UEs referente os procedimentos das Inscrições Online e efetivação das matrículas;
IX.Garantir a efetivação das matrículas e confirmação das rematrículas, observada a faixa etária de cada turma;
X.Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa e das Portarias Internas Anuais, em especial no que diz respeito à identificação, avaliação dos pontos e respectivos procedimentos de controle;
XI.Avaliar, através de reunião interna, a eficiência dos procedimentos de controle, propondo alterações na Instrução Normativa e nas Portarias Internas Anuais para
aprimoramento das mesmas;
XII.Promover a Formação Continuada dos Profissionais da Educação;
XIII.Resolver os casos omissos nesta Instrução Normativa.

Artigo 7º - São de responsabilidade da Unidade Escolar:
I.Manter a Instrução Normativa e as Portarias Internas Anuais à disposição de todos os servidores da unidade, zelando pelo fiel cumprimento das mesmas;
II.Cumprir fielmente as determinações desta Instrução Normativa e das Portarias Internas Anuais, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à
padronização na geração de documentos, dados e informações;
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III.Alertar a UEx, sobre as alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e aumento da eficiência operacional;
IV.Preparar sua equipe para acolher, orientar e informar as famílias de forma clara sobre as questões que envolvem os procedimentos de Inscrições Online, efetivação
da matrícula e rematrícula das crianças, observado os critérios de excelência no atendimento ao cidadão usuário dos Serviços Públicos do Município;
V.Atender às solicitações da UEx, responsável pela Instrução Normativa e as Portarias Internas Anuais, quanto ao fornecimento de informação e à participação no
processo de atualização;
VI.Comunicar os procedimentos necessários para Inscrições Online e efetivação da matrícula aos pais ou responsável legal.
VII.Zelar pela fidedignidade na coleta de informações e registro dos documentos, na correção dos dados necessários para Inscrição Online e efetivação da matrícula, de
modo a evitar duplicidades ou registros incompletos;
VIII.Efetuar a matrícula das crianças para as vagas disponíveis, adequando-se para obedecer o limite máximo de vagas para cada turma, conforme estabelecido em
Portarias Interna Anuais;
IX.Coordenar e acompanhar de todo o processo de rematrícula, Inscrições Online e transferência de forma a liberar ações com vista à operacionalização do processo
de efetivação de matrícula para atendimento da demanda.
X.Priorizar a qualidade da Aprendizagem respeitando os princípios éticos, políticos e estéticos.
XI.Construir conjuntamente com os profissionais da UE um Plano de Ação, levando em consideração a avaliação dos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil e
dos Índices de Aprendizagem das crianças, com metas e estratégias, que serão inseridas no Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) do Tribunal de Contas de Mato Grosso.
XII. Implementar as metas do Plano de Ação, garantindo sua execução.

DOS PROCEDIMENTOS
Artigo 8º -A Portaria Interna anual será discutida com todos os profissionais da rede pública municipal, nos espaços das Unidades Escolares onde estão lotados,
sendo que cada unidade apresentará propostas de alteração do texto base, que posteriormente serão discutidas em Assembléia, estas propostas podem ser:
Artigo 8º - Com base nesta Instrução Normativa, a UEx, deverá elaborar Minutas de Atos Normativos denominada de Portaria Interna Anual que deverá ser discutida com todos os Profissionais da Educação nos espaços das UEs onde estão lotados, sendo que cada Unidade poderá apresentar propostas de alteração do texto
base, que podem ser:
I.

Emenda Aditiva: quando sugere a inserção de redação no texto base existente;

II.

Emenda Substitutiva: quando sugere que seja substituída a redação do texto base, informando o que deve ser substituído;

III.

Emenda Supressiva: quando sugere que seja excluída redação do texto base, parcial ou total;

IV.

Nova Emenda: quando sugere a inclusão de um novo texto que não está contemplado no texto base.

§ 1º - Após os estudos e discussões nas Unidades Escolares haverá a realização, pela Unidade Executora, de Assembleia para discussão das Portarias Internas
anuais, conforme critérios a serem definidos, com a representação dos profissionais das Unidades Escolares, para a validação do processo.
§ 2º -As emendas apresentadas e apreciadas na Assembleia passam a fazer parte da Portaria Interna anual, desde que não apresentem vício e infrinja outras legislações, nem que contrarie o que está previsto na Instrução Normativa para determinado fim.
§ 1º - Após a discussão nas UEs e apresentação de emendas, a UEx deverá realizar uma Assembleia, conforme critérios a serem definidos pelo Órgão e que deverá
contar com representação dos profissionais das UEs, para discussão da Portaria Interna Anual e validação do documento.
§ 2º - As emendas apresentadas e apreciadas na Assembleia passam a fazer parte das Portarias Internas Anuais, desde que não apresentem vício e infrinja outras
legislações, ou a realização de despesas que elevem obrigações diretas e excedam os créditos orçamentários e que contrarie o que está previsto nesta Instrução
Normativa.
§ 3º - A Portaria Interna anual para que tenha validade deve ser publicada em Diário Oficial do município.
DA CONFIRMAÇÃO DA REMATRICULA
Artigo 9º - A confirmação da rematrícula das crianças é obrigatória para todas as turmas da Educação Infantil, e será automática para as crianças que tiveram
frequência superior a 60% (sessenta por cento).
§ 1º - O período de rematrícula deve ser amplamente divulgado junto à comunidade escolar e encaminhado por escrito aos pais/responsáveis com as devidas orientações.
§ 2º - Caberá ao diretor da UE adotar providências para o chamamento dos pais/responsáveis, para a atualização cadastral e confirmação da rematrícula para as
crianças com frequência inferior 60% (sessenta por cento) conforme orientações disposta na Portaria Interna Anual.
§ 3º - Findo o prazo, e esgotado todas as possibilidades de chamamento junto os pais/responsáveis que não confirmaram a rematrícula, a vaga deverá ser liberada
para matrícula de crianças novas.
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Artigo 10 - Caso a criança tenha concluído o atendimento ofertado pela UE e, não existindo a continuidade, será de responsabilidade dos pais/responsáveis realizar
a Inscrição Online e confirmação da matrícula em outra Unidade.
DA ORGANIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO À DEMANDA
Artigo 11 – Para fins de organização e composição de turmas, as UEs deverão observar o número máximo de crianças por turma conforme o disposto na Portaria
Interna Anual.
Artigo 12 – A direção da UE antes de apresentar a disponibilidade de vagas para realização da Inscrição Online deverá realizar os seguintes passos:
I.Fazer o levantamento da capacidade de atendimento na UE;
II.Coletar, registrar e analisar a situação de todas as turmas existentes, justificando salas de aulas ociosas ou com quantitativo inadequado de crianças por turma;
III.Proceder a rematrícula de todas as crianças da UE;
IV.Proceder ao levantamento das solicitações de transferências, por iniciativa dos pais/responsáveis;
V.Informar a UEx, desde que comprovada a necessidade de abertura de novas turmas, ampliação de vagas e ampliação do espaço físico para atendimento à demanda
escolar.
Artigo 13 - Caberá a UEx avaliar, identificar, orientar e decidir sobre a abertura de novas turmas ou ampliação de vagas com base na demanda existente no Banco
de Dados do Sistema, sendo expressamente vedado o funcionamento dessas situações apontadas sem autorização oficial da UEx.
Paragrafo Único - O Quadro de Turmas para o ano subsequente deverá ser previamente aprovadas pela UEx, que expedirá um documento autorizativo.
DAS TRANSFERÊNCIAS
Artigo 14 – Entende-se por transferência, a mudança da criança de uma para outra UE, e a consequente liberação de vaga na Unidade.
§ 1º - As solicitações de transferências somente podem ser feitas pelos pais/responsáveis em conformidade com as disposições contidas na Instrução Normativa e
Portaria Interna.
§ 2º - A UE deverá prever no Calendário Escolar, período para solicitação de transferência com a finalidade deorganização do processo de matrículas para crianças
novas.
DAS INSCRIÇÕES ONLINE
Artigo 15 - As inscrições para ingresso de novas crianças na UE deverá ser realizada mediante o preenchimento da ficha de inscrição disponível no endereço
eletrônico http://primaveradoleste.mt.gov.br/em qualquer computador conectado à internet.
Parágrafo Único: As Inscrições Online deverão ser realizadas conforme datas e critérios estabelecidos nas Portarias Internas Anuais.
Artigo 16 - Na existência de maior número de crianças inscritas do que o número de vagas ofertado pela UE pretendida, a classificação para a lista de espera
deverá ocorrer de acordo com a ordem de data e horário do preenchimento do cadastro.
Parágrafo Único: Após o critério de data e horário de preenchimento da Inscrição Online, a vaga deverá ser oportunizada, na medida do possível, observando:
I.

Existência de irmãos de crianças já matriculadas na mesma unidade;

II.

Proximidade com a residência;
DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA NA UNIDADE ESCOLAR
Artigo 17 - A efetivação da matrícula na UE deverá obedecer aos seguintes critérios:

I.
II.

As Inscrições Online e efetivação da matrícula deverão ser realizadas conforme as datas e períodos definidos na Portaria Interna Anual;
Ter disponibilidade de vagas na EU;

III.

A residência da criança ter proximidade com a UE;

IV.

Os pais ou responsáveis ter realizado a Inscrição Online com o preenchimento da Ficha de Inscrição;

V.

Os pais ou responsáveis devem entregar os documentos conforme o disposto na Portaria Interna Anual.
Artigo 18 – A não entrega dos documentos exigidos na Portaria Interna Anual, para efetivação da matrícula caracterizará desistência da vaga.
Artigo 19 - Na efetivação da matrícula, a UE deverá observar a fidelidade das informações prestadas pelos pais/responsáveis no preenchimento da ficha de Inscrição Online com a documentação entregue, bem como outros requisitos disposto nesta Instrução Normativa e na Portaria Interna Anual, para ingresso na Turma
pretendida.
Parágrafo Único: Para primeiro ingresso, a UE deverá observar a data de corte conforme o que dispõe Resolução nº 008/2010 do Conselho Municipal de Educação e Portaria nº 1.035/2018-MEC e Parecer CNE/CEB nº 2/2018.
DA OTIMIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Artigo 20 – Para efetivação da matrícula deverá ser observado o critério de zoneamento, de forma a possibilitar a otimização do transporte escolar.
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§ 1º - O transporte escolar será posto à disposição das crianças que residem em área rural, a mais de 2 (dois) quilômetros da UE.
§ 2º - Não fará jus ao transporte escolar a criança que, por opção dos pais ou responsáveis, for matriculado em UE mais distante de sua residência, se houver vaga
em escola próxima para qual não seja necessário o transporte ou ainda, cujo percurso a ser realizado for menor ao estabelecido na Lei 8.469/2006 e nesta Instrução
Normativa.
DA FORMAÇÃO DE TURMA/ENSALAMENTO
Artigo 21 – A formação de turmas e o ensalamento a ser realizado nas UEs ocorrerão de acordo com a idade e proporção criança/profissional, relacionando-se as
salas de aula com metragem padrão, conforme segue:
I – Período Integral:
Turma
Berçário I

Idade
04 a 11 meses

Berçário II

01 ano

Maternal I

02 anos

Maternal II

03 anos

II - Período Parcial:
Turma
Berçário I

Idade
04 a 11 meses

Berçário II

01 ano

Maternal I

02 anos

Maternal II

03 anos

Pré I

04 anos

Pré II

05 anos

Proporção criança/profissional
15 Crianças
02 Professores (01 Matutino e 01 Vespertino)
01 Auxiliar Educacional 30h – Matutino
01 Auxiliar Educacional 30 h – Vespertino
01 Auxiliar Educacional Intermediário 30 h
18 Crianças
02 Professores (01 Matutino e 01 Vespertino)
01 Auxiliar Educacional 30h – Matutino
01 Auxiliar Educacional 30 h – Vespertino
01 Auxiliar Educacional Intermediário 30h
20 Crianças
02 Professores (01 Matutino e 01 Vespertino)
01 Auxiliar Educacional 30h
01 Estagiário 30h
23 Crianças
02 Professores (01 Matutino e 01 Vespertino)
01 Auxiliar Educacional 30h
01 Estagiário 30 h

Proporção criança/adulto
15 Crianças
01 Professor (a)
01 Auxiliar Educacional 20h
01 Auxiliar Educacional 20h
18 Crianças
01 Professor (a)
01 Auxiliar Educacional 20h
01 Auxiliar Educacional 20h
20 Crianças
01 Professor(a)
01 Auxiliar Educacional 20h
23 Crianças
01 Professor(a)
01 Auxiliar Educacional 20h
23 Crianças
01 Professor(a)
23 Crianças
01 Professor(a)

§ 1º - Para ingresso na Educação Infantil, as UEs deverão observar a Data Corte conforme o que dispõe a Resolução nº 008/2010 do Conselho Municipal de Educação e Portaria nº 1.035/2018-MEC e Resolução Normativa 002/2015 do CEE/MT.
§ 2º - Os Auxiliares Educacionais exercerão suas atividades conforme a organização da UE, observando sempre a necessidade da criança.
§ 3º - Os Estagiários serão disponibilizados para exercer atividades nas turmas de período integral conforme a necessidade da UE.
§ 4º - Para salas de aula com dimensões fora do padrão usar-se-á o limite de 1,50 m²/criança para a formação de turmas de Creches (04 meses a 03 anos) e de 1,20
m²/criança para formação de turmas de Pré-Escola (04 a 05 anos).
Artigo 22 - Nas UEs localizadas na zona rural, a quantidade de crianças por sala será de acordo com a demanda.
DA INCLUSÃO
Artigo 23 - A inclusão de crianças com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação, dar-se-á nas salas/classes regulares.
§ 1º - Os pais deverãocomprovar a deficiência alegada, no ato de efetivação da matrícula, por meio de Laudo Médico.
Artigo 24 - Para que a criança tenha direito a um Cuidador, terá que comprovar a necessidade através de Laudo Médico, que deverá ser ratificado pelos profissionais do NAMEI.
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Artigo 25- Para atender crianças com surdez deverá ser disponibilizado uma Intérprete de Libras para até 03 (três) crianças por período, que terá como função ser o
canal comunicativo entre a criança surda, o professor, colegas e equipe escolar.
Artigo 26 – Fica assegurada efetivação da matrícula para a criança portadora de deficiência locomotora na UE mais próxima da sua residência, mediante documento comprobatório (Laudo Médico).
Artigo 27 - A UE provida de Sala de Recursos Multifuncionais – Atendimento Educacional Especializado (AEE) terá direito a profissionais, conforme critérios e
direcionamentos estabelecidos em Portarias Internas Anuais.
DA PRÁTICA PEDAGÓGICA
Artigo 28 – As UEs deverão ter como documento norteador para subsidiar a prática pedagógica, DCNEIS, BNCC, DRC-MT, Política de Educação Infantil para o
Município de Primavera do Leste – PMEI e Projeto Político Pedagógico - PPP que tem o objetivo de estruturar o trabalho educativo de qualidade e promover o
desenvolvimento integral das crianças em seus aspectos físicos, cognitivo, social e afetivo.
Artigo 29 – A Avaliação na Educação Infantil será sistematizada por meio de relatórios descritivos, mediante o registro do processo do desenvolvimento integral
da criança.
§ 1º O relatório de avaliação do professor dar-se-á através de registros descritivos, fotos, vídeos, portfólios, dossiês entre outros, que deverá ser inserido no Sistema
de Diário Online no final do 1º e 2º semestre.
§ 2º Para acompanhar as metas do Plano de Ação de cada UE e as metas apresentadas no Plano de Desenvolvimento Integrado – PDI/TCE-MT será feita a mensuração através de Conceitos que deverão estar em consonância com o Relatório Descritivo Individual de cada criança, sendo:
I – CONCEITO A - Está vivenciando experiências significativas nas áreas sócioafetivas, linguagem e comunicação, cognitiva e física superando a expectativa para
sua fase de desenvolvimento.
II – CONCEITO B - Está vivenciando experiências significativas nas áreas sócioafetivas, linguagem e comunicação, cognitiva e física dentro do esperado para sua
fase de desenvolvimento.
III - CONCEITO C - Precisa de mais estímulo para vivenciar experiências significativas nas áreas socioafetivas, linguagem e comunicação, cognitiva e física
dentro do esperado para sua fase de desenvolvimento.
§ 3º - As UEs manterão sob sua guarda a documentação escolar das crianças sendo que, os registros descritivos e a frequência escolar fazem parte da documentação escolar a ser expedida ao término da Educação Infantil ou nos casos de transferência.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 30 - Fica vedada a cobrança de taxas ou contribuições a qualquer título pelas UEs relativos às determinações desta Instrução Normativa e Portaria Interna
Anual.
Artigo31 – Os documentos de natureza educacional e encaminhado pelas UEs a UEx devem ser produzidos em conformidade com as normas da ABNT e com os
modelos disponibilizado pela UEx.
Artigo 32 - A Equipe Gestora da UE que descumprir as orientações normativas estabelecidas nesta Instrução Normativa e nas Portarias Internas Anuais, bem como
demais legislações correlatas, omitindo dados ou informações que venham influenciar na legalidade das instruções contidas neste ato normativo, será responsabilizada pelos seus atos.
Artigo 33 - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ADRIANA TOMASONI
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 003/2018

DECRETO Nº 1.852 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019
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APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 005/2019 da Secretaria Municipal de Educação – SME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE-MT, que estabelece os critérios e orienta os procedimentos para organização e funcionamento das UNIDADES ESCOLARES DE DO ENSINO
FUNDAMENTAL da Rede Pública Municipal de Ensino.

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições
legais, e de conformidade com o Artigo 58, IV da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste,
DECRETA
Artigo 1º - Fica aprovada a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 005/2019 da Secretaria Municipal de Educação – SME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE-MT, que estabelece os critérios e orienta os procedimentos para organização e funcionamento das
UNIDADES ESCOLARES DE DO ENSINO FUNDAMENTAL da Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera do Leste.
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 1.761 de 10 de outubro de 2018.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 24 de outubro de 2019

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC Nº 005/2019
Versão: 6
Aprovação: 24/10/2019
Ato de Aprovação: Decreto Municipal nº 1.852
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação - SME.
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Educação - SME.
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, assessorada pela Unidade Central de Controle Interno – UCCI da Prefeitura Municipal de
Primavera do Leste, nos termos da Lei Municipal nº 1.020 de 14 de novembro de 2007 e artigo 3º do Decreto Municipal nº 1.191 de 31 de março de 2011,
RESOLVE,
DA FINALIDADE
Artigo 1º - Estabelecer critérios e orientar os procedimentos para organização e funcionamento das UNIDADES ESCOLARES DE DO ENSINO FUNDAMENTAL da Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera do Leste.
DA ABRANGÊNCIA
Artigo 2º - Esta Instrução Normativa abrange a Unidade Executora- UEx e todas as Unidades Escolares DO Ensino Fundamental - UEs da Rede Pública Municipal
de Ensino de Primavera do Leste.
DOS CONCEITOS E NOMENCLATURAS
Artigo 3º - Para fins desta Instrução Normativa, considera-se:
I.Unidade Executora - UEx: Secretaria Municipal de Educação - SME;
II.Unidades Escolares - UE: Unidades que ofertam o Ensino Fundamental;
III.Ensino Fundamental: etapa de desenvolvimento escolar que compreende do 1º ao 9º ano e atende crianças de 06 (seis) à 14 (quatorze) anos de idade;
IV.Inscrição online: preenchimento da ficha de inscrição disponível no endereço eletrônico;
V.Matrícula: é a efetivação da vaga mediante apresentação dos documentos exigidos pela UE, após o preenchimento online da ficha de inscrição;
VI.Rematrícula: é a confirmação que o aluno dará continuidade aos estudos no ano subsequente na EU;
VII.Remanejamento: é a mudança da criança de uma turma para a outra, na mesma EU;
VIII.Transferência: é a mudança do aluno de uma UE para outra e, a consequente liberação de vaga na unidade;
IX.Progressão Parcial: é o procedimento que permite promoção do aluno naquelas disciplinas em que demonstrou domínio e sua retenção naquelas em que ficou
evidente a deficiência de aprendizagem;
X.Avaliação da Aprendizagem: é o momento em que o professor interpreta os dados da aprendizagem e de seu próprio trabalho, com a finalidade de aperfeiçoar o
processo de aprendizagem de seus estudantes;
XI.EMEI: Escola Municipal de Educação Infantil;
XII.EMEF: Escola Municipal de Ensino Fundamental.
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DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Artigo 4º - Esta Instrução Normativa tem a seguinte base legal:
I.Constituição Federal de 1988, especificamente o Capítulo III, da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I, Da Educação, artigos 205 a 214;
II.Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
III.Lei nº 839 de 15 de julho de 2004 que Institui o Sistema Municipal de Ensino de Primavera do Leste-MT;
IV.Lei Federal nº 11.274/2006/CNE/MEC que instituiu o Ensino Fundamental em 09 (nove) Anos de duração;
V.Resolução nº 04/2006 do CME/Primavera do Leste/MT que fixa normas para Progressão Parcial e aproveitamento de estudos em nível de Educação Básica, nos
estabelecimentos públicos e privados de ensino, e dá outras providências;
VI.Lei Federal nº. 11.494/2007 – FUNDEB que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação;
VII.Resolução nº 02/2007 do CME/Primavera do Leste/MT que regulamenta o Ensino Fundamental para 09 anos no Sistema Municipal de Ensino;
VIII.Resolução nº 08/2010 do CME/Primavera do Leste/MT que regulamenta a data corte para a matrícula na Educação Infantil e no Ensino Fundamental de 09 anos e
define quantidade de estudantes na Educação Infantil na Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera do Leste;
IX.Lei nº 1.555 de 25 de agosto de 2015 que aprova Plano Municipal de Educação e dá outras providências;
X.Lei nº 1.583 de 02 de outubro de 2015 que assegura matrícula para a criança com Deficiência locomotora na Escola Municipal mais próxima de sua residência;
XI.Portaria MEC nº 1.570 de 20/12/2017. - Homologa o Parecer CNE/CP nº 15/2017, do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, aprovado na Sessão
Pública de 15 de dezembro de 2017, que, junto ao Projeto de Resolução a ele anexo, instituem e orientam a implantação da Base Nacional Comum Curricular –
BNCC;
XII.Resolução CNE/CP nº 02/2017 - Base Nacional Comum Curricular – BNCC;
XIII.Parecer CNE/CEB nº 02/2018;
XIV.Documento de Referência Curricular para Mato Grosso – DRC-MT/2018;
XV.Política Municipal do Ensino Fundamental – PMEF.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 5° – As Escolas Municipais do Ensino Fundamental – EMEFs deverão seguir as orientações desta Instrução Normativa e Portarias Internas Anuais e demais
Atos Normativos que regulamentam as questões gerais quanto ao Calendário Escolar, a Matriz Curricular, da Atribuição de Aulas e de Regime/Jornada de Trabalho, das Atribuições e Atividades a serem desenvolvidas pelos Profissionais da Educação e de escolha e atuação da Coordenação Pedagógica.
DAS RESPONSABILIDADES
Artigo 6° – Atribuições da Unidade Executora - UEX:
I.Promover a divulgação da Instrução Normativa e das Portarias Internas Anuais, mantendo-as atualizadas;
II.Orientar as UEs e supervisionar sua aplicação;
III.Promover discussões técnicas com as UEs, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão;
IV.Orientar e acompanhar a correta inscrição online, as efetivações das matrículas e rematrículas e as movimentações durante o ano letivo, dando o suporte necessário
para a validação das vagas, observado os prazos estabelecidos nas Portarias Internas;
V.Fiscalizar e fazer cumprir todas as normas instituídas nesta Instrução Normativa;
VI.Realizar ampla divulgação do processo de Inscrições Online e confirmação da matrícula no âmbito local;
VII.Acompanhar e assegurar o atendimento à totalidade da demanda do Ensino Fundamental;
VIII.Orientar a Equipe Gestora das UEs referente os procedimentos das Inscrições Online e efetivação das matrículas;
IX.Garantir a efetivação das matrículas e confirmação das rematrículas, observando a faixa etária de cada turma;
X.Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa e das Portarias Internas Anuais, em especial no que diz respeito à identificação, avaliação dos pontos e respectivos procedimentos de controle;
XI.Avaliar, através de reunião interna, a eficiência dos procedimentos de controle, propondo alterações na Instrução Normativa e das Portarias Internas Anuais para
aprimoramento das mesmas;
XII.Promover a Formação Continuada dos Profissionais da Educação;
XIII.Resolver casos omissos.
Artigo 7º - São de responsabilidade do Diretor da Unidade Escolar:
I.Manter a Instrução Normativa e as Portarias Internas Anuais à disposição de todos os servidores da unidade, zelando pelo fiel cumprimento das mesmas;
II.Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa e das Portarias Internas Anuais, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização na geração de documentos, dados e informações;
III.Alertar a UEx, sobre as alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e aumento da eficiência operacional;
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IV.Preparar sua equipe para acolher, orientar e informar as famílias de forma clara sobre as questões que envolvem os procedimento de inscrições online, efetivação
da matrícula e rematrícula dos estudantes, observado os critérios de excelência no atendimento ao cidadão usuário dos Serviços Públicos do Município;
V.Atender às solicitações da UEx, responsável pela Instrução Normativa e as Portarias Internas Anuais, quanto ao fornecimento de informação e à participação no
processo de atualização;
VI.Realizar dentro dos prazos previstos a efetivação da matrícula dos estudantes novos;
VII.Comunicar os procedimentos necessários para inscrições online e efetivação da matrícula aos pais ou responsável legal;
VIII.Zelar pela fidedignidade na coleta de informações e registro dos documentos, na correção dos dados necessários para inscrição online e efetivação da matrícula, de
modo a evitar duplicidades ou registros incompletos;
IX.Efetuar a matrícula dos estudantes para as vagas disponíveis, adequando-se para obedecer ao limite máximo de vagas para cada turma, conforme estabelecido em
Portarias Interna Anuais;
X.Coordenar e acompanhar todo o processo de rematrícula, inscrições online e transferência de forma a liberar ações com vista à operacionalização do processo de
efetivação de matrícula para atendimento da demanda;
XI.Priorizar a qualidade da aprendizagem respeitando os princípios éticos, políticos e estéticos;
XII.Construir conjuntamente com os profissionais da UE um Plano de Ação, levando em consideração a avaliação dos Indicadores de Qualidade do Ensino Fundamental e dos Índices de Aprendizagem dos estudantes, com metas e estratégias, que serão inseridas no Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) do
Tribunal de Contas de Mato Grosso;
XIII. Implementar as metas do Plano de Ação, garantindo sua execução.
DOS PROCEDIMENTOS
Artigo 8º - Com base nesta Instrução Normativa, a UEx, deverá elaborar Minutas de Atos Normativos denominados de Portarias Internas Anuais que deverá ser
discutida com todos os Profissionais da Educação nos espaços das UEs onde estão lotados, sendo que cada Unidade poderá apresentar propostas de alteração do
texto base, que podem ser:
I.Emenda Aditiva: quando sugere a inserção de redação no texto base existente;
II.Emenda Substitutiva: quando sugere que seja substituída a redação do texto base, informando o que deve ser substituído;
III.Emenda Supressiva: quando sugere que seja excluída redação do texto base, parcial ou total;
IV.Nova Emenda: quando sugere a inclusão de um novo texto que não está contemplado no texto base.
§ 1º - Após a discussão nas UEs e apresentação de emendas, a UEx deverá realizar uma Assembléia, conforme critérios a serem definidos pelo Órgão e que deverá
contar com representação dos profissionais das UEs, para discussão das Portarias Internas Anuais e validação do documento.
§ 2º - As emendas apresentadas e apreciadas na Assembléia passam a fazer parte das Portarias Internas Anuais, desde que não apresentem vício e infrinja outras
legislações, ou a realização de despesas que elevem obrigações diretas e excedam os créditos orçamentários e que contrarie o que está previsto nesta Instrução
Normativa.
§ 3º - As Portarias Internas Anuais para que tenham validade deverão ser publicadas no Diário Oficial do Município.
DA CONFIRMAÇÃO DA REMATRÍCULA
Artigo 9º – A confirmação da rematrícula dos estudantes é obrigatória para todas as turmas do Ensino Fundamental, e será automática para os estudantes que
tiveram frequência superior a 75% (setenta e cinco por cento).
§ 1º - O período de rematrícula deve ser amplamente divulgado junto a comunidade escolar e encaminhado por escrito aos pais/responsáveis com as devidas orientações.
§ 2º - Caberá ao diretor da UE adotar providências para o chamamento dos pais/responsáveis, para a atualização cadastral e confirmação da rematrícula para os
estudantes com frequência inferior 75% (setenta e cinco por cento) conforme orientações disposta na Portaria Interna Anual.
§ 3º - Findo o prazo, e esgotado todas as possibilidades de chamamento junto os pais/responsáveis que não confirmaram a rematrícula, a vaga deverá ser liberada
para matrícula de estudantes novos.
Artigo 10 - Caso o aluno tenha concluído o Ensino Fundamental, será de responsabilidade dos pais/responsáveis realizar o procedimento para transferência e
matrícula para continuidade dos estudos em outra UE.
DA ORGANIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA
Artigo11 – Para fins de organização e composição de turmas, as UEs deverão observar o número máximo de estudantes por turma conforme o disposto na Portaria
Interna Anual.
Artigo12 - Todas as UEs deverão possuir turmas dos Anos Iniciais e Anos Finais nos dois turnos, ou seja, matutino e vespertino.
Artigo 13 – A direção da UE antes de apresentar a disponibilidade de vagas para realização da Inscrição Online deverá realizar os seguintes passos:
VI.Fazer o levantamento da capacidade de atendimento de estudantes na UE;
VII.Coletar, registrar e analisar a situação de todas as turmas existentes, justificando salas de aulas ociosas ou com quantitativo inadequado de estudantes por turma;
VIII.Proceder a rematrícula de todos os estudantes da UE;
IX.Proceder ao levantamento das solicitações de transferências, por iniciativa dos pais/responsáveis;
X.Informar a UEx, desde que comprovada, a necessidade de abertura de novas turma, ampliação de vagas e ampliação do espaço físico para atendimento à demanda
escolar.
Artigo 14 – Caberá a UEx avaliar, identificar, orientar e decidir sobre a abertura de novas turmas ou ampliação de vagas com base na demanda existente no Banco
de Dados do Sistema, sendo expressamente vedado o funcionamento dessas situações apontadas sem autorização oficial da UEx.
Parágrafo Único - O Quadro de Turmas para o ano subsequente deverá ser previamente aprovadas pela UEx, que expedirá um documento autorizativo.
DAS TRANSFERÊNCIAS
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Artigo 15 – Entende-se por transferência, a mudança do aluno de uma para outra UE, e a consequente liberação de vaga na unidade.
§ 1º - As solicitações de transferências somente podem ser feitas pelos pais/responsáveis em conformidade com as disposições contidas nas Instruções Normativas
e Portarias Internas.
§ 2º - A UE deverá prever no Calendário Escolar, período para solicitação de transferência com a finalidade de organização do processo de matrículas para estudantes novos.
Artigo16 - A partir do 3º Bimestre, evitando rotatividade de estudantes dentro do município, não será permitida a expedição ou recebimento de Histórico Escolar
sem justificativa comprobatória e justa.
DAS INSCRIÇÕES ONLINE
Artigo 17 - As inscrições para ingresso de estudantes novos na UE deverá ser realizada mediante o preenchimento da ficha de inscrição disponível no endereço
eletrônico http://primaveradoleste.mt.gov.br em qualquer computador conectado a internet.
Parágrafo Único: As Inscrições Online deverão ser realizadas conforme datas e critérios estabelecidos nas Portarias Internas Anuais.
Artigo 18 - Na existência de maior número de estudantes inscritos do que o número de vagas ofertado pela UE pretendida, a classificação para a lista de espera
deverá ocorrer de acordo com a ordem de data e horário do preenchimento do cadastro.
Parágrafo Único: Após o critério de data e horário de preenchimento do cadastro, a vaga deverá ser oportunizada, na medida do possível, observando:
III.
IV.

Existência de irmãos de estudantes já matriculados na mesma unidade;
Proximidade com a residência.
DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA NA UNIDADE ESCOLAR

Artigo 19 - A efetivação da matrícula na UE deverá obedecer aos seguintes critérios:
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

As Inscrições Online e efetivação da matricula deverão ser realizadas conforme as datas e períodos definidos na Portaria Interna Anual;
Ter disponibilidade de vagas na UE:
A residência do estudante ter proximidade com a UE;
Os pais ou responsáveis ter realizado o cadastro online com o preenchimento da ficha de inscrição; e,
Os pais ou responsáveis entregar os documentos conforme o disposto na Portaria Interna Anual.
Artigo 20 – A não entrega dos documentos exigidos na Portaria Interna Anual para efetivação da matrícula caracterizará desistência da vaga.
Artigo 21 - Na efetivação da matrícula, a UE deverá observar a fidelidade das informações prestadas pelos pais/responsáveis no preenchimento da ficha de Inscrição Online com a documentação entregue, bem como outros requisitos disposto nesta Instrução Normativa e na Portaria Interna Anual, para ingresso no Ana turma
pretendida.
Parágrafo Único: Para ingresso no 1º Ano, a UE deverá observar a data de corte conforme o que dispõe Resolução nº 008/2010 do Conselho Municipal de Educação e Portaria nº 1.035/2018-MEC e Parecer CNE/CEB nº 2/2018.

DA OTIMIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Artigo 22 - Para a efetivação da matrícula deverá ser observado o critério de zoneamento, de forma a possibilitar a otimização do transporte escolar.
§ 1º - O transporte escolar será posto a disposição dos estudantes que residem em área rural, a mais de 2 (dois) quilômetros da UE.
§ 2º - Não fará jus ao transporte escolar o estudante que, por opção dos pais ou responsáveis, for matriculado em UE mais distante de sua residência, se houver
vaga em escola próxima para qual não seja necessário o transporte ou, ainda, cujo percurso a ser realizado for menor ao estabelecido nesta Instrução Normativa e
Lei nº 8.469 de 07/04/2006.

DA FORMAÇÃO DE TURMAS/ENSALAMENTO
Artigo 23 – A formação de turmas e o ensalamento a ser realizado nas UEs ocorrerão de acordo com a idade e proporção criança/profissional, relacionando-se as
salas de aula com metragem padrão, conforme segue:
I.
Do 1º ao 3º Ano: mínimo de 20 (vinte) e máximo de 25 (vinte e cinco) alunos por turma;
II.
Do 4º ao 9º Ano: mínimo de 25 (vinte e cinco) e máximo de 30 (trinta) alunos por turma.
III.
§ 1º - Para salas de aula com dimensões fora do padrão, usar-se-á o limite de 1,30 m²/estudante, para formação de turmas.
§ 2º - Nas UEs que têm salas de aulas com espaço físico que comporte estudantes acima do máximo permitido, havendo demanda e após comprovada a não existência de vagas em outras UEs, as matrículas deverão ser realizadas, para atender a necessidade.
DA INCLUSÃO
Artigo 24 - A inclusão de estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades ou super dotação, dar-se-á nas salas/classes
regulares.
§ 1º - Os pais deverão comprovar a deficiência alegada, no ato de efetivação da matrícula, por meio de Laudo Médico.
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Artigo 25 - Para que a criança tenha direito a um Cuidador, terá que comprovar a necessidade através de laudo médico, que deverá ser ratificado pelos
profissionais do NAMEI.
Artigo 26 - Para atender crianças com surdez deverá ser disponibilizado uma Intérprete de Libras para até 03 (três) crianças por período, que terá como função ser
o canal comunicativo entre a criança surda, o professor, colegas e equipe escolar.
Artigo 27 – Fica assegurada efetivação da matrícula para a criança com deficiência locomotora na UE mais próxima da sua residência, mediante documento comprobatório (Laudo Médico).
Artigo 28 - A UE provida de Sala de Recursos Multifuncionais – Atendimento Educacional Especializado (AEE) terá direito a profissionais, conforme critérios e
direcionamentos estabelecidos em Portarias Internas Anuais.
DA PRÁTICA PEDAGÓGICA
Artigo 29 – As UEs deverão ter como documento norteador para subsidiar a prática pedagógica, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, a
Base Nacional Comum Curricular – BNCC, Documento de Referência Curricular de Mato Grosso- DRC-MT, Política Municipal do Ensino Fundamental-PMEF,
Projeto Político Pedagógico– PPP da UE que tem como objetivo estruturar o trabalho educativo de qualidade e promover o desenvolvimento integral dos estudantes em seus aspectos físicos, cognitivo, social e afetivo.
Artigo 30 – A avaliação do processo ensino aprendizagem no Ensino Fundamental deve estar em consonância com o Projeto Político Pedagógico– PPP da UE,
sendo:
§ 1º - Ensino Fundamental I (1° ao 3° ano) – A avaliação é sistematizada bimestralmente por meio de um relatório descritivo, o qual o professor deverá enfatizar os
avanços que o estudante apresentou no decorrer do bimestre, levando em consideração quais habilidades foram desenvolvidas chegando assim às competências
pretendidas.
§ 2º - Ensino Fundamental I (4° e 5° ano) e Ensino Fundamental II (6° ao 9° ano) –A avaliação deverá acontecer em diversos momentos e com várias abordagens,
estando em consonância com o Projeto Político Pedagógico da UE, possibilitando a reorganização de metodologias para a melhor aprendizagem dos estudantes,
sistematizada bimestralmente por meio de nota aberta e avaliação que poderá ser oral ou escrita.
§ 3º - Para acompanhar as metas do Plano de Ação de cada UE, no que se refere aos 1° e 3°anos do Ensino Fundamental I e as metas apresentadas no Plano de
Desenvolvimento Integrado – PDI/TCE-MT será feita a mensuração através de Conceitos que deverão estar em consonância com o Relatório Descritivo Individual
de cada estudante, sendo:
I.
CONCEITO A –Busca por soluções, Além do esperado, levando em consideração o saber de como se resolve um problema através da habilidade de investigação. È capaz de produzir afirmações através de habilidade de raciocínio. È capaz de organizar uma informação com a habilidade de formação de conceitos e
interpretar e analisar por meio de habilidades de tradução.
II.
CONCEITO B - Busca por soluções, dentro do esperado para sua fase, levando em consideração o saber de como se resolve um problema através da habilidade de investigação. É capaz de produzir afirmações através de habilidade de raciocínio. É capaz de organizar uma informação com a habilidade de formação de
conceitos e interpretar e analisar por meio de habilidades de tradução.
III. CONCEITO C - Busca por soluções, Além do esperado, levando em consideração o saber de como se resolve um problema através da habilidade de investigação. È capaz de produzir afirmações através de habilidade de raciocínio. È capaz de organizar uma informação com a habilidade de formação de conceitos e
interpretar e analisar por meio de habilidades de tradução.
§ 4º - No que se refere ao Ensino Fundamental I ( 4° e 5° ano) e Ensino Fundamental II , para acompanhar as metas do Plano de Ação de cada UE e as metas
apresentadas no Plano de Desenvolvimento Integrado– PDI/TCE-MT será feito através da divisão entre o número total de estudantes por turma e a média da turma,
obtendo a porcentagem a ser inserida no Sistema do PDI, para acompanhamento das metas estabelecidas.
Artigo 31 - As UEs manterão sob sua guarda, a documentação escolar de seus estudantes sendo que, os registros de notas e a frequência escolar fazem parte da
documentação escolar a ser expedida ao término do Ensino Fundamental ou nos casos de transferência.
Artigo 32 - A UEx priorizando a qualidade do ensino orienta na PMEF, que ao elaborar suas Propostas Pedagógicas, as UE respeitem os princípios descritos no
artigo 6º das DCNEF de 9 (nove) anos (Resolução CNE/CEB nº 7/10) que além de nortear as práticas pedagógicas nas UE, também embasarão a construção dos
Projetos Políticos Pedagógicos e Regimentos Escolares, procurando garantir a qualidade e a equidade do ensino, possibilitando aos estudantes a aquisição dos
conhecimentos sociais, culturais e tecnológicos necessários à continuidade dos estudos e a vivência plena da cidadania.
DO PROCESSO DE PROGRESSÃO DO ALUNO
Artigo 33 - O aluno ao longo de sua escolaridade poderá obter progressão plena ou parcial.
Artigo 34 - A progressão plena dar-se-á quando o aluno atingir ao término do ano letivo ou após o período de recuperação final, nota igual ou superior a 6,0 (seis)
em todos os componentes curriculares do Ano e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas em cada componente curricular.
Artigo 35 - A Progressão Parcial, dar-se-á quando o aluno, após período de recuperação final, não obtiver aprovação em até 4 (quatro) componentes curriculares
do Ano cursado, podendo cursar o Ano subsequente concomitante com a(s) disciplina(s) em dependência.
§ 1º - A matrícula com Progressão Parcial será admitida a partir do 6º Ano e sua operacionalização deverá estar prevista no Projeto Político Pedagógico da Escola e
no Regimento Escolar, observando a sequência do currículo, conforme o que determina a Resolução nº006/2018 do CME.
§ 2º - A escola que receber aluno com dependência, será responsável por regularizar a situação do mesmo.
Artigo 36 - Para cumprimento do regime de Progressão Parcial, considera-se regular a adoção de programas de estudos com vistas à recuperação do conteúdo,
observando-se as dificuldades de aprendizagem detectadas no ano letivo anterior, respeitado o seu ritmo de aprendizagem (tempo pedagógico), conforme as ações
programadas especialmente para ele, sob forma de recuperação de conteúdo, não se exigindo mínimo de freqüência.
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Artigo 37 – No início do ano letivo, o(s) professor(es), mediante solicitação da Coordenação Pedagógica, deverá(ão) selecionar os conteúdos programáticos que
foram objeto de reprovação dos estudantes daquele Ano de escolaridade e/ou aqueles que, por serem essenciais para sequência do currículo, devem ser revisados,
reforçados.
§ 1º - O trabalho deverá ser pautado em um atendimento das necessidades educacionais desses estudantes, em que o perfil do professor que acompanha a turma
será de um mediador constante para a aprendizagem.
§ 2º - O professor poderá usar de 2 horas mensais, do total de hora atividade para acompanhamento do aluno em regime de progressão parcial.
Artigo 38 - No Processo de Avaliação da Progressão Parcial o(s) professor(es) deverão utilizar-se de instrumentos, tais como teste, trabalho individual, pesquisa,
portfólio, debate, exercícios, participação/cooperação e outros processos qualitativos, além da Avaliação escrita.
§ 1º - Os instrumentos avaliativos serão operacionalizados no universo de 0 a 10 (dez) dos objetivos propostos, retratando a nota que o aluno obtiver.
§ 2º - Devem ser utilizados, no mínimo, dois instrumentos diversificados dentre os mencionados no caput deste artigo, estabelecidos previamente pelo professor
constituindo nota de 0 a 4 (de zero a quatro) e, obrigatoriamente, uma avaliação escrita individual, cujo valor é de 6,0 (seis) no universo da produção do conhecimento, com base nos objetivos propostos em cada Componente Curricular da Progressão Parcial.
§ 3º - Caso seja utilizado o conjunto dos instrumentos não deverá exceder ao valor de 4 (quatro) pontos.
Artigo 39 - O aluno, em regime de Progressão Parcial, deverá obter em cada componente curricular a nota mínima de 6,0 (seis) para aprovação.
Artigo 40 - O desempenho insatisfatório do aluno durante a Progressão Parcial deve constituir-se em objeto de atenção e de acompanhamento especiais pela Coordenação Pedagógica, pela Direção, pelo Conselho de Classe, e, se necessário, pelos pais e /ou responsáveis.
Artigo 41 - A oferta dos estudos de recuperação para os estudantes em Progressão Parcial é obrigatória, sob a forma de grupos de estudos, estudos dirigidos,
avaliação da aprendizagem, registro da participação do aluno.
Artigo 42 - O registro da Progressão Parcial deve ter como finalidade possibilitar o acompanhamento individual por parte da família e da UE e deverá ser registrada:
I.No Diário de Classe por componente curricular: para cada Componente Curricular e/ou ano de escolaridade deverá ter um Diário de Classe onde deverá ser
registrado frequência, conteúdos e avaliação do processo ensino-aprendizagem;
II.Na ficha individual do aluno: um instrumento de registro onde podemos veriﬁcar e avaliar de forma individual, contínua e diária, a evolução da aprendizagem.
Ela serve para os professores possamos acompanhar o progresso de cada um de nossos estudantes.
III.Na Ata de Progressão Parcial: registrar a nota obtida, após avaliação, de cada componente curricular, na coluna específica;
IV.Histórico escolar: deverá constar, no campo de observação, o Componente Curricular a ser cursado na Progressão Parcial.
Artigo 43 – Concluído o curso e restando disciplina em dependência, a expedição do certificado ou diploma só poderá ser feita após a eliminação da disciplina em
dependência.
Parágrafo Único - Em caso de transferência, o histórico escolar deve contemplar, no campo “observações”, a situação de estudos do aluno sujeito à Progressão
Parcial, indicando-se os procedimentos adotados pela escola, conclusos ou não, através de relatório circunstanciado.
Artigo 44 – Se o aluno concluir a etapa do Ensino Fundamental e ainda possuir dependência em alguma disciplina, o mesmo poderá realizar a matrícula no Ensino
Médio onde deverá regularizar a situação de progressão.
Parágrafo Único: Caso a UE de Ensino Médio não oferte Ensino Fundamental, o aluno em regime de progressão parcial deverá retornar a UE onde concluiu o
Ensino Fundamental, para conclusão dos estudos da Progressão Parcial.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 45 - A UE provida de Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, Biblioteca e Sala de Recursos Multifuncionais - Atendimento Educacional
Especializado (AEE) terá direito a profissionais, conforme critérios e direcionamentos estabelecidos em Portarias Internas Anuais.
Artigo 46 - A Equipe Gestora da UE que descumprir as orientações normativas estabelecidas nesta Instrução Normativa e nas Portarias Internas Anuais, bem como
demais legislações correlatas, omitindo dados ou informações que venham influenciar na legalidade da organização do ano letivo, será responsabilizada pelos seus
atos.
Artigo 47 - Fica vedada a cobrança de taxas ou contribuições a qualquer titulo pelas UEs relativos às determinações desta Instrução Normativa e Portaria Interna
Anual.
Artigo 48 – Os documentos de natureza educacional e encaminhado pelas UEs a UEx devem ser produzidos em conformidade com as normas da ABNT e com os
modelos disponibilizado nos atos normativos.
Artigo 49 - Compete à UEx, acompanhar e fazer cumprir o disposto nesta Instrução Normativa e nas Portarias Internas Anuais e resolver os casos omissos
Artigo 50 - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ADRIANA TOMASONI
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 003/2018
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DECRETO Nº 1.853 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019
APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 006/2019 da Secretaria Municipal de Educação – SME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE-MT, que regulamenta os procedimentos para a escolha da COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA das UEs da Rede Pública Municipal de Ensino.
LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições
legais, e de conformidade com o Artigo 58, IV da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste,
DECRETA
Artigo 1º - Fica aprovada a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 006/2019 da Secretaria Municipal de Educação – SME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE-MT, que regulamenta os procedimentos para a escolha da COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA das UEs da Rede Pública Municipal de
Ensino de Primavera do Leste.
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 1.762 de 10 de outubro de 2018.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 24 de outubro de 2019

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC Nº 006/2019
Versão: 6
Aprovação: 24/10/2019
Ato de Aprovação: Decreto Municipal nº 1.853
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação - SME
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Educação - SME
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, assessorada pela Unidade Central de Controle Interno – UCCI da Prefeitura Municipal de
Primavera do Leste, nos termos da Lei Municipal nº 1.020 de 14 de novembro de 2007 e artigo 3º do Decreto Municipal nº 1.191 de 31 de março de 2011,
RESOLVE,
DA FINALIDADE
Artigo 1º - Estabelecer e regulamentar os procedimentos para a escolha da COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA das UEs da Rede Pública Municipal de Ensino de
Primavera do Leste.
DA ABRANGÊNCIA
Artigo 2º -Esta Instrução Normativa abrange a Unidade Executora - UEx e todas as Unidades Escolares - UEs da Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera
do Leste.
DOS CONCEITOS E NOMENCLATURAS
Artigo 3º - Para fins desta Instrução Normativa considera-se:
I.
Unidade Executora - UEx: Secretaria Municipal de Educação e Esportes - SMEE;
II.
Unidades Escolares - UE: Unidades que ofertam Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental;
III. Coordenador Pedagógico: o profissional capacitado, escolhido entre Professores e Auxiliares Educacionais para auxiliar, acompanhar e orientar o desenvolvimento das atividades pedagógicas dentro das UEs.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Artigo 4º - Esta Instrução Normativa tem a seguinte base legal:
I.Constituição Federal de 1988, especificamente o Capítulo III, da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I, Da Educação, Artigos 205 a 214;
II.Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
III.Lei Municipal nº 681 de 27 de setembro de 2001 que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Primavera do Leste – Estado de Mato
Grosso.
IV.Lei Municipal nº 1.460 de 09 de julho de 2014 que altera a Lei Municipal nº 681 de 27 de setembro de 2001, e dá outras providências;
V.Lei nº 1.555 de 25 de agosto de 2015 que aprova Plano Municipal de Educação e dá outras providências.
VI.Resolução CNE/CP n º 02/2017- Base Nacional Comum Curricular – BNCC;
VII.Documento de Referência Curricular para Mato Grosso – DRC-MT/2018;
VIII.Política Municipal da Educação Infantil – PMEI
IX.Política Municipal do Ensino Fundamental – PMEF
X.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 5º – O processo de escolha de docente para atuação do desempenho das funções de Coordenação Pedagógica nas UEs, bem como os critérios para sua
candidatura e permanência, deverá ser realizada conforme os critérios estabelecidos nesta Instrução Normativa e nas Portarias Internas Anuais.
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DAS RESPONSABILIDADES
Artigo 6° – Atribuições da UEx:
I.Promover a divulgação da Instrução Normativa e das Portarias Internas Anuais, mantendo-as atualizadas;
II.Orientar as UEs e supervisionar sua aplicação;
III.Promover discussões técnicas com as UEs, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão;
IV.Orientar e acompanhar o trabalho desenvolvido pela Coordenação Pedagógica;
V.Orientar o processo de avaliação do Coordenador Pedagógico considerando os critérios estabelecidos nas Portarias Internas Anuais;
VI.Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa e das Portarias Internas Anuais, em especial no que diz respeito à identificação, avaliação dos pontos e respectivos procedimentos de controle;
VII.Avaliar, através de reunião interna, a eficiência dos procedimentos de controle, propondo alterações na Instrução Normativa e das Portarias Internas Anuais para
aprimoramento das mesmas.
Artigo 7º - São de responsabilidade do Diretor(a) da Unidade Escolar:
I.Atender às solicitações da Unidade Executora, responsável pela Instrução Normativa e as Portarias Internas Anuais, quanto ao fornecimento de informação e à
participação no processo de atualização;
II.Alertar a Unidade Executora sobre as alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o
aprimoramento dos procedimentos de controle e aumento da eficiência operacional;
III.Manter a Instrução Normativa e as Portarias Internas Anuais à disposição de todos os servidores da unidade, zelando pelo fiel cumprimento das mesmas;
IV.Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa e das Portarias Internas Anuais, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização na geração de documentos, dados e informações;
V.Realizar dentro do prazo previsto a avaliação do Coordenador Pedagógico, respeitando os critérios estabelecidos, envolvendo servidores efetivos dos cargos de
Professor, juntamente com o CDCE – Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar;
VI.Organizar o processo de escolha do Coordenador Pedagógico, respeitando os critérios estabelecidos;
VII.Acompanhar e Auxiliar o Coordenador Pedagógico no desenvolvimento de suas atividades.
Artigo 8º - São atribuições do Coordenador Pedagógico:
I.Coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas na UE;
II.Articular a elaboração participativa do Projeto Político Pedagógico;
III.Coordenar, acompanhar, colocar em prática e avaliar o Projeto Político Pedagógico;
IV.Conhecer e acompanhar o processo de implantação das Diretrizes Nacionais, Política da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, da Base Nacional Comum
Curricular e Documento de Referência Curricular do Estado do Matogrosso relativas à avaliação da aprendizagem e ao currículo, orientando e intervindo junto aos
professores e estudantes quando solicitado e/ou necessário;
V.Acompanhar, orientar, analisar e cobrar os lançamentos atualizados dentro dos prazos previstos no calendário escolar, referente aos Diários Eletrônicos dos
Professores junto à Secretaria Escolar;
VI.Controlar o fechamento do ano letivo dentro do prazo previsto e analisar o resultado final conforme a ata do Conselho de Classe Final;
VII.Coletar, analisar e divulgar os resultados de desempenho dos alunos através de relatórios e gráficos, visando à correção e intervenção no Planejamento Pedagógico;
VIII.Desenvolver e coordenar sessões de estudos nos horários de hora atividade, viabilizando a atualização pedagógica em serviço, conforme a realidade de cada UE;
IX.Coordenar e acompanhar as atividades nos horários destinados à hora atividade;
X.Coordenar e acompanhar as atividades da Progressão Parcial;
XI.Analisar e avaliar junto com os professores as causas da evasão, distorção idade/série e repetência, propondo ações para superação;
XII.Analisar e avaliar junto com os professores o desenvolvimento das crianças, propondo experiências significativas de aprendizagem de acordo com sua faixa etária.
XIII.Propor e planejar ações de atualização e aperfeiçoamento aos Profissionais da Educação da UE, visando à melhoria do desempenho profissional.
XIV.Divulgar e analisar junto à comunidade escolar, Documentos e Diretrizes encaminhadas pela SME e pelo Conselho Municipal de Educação, buscando implementálas na UE, atendendo as peculiaridades locais;
XV.Orientar a utilização dos recursos de mídia;
XVI.Propor e incentivar a realização de palestras, encontros e similares com grupos de estudantes e professores sobre temas relevantes para a formação integral e
desenvolvimento da cidadania;
XVII.Propor, em articulação com a Direção, a implantação de medidas e ações que venham a contribuir para promover a melhoria da qualidade de ensino e o sucesso
escolar dos estudantes;
XVIII.Acompanhar e avaliar a funcionalidade dos projetos ofertados pela UE.
XIX.Destinar período para fazer leitura dos documentos oficiais que estão vigentes, bem como materiais que sejam ofertados pela SME ou outros que agreguem
conhecimento para realização do trabalho pedagógico;
XX.Articular, coordenar e participar do Projeto Sala de Formação da UE;
XXI.Articular, coordenar, realizar e registrar o Conselho de Classe;
XXII.Participar de curso de Qualificação/Formação voltados para a melhoria da qualidade de ensino ofertados pela SME ou programas do Governo Federal.
Parágrafo Único - Além da habilitação específica e conhecimento pedagógico, o docente para atuar na função de Coordenador Pedagógico, deverá apresentar
conhecimento das bases legais que sustentam a Educação Básica e participar das formações oferecidas pela UE e UEx.
DOS PROCEDIMENTOS
Artigo 9º - Com base nesta Instrução Normativa, a UEx, deverá elaborar Minutas de Atos Normativos denominada de Portaria Interna Anual que deverá ser discutida com todos os Profissionais da Educação nos espaços das UEs onde estão lotados, sendo que cada unidade poderá apresentar propostas de alteração do texto
base, que podem ser:
I.Emenda Aditiva: quando sugere a inserção de redação no texto base existente;
II.Emenda Substitutiva: quando sugere que seja substituída a redação do texto base, informando o que deve ser substituído;
III.Emenda Supressiva: quando sugere que seja excluída redação do texto base, parcial ou total;
IV.Nova Emenda: quando sugere a inclusão de um novo texto que não está contemplado no texto base.
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§ 1º - Após a discussão nas UEs e apresentação de emendas, a UEx deverá realizar uma Assembleia, conforme critérios a serem definidos pelo órgão e que deverá
contar com representação dos profissionais das UEs, para discussão da Portaria Interna Anual e validação do documento.
§ 2º - As emendas apresentadas e apreciadas na Assembleia passam a fazer parte da Portaria Interna Anual, desde que não apresentem vício e infrinja outras legislações ou a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários nem que contrarie o que está previsto nesta Instrução
Normativa.
§ 3º - A Portaria Interna Anual para que tenha validade deverá ser publicada no Diário Oficial do Município.
DOS CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO
Artigo 10 - A escolha dos Coordenadores Pedagógicos das UEs tem por finalidade consolidar o processo de Gestão Democrática da Rede Pública Municipal de
Ensino de Primavera do Leste, através do voto direto e secreto.
§ 1º - O Diretor da Escola deverá ficar encarregado de providenciar ficha de inscrição, listagem de candidatos e dos votantes, a data, o local e o horário para a
votação, afixando no mural da Sala dos Profissionais da Educação.
§ 2 º - Deverá ser realizada a contagem dos votos, logo após o encerramento da votação, no próprio local em que a mesma ocorreu.
§ 3 º - Em caso de empate, os critérios utilizados serão, por ordem, os seguintes:
I.O candidato que possuir maior Pontuação na Qualificação;
II.O candidato que possuir maior Pontuação na Qualificação Complementar;
III.O candidato que possuir maior tempo de serviço na unidade escolar na qual concorreu;
IV.O candidato que possuir mais idade.
Artigo 11 - O Docente Candidato que se disponha a concorrer ao exercício da função, para a vigência do ano letivo subsequente, quando for o caso de recondução,
deverá passar pelo processo de avaliação e ser considerado Apto.
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Artigo 12 – A avaliação do Coordenador Pedagógico deverá ocorrer anualmente, no encerramento do ano letivo, mediante o preenchimento dos indicadores de
desempenho.
Artigo 13 – A apuração final da avaliação ficará sob a responsabilidade da UEx que realizará a tabulação dos dados obtidos através da ficha anual de avaliação, de
acordo com o seguinte:
I. APTO – Quando o Coordenador Pedagógico obtiver no resultado final o conceito DSI por ter atingido plenamente o desempenho esperado, considerado como
ideal para o exercício de suas atribuições ou DSM, visto que o Coordenador já se encontra dentro da média de desempenho aceitável para o exercício de suas
atribuições;
II.APTO COM RECOMENDAÇÃO – Quando o Coordenador Pedagógico obtiver no resultado final o conceito DSP, uma vez que não atingiu os limites de
normalidade exigida, possuindo ainda algumas deficiências no exercício de suas atribuições, mas que podem ser corrigidas no futuro, sendo-lhe recomendado
aperfeiçoamento de suas aptidões.
III.INAPTO – Quando o Coordenador Pedagógico obtiver no resultado final o conceito DI, por apresentar deficiências inaceitáveis no exercício das atribuições do
cargo.
Parágrafo único - O Coordenador Pedagógico que se julgar prejudicado pelo resultado apresentado pela UEx, terá o prazo de 48 (quarenta e oito horas), a partir
da ciência do resultado da avaliação, para pedir reconsideração à UEx, que manifestará no prazo de 48 (quarenta e oito horas).
DA ELEIÇÃO PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA
Artigo 14 – Após a finalização do processo de atribuição de aulas, a UE deverá realizar eleição para escolha da função de Coordenador Pedagógico.
Parágrafo Único - Não havendo interesse por parte dos docentes da UE, a UEx nomeará um docente para assumir a Coordenação Pedagógica, preferencialmente
oriundo de outra unidade.
DA CARGA HORÁRIA
Artigo 15 - O docente com carga horária de 30h semanais que estiver na função de Coordenador Pedagógico deverá exercer a carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais, recebendo pelas 10 (dez) horas aulas excedentes.
§ 1º - Se a UE optar por escolher um docente com 20 (vinte) horas semanais que não tenha disponibilidade para desempenhar a função por mais 10 (dez) horas
semanais, ficará ciente que não haverá outro profissional para completar a carga horária.
DO LOCAL E TURMAS PARA ATRIBUIÇÃO DA FUNÇÃO
Artigo 16 - Os profissionais dos cargos de concurso de Coordenador Escolar e Supervisão Educacional só poderão atribuir em UEs que possuam acima de 16
(dezesseis) turmas.
Artigo 17 - O número de Coordenadores Pedagógicos por UE, considerando o número de turmas ou de estudantes, obedecerá aos seguintes critérios:
Unidade Escolar
N° de turmas
Quantidade
Com até 14 (quatorze) turmas
01 (um) Coordenador Pedagógico
Educação Infantil na área urbana
Com 15 (quinze) a 28 (vinte e oito) turmas
02 (dois) Coordenadores Pedagógicos
Com até 14 (catorze) turmas
01 (um) Coordenador Pedagógico
Ensino Fundamental na área urbana
Com 15 (quinze) até 28 (vinte e oito) turmas
02 (dois) Coordenadores Pedagógicos
Com 29 (vinte e nove) ou mais turmas
03 (três) Coordenadores Pedagógicos
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Educação Infantil e Ensino Fundamental na área rural

Acima de 200 (duzentos) estudantes

01 (um) Coordenador Pedagógico

Parágrafo Único – Na UE que possuir lotação de profissional de cargos de concurso de Coordenador Escolar e/ou Supervisão Educacional será analisada a necessidade de atuação de outro profissional para desempenhar a função de Coordenador Pedagógico
.
DO PLANO DE TRABALHO
Artigo 18 - O docente na função de Coordenador Pedagógico deverá apresentar à UE um Plano de Ação Pedagógico, em conformidade com o Plano de Ação da
UE.
Parágrafo Único - A UE deverá enviar a UEx cópia do Plano de Ação Pedagógico para acompanhamento conforme os critérios estabelecidos na Portaria Interna
Anual.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 19 - A Equipe Gestora da UE que descumprir as orientações estabelecidas nesta Instrução Normativa e nas Portarias Internas Anuais, bem como demais
legislações correlatas, omitindo dados ou informações que venham influenciar na legalidade da organização do ano letivo será responsabilizada pelos seus atos.
Artigo 20 – Compete à UEx acompanhar e fazer cumprir o disposto nesta Instrução Normativa e nas Portarias Internas Anuais e resolver os casos omissos.
Artigo 21 - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ADRIANA TOMASONI
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 003/18

DECRETO Nº 1854 DE 25 DE OUTUBRO DE 2019

“Dispõe sobre o Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais de Primavera do Leste-MT.”
LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por Lei,
CONSIDERANDO o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 05 de 10 de janeiro de 2019, aduzindo o dia 28 de outubro de 2019, como Ponto Facultativo (Dia do
Servidor Público).
DECRETA

Artigo 1º - Fica decretado Ponto Facultativo em todas as Repartições Públicas Municipais de Primavera do Leste-MT. no dia 28 de outubro de 2019.
Artigo 2º - A Jornada de Trabalho dos Servidores que prestam serviços essenciais, tais como: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), Unidade
de Pronto Atendimento (UPA 24 horas), da Limpeza Urbana, da Coleta de Lixo, do Albergue Municipal, Casa Lar do Adolescente, do Lar da Criança Maria das
Graças, da Casa Lar do Idoso Santo Antônio, do Aterro Sanitário e da Central de Monitoramento, segue sem alterações.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 25 de outubro de 2019
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
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PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVREA DO LESTE – MT.
EXTRATO DE CONTRATO

LEI Nº 1.836 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.
Termo Contratos nº: 005/2019
Dispõe sobre a inclusão do inciso V e suas alíneas ao artigo 27, da Lei
Municipal nº498, de 17 de Junho de 1998, já alterada pela Lei nº739 de 15
de Julho de 2002 e pela Lei nº1793 de 16 de Maio de 2019, e dá outras
providências.
“FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, O
PREFEITO MUNICIPAL SILENCIO E, EU, PAULO MARCIO
CASTRO E SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NO
USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS CONTIDAS NO §7º, DO ART. 41,
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A SEGUINTE
LEI”.
Artigo 1º - Acrescenta o inciso V, ao artigo 27, da Lei Municipal nº498 de
17 de Junho de 1998, já alterada pela Lei nº739 de 15 de Julho de 2002 e
pela Lei 1793 de 16 de Maio de 2019, e passa a vigorar com a seguinte
redação:

Compra direta: nº 137/2019
Empresa Contratada: Iltemar Ferreira de Queiroz -EIRELE; inscrita no
CNPJ/MF 01.683.418/0001-03, para que produza os efeitos legais e jurídicos.
Objeto: Contratação de Empresa devidamente capacidade para prestar
serviço de conserto na estrutura e equipamento do chafariz/espelho d’agua da
Câmara Municipal de Primavera do Leste-MT.
Valor: 15.329,85 (quinze mil trezentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco
centavos)
Data assinatura: 23-10-2019

V- De elaboração e implantação de ciclovias e ciclofaixas, devendo conter
modelo funcional interconectada entre si e ao centro da cidade, atendendo
as seguintes diretrizes:

Período: 25-10-2019 a 08-11-2019.

a)Mão única em cada faixa, no mesmo sentido dos carros;
b)Obstáculos terminando um metro antes e começando um metro depois das
entradas das garagens;
PAULO MARCIO CASTRO E SILVA
c)Demarcação do símbolo de bicicleta no pavimento, no mesmo sentido da
faixa;

Vereador- Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT.

d)Redimensionamento momentâneo das faixas para carro, e não sua eliminação;
e)Largura de pelo menos 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) para o
ciclista pedalar com segurança;

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVREA DO LESTE – MT.
EXTRATO DE CONTRATO

f)Pavimento demarcado por contraste de cor seguindo padrão já existente no
Município;
g)Instalação de tachões bidirecionais na cor amarela para separar a ciclofaixas das ruas e avenidas.

Termo Contratos nº: 005/2019
Compra direta: nº 137/2019

Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Primavera do Leste,
Em 24 de Outubro de 2019.

Empresa Contratada: Iltemar Ferreira de Queiroz -EIRELE; inscrita no
CNPJ/MF 01.683.418/0001-03, para que produza os efeitos legais e jurídicos.
Objeto: Contratação de Empresa devidamente capacidade para prestar
serviço de conserto na estrutura e equipamento do chafariz/espelho d’agua da
Câmara Municipal de Primavera do Leste-MT.
Valor: 15.329,85 (quinze mil trezentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco
centavos)
Data assinatura: 23-10-2019
Período: 25-10-2019 a 08-11-2019.

Ver. PAULO MARCIO CASTRO E SILVA
Presidente

PAULO MARCIO CASTRO E SILVA
Vereador- Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT.

