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PODER EXECUTIVO

LUIZ FERNANDO FURTADO DO GRAÇA
Prefeito

HÉLIO LEMOS SUZANO JÚNIOR
Vice Prefeito

CHEFE DE GABINETE

-
E-mail: gabinete@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2452-1248

PROCURADORIA GERAL
Jaqueline Magalhães dos Santos

E-mail: procuradoria@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-2696 - ramal 5318

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
-

E-mail: pmv.asscom@gmail.com
Telefone: (24) 2452-1686

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SUBPREFEITURAS

Barão de Juparanã:
Telefone: (24)2471-5961

Marcelo Coelho Macedo

 Santa Isabel:
Telefone: (24)2457-1201
Geraldo da Silva Leite

Pentagna:
Telefone: (24)2453-8971

Alzinete Fátima Silva de Souza

 Parapeúna:
Telefone: (24)2453-9138

-

Conservatória:
Telefone: (24)2438-1188

Vitor Emanuel do Couto

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
Endereço: Praça XV de Novembro, 676

- Centro - Valença - RJ
Telefone: (24)2453-3777

PRESIDENTE
Fabio Antonio Pires Jorge

VICE-PRESIDENTE
Pedro Paulo Magalhães Graça

1° SECRETÁRIO
Rafael  de Oliveira Tavares

2° SECRETÁRIO
Paulo Celso Alves Pena

SECRETARIAS MUNICIPAIS

GOVERNO
Hiram de Avellar Pinto Júnior

E-mail: governo@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-4776

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

 CONTROLE INTERNO
Flávia Guimarães Silva

E-mail: smci@valenca.rj.gov.br
Telefone:(24) 2452-0857

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

ADMINISTRAÇÃO
Denise de Jesus Silva Souza
E-mail: adm@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2453-3109
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

FAZENDA
Rosemeri Cesar de Souza

E-mail: fazenda@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-4352

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

MEIO AMBIENTE
Paulo Sérgio Gomes

E-mail: sec.meioambiente@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-8638

Endereço: Dom André Arcoverde, 228 - Centro

AGRICULTURA, PESCA E PECUÁRIA
Carlos Henrique Barros Machado
E-mail: sappma@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2452-6122
Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

EDUCAÇÃO
Maria Aparecida de Almeida

E-mail: sme@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-7402 / 2458-4866

Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 -
Centro

OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
José Geraldo Barbosa Chaves

E-mail: obraspmv@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-4303

Endereço:  Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL
Carlos Henrique Barros Machado

E-mail: servpublico@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2452-1442

Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

PREVI - VALENÇA

DIRETOR EXECUTIVO
Sonia Cristina Vasconcelos Vilela

Telefone:(24) 2453 - 5848
Endereço: Travessa Fonseca, 112 - Centro

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Hélio Lemos Suzano Júnior
E-mail: planejamento@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2453-2891
Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 –

2° Andar – Centro

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Roseli da Silva Moreira

E-mail: sas@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-0795

Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 184 -
Centro

ESPORTE E LAZER
Rômulo Milagres Ribeiro

E-mail:esporteelazervalenca@hotmail.com
Telefone: (24)2452-4698

Praça Paulo de Frontin, 12 - Centro

CULTURA  E TURISMO
Hélio Lemos Suzano Júnior

E-mail:sectur@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-3855

Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 -
Centro

SAÚDE
Soraia Furtado da Graça

E-mail:sms@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-6414

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
Valença/RJ - CEP: 27600-000

Telefone: (24) 2453-2615 / 2453-2696
E-mail: ouvidoria@valenca.rj.gov.br

www.valenca.rj.gov.br

UFIR - R$ 3,4211
de acordo com a Resolução SEFAZ
nº 366 de 21/12/2018 publicada no

D.O.E. de 26.12.2018, pág. 22.

UFIVA - R$ 75,47
de acordo com a Lei 3.094/2018 de
13/12/2018 publicada no Boletim
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
(PARA REGISTRO DE PREÇOS) Nº 005/2019

Processo Administrativo nº: 25.029/2018

Objeto: Registro de Preços para eventual locação de caminhão/
equipamento combinado de jato d’água a alta pressão com
sucção por ação de vácuo (vácuo sewer-jet), com capacidade
mínima de armazenagem de 6,00 m³ de material no tanque,
mangueiras de captação de 4" para limpeza,  inclusive equipe
de operação – motorista e ajudante, por um período de 12 (doze)
meses - 1.056 horas, destinado a atender a Secretaria Municipal
de Serviços Públicos e Defesa Civil.

Tipo de licitação: Menor preço.

Informações: (24) 2452.4425 – e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com

Horário: 9:00 às 17:00 horas.

Data e hora da abertura da licitação: Dia 27 de março de 2019,
às 09:00 horas.

Retirada do Edital:

- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal
de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).

-Edital poderá, também, ser solicitado pelo e-mail:
licitacoespmvrj@gmail.com

- O Edital poderá, ainda, ser retirado na Sala da Comissão
Permanente de Licitação no Centro Administrativo Municipal (Rua
Dr. Figueiredo, nº 320 – Centro – Valença-RJ), mediante a entrega
de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas e apresentação
de carimbo da empresa com CNPJ.

Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2018
(2ª REPUBLICAÇÃO)

Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 9.339/2018
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 021/2018
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de pó de café,
destinado a estoque do Almoxarifado Central - Secretaria Municipal de
Administração.
Beneficiário: Filipiti Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.-ME

Item Qtde Unid Descrição Empresa Preço 
Unitário Marca

1 2.040 Pacote

Pó de café embalado à
vácuo - pacote de 500 gr
- 1ª qualidade – com
100% de grãos do tipo
arábico - Selo de pureza
ABIC e Certificado de
Qualidade PQC. 

Filipiti 
Distribuidora de 

Produtos 
Alimentícios 

Ltda.-ME

9,00 Capital 

Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018
(2ª REPUBLICAÇÃO)

Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 6.461/2018
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 016/2018
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de óleos lubrificantes,
fluído para freios, graxa, lava auto e desingraxante, destinados a
manutenção de veículos, tratores e máquinas da municipalidade -
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil.
Beneficiários: Gati Peças e Acessórios Ltda.-ME, Global VR Comércio
e Serviço Ltda.-ME, LC Log Representações Comércio e Serviços Eireli-
ME e Faro Comercial Ltda.-ME

Item Qtde Unid Descrição Empresa Preço 
Unitário Marca

1 3 tb Lava auto cremoso (shampoo) - tambor
com 200 litros . Gati 510,00 Depercide

2 5 tb Desengraxante alcalino (Solupan) -
tambor com 200 litros.

Gati 510,00 Depercide

3 1 tb

Óleo lubrificante para caixas de
engrenagens convencionais ,
classificação API GL5/MIL-L, grau SAE
140 em tambor de 200 litros lacrado e
identificado pelo fabricante.

Faro 2.175,00 Deiton 
Lucheti

4 6 tb

Óleo lubrificante hidráulico tipo ATF para
redutores, transmissões automáticas,
sistemas hidráulicos e direções
hidráulicas que atenda a especificação
Dexron II–D (mínimo) - tambor de 200
litros lacrado e identificado pelo
fabricante. 

LC Log 2.096,90 Ingrax

5 8 tb

Óleo lubrificante para sistemas
hidráulicos que operem sob serviço
moderado a severo, grau ISO 68 - tambor
de 200 litros lacrado e identificado pelo
fabricante.

Gati 1.510,00 Speedy

mailto:licitacoespmvrj@gmail.com
http://www.valenca.rj.gov.br).
mailto:licitacoespmvrj@gmail.com
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Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro

6 3 tb

Óleo lubrificante multiviscoso para
motores a gasolina, álcool, gnv e
bicombustíveis, classificação API SJ e
grau SAE20w50 - tambor de 200 litros
lacrado e identificado pelo fabricante.

Global 2.490,00 Uni

7 8 tb

Óleo lubrificante multiviscoso para
motores a diesel turbo alimentados que
atendam especificação mínima API CI 4
e/ou ACEA E5B3 (mínima)grau SAE
15W 40, com aprovação MB 228.1
(mínima) - tambor de 200 litros lacrado e
identificado pelo fabricante.

Gati 2.150,00 Ypiranga

8 144 und
Fluído para freios classificação DOT4 -
embalagem individual de 500 ml lacrada
e identificada pelo fabricante.

Global 14,90 Uni

9 3 tb
Graxa a base de sabão de cálcio, grau
NLGT 2 em tambor próprio de 170 Kg
lacrado e identificado pelo fabricante.

Faro 1.395,00 Deiton 
Lucheti

10 8 cx

Óleo lubrificante para motores 2 tempos,
classificação API TC/JASO FB (mínimas)
em embalagens individuais de 500 ml,
devidamente lacradas e identificadas
pelo fabricante. Caixa com 40 unidades.

LC Log 256,00 Ingrax

11 2 tb

Óleo lubrificante 100% sintético grau SAE
5W40 - tambor com 200 litros lacrado e
identificado pelo fabricante - API SL
(mínimo) gasolina.

Faro 3.685,00 Deiton 
Lucheti

12 5 tb

Óleo lubrificante para motores a gasolina
15w40 semissintético - tambor de 200
litros lacrado e identificada pelo
fabricante.

Faro 2.495,00 Deiton 
Lucheti

13 1 tb
Óleo lubrificante para motores a diesel
5W30 sintético - tambor de 200 litros
lacrado e identificado pelo fabricante

LC Log 3.890,00 Ingrax

14 1 tb
Óleo lubrificante para motores diesel
10w40 s intético - tambor com 200 litros
lacrado e identificado pelo fabricante.

LC Log 3.286,00 Ingrax

15 1 tb
Óleo lubrificante para transmissão
85w90 - tambor de 200 litros lacrado e
identificado pelo fabricante.

Global 3.028,00 Uni

16 1 tb
Óleo THF 11 para transmissão e freio
úmido - tambor de 200 litros lacrado e
identificado pelo fabricante.

Global 2.597,00 Uni

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  DE CONTRATO DE CESSÃO DE
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.

TERMO N°: 643A/2018
PROCESSO N°: 25.454/2018

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REPRESENTADA
PELA SECRETÁRIA SORAIA FURTADO DA GRAÇA E CRUZ
VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO , REPRESENTADA POR SAULO DE AVELAR ESTEVES.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

PRAZO: 01 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

DATA: 22 DE DEZEMBRO DE 2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  DE CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO

TERMO N°: 145/2019
PROCESSO N°: 2.194/2019

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANA PAULA BARBOSA DE
OLIVEIRA.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

PRAZO: 24 DE MARÇO DE 2019 A 23 DE MARÇO DE 2020.

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  DE CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO

TERMO N°: 146/2019
PROCESSO N°: 2.194/2019

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E DIEGO DOS SANTOS ROCHA.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

PRAZO: 24 DE MARÇO DE 2019 A 23 DE MARÇO DE 2020.

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  DE CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO

TERMO N°: 147/2019
PROCESSO N°: 2.194/2019

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E ADELINE CORTEZ DE FREITAS.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

PRAZO: 24 DE MARÇO DE 2019 A 23 DE MARÇO DE 2020.

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  DE CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO

TERMO N°: 148/2019
PROCESSO N°: 2.194/2019

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E PRISCILA DE FÁTIMA DA SILVA.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

PRAZO: 24 DE MARÇO DE 2019 A 23 DE MARÇO DE 2020.

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO  DE CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO

TERMO N°: 149/2019
PROCESSO N°: 2.194/2019

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANGÉLICA APARECIDA
VICENTE.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

PRAZO: 24 DE MARÇO DE 2019 A 23 DE MARÇO DE 2020.

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  DE CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO

TERMO N°: 150/2019
PROCESSO N°: 2.194/2019

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E JORGE LUIZ DE FARIA DUQUE.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

PRAZO: 24 DE MARÇO DE 2019 A 23 DE MARÇO DE 2020.

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  DE CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO

TERMO N°: 151/2019
PROCESSO N°: 2.194/2019

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E CAROLINE CRISTINA DE
ALMEIDA NAZÁRIO.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

PRAZO: 24 DE MARÇO DE 2019 A 23 DE MARÇO DE 2020.

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  DE CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO

TERMO N°: 152/2019
PROCESSO N°: 2.194/2019

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUIZ RODRIGO DA SILVA
GORITO.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

PRAZO: 24 DE MARÇO DE 2019 A 23 DE MARÇO DE 2020.

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  DE CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO

TERMO N°: 153/2019
PROCESSO N°: 2.194/2019

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E ALESSANDRA LUZIA DA SILVA.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

PRAZO: 24 DE MARÇO DE 2019 A 23 DE MARÇO DE 2020.

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  DE CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO

TERMO N°: 155/2019
PROCESSO N°: 2.194/2019

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E ELAINE PEREIRA DE ALMEIDA.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

PRAZO: 24 DE MARÇO DE 2019 A 23 DE MARÇO DE 2020.

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  DE CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO

TERMO N°: 157/2019
PROCESSO N°: 2.194/2019

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANDRÉIA LISBOA DA SILVA
MACHADO .

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

PRAZO: 24 DE MARÇO DE 2019 A 23 DE MARÇO DE 2020.

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  DE CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO

TERMO N°: 158/2019
PROCESSO N°: 2.194/2019

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E ROSA SAITO.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

PRAZO: 24 DE MARÇO DE 2019 A 23 DE MARÇO DE 2020.

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO  DE CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO

TERMO N°: 159/2019
PROCESSO N°: 2.194/2019

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E DIOGO GONÇALVES
CASSIMIRO.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

PRAZO: 24 DE MARÇO DE 2019 A 23 DE MARÇO DE 2020.

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  DE CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO

TERMO N°: 160/2019
PROCESSO N°: 2.194/2019

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E VIVIAN RODRIGUES CORRÊA.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

PRAZO: 24 DE MARÇO DE 2019 A 23 DE MARÇO DE 2020.

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  DE CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO

TERMO N°: 161/2019
PROCESSO N°: 2.194/2019

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E DAYANE APARECIDA ALVES
ROMEU.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

PRAZO: 24 DE MARÇO DE 2019 A 23 DE MARÇO DE 2020.

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  DE CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO

TERMO N°: 162/2019
PROCESSO N°: 2.194/2019

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARCOS VINÍCIUS RANGEL DA
SILVA.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

PRAZO: 24 DE MARÇO DE 2019 A 23 DE MARÇO DE 2020.

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  DE CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO

TERMO N°: 163/2019
PROCESSO N°: 2.194/2019

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E JOÃO MATHEUS ROCHA.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

PRAZO: 24 DE MARÇO DE 2019 A 23 DE MARÇO DE 2020.

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  DE CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO

TERMO N°: 164/2019
PROCESSO N°: 2.194/2019

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIANA MACHADO GOMES DA
SILVEIRA FLORENTINO .

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

PRAZO: 24 DE MARÇO DE 2019 A 23 DE MARÇO DE 2020.

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  DE CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO

TERMO N°: 165/2019
PROCESSO N°: 2.194/2019

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E MÁRCIA VALÉRIA DOS REIS DA
SILVA.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

PRAZO: 24 DE MARÇO DE 2019 A 23 DE MARÇO DE 2020.

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  DE CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO

TERMO N°: 166/2019
PROCESSO N°: 2.194/2019

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E ELAINE DA SILVA TEIXEIRA.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

PRAZO: 24 DE MARÇO DE 2019 A 23 DE MARÇO DE 2020.

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
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PORTARIA PMV, Nº. 72, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

Considerando a indicação feita através do processo
administrativo nº. 3157/19;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, a partir desta data, a servidora DÉBORA
ALVES RIBEIRO PINHO, matrícula nº. 122.645, para atuar como fiscal
de contrato referente ao processo administrativo licitatório de nº. 20.198/
2018 (aquisição de impressos gráficos para atender aos Setores e as
Unidades de Saúde da SMS) e como seu substituto o servidor Gustavo
Henrique Dacorso, matrícula nº. 104.493.

Art. 2º - A designação de que trata esta Portaria, ocorrerá sem
percepção de vencimentos ou vantagens pessoais de qualquer
natureza, para os servidores ora designados.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito, 13 de fevereiro de 2019.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Considerando que não foi localizada a publicação da PORTARIA nº. 87,
de 27 de Fevereiro de 2018, no Boletim Oficial do Município, torna-se
necessária sua republicação. Para tanto, cumpre salientar que a citada
PORTARIA FOI AFIXADA no local de costume, na data de sua edição, em
respeito ao princípio da publicidade.

PORTARIA PMV, Nº. 87, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

Considerando os termos do processo administrativo nº. 2274/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR A PEDIDO, a partir do dia 05 de fevereiro de
2018, a Srª. GELIANE APARECIDA FARIA DE SOUZA, matrícula nº.
143.766, do cargo público efetivo de Assistente Social, que vinha
exercendo junto a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 05 de fevereiro de 2018.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de fevereiro de 2018.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 122, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

Considerando a Lei Complementar nº. 175, de 14 de julho
de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - DESTITUIR, a partir desta data, o Sr. CARLOS HENRIQUE
BARROS MACHADO, da função de Secretário Municipal de Agricultura,
Pesca e Pecuária, que vinha exercendo sem percepção de vencimentos
ou vantagens pessoais de qualquer natureza.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito, 28 de fevereiro de 2019.

Luiz Fernando Furtado da Graça
 Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 123, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

Considerando a Lei Complementar nº. 175, de 14 de julho
de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, a partir do dia 01 de março de 2019, o Sr.
EDIMAR PASCOAL XAVIER, para exercer o Cargo Comissionado de
Secretário Municipal de Agricultura, Pesca e Pecuária, Símbolo CC1.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito, 28 de fevereiro de 2019.

Luiz Fernando Furtado da Graça
 Prefeito

Fale Conosco
ouvidoria@valenca.rj.gov.br

Fale Conosco

mailto:ouvidoria@valenca.rj.gov.br
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PORTARIA PMV, Nº. 124, DE 07 DE MARÇO DE 2019.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

Considerando a Lei Complementar nº. 175, de 14 de julho de
2014;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR A PEDIDO, a partir do dia 11 de março de
2019, o Sr. LEONARDO JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA, matrícula nº.
140.546, da Função de Confiança de Coordenador de Artes, Símbolo
FC4, que vinha exercendo junto a Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito, 07 de março de 2019.

Luiz Fernando Furtado da Graça
 Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 021/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Alexsandro Rogério Silva de Moura
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal
de ensino com monitor  por um período de 12 meses para atender a
Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 01.
Valor: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 035/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Maia Tranporte Escolar Ltda EPP
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 02.
Valor: R$ 103.250,00 (cento e três mil  duzentos e cinquenta reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 038/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Rosilene Batista
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 03.
Valor: R$ 64.896,00 (sessenta e quatro mil oitocentos e noventa e
seis reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 039/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Antonio Sebastião da Silva Costa
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 04.
Valor: R$ 87.360,00 (oitenta e sete mil trezentos e sessenta reais).
Recursos: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 022/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Sandra Lima Cunha da Silva - MEI
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 05.
Valor: R$ 71.760,00 (setenta e um mil setecentos e sessenta reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 038/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Valentur Transporte Turístico Ltda ME
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 06.
Valor: R$ 86.640,00 (oitenta e seis mil seiscentos e quarenta  reais).
Recurso: Salário Educação
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EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 023/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Transportadora Turística Tecnovan LTDA EPP
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação Rota nº 07.
Valor: R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 031/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Rodrigues e Cunha Transportes Ltda. ME
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 08.
Valor: R$ 53.568,00 (cinquenta e três mil quinhentos e sessenta e
oito reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 036/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Fábio Pires MEI
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educaçã – Rota nº 09.
Valor: R$ 53.250,00 (cinquenta e três mil duzentos e cinquenta
reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 048/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Maia Transporte Escolar LTDA EPP
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 10.
Valor: R$ 62.300,00 (sessenta e dois mil e trezentos reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 024/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Arnaldo Transporte Eireli - ME
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 11.
Valor: R$ 105.120,00 (cento e cinco mil e cento e vinte reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 040/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Valentur Transporte Turístico Ltda ME
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 12.
Valor: R$ 84.412,00 (oitenta e quatro mil quatrocentos e doze reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 041/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Valentur Transporte Turístico Ltda ME
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 13.
Valor: R$ 79.104,00 (setenta e nove mil cento e quatro  reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 046/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Fábio Pires MEI
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 14.
Valor: R$ 63.440,00 (sessenta e três mil quatrocentos e quarenta
reais).
Recurso: Salário Educação
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EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 047/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Fábio Pires MEI
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 15.
Valor: R$ 57.420,00 (cinquenta e sete mil quatrocentos e vinte reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 055/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Rodrigues e Cunha Transportes LTDA  ME
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 16.
Valor: R$ 67.620,00 (sessenta e sete mil seiscentos e vinte reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 042/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Valentur Transporte Turístico Ltda ME
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 17.
Valor: R$ 92.202,00 (noventa e dois mil e duzentos e dois reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 025/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Mauris Reis de Melo
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 18.
Valor: R$ 94.770,00 (noventa e quatro mil setecentos e setenta
reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 026/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Luiz Sérgio de Carvalho Diz
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 19.
Valor: R$ 73.080,00 (setenta e três mil e oitenta  reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 054/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Rodrigues e Cunha Transporte LTDA ME
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 20.
Valor: R$ 65.780,00 (sessenta e cinco mil  setecentos e oitenta
reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 029/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Felipe Leite Couto
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 21.
Valor: R$ 85.680,00 (oitenta e cinco mil seiscentos e oitenta reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 049/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Maia Transporte Escolar LTDA EPP
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 22.
Valor: R$ 70.380,00 (setenta mil trezentos e oitenta reais).
Recurso: Salário Educação
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EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 043/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Valentur Transporte Turístico Ltda ME
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 23.
Valor: R$ 76.160,00 (setenta e seis mil cento e sessenta reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 053/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Rodrigues e Cunha Transportes LTDA ME
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 24.
Valor: R$ 74.244,00 (setenta e quatro mil duzentos e quarenta e
quatro reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 032/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Ipiabas Transportes e Locadora de Vaículos LTDA ME
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 25.
Valor: R$ 69.276,00 (sessenta e nove mil duzentos e setenta e seis
reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 048/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Fraipont Transportes Escolar Eirelli ME
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 26.
Valor: R$ 63.360,00 (sessenta e três mil trezentos e sessenta reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 034/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Fraipont Transportes Escolar Eirelli ME
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 27.
Valor: R$ 61.824,00 (sessenta e um mil oitocentos e vinte e quatro
reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 027/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Fábio Marcondes Mattos -MEI
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 28.
Valor: R$ 80.172,00 (oitenta mil cento e setenta e dois reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 045/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Ipiabas Transportes e Locadora de Veículos LTDA ME
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 29.
Valor: R$ 75.240,00 (setenta e cinco mil duzentos e quarenta  reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 030/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Antônio Carlos Gonçalves Fernandes
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 30.
Valor: R$ 81.900,00 (oitenta e um mil e novecentos  reais).
Recurso: Salário Educação
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Homologação

A Secretária Municipal de Educação, Maria Aparecida
de Almeida, no uso de suas atribuições legais, com base
no Art. 79, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Valença,

HOMOLOGA

o Regimento Escolar, ano 2019, que passa a vigorar nas
unidades escolares da rede municipal a partir da presente data.

Valença, RJ, 04 de fevereiro de 2019.

Maria Aparecida de Almeida
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 028/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Duque  Malta Serviços e Locação Ltda ME
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 31.
Valor: R$ 87.696,00 (oitenta e sete mil seiscentos e noventa e seis
reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 044/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Valentur Transporte Turístico LTDA ME
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 32.
Valor: R$ 66.420,00 (sessenta e seis  mil quatrocentos e vinte reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 033/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Marco Antonio de Paula Oliveira
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 33.
Valor: R$ 69.080,00 (sessenta e nove mil e oitenta  reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 052/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Rodrigues e Cunha Transportes LTDA ME
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 34.
Valor: R$ 83.720,00 (oitenta e três mil setecentos e vinte reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 051/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Rodrigues e Cunha Trasnportes LTDA ME
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 35.
Valor: R$ 72.178,00 (setenta e dois mil cento e setenta e oito reais).
Recurso: Salário Educação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 050/2019)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Rodrigues e Cunha Trasnportes LTDA ME
Pregão Presencial nº: 042/2018
Processo Administrativo  nº: 15.182/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar da
rede municipal de ensino com monitor  por um período de 12 meses
para atender a Secretaria Municipal de Educação – Rota nº 36.
Valor: R$ 73.868,00 (setenta e três mil oitocentos e sessenta e oito reais).
Recurso: Salário Educação



Edição 1038 - 14/03/2019

Prefeitura Municipal
de Valença - RJBoletim Oficial

Página 13

REGIMENTO ESCOLAR

PREFEITO
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA

VICE PREFEITO
HÉLIO LEMOS SUZANO JÚNIOR

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA

REGIMENTO BÁSICO PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA
REDE OFICIAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VALENÇA

2019

TÍTULO I
DA CARACTERIZAÇÃO, DA NATUREZA, DAS FINALIDADES E DOS

OBJETIVOS

Art.1º - As escolas da Rede Municipal são mantidas pela
Prefeitura Municipal de Valença e administradas pela Secretaria
Municipal de Educação, de acordo com as Legislações Federais,
Estaduais e Municipais em vigor.
§1° - A Rede Municipal de Valença compõe-se dos seguintes níveis e
modalidades da Educação Básica:
I - Educação Infantil
II - Ensino Fundamental
III - Educação de Jovens e Adultos
IV - Educação Especial

§2º - O presente Regimento Escolar é o documento legal da Secretaria
Municipal de Educação que fixa a organização administrativo-pedagógica
e disciplinar dos estabelecimentos de ensino, ficando sob a
responsabilidade de cada Escola/Creche a construção de seu Projeto
Pedagógico que, em linhas básicas, deverá integrar-se a este Regimento.

Art. 2º - A Escola Municipal é pública e gratuita, de direito da
população e de dever do poder público, a serviço das necessidades e
peculiaridades do processo de desenvolvimento e aprendizagem dos
educandos.

Art. 3° - A Educação, dever da família e do Estado, inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu o preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 4° - O objetivo geral da Educação Pública do Município de
Valença é propiciar ao educando a formação básica necessária ao
desenvolvimento e aperfeiçoamento da consciência social, crítica,
solidária, democrática para que todos sejam sujeitos de sua própria
história, participantes ativos na sociedade, buscando construir e
transformar o conhecimento e as relações entre os indivíduos, com
base nas experiências, no saber socialmente organizado e na sua
relação teórico-prática, atendendo as especificidades dos níveis e das
modalidades da Educação existentes, observando as determinações
da Legislação em vigor.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

CAPÍTULO I
DOS NÍVEIS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO

Art. 5° - A Rede Municipal mantém os níveis e modalidades de
ensino de acordo com a Legislação Federal no que lhe compete como
responsabilidade.

Seção I
EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 6° - A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os
05(cinco) anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual
e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Art. 7° - As propostas para esta etapa, são orientadas pela Base
Nacional Comum Curricular – BNCC – ,de abril de 2017, documento
normativo que define as aprendizagens essenciais que os alunos têm
direito a adquirir.

Art. 8° - A Educação Infantil será oferecida em:
I - Creches, compreendendo Berçário I, Berçário II, Maternal I e Maternal
II para crianças de até 03 (três) anos e 11(onze) meses de idade a
completar até 31 de março.
II - Obrigatoriamente em Pré Escolas, compreendendo 1° Período e 2°
Período para as crianças de 04(quatro) a 05(cinco) anos de idade a
completar até 31 de março.

Art. 9º - São objetivos da Educação Infantil:
I - Desenvolver os aspectos físico, psicológico, intelectual e social;
II - Contribuir para a formação integral da criança, através de experiências
e vivências no espaço escolar, por meio das interações e brincadeiras.
III - Incentivar atitudes de participação, cooperação e valores éticos no
convívio social;
IV - Aguçar a curiosidade acerca dos diferentes campos de experiências,
utilizando múltiplas linguagens.
V - Desenvolver o senso crítico para compreender e agir sobre a realidade.

§1º - Na Educação Infantil a avaliação far-se-á mediante
acompanhamento e registro do desenvolvimento, sem objetivo de
promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental.

§2º - A carga horária mínima anual será 800(oitocentas) horas,
distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho
educacional.

§3º - O atendimento à criança será de, no mínimo, 04(quatro) horas
diárias para o turno parcial e 07 (sete) horas para a jornada integral.

Seção II
ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 10 - O Ensino Fundamental, com duração de 09(nove) anos,
obrigatório e gratuito na escola pública, iniciando-se aos 06(seis) anos
de idade a completar até 31 de março do ano em curso, terá por objetivo
a formação básica do cidadão, mediante:
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disponibiliza recursos e serviços, oferta o atendimento educacional
especializado e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino
e aprendizagem nas turmas do ensino regular.

Art. 15 - São objetivos da Educação Especial Inclusiva:
I - O acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/
superdotação
II - Transversalidade da Educação Especial desde a Educação Infantil
até o Ensino Fundamental;
III - Atendimento Educacional Especializado - Sala de Recurso
Multifuncional;
IV- Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino;
V - Formação de professores para o Atendimento Educacional
Especializado e demais profissionais da educação, para a inclusão
escolar;
VI - Participação da família e da comunidade;
VII - Flexibilização de conteúdos, atividades e avaliações de acordo
com o ano de escolaridade em curso;
VIII - Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas.

Art. 16 - O dever do Município com a educação das pessoas
público alvo da Educação Especial será efetivado de acordo com as
seguintes diretrizes:
I - Garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis,
sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades;
II - Aprendizado ao longo de toda a vida escolar valorizando as
inteligências múltiplas;
III - Não exclusão por parte do sistema educacional sob alegação de
deficiência;
IV - Garantia do ensino nos níveis e modalidades gratuitos e
compulsório, assegurando a f lexibilização de acordo com as
necessidades individuais respeitando o ano de escolaridade do aluno;
V - Oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema educacional,
com vistas a facilitar sua efetiva educação;
VI - Adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas, em
ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de
acordo com a meta de inclusão plena.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Seção I
Das Ações

Art. 17 - São ações da Educação Especial na Rede Municipal de
Ensino de Valença:
I - Implantação de sala de recursos multifuncionais;
II - Formação continuada de professores para o atendimento no âmbito
da Educação Especial e inclusiva;
III - Formação de educadores e demais profissionais da Rede Municipal
de Educação para educação inclusiva;
IV - Adequação arquitetônica de prédios escolares para acessibilidades,
através da verba de acessibilidade recebida pelas unidades;
V - Elaboração, produção e distribuição de recursos educacionais para
acessibilidade;
VI - Visitas periódicas da Equipe da Educação Especial às Escolas/
Creches, viabilizando os atendimentos.

I - O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II - A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da
tecnologia, das artes e dos valores em que fundamentam a sociedade;
III - O desenvolvimento das competências e habilidades dentro do
processo ensino-aprendizagem, tendo em vista a aquisição de
conhecimentos e a formação de atitudes e valores pessoais e relacionais.

Art. 11 - São objetivos do Ensino Fundamental:
I - Estimular atitudes de participação, cooperação, companheirismo e
respeito às diferenças individuais e às regras de convívio;
II - Desenvolver a autoestima a partir da análise de si mesmo e do outro;
III - Valorizar comportamentos e sentimentos de solidariedade com
vistas à plena capacidade de integração social;
IV - Estabelecer a capacidade de observar, analisar criticamente,
investigar e transformar a realidade;
V - Aguçar a curiosidade sobre o mundo a partir dos fenômenos da
natureza, percebendo-se como ser integrante e agente transformador
do Meio Ambiente;
VI - Desenvolver habilidade de interpretar e registrar as relações de
causalidade entre os fatos sociais e pessoais;
VII - Desenvolver capacidade de utilizar diferentes fontes de formação
e recursos tecnológicos;
VIII - Adquirir conhecimento e domínio do próprio corpo, adotando
hábitos saudáveis para si e para a comunidade em que vive;
IX - Utilizar diferentes códigos de linguagem para se expressar e
comunicar-se socialmente;
X - Valorizar o respeito pelas diversidades culturais de sua comunidade
e da sociedade em geral.

Seção III
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Art. 12 - A Educação de Jovens e Adultos será destinada àqueles
que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino
Fundamental na idade própria, habilitando ao prosseguimento de
estudos em caráter regular no nível de conclusão do Ensino
Fundamental, para os maiores de 15 (quinze) anos de idade a completar
até 31 de março do ano em curso.

Art. 13 - São objetivos da Educação de Jovens e Adultos:
I - Obter acesso às diferentes manifestações culturais, propiciando-
lhes a compreensão e ação no mundo em que vive;
II - Acessar progressivamente a outros níveis ou modalidades de ensino
básico e prof issional, assim como a outras oportunidades de
desenvolvimento e aperfeiçoamento;
III - Inserir-se no mundo do trabalho, com melhores condições de
desempenho, participação crítica e efetiva nos movimentos e demandas
sociais;
IV - Elevar a autoestima, fortalecer a confiança na capacidade de
aprendizagem e valorizar a educação como meio de se desenvolver
pessoal e socialmente.

Seção IV
EDUCAÇÃO ESPECIAL

Art. 14 – A Educação Especial é definida como uma modalidade
de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, que
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Seção II
Do Atendimento Educacional Especializado

Art. 18 - O Atendimento Educacional Especializado tem como
função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de
acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação
dos estudantes, considerando suas necessidades específicas.
§1º - As atividades desenvolvidas no atendimento educacional
especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula do
ensino regular, não sendo substitutivas à escolarização. Esse
atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos estudantes
com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela, sendo
ofertado no contraturno.

§2º - O público alvo do Atendimento Educacional Especializado será
alunos com deficiência assistidos em Salas de Recursos Multifuncionais
da Creche ao Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal.

§3º - A formação do profissional para atuar no atendimento educacional
especializado, deverá atender aos pré requisitos da legislação vigente
(Resolução CNE/CEB nº 02, de 11/09/2001).

§4º - Os professores regentes das Salas de Recursos Multifuncionais
estão sob a supervisão e orientação da Seção de Educação Especial
da Secretaria Municipal de Educação.

Seção III
Da Avaliação

Art. 19 - A avaliação pedagógica como processo dinâmico considera
tanto o conhecimento prévio e o nível atual de desenvolvimento do
aluno, quanto às possibilidades de aprendizagem futura, configurando
uma ação pedagógica processual e formativa que analisa o
desempenho do aluno em relação ao seu progresso individual,
prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as
intervenções pedagógicas do professor.

Parágrafo Único - No processo de avaliação, o professor deve criar
estratégias considerando que alguns estudantes podem demandar
ampliação do tempo para a realização dos trabalhos e o uso da Língua
de Sinais, de textos em Braille, de informática ou de tecnologia assistiva
como uma prática cotidiana.

Seção IV
Dos Profissionais da Educação Inclusiva

Art. 20 - São profissionais da educação inclusiva: Tradutor e
Intérprete de Libras e Monitor de Inclusão que desenvolverão atividades
para promoção da acessibilidade e do atendimento às necessidades
específ icas dos estudantes no âmbito da acessibilidade às
comunicações e do atendimento aos cuidados pessoais de
alimentação, higiene e locomoção.
I - A demanda de um profissional da educação inclusiva se justifica
quando a necessidade específ ica do estudante público alvo da
Educação Especial não for atendida no contexto geral dos cuidados
disponibilizados aos demais estudantes;
II - O profissional da educação inclusiva (Monitor, Tradutor e Intérprete
de Libras) auxiliará nas atividades educacionais diferenciadas, ao aluno

público alvo da educação especial observando e registrando
diariamente a rotina do aluno;
III - O profissional da educação inclusiva deve atuar de forma articulada
com os professores do aluno público alvo da educação especial, da
sala de aula regular, da sala de recursos multifuncionais, entre outros
profissionais no contexto da escola.

§1º - A não frequência do deficiente em sala de aula regular, não isenta
o profissional da educação inclusiva de suas atribuições, pois deverá
permanecer em sala, colaborando com o professor e demais alunos
ou conforme designado pela Direção.

§2º - Na ausência do profissional da educação inclusiva o aluno deverá
permanecer em sala de aula. A frequência do aluno deficiente não está
vinculada à presença do profissional da educação inclusiva nas
dependências da escola.

Art. 21 - São atribuições do Tradutor e Intérprete de Libras:
I - Estar em constante processo de Formação Continuada;
II - Participar na construção de estratégias de organização da Rede
Municipal para o processo de inclusão na escola;
III - Capacitar profissionais da Prefeitura Municipal na Linguagem da Libras:
a) Formar docentes para ensino da Linguagem de Libras na Educação;
b) Ministrar cursos de Linguagem de Libras;
c) Apoiar na comunidade escolar, o uso e a difusão da Libras entre
professores, alunos, funcionários, direção da escola e familiares, por
meio da oferta de cursos;
IV - As atividades do Tradutor e Intérprete de Libras para estudantes
surdos e dos profissionais de apoio para estudantes cegos seguem
regulamentação própria, devendo ser orientada sua atuação na escola
pela Educação Especial, em articulação com o ensino regular.

Art. 22 - São atribuições do Monitor que acompanha alunos
incluídos nas escolas regulares:
I - Acompanhar os alunos com necessidades especiais;
II - Estimular a socialização do aluno com a comunidade escolar;
III - Os Monitores são responsáveis pela locomoção, higiene, alimentação
e prestam auxílio individualizado aos estudantes que não realizam essas
atividades com independência. Esse apoio ocorre conforme as
especificidades apresentadas pelo estudante, relacionadas à sua
condição de funcionalidade e não à condição de deficiência.

Art. 23 - A jornada de trabalho do Tradutor e Intérprete de Libras
é de 25(vinte e cinco) horas semanais e dos Monitores de Inclusão é
de 30(trinta) horas semanais.

TÍTULO III
DA ESTRUTURA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

CAPÍTULO I
DO CURRÍCULO

Art. 24 - O currículo é uma área interdisciplinar composto de
teoria, pesquisa e prática institucional, de organização de ação educativa
da Escola/Creche, de suas relações internas e externas e está sujeito
a constante avaliação e reorganização pela comunidade escolar. Está
voltado para uma concepção de educação sociointeracionista, tendo
como base a psicogênese da leitura e escrita que promova a formação



Edição 1038 - 14/03/2019

Prefeitura Municipal
de Valença - RJ Boletim Oficial

Página 16

Art. 30 - No projeto pedagógico deverão constar alguns
elementos tais como: f inalidades e objetivos da Escola/Creche,
diagnóstico, princípios e diretrizes pedagógicas, objetivos, organização
curricular, procedimentos metodológicos, princípios de avaliação,
recursos humanos e materiais e normatizações internas de acordo
com este Regimento Escolar.

Art. 31 - A avaliação do Projeto Pedagógico será realizada em
períodos determinados pela comunidade escolar, em conformidade com
os prazos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação para a
realização das metas que compõem a ação educativa da Escola/Creche.

Art. 32 - O Projeto Pedagógico da Escola/Creche será analisado
e acompanhado pela Secretaria Municipal de Educação.

CAPÍTULO III
DA AVALIAÇÃO

Art. 33 - Avaliação é a ação didático-pedagógica intencional que,
baseada nos processos de ensino-aprendizagem e referendada no
diálogo entre as diretrizes curriculares emanadas pela Secretaria
Municipal de Educação e o Projeto Político Pedagógico da unidade
escolar, observe a autonomia relativa da escola e possibilite o
atendimento ao princípio da garantia do padrão da qualidade de ensino.

§1º - A avaliação da aprendizagem na Educação Básica é um processo
de responsabilidade da escola e visa obter um diagnóstico do processo
de ensino-aprendizagem dos discentes em relação ao currículo previsto
e desenvolvido em cada etapa de ensino.

§2º - Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso
escolar.

Seção I
DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

Art. 34 - A avaliação do processo ensino-aprendizagem deve
ser entendida como um diagnóstico do desenvolvimento do educando,
seus avanços e suas dificuldades, incidindo na ação dos educadores,
redefinindo e redimensionando o processo educativo, visando ao seu
constante aprimoramento.

Art. 35 - A avaliação terá por objetivos:
I - Diagnosticar a situação de aprendizagem do educando para
estabelecer os objetivos que nortearão o planejamento da ação
pedagógica;
II - Identificar os avanços, dificuldades e possibilidades do educando
no processo de construção do conhecimento, em função do trabalho
desenvolvido;
III - Propiciar aos educadores elementos para reflexão sobre o trabalho
realizado, tendo em vista o replanejamento;
IV - Oportunizar aos educandos conhecerem seu desempenho,
compreenderem seu processo de aprendizagem tornando-os
conscientes de seus avanços, dificuldades e possibilidades;
V - Informar aos pais e/ou responsáveis legais os processos
desenvolvidos pela Escola/Creche oferecendo subsídios para que
auxiliem e participem da vida escolar do aluno.

de cidadãos capazes de construir, de forma autônoma, seus sistemas
de valores e, a partir deles, atuar criticamente na realidade que o cerca.

Art. 25 - A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da
escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo
sua prática facultativa ao aluno:
I - que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 06(seis) horas;
II - maior de 30(trinta) anos de idade;
III - que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação
similar, estiver obrigado à prática da educação física;
IV - amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969;
V - que tenha prole.

Art. 26 - O Ensino da Arte, especialmente em suas expressões
regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos
níveis da Educação Básica.

Parágrafo Único - As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as
linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o
caput deste artigo.

Art. 27 - Nos estabelecimentos de Ensino Fundamental
pertencente ao sistema municipal de ensino, torna-se obrigatório o
estudo da História e Cultura Afro-brasileira e indígena.
§1º - Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-brasileira e dos
povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o
currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de
Literatura e História brasileiras.

§2º - Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente,
a partir do 6º ano de escolaridade e V fase da EJA, ensino de uma
Língua Estrangeira Moderna.

§3º- O Ensino Religioso/Formação Humana, de matrícula facultativa, é
parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina
dos horários normais das escolas públicas de Ensino Fundamental,
assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas
quaisquer formas de proselitismo.

§4º - Currículo adaptado para deficientes.

Art. 28 - Os fundamentos básicos do currículo são fixados pela
Secretaria Municipal de Educação de acordo com:
I - A política educacional nacional;
II - A política educacional do Sistema Municipal de Educação;
III - As normas legais em vigor;
IV - O nível de ensino a que se destina;
V - Os objetivos e propostas das Escolas/Creches municipais.
VI - A oferta de Educação Básica para a população rural, promovendo
as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da
vida rural e de cada região.

CAPÍTULO II
DO PROJETO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

Art. 29 - O Projeto Pedagógico da Escola constitui-se na
organização do trabalho escolar como um todo, conferindo à escola
autonomia e identidade para o desenvolvimento de sua ação educativa.
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Seção II
DA PERIODICIDADE, DO REGISTRO E DA PROMOÇÃO

Art. 36 - O processo de avaliação será contínuo e cumulativo
durante o bimestre, e seus resultados serão registrados
periodicamente, da seguinte forma:
I - Na Educação Infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento
e registro que permita atestar os processos de desenvolvimento e
aprendizagem da criança, através de relatórios descritivos bimestrais,
sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino
Fundamental, sendo exigida a frequência mínima de 60% (sessenta)
do total de horas.

II - A avaliação do 1º e 2º anos de escolaridade do Ensino Fundamental
Regular constitui como instrumento e procedimento avaliativo o registro
através de relatórios descritivos, sendo que no 1º ano de escolaridade
somente relatórios e no 2º ano de escolaridade, além de relatório,
serão atribuídas notas de 0(zero) a 100(cem), através da soma de três
instrumentos diversificados definidos pela escola dentro do Projeto
Político Pedagógico para a composição da nota bimestral do discente,
devendo ser registrada pelo professor em diário de classe, sendo
exigida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco) para aprovação.

III - No 3º, 4º e 5º anos de escolaridade do Ensino Fundamental Regular
serão atribuídas somente notas de 0(zero) a 100(cem), através da soma
de 03(três) instrumentos diversificados definidos pela escola dentro
do Projeto Político Pedagógico para a composição da nota bimestral
do discente, sendo registrada pelo professor em diário de classe. Nos
casos de discentes que não atingirem a nota mínima exigida em cada
bimestre, deverá ser feito um relatório descritivo. Será considerado
aprovado o aluno que apresentar 50% (cinqüenta) de aproveitamento
em todas as disciplinas e 75% (setenta e cinco) de frequência.

IV - No 6º ao 9º anos de escolaridade do Ensino Fundamental Regular
serão atribuídas somente notas de 0(zero) a 100(cem), através da soma
de 03(três) instrumentos diversificados definidos pela escola dentro
do Projeto Político Pedagógico para a composição da nota bimestral
do discente, sendo registrada pelo professor em diário de classe. Será
considerado aprovado o aluno que apresentar 50% (cinqüenta) de
aproveitamento em todas as disciplinas e 75% (setenta e cinco) de
frequência do total da carga horária anual.

V - A Educação de Jovens e Adultos, dividida em Fases, terá sua
avaliação da seguinte forma:
a) Anos iniciais, que compreendem: I, II, III e IV Fases, o critério de
avaliação será da seguinte forma:
I - Nos anos iniciais da Educação de Jovens e Adultos – EJA, a avaliação
da I e III fases será realizada através de relatórios descritivos bimestrais
e na II e IV fases serão atribuídas apenas notas de 0(zero) a 100(cem)
através da soma de 03(três) instrumentos diversificados definidos pela
escola dentro do Projeto Pedagógico para a composição da nota
bimestral do discente, sendo registrada pelo professor em diário de
classe, havendo reprovação apenas se o educando tiver frequência
inferior a 75% (setenta e cinco);

b) A avaliação do desempenho escolar nos anos finais do Ensino
Fundamental Regular e da Educação de Jovens e Adultos – EJA , tem
caráter diagnóstico, reflexivo e inclusivo, devendo oferecer suporte para
o replanejamento do trabalho pedagógico, a partir da identificação dos
avanços e dificuldades apresentadas pelo discente, devendo ser

registrada pelo professor em diário de classe, Será considerado
aprovado o aluno que apresentar 50% (cinquenta) de aproveitamento
em todas as disciplinas e 75% (setenta e cinco) de frequência do total
da carga horária anual.

VI - O processo de avaliação dos alunos deficientes, com transtorno
global do desenvolvimento e altas habilidades deverá ser feito por
instrumentos diferenciados que respeitem e valorizem suas
potencialidades, sendo acompanhado por relatórios técnicos
pedagógicos, através de portfólios, micro avaliações e outros
instrumentos valorizando as potencialidades do educando devendo
explicitar a valorização das potencialidades a respeito de suas limitações.

Art. 37 - O Ensino Religioso/Formação Humana, de matrícula
facultativa, é parte integrante do currículo escolar, sendo obrigatória
sua oferta pela unidade escolar, não constituindo elemento presente
nos processos pedagógicos de classif icação, reclassif icação,
recuperação de estudos e progressão parcial.

Parágrafo Único - A avaliação do Ensino Religioso/Formação Humana
não é capaz de ensejar a retenção do discente no ano/fase, embora
obrigatória atribuição de notas, no caso de o discente optar pela
matrícula na disciplina.

Seção III
DO PLANO ESPECIAL DE ESTUDOS

Art. 38 - Para fins deste Regimento, considera-se Plano Especial
de Estudos como o conjunto de atividades pedagógicas diversificadas
que, segundo os objetivos propostos pela unidade escolar e, através
de materiais didáticos específ icos construídos com bases nas
disposições curriculares adotadas, tem por meta subsidiar as ações
pedagógicas de recuperação de estudos, progressão parcial,
adequação curricular e outras ações de ensino-aprendizagem que
visem a propiciar o alcance dos objetivos propostos para o respectivo
período de escolaridade.

Parágrafo Único - O Plano Especial de Estudos, respeitadas as
especificidades dos fins a que se destina, será construído a partir dos
indicadores definidos no Projeto Político Pedagógico da escola em
diálogo com os registros da vida escolar do discente, e terá como
unidade pedagógica mínima um bimestre, registrando-se os resultados
em relatórios específicos de rendimento, o qual integrará a pasta
Individual do discente.

Art. 39 - O Plano Especial de Estudos será elaborado pela equipe
de professores da respectiva disciplina, sob orientação da Equipe
Técnico-Pedagógica, com base nas disposições curriculares adotadas,
sendo compostos por atividades diversificadas, tais como pesquisa,
trabalhos, exercícios e outras, bem como as formas de avaliação.

Seção IV
DA RECUPERAÇÃO PARALELA

Art. 40 - A recuperação de estudos é direito de todos os discentes
que apresentarem baixo rendimento, independentemente do nível de
apropriação dos conhecimentos básicos.
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Parágrafo Único - Considera-se baixo rendimento, para fins de
atendimento ao estabelecido no caput deste artigo, quando o
aproveitamento do discente for inferior a 50% (cinqüenta) da nota
estabelecida.

Art. 41 - A recuperação de estudos deve ocorrer de forma paralela,
oferecida obrigatoriamente ao longo de todo período letivo aos alunos
que apresentarem baixo rendimento, constituindo processo
pedagógico específico, de natureza contínua, ocorrendo dentro do
próprio bimestre.

Parágrafo Único - Será aplicado somente 1(um) instrumento avaliativo
ao final de todas as possibilidades oferecidas no decorrer de cada
bimestre, onde deverá ocorrer, especificamente, uma recuperação de
forma mensurável 100(cem) pontos dos conteúdos.

Art. 42 - A recuperação de estudos deve ser ministrada pela
própria escola, competindo-lhe declarar a recuperação ou não do
desempenho do discente.

Art. 43 - O resultado do processo de recuperação de estudo
substitui o alcançado nas avaliações efetuadas durante o bimestre,
caso o discente atinja resultado superior ao alcançado, sendo
obrigatória sua anotação no diário de classe.

Seção V
DA PROGRESSÃO PARCIAL

Art. 44 - A progressão parcial - processo previsto no Projeto
Político Pedagógico - é ação orientada com objetivo de promover nova
oportunidade de aquisição de conhecimentos e construção de
competências e habilidades.
§1º - O regime de progressão parcial é admitido nos anos finais do
Ensino Fundamental, em até 02 (duas) disciplinas, observando os
seguintes critérios:
I - em disciplinas diferentes na mesma série;
II - em disciplinas diferentes em séries distintas;
III - na mesma disciplina em séries diferentes.

§2º - O discente só poderá cumprir nova(s) dependência(s), quando for
aprovado na(s) anterior(es), ficando retido no ano/série em que
acumular a terceira dependência.

Art. 45 - A(s) disciplina(s) em dependência será(ão) oferecida(s),
ao discente, no período letivo seguinte, de modo concomitante ao do
ano/série em que estiver matriculado.

Art. 46 - Para fins de registro e promoção, o regime de
progressão parcial util izará como referencial escala de 0(zero) a
100(cem) pontos, sendo promovido o discente que alcançar nota
mínima 50 (cinquenta) e tenha realizado todas as atividades previstas
no Plano Especial de Estudos.
§1º - Cada bimestre consiste num todo avaliativo, vez que as notas
obtidas em cada um deles devem ser consideradas de modo isolado
e, caso o discente não tenha obtido o rendimento necessário à sua
aprovação, deverá ser iniciado um novo ciclo pedagógico bimestral.

§2º - Atingido os objetivos propostos no Plano Especial de Estudos
aplicados no decorrer de um bimestre, o discente será considerado
aprovado naquele ciclo pedagógico.

§3º - Caso seja necessário, deverão ser aplicados ao discente outros Planos
Especiais de Estudos, com duração mínima de 01(um) bimestre cada.

Art. 47 - As atividades propostas no Plano Especial de Estudos,
suas normas e critérios de avaliação para a promoção na dependência
estarão explicitadas em termos de compromisso a ser assinado pelo
discente, quando plenamente capaz de exercer pessoalmente os atos
de vida civil, ou pelo seu responsável legal, quando ainda não for
plenamente capaz.

Art. 48 - Compete a Equipe Técnico-Pedagógica da escola
organizar o processo de progressão parcial, inclusive def inir os
professores que serão responsáveis pela elaboração e aplicação do
Plano Especial de Estudos.

Parágrafo Único - Compete ao professor, definido pela Equipe Técnico-
Pedagógica e sob sua orientação e acompanhamento, assumir
discentes em progressão parcial e adotar os procedimentos
estabelecidos neste Regimento Escolar.

Art. 49 - Na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA,
regime semestral, não é permitido a progressão parcial (dependência).

Seção VI
DA CLASSIFICAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO

Art. 50 - A classificação no Ensino Fundamental é o procedimento
que a escola adota, em qualquer época do ano, para posicionar o
discente no ano, fase ou etapa de escolaridade, segundo o seu nível
de conhecimento, exceto no 1ª ano/ I fase, podendo ser realizada:
I - Por promoção, para discentes que cursaram, com aproveitamento, o
ano anterior na própria escola;
II - Por transferência, para os discentes procedentes de outras unidades
de ensino, que adotem a mesma forma de organização didática;
III - Independentemente de escolarização anterior, para qualquer
discente que não apresentar documentação de transferência, mediante
avaliação para posicionar o discente no ano ou etapa compatível com
seu grau de desenvolvimento e experiência.

Art. 51 - A classificação tem caráter pedagógico centrada na
aprendizagem e exige as seguintes ações para resguardar os direitos
dos discentes, da unidade escolar e dos profissionais:
I - A responsabilidade por coordenar o processo é da Equipe Pedagógica,
com efetiva participação de direção, docentes e supervisão escolar;
II - Proceder a uma avaliação diagnóstica por meio de entrevista e de
prova escrita, considerando as áreas do conhecimento, levando em
conta apenas o currículo da base nacional comum;
III - Lavrar ata especial descritiva, contendo todo o histórico do candidato,
desde a fase da entrevista até a avaliação escrita, com o resultado
alcançado, indicando o ano ou etapa que está apto a cursar;
IV - Arquivar na pasta individual do discente a ata especial;
V - Registrar, como observação, no histórico escolar do discente, os
procedimentos adotados.
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Art. 52 - A reclassificação é o processo pelo qual a unidade
escolar avalia, sempre que necessário e de maneira justificada, o grau
de experiência do discente, preferencialmente no ato da matrícula e,
excepcionalmente, no decorrer do período letivo, levando em conta as
normas curriculares gerais, a fim de encaminhá-lo à etapa de estudos
compatível com sua experiência e desenvolvimento.

Art. 53 - Cabe ao professor, ao verificar as possibilidades de avanço
na aprendizagem do discente, devidamente matriculado e com frequência
no ano/disciplina, dar conhecimento à Equipe Técnico-Pedagógica para
que a mesma possa iniciar o processo de reclassificação.

Parágrafo Único - O discente, quando plenamente capaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil, ou o seu responsável legal, poderá
solicitar a reclassificação, facultado à unidade escolar deferi-la ou não.

Art. 54 - A Equipe Técnico-pedagógica dará ciência, com a devida
antecedência, ao discente e/ou a seu responsável legal, dos
procedimentos próprios do processo a ser iniciado.

Art. 55 - A reclassificação é vedada para a etapa inferior à
anteriormente cursada.

Art. 56 - Na reclassificação devem ser considerados os
componentes curriculares da base nacional comum e adotados os
mesmos procedimentos da classificação.

Art. 57 - O processo de reclassif icação deverá constar,
obrigatoriamente, no Projeto Político Pedagógico da escola de maneira
a posicionar o discente adequadamente, considerando-o em suas
dimensões cognitiva, afetiva e nas relações sociais.

Art. 58 - O processo de reclassificação no Ensino Fundamental
abrange:
I - O discente que concluiu com êxito a aceleração de estudos;
II - O discente transferido de outro estabelecimento de ensino que
demonstrar desenvolvimento de competência e habilidades
excepcionalmente superior ao que está previsto na proposta curricular
elaborada pela escola, desde que tenha cursado um bimestre completo
na unidade escolar para onde foi transferido, e devidamente matriculado
no ano de escolaridade indicado no documento de transferência;
III - O discente transferido, proveniente de outras unidades escolares,
situadas no país ou no exterior, que adotem formas diferenciadas de
organização de Educação Básica;
IV - O discente da própria escola que demonstrar ter atingido nível de
desenvolvimento e aprendizagem superior ao mínimo previsto em todas
as disciplinas para aprovação no ano cursado e tiver sido reprovado
por insuficiência de frequência;
V - O discente oriundo do exterior cuja documentação apresentada não
permite locação imediata, seja em razão de formas diferentes de
organização didático-pedagógica, seja por inexistência de algum
elemento de análise ou ainda pela impossibilidade de apresentação
de documento traduzido por tradutor juramentado – exceto aqueles em
língua espanhola, seja pela ausência da autenticação consular – exceto
Argentina, França e demais países por força de tratados bilaterais.

Art. 59 - No processo de reclassificação, obrigatoriamente, deve
ser feita uma avaliação do discente em todos os componentes curriculares

da Base Nacional Comum, além da Língua Estrangeira Moderna
obrigatória, e o resultado registrado em ata, constando na ficha individual
do discente e no histórico escolar, na parte referente à observação, ou em
outro instrumento indicado pela Secretaria Municipal de Educação.
§1º - O processo de reclassificação, para fins de registro e promoção,
utilizará como referencial escala de 0(zero) a 100(cem) pontos, sendo
promovido o discente que alcançar nota mínima 50(cinqüenta) em todos
os componentes curriculares avaliados.

§2º - Os procedimentos de reclassificação descritos no inciso IV, do Art.
58, deverão ser oferecidos pela escola após o término do período letivo
e antes do início do próximo, preferencialmente, na semana seguinte
ao encerramento das atividades letivas.

Seção VII
DA ADEQUAÇÃO CURRICULAR

Art. 60 - Adequação curricular é processo pedagógico
excepcional adotado pela escola, com objetivo de, através de ações
diversificadas de ensino-aprendizagem, promover a oferta de atividades
específ icas que busquem garantir ao discente pleno acesso aos
conteúdos previstos nas disposições curriculares adotadas, segundo
os objetivos definidos para o respectivo período de escolaridade.

Art. 61 - Para fins de promoção do aluno, a adequação curricular
será adotada:
I - No caso de matrícula realizada durante o período letivo em que não
exista similaridade na composição da matriz curricular praticada entre
a unidade escolar de origem e de destino;
II - No caso de matrícula realizada durante o período letivo, em momento
posterior ao fim do primeiro bimestre, e que, independente da
motivação, não apresentem registros de realização de atividades
pedagógicas e avaliação, referentes aos bimestres anteriores.
Parágrafo Único - Fica assegurada ao aluno não vinculado ao
estabelecimento de ensino a possibilidade de ingressar na escola a
qualquer tempo, desde que se submeta a processo de classificação,
reclassificação, aproveitamento e adaptação previstos no Projeto
Político Pedagógico, sendo que o controle de frequência se fará a partir
da data efetiva da matrícula, respeitando, nesse caso, o percentual
mínimo de frequência para aprovação, exigida pela legislação vigente.

CAPÍTULO IV
DO CONSELHO DE CLASSE E DAS REUNIÕES PEDAGÓGICAS

Seção I
DO CONSELHO DE CLASSE

Art. 62 - O Conselho de Classe é órgão colegiado de natureza
consultiva e deliberativa em assuntos didático-pedagógicos,
fundamentado no Projeto Político Pedagógico da Escola/Creche e nos
marcos regulatórios vigentes, com a responsabilidade de analisar as
ações educacionais, indicando alternativas que busquem garantir a
efetivação do processo ensino-aprendizagem.

Art. 63 - Compete ao Conselho de Classe:
I - Apresentar e debater o aproveitamento geral da turma, analisando
os fatores que influenciaram o rendimento dos discentes;
II - Decidir sobre a aprovação, a reprovação e a recuperação do educando,
quando o resultado final de aproveitamento apresentar dúvida;
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III - Discutir e/ou apresentar sugestões de ação que possam aprimorar
o comportamento disciplinar das turmas;
IV - Deliberar sobre a aprovação e o avanço de estudo.

Parágrafo Único - No caso de decisão de aprovação por ato próprio do
Conselho de Classe por desempenho do discente, o resultado deve
ser lavrado em ata própria e registrada no diário de classe, na ficha
individual do discente e no histórico escolar, sendo mantidas as notas
originais e ficando registrada a observação “Aprovado pelo Conselho
de Classe”.

Art. 64 - As deliberações emanadas do Conselho de Classe
devem estar de acordo com os dispositivos deste Regimento Escolar
e com a legislação de ensino vigente.

Art. 65 - O Conselho de Classe é presidido pelo diretor da
unidade escolar e um membro da equipe pedagógica deverá lavrar a
ata em instrumento próprio.

Parágrafo Único - Na ata deverão contar, minimamente, os seguintes
aspectos:
I - Rendimento global da turma;
II - Identificação das ações de recuperação paralela, com identificação
inequívoca dos discentes que participaram do processo e seus
resultados;
III - Identificação de eventuais casos de infrequência e respectivos
encaminhamentos;
IV - Identif icação de eventuais ocorrências disciplinares e
encaminhamentos.

Art. 66 - O Conselho de Classe é constituído por todos os
professores da mesma turma, por representantes da Equipe Técnico-
pedagógica, representantes de discentes de cada ano e fase de
escolaridade e representante dos pais/responsáveis legais, em
consonância com os critérios estabelecidos no projeto Político
Pedagógico da escola.
§1º - Poderão, eventualmente, participar representantes da Secretaria
Municipal de Educação aos quais se vincula a escola.
§2º - O Conselho de Classe será organizado em dois momentos
distintos e complementares:
I - Momento inicial: Para efeitos deste Regimento Escolar, entende-se
como momento inicial aquele destinado a deliberações gerais, que
tenham como foco o universo total das relações escolares, excetuando-
se discussões acerca de rendimento individual, bem como questões
de foro íntimo, com participação de todos os presentes.
II - Momento final: Para efeito deste Regimento Escolar, entende-se
como momento final aquele destinado a deliberações específicas de
rendimento da turma, bem como resultados individuais de cada
discente, com participação restrita aos docentes, Equipe Técnico-
pedagógica e representantes da Secretaria Municipal de Educação.
§3º - Todos integrantes do Conselho de Classe terão direito a participar
ativamente dos momentos de análise e discussão, sendo exclusividade
dos docentes o direito de voto quanto ao resultado dos processos
avaliativos.

Art. 67 - O Conselho de Classe deve reunir-se, sistematicamente,
uma vez por bimestre ou quando convocado pela direção da escola.

Seção II
DA REUNIÃO PEDAGÓGICA

Art. 68 - As reuniões pedagógicas constituem-se em momentos
de reflexão e discussão sobre as práticas educativas, contribuindo
para a construção das relações pedagógicas e de conhecimento
objetivando a melhoria da qualidade da ação educativa.

Art. 69 - As reuniões pedagógicas deverão atender aos seguintes
objetivos:
I - Resgatar as ações responsáveis pelo educar e o educar-se, tais
como a observação, o registro, a reflexão, a síntese, a avaliação e o
planejamento;
II - Identificar as questões e situações importantes para o processo
educativo, buscando estratégias para o seu redimensionamento;
III - Produzir novas competências técnicas e teóricas que contribuirão para
as mudanças e transformações a serem realizadas no processo educativo;
IV - Assegurar à comunidade escolar o direito à participação e à crítica
no processo de tomada de decisão;
V - A formação permanente dos educadores;
VI - Aperfeiçoar a participação do coletivo da Escola/Creche, a fim de
que as ações pedagógicas se tornem mais eficientes, propiciando o
desempenho satisfatório da proposta pedagógica.

CAPÍTULO V
DO CALENDÁRIO ESCOLAR

Art. 70 - O início e o término do ano letivo serão fixados pela
Secretaria Municipal de Educação em conformidade com a legislação
vigente.

Art. 71 - A carga horária mínima anual será de 800(oitocentas)
horas, distribuídas por um mínimo de 200(duzentos) dias de efetivo
trabalho escolar.

Art. 72 - No Calendário Escolar devem constar todas as
atividades planejadas para o ano letivo, tais como: dias estabelecidos
para Conselho de Classe, períodos destinados aos planejamentos,
atualização e aperfeiçoamento de pessoal, elaboração e avaliação do
Projeto Político Pedagógico

CAPÍTULO VI
DAS MATRÍCULAS E TRANSFÊRENCIAS

Seção I
DAS MATRÍCULAS

Art. 73 - A época da matrícula para todas as modalidades de
ensino é f ixada conforme Resolução da Secretaria Municipal de
Educação.

Art. 74 - A matrícula para o ingresso no estabelecimento de
ensino deve ser requerida pelo responsável legal ou pelo aluno, se
maior de idade.

Art. 75 - O histórico escolar deverá ser apresentado num prazo
máximo de 30(trinta) dias, após a realização da matrícula, findo qual,
ficará a Escola responsável pela regularização da vida escolar do aluno.
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Art. 76 - A matrícula de alunos oriundos do estrangeiro deve
atender à legislação de ensino em vigor.

Art. 77 - São condições para matrícula na Rede Municipal de
Ensino:
I - Na Educação Infantil:
a) na Creche - idade de 0(zero) a 3(três) anos e 11(onze) meses;
b) na Pré Escola - idade de 4(quatro) anos completos ou a completar
até 31 de março do ano em curso.

Art. 78 - No ato da matrícula na Creche, o responsável legal pelo
menor deverá:
I - Tomar ciência das normatizações internas:
a) Só poderá ser ministrada medicação à criança, com prescrição
médica atualizada;
b) A criança que apresentar doença infecto contagiosa, deverá manter-
se afastada para tratamento específico, retornando às atividades com
autorização médica.
II - Fornecer informações sobre a criança através de entrevista individual;
III - Autorizar, caso necessário, através de formulário próprio a saída da
criança sob a responsabilidade de outra pessoa, que não seja o
responsável legal com idade a partir de 12(doze) anos.
IV - Autorizar o uso de imagem e voz do menor.

§1º - O termo de compromisso deverá ser apresentado e assinado
pelo responsável legal, o qual tomará ciência que comprovado
15(quinze) faltas consecutivas sem justif icativas, acarretará o
cancelamento da matrícula.

§2º - Caberá a cada Creche a organização e controle da lista de espera,
por vaga, que terá validade dentro do ano letivo seguindo e respeitando
os requisitos da Resolução Municipal anual de matrícula.

II - No Ensino Fundamental:
a) No Ciclo de Alfabetização (1º e 2º anos de escolaridade) – idade
inicial a partir de 06(seis) anos completos ou a completar até 31 de
março do ano em curso;
b) Nos demais anos de escolaridade, ficando a Escola responsável
pela regularização da vida escolar do aluno caso o mesmo esteja
impossibilitado de comprovar escolaridade anterior.
III - Modalidade EJA - Educação de Jovens e Adultos:
a) Idade mínima de 15(quinze) anos completos até 31 de março do ano
em curso.

Art. 79 - No momento da matrícula deverá ser apresentado
original e cópia dos seguintes documentos:
I - Educação Infantil
a) Certidão de nascimento - apresentar a original para simples
conferência;
b) Carteira de Vacinação - com identificação e vacinas atualizadas;
c) Comprovante de residência atualizado em nome do responsável
legal – xerox ou declaração de próprio punho do titular do imóvel;
d) 01(um) retrato 3 X 4 - atualizado;
e) RG e CPF do responsável legal;
f) Cartão do SUS do menor;
g) Número do NIS;
h) Certidão de Escolaridade;
i) Autorização do uso de imagem e voz.

II - Ensino Fundamental
a) Certidão de nascimento - apresentar a original para simples
conferência;
b) Carteira de Vacinação - com identificação e vacinas atualizadas;
c) Comprovante de residência atualizado em nome do responsável
legal – xerox ou declaração de próprio punho do titular do imóvel;
d) Documento de transferência quando for o caso;
e) 01(um) retrato 3 X 4 - atualizado;
f) RG e CPF do responsável legal;
g) Cartão do SUS do menor;
h) Número do NIS;
i) Autorização do uso de imagem e voz.

III - Educação de Jovens e Adultos
a) Certidão de Nascimento - apresentar a original para simples
conferência;
b) RG e CPF do responsável legal e do aluno, se maior de idade -
apresentar a original para simples conferência;
c) Comprovante de residência atualizado em nome do responsável legal
- xerox ou declaração de próprio punho do titular da conta do imóvel;
d) Título de Eleitor;
e) 01(um) retrato 3 X 4 atualizado;
f) Certificado Militar;
g) Documento de transferência quando for o caso;
h) Número do NIS;
i) Autorização do uso de imagem e voz.

§1º - Toda documentação deverá ser conferida com o original. Dar
“confere com o original”, datar e assinar.

§2º - No ato da matrícula a Unidade Escolar deverá respeitar o nome
social do aluno, mediante documento comprobatório.

Seção II
DAS TRANSFERÊNCIAS

Art. 80 - Concede-se transferência aos alunos que a solicitem até
45(quarenta e cinco) dias antes do término do ano letivo, após esta data
somente por motivos relevantes analisados pela direção da Escola/Creche.

Art. 81 - As Escolas têm o prazo de 30(trinta) dias, a partir da data
de entrada do requerimento do interessado para expedir o histórico escolar,
devidamente preenchido, sem rasuras e assinado pelo(a) Diretor(a) e o
Agente Educador/Educacional I nomeado Chefe de Secretaria.

§1º - O histórico escolar deverá ser confeccionado em 02(duas) vias,
devendo uma via ficar arquivada na pasta do aluno;

§2º - A escola que não possui Chefe de Secretaria registrará esta
observação no histórico escolar;

§3º - No caso de transferência de alunos cuja avaliação é feita mediante
relatórios descritivos, os menos deverão ser anexados ao histórico escolar.

Art. 82 - No ato da transferência o responsável legal ou o aluno,
se maior, deverá receber da instituição de origem uma declaração escolar,
em papel timbrado, devidamente datada e assinada, que informe:



Edição 1038 - 14/03/2019

Prefeitura Municipal
de Valença - RJ Boletim Oficial

Página 22

I - A identificação completa do aluno;
II - O ano cursado ou em curso;
III - Dependência a ser cursada, quando for o caso.

Art. 83 - Caso se apure irregularidade na documentação de
aluno transferido, após concretizada a matrícula na instituição de
destino, e não se apurando má fé do estudante ou de seu responsável
legal, cabe à nova escola o ônus da regularização da vida escolar do
aluno em questão.

Art. 84 - A transferência de aluno oriundo do estrangeiro só será
efetuada mediante as determinações legais vigentes, tendo por base
as normas curriculares gerais.

Seção III
DA FREQUÊNCIA

Art. 85 - O controle da frequência é de responsabilidade da
escola, respeitando o disposto na legislação em vigor.
I - Nos anos iniciais do Ensino Fundamental será calculada 75%
(setenta e cinco) de frequência do total de dias letivos;
II - Nos anos finais do Ensino Fundamental e EJA o cálculo será sobre
o total da carga horária anual ou semestral.

Parágrafo Único - Para os casos de infrequência a Equipe Técnico-
administrativa deve informar ao responsável legal e ao Conselho
Tutelar, quando o aluno apresentar 10(dez) faltas consecutivas sem
justificativa ou 10(dez) faltas intercaladas no bimestre, sem justificativa,
de acordo com as orientações do FICAI (Ficha de Controle de Aluno
Infrequente).

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DAS ESCOLAS/CRECHES

CAPÍTULO I
DAS ESCOLAS/CRECHES

Seção I
DO DIRETOR E DIRETOR ADJUNTO

Art. 86 - O(A) Diretor(a) da Escola/Creche deverá ter habilitação
mínima em Pedagogia e/ou áreas afins da Educação com Curso de
Gestão Escolar em nível de Pós Graduação.

Art. 87 - O(A) Diretor(a) e o(a) Diretor(a) Adjunto(a), habilitados
de acordo com a legislação vigente e o Estatuto do Magistério,
escolhidos/as através de consulta pública pela comunidade escolar e/
ou nomeados(as) pelo(a) Secretário(a) são responsáveis pela
organização das atividades técnicas, administrativas e pedagógicas
do estabelecimento de ensino.

Art. 88 - É da competência da Direção:
I - Representar oficialmente a escola perante as autoridades Federais,
Estaduais, Municipais e junto
à comunidade;
II - Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento, bem
como a legislação vigente;
III - Aplicar as penalidades previstas neste Regimento;
IV- Planejar as atividades pedagógicas, administrativas e as de
envolvimento comunitário;

V - Promover o bom relacionamento entre os membros da Escola/
Creche com a comunidade;
VI - Receber, informar e despachar todo tipo de documentação e
encaminhar às autoridades competentes;
VII - Participar da elaboração da Proposta Pedagógica;
VIII - Gerir movimentos participativos da comunidade escolar;
IX - Controlar e fiscalizar, para o bom andamento da Escola/Creche, a
assiduidade dos profissionais da educação;
X - Oportunizar e apoiar a Formação Continuada através de grupos de
estudo, seminários, fóruns de debates, palestras, oficinas, organizados
pela Equipe Diretiva da Escola/Creche;
XI - Autorizar a matrícula e a transferência de alunos, observando os
aspectos legais e as normas estabelecidas pelas Legislações em
vigor, do Sistema Municipal de Ensino;
XII - Zelar para que a frequência do aluno estabelecida na Lei de
Diretrizes e Bases e Programas Sociais do Governo Federal, seja
cumprida na Escola/Creche, evitando assim, a infrequência;
XIII - Zelar pela conservação e manutenção do prédio da Escola/Creche,
como patrimônio público e bens permanentes que lhe são confiados
encaminhando anualmente uma cópia do inventário dos bens
patrimoniais sob sua responsabilidade à Secretaria Municipal de
Educação e providenciar reparos e reposição necessária à
conservação, junto aos órgãos competentes;
XIV - Indicar ou solicitar à Secretaria Municipal de Educação
remanejamento, contratação, substituição e designação de pessoal
para a Escola/Creche;
XV - Garantir o cumprimento do calendário escolar;
XVI - Garantir informações aos pais e/ou responsáveis legais sobre a
frequência, avaliação e processo de ensino e aprendizagem;
XVII - Comunicar ao Conselho Tutelar, por meio de relatórios, os casos de:
a) maus tratos;
b) omissão dos pais;
c) reiteração de faltas injustificadas.
XVIII - Zelar pelo cumprimento de normas disciplinares do corpo
discente, em consonância com as legislações vigentes;
XIX - Redistribuir horários e delegar tarefas inerentes aos profissionais
da Escola/Creche de acordo com o cargo;
XX - Acompanhar o registro de frequência dos funcionários e encerrá-
lo mensalmente;
XXI - Aprovar escala de férias do quadro de pessoal sem comprometer
o atendimento e a organização da Escola/Creche;
XXII - Colocar à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por
memorando, através de relatório, o profissional da Educação que não
cumprir as normas estabelecidas neste Regimento Escolar, depois de
esgotados os recursos (destacando que serão necessários para esta
ação um mínimo de 03(três) registros em ata), para solucionar o
problema dentro da Escola/Creche;
XXIII - Assinar os documentos expedidos pela secretaria da Escola/
Creche, que já tenham sido conferidos e revisados;
XXIV - Garantir a legalidade, a regularidade e a autenticidade da vida
escolar dos alunos;
XXV - Promover a utilização adequada do espaço físico, do material
escolar e do material didático;
XXVI - Apresentar, por meio de relatório, à Secretaria Municipal de
Educação as atividades realizadas na Escola/Creche no decorrer do
ano letivo;
XXVII - Assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula e horas
de atividades, estabelecidos no calendário escolar em conformidade
com o mínimo estabelecido na legislação vigente;
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XXVIII - Promover a organização e funcionamento do Conselho Escolar
ou órgão similar e da Associação de Pais e Mestres enquanto membro
do mesmo, zelando pelo cumprimento do Regimento Escolar;
XXIX - Fazer planejamento de gastos junto a Unidade Executora (UEX),
utilizando os recursos de acordo com o estabelecido na Proposta
Pedagógica;
XXX - Fazer planejamento de gastos junto ao PDDE INTERATIVO,
utilizando os recursos de acordo com as normas pré-estabelecidas;
XXXI - Coordenar a elaboração e atualização da Proposta Pedagógica
da Escola/Creche, com a participação do Conselho Escolar e dos
profissionais da Educação lotados na unidade;
XXXII - Prestar contas, junto com a Unidade Executora (UEX), de todas
as verbas recebidas pela Escola/Creche, garantindo a responsabilidade
de todos na utilização das mesmas, bem como a prestação no site da
PMV (Meta 19, PME, Lei nº 2.865/2015).

§1º - O(a) Diretor(a) Adjunto(a) nas suas atribuições deverá, também,
substituir o Diretor(a) nas faltas e impedimentos, conduzindo a Escola/
Creche de acordo com o estabelecido neste Regimento Escolar.

§2º - O Centro Integrado Municipal de Educação Especial Márcia Leite
de Almeida (CIMEE) é dirigido por um Coordenador, conforme a Lei
Complementar nº 075, de 27/06/1997.

Seção II
PROFESSOR ORIENTADOR PEDAGÓGICO, PROFESSOR ORIENTADOR

EDUCACIONAL, PEDAGOGO E PSICOPEDAGOGO

Art. 89 - O(A) Professor(a) Orientador(a) Pedagógico(a), o(a)
Professor(a) Orientador(a) Educacional e o(a) Pedagogo(a) deverão
ser profissionais habilitados em Pedagogia com Licenciatura Plena,
aprovado em concurso Público de Prova e Prova de Títulos. Com jornada
de trabalho de 20(vinte) horas/aula distribuídas em 04(quatro) dias
letivos semanais ou de acordo com as necessidades da unidade de
ensino.

Art. 90 - Compete ao(a) Professor(a) Orientador(a)
Pedagógico(a):
I - Programar, coordenar e supervisionar o trabalho do Corpo Docente;
II - Participar do planejamento e execução de reuniões pedagógicas,
Conselho de Classe e solenidades da Escola/Creche;
III - Participar da elaboração da Proposta Pedagógica da Escola/Creche
junto à Direção, Corpo Docente e Conselho Escolar;
IV - Avaliar continuamente as ações pedagógicas, objetivando a
melhoria do processo de desenvolvimento dos conhecimentos de
responsabilidade pedagógica;
V - Representar a Direção quando solicitado;
VI - Orientar e coordenar as atividades de apoio pedagógico;
VII - Atuar sempre em parceria com a Equipe Técnico-pedagógica da
Secretaria Municipal de Educação;
VIII - Participar, otimizar e dinamizar a execução do currículo, respeitando
a Base Nacional Comum Curricular;
IX - Pesquisar, estudar e selecionar assuntos pertinentes ao bom
desempenho da Escola/Creche, procurando manter-se atualizado;
X - Saber utilizar multimeios disponíveis como recursos básicos para
viabilizar a aprendizagem;
XI - Analisar e acompanhar de forma articulada com os demais membros
da equipe técnico-pedagógica a execução das estratégias a serem

utilizadas pelos professores nos estudos de recuperação paralela e
progressão parcial, registrando esses procedimentos;
XII - Desenvolver projetos sociais, sempre que possível, integrados
com instituições afins que visem o bem estar biopsicossocial dos
membros da comunidade escolar, articulados com a Equipe Técnico-
pedagógica;
XIII - Conferir diários (carga horária do professor, frequência dos alunos
e os conteúdos programáticos);
XIV – Analisar, junto com os educadores e demais membros da Equipe
Técnico-administrativo-pedagógica, a situação de alunos egressos de
outros estabelecimentos e/ou de outros Sistemas de Ensino, visando
sua adequada adaptação ao ano de escolarização, em que forem
matriculados, possibilitando a sua classif icação e/ou sua
reclassificação, caso necessário.

Art. 91 - Compete ao(a) Professor(a) Orientador(a) Educacional:
I - Participar dos programas e projetos pedagógicos, com base nas
orientações e diretrizes da Secretaria Municipal de Educação;
II - Planejar e executar reuniões com o responsável legal pelo aluno,
sempre que necessário;
III - Assistir ao aluno, contribuindo para o seu desenvolvimento e
integração, envolvendo escola-aluno-família na resolução de questões
à sua intra e interpersonalidade e, levando, se necessário, ao
conhecimento do Conselho Escolar, para que sejam direcionadas
ações pertinentes a cada situação em evidência;
IV - Representar a Direção quando solicitado;
V - Trabalhar em regime de colaboração com a Equipe Técnico-
pedagógica da Secretaria Municipal de Educação;
VI - Participar de Formações Continuadas, pesquisas, estudos,
selecionando assuntos específicos da sua área de atuação, procurando
manter-se atualizado;
VII - Coordenar e participar na elaboração e avaliação das propostas e
projetos específicos desenvolvidos pela escola;
VIII - Saber usar multimeios disponíveis como recursos básicos para
viabilizar a aprendizagem;
IX - Participar do controle do processo de f requência escolar,
acompanhar e analisar a apuração da assiduidade, prestando e
difundindo informações aos alunos, pais e/ou responsáveis legais sobre
a frequência;
X - Participar da organização e do acompanhamento de turmas e grupos
para atividades diversificadas;
XI - Def inir com a Equipe Diretiva, atividades para melhorar o
desempenho comportamental de turmas que necessitem de atenção
específica.

Art. 92 - Compete ao/a Pedagogo(a):
I - Dominar princípios técnico-metodológicos da(s) área(s) de
conhecimento que se constitua(m) objeto de sua prática pedagógica;
II - Saber elaborar, executar e avaliar planos de ação pedagógica que
expressem o processo de planejamento desenvolvido na Instituição;
III - Compreender a necessidade de avaliação permanente do
desempenho dos alunos e do seu próprio trabalho;
IV - Saber usar multimeios disponíveis como recursos básicos para
viabilizar a aprendizagem;
V - Desenvolver trabalho coletivo, em interação com alunos, Conselho
Escolar e outros profissionais da Instituição;
VI - Incorporar as ações pedagógicas à diversidade cultural, étnica,
sexual e religiosa do povo brasileiro;
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VII - Articular ações dos diversos setores da instituição em que atua,
em torno de projetos coletivos;
VIII - Organizar e coordenar reuniões, Conselho de Classe, eventos e
solenidades da Escola/Creche;
IX - Assessorar professores, alunos e pais e/ou responsáveis legais;
X - Compreender o desenvolvimento de processos de sondagem,
concluída a habilidade de selecionar abordagens, procedimentos e
instrumentos para a avaliação;
XI - Articular resultados de investigação com a prática, visando
ressignificá-la;
XII - Representar a Direção, quando solicitado;
XIII - Analisar, junto com os educadores e demais membros da Equipe
Técnico-administrativo-pedagógica, a situação de alunos egressos de
outros estabelecimentos e/ou de outros Sistemas de Ensino, visando
sua adequada adaptação ao ano de escolarização, em que forem
matriculados, possibilitando a sua classif icação e/ou sua
reclassificação, caso necessário;
XIV - Articular a elaboração do planejamento das atividades referentes
ao regime de progressão parcial, junto à Equipe Técnico-administrativo-
pedagógica e aos professores da Escola, acompanhando os alunos
envolvidos neste processo;
XV - Analisar e acompanhar de forma articulada com os demais
membros da Equipe Técnico-administrativo-pedagógica a execução
das estratégias a serem utilizadas pelos professores nos estudos de
recuperação paralela e progressão parcial, registrando esses
procedimentos;
XVI - Desenvolver projetos sociais, sempre que possível, integrados
com Instituições afins que visem o bem estar biopsicossocial dos
membros da comunidade escolar, articulado com a Equipe Técnico-
pedagógica;
XVII - Def inir com a Equipe Diretiva, atividades para melhorar o
desempenho comportamental de turmas que necessitem de atenção
específica;
XVIII - Verificar diários (carga horária do professor, frequência dos alunos
e os conteúdos programáticos);
XIX - Participar da organização e do acompanhamento de turmas e
grupos para atividades diversificadas;
XX - Participar de grupo de estudos e apresentar possíveis soluções
para o problema detectado;
XXI - Participar de Formações Continuadas, pesquisas, estudos,
selecionando assuntos específicos da sua área de atuação, procurando
manter-se atualizado.
Art. 93 - Compete ao(a) Psicopedagogo/a:
I - Ajudar os professores a identif icar situações de dificuldades
relacionadas à prática pedagógica e/ou aprendizagem, desenvolvendo
ações que permitam colocar para o aluno a melhor forma de
entendimento sobre o assunto discutido em turma;
II - Participar da elaboração do Projeto Pedagógico;
III - Realizar um diagnóstico institucional para averiguar possíveis
problemas pedagógicos que possam estar prejudicando o processo
ensino-aprendizagem;
IV - Encaminhar o aluno para um profissional especializado a partir de
avaliações psicopedagógicas;
V - Conversar com os pais e/ou responsáveis, para realização de
anamnese do aluno e possíveis orientações;
VI - Auxiliar a Direção, para que os profissionais da instituição possam
ter um bom relacionamento entre si;
VII - Atender criança ou adolescente quando este precisar de orientação;

VIII - Lidar de maneira reflexiva com possíveis reações f rente a:
resistências, bloqueios, emoções, lapsos etc.;
IX - Auxiliar os alunos em suas dificuldades de adaptação, convivências,
e outras dificuldades socioemocionais apresentadas;
X - Dar suporte aos/as Pedagogos/as em sua atuação;
XI - Participar de Formações Continuadas, pesquisas, estudos,
selecionando assuntos específicos da sua área de atuação, procurando
manter-se atualizado.

Parágrafo Único - A jornada de trabalho do Psicopedagogo é de 25(vinte
e cinco) horas semanais.

Seção III
PROFESSOR I, PROFESSOR II

Art. 94 - O(A) Professor(a) I deverá ser profissional habilitado
com Licenciatura Plena na sua área de atuação do 6º ao 9º Ano de
Escolaridade, aprovado em concurso Público de Prova e de Prova de
Títulos. Com jornada de trabalho de 16(dezesseis) horas/aula
semanais, sendo 12(doze) horas/aula em regência de turma e 4(quatro)
horas/aula em atividades complementares.

Art. 95 - Consideram-se Professores II os que estão em efetivo
exercício, tendo sido formados em cursos reconhecidos e aprovados
em Concurso Público de Prova e de Prova de Títulos. Com jornada de
trabalho de 22(vinte e duas) horas semanais, sendo 20(vinte) horas
em regência de turma e 02(duas) horas semanais em atividades
complementares, sendo:

Parágrafo Único - Professores habilitados em nível médio ou superior
para a docência na Educação Infantil e no Ensino Fundamental (anos
iniciais) e Educação de Jovens e Adultos (fases iniciais);

Art. 96 - Os(As) Professores(as) devem participar dos
planejamentos de ensino da Escola bem como elaborar seus
respectivos Planos de Curso, avaliar o processo de ensino-
aprendizagem, conduzir ou orientar os estudos de recuperação paralela
dos alunos e fornecer, nos prazos estipulados, todas as informações
solicitadas pelos órgãos do Sistema Escolar.

Art. 97 - Em período após a posse dos habilitados em Concurso
Público ou anualmente, conforme regulamentação a ser estabelecida
pela Secretaria Municipal de Educação, será realizado concurso de
remoção para o magistério e funcionários administrativos.

Art. 98 - Além dos que decorrem da Legislação Específica, são
assegurados ao Professor, desde que respeitada a orientação adotada
pela Rede Municipal de Ensino, os seguintes direitos:
I - De elaborar os instrumentos de avaliação do aproveitamento escolar,
seguido de revisão pedagógica pelo Professor Orientador Pedagógico
e/ou Pedagogo;
II - De julgar os trabalhos escolares, conferindo-lhes notas;
III - De realizar experiências pedagógicas, isoladamente ou em conjunto
com outros Professores, desde que, previamente submetido seu
planejamento à apreciação e aprovação da Direção e Equipe
Pedagógica;
IV - O respeito à sua autoridade e o prestígio no desempenho de seu
trabalho;
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V - De dispor, no ambiente de trabalho, de meios para preparar
eficientemente suas aulas e do material didático adequado;
VI - De encontrar, na Rede Municipal de Ensino, os meios para o seu
aperfeiçoamento intelectual bem como a assistência técnica e
supervisão convenientes ao seu constante aperfeiçoamento
profissional.

Art. 97 - Em período após a posse dos habilitados em Concurso
Público ou anualmente, conforme regulamentação a ser estabelecida
pela Secretaria Municipal de Educação, será realizado concurso de
remoção para o magistério e funcionários administrativos.

Seção IV
MONITOR DE CRECHE

Art. 99 - São atribuições do Monitor de Creche:
I - Executar, sob orientação, atividades auxiliares e de apoio à Educação,
nas Creches, promovendo atividades recreativas e zelando pela higiene
(dar banho, acalentar, alimentar), segurança e saúde das crianças,
acompanhando em atividades fora da unidade.

Art. 100 - A jornada de trabalho dos Monitores de Creche é de
30(trinta) horas semanais.

Seção V
DO AGENTE EDUCADOR/EDUCACIONAL I

Art. 101 - Integram o cargo de Agente Educador/Educacional I
os servidores aprovados em Concurso Público de Prova e de Provas
de Títulos com formação de nível médio. Com jornada de trabalho de
25(vinte e cinco) horas semanais.
I - O cargo de Agente Educador/Educacional I é composto pelas funções de:
a) Secretário(a)
b) Auxiliar de Secretaria
c) Coordenador de Turno
d) Inspetor de Aluno

Parágrafo Único - As Escolas de acordo com a legislação municipal
vigente terão direito a um/a Secretário/a escolhido pelo Diretor(a) da
Escola e nomeado pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 102 - O(a) Secretário(a) e os auxiliares de secretaria são
responsáveis pela documentação escolar, zelando por sua legalidade,
autenticidade, guarda e conservação.

Art. 103 - Compete ao Secretário(a) e auxiliares de secretaria:
I - Redigir e expedir documentos de modo que não contenha espaços
em branco, emendas, rasuras,sobreposições de palavras e inscrições
nas entrelinhas;
II - Conhecer a legislação vigente e manter o arquivo atualizado;
III - Manter em ordem e em dia o protocolo, o arquivo escolar e o registro
dos assentamentos do pessoal docente, discente e técnico-
administrativo;
IV - Rever todo expediente a ser submetido a despachos e assinaturas
do Diretor;
V - Manter em dia e encarregar-se das atividades administrativas
relativas às matrículas, transferências, exames de documentações;

VI - Manter atualizado o inventário dos bens materiais da Escola/Creche,
zelando pelo uso adequado e sua conservação;
VII - Atender em visitas à Escola/Creche, os(as) Supervisores(as) da
Secretaria Municipal de Educação, na organização da documentação
solicitada.

Art. 104 - Compete ao Coordenador de Turno:
I - Manter a disciplina do movimento escolar de seu turno;
II - Organizar a rotina diária das turmas garantindo o dia letivo das
mesmas;
III - Acompanhar os alunos ao refeitório, no horário das refeições,
buscando com que este espaço seja realmente parte da Escola e do
trabalho pedagógico;
IV - Acompanhar os alunos no horário do recreio procurando garantir
um espaço lúdico e de integração;
V - Atender aos alunos em caso de indisciplina, conflitos, questões de
saúde e encaminhando ao Pedagogo e/ou Diretor, quando necessário;
VI - Apoiar o professor em sala de aula em situações de organização e
dificuldades com a turma e/ou aluno específico;
VII - Atender aos pais e encaminhá-los aos setores necessários;
VIII - Percorrer diariamente as dependências da escola, detectando e
comunicando as falhas existentes ao Diretor e na esfera de sua
competência, solucioná-las;
IX - Participar das festividades e comemorações da escola, cooperando
na organização, na ordem e na disciplina;
X - Providenciar para que os locais de aula, palestras e outros,
permaneçam em condições de uso;
XI - Providenciar para que os painéis de avisos permaneçam em ordem;
XII - Transmitir avisos gerais em concordância com a Direção;
XIII - Participar de reuniões quando convocado ou convidado assim
como Conselhos de Classe e elaboração da Proposta Pedagógica.
XIV - Verificar que sejam mantidas limpas as salas de aula, sanitários
e demais dependências de uso dos alunos e professores;
XV - Prestar dentro da sua esfera qualquer informação que lhe for
pertinente;
XVI - Cumprir e fazer cumprir, no seu âmbito de ação, as disposições
deste Regimento Escolar e da legislação do ensino em vigor;
XVII - Organizar a entrada de seu turno com a presença dos professores,
e observar o horário de
entrada, recreio e saída;
XVIII - Comunicar à Direção as ocorrências verif icadas e se
responsabilizar pelo desenvolvimento das atividades em seu turno,
tendo em vista os objetivos fixados pela escola em sua Proposta
Pedagógica.
XIX - Manter o funcionamento da unidade escolar;
XX - Suprir, com programações preestabelecidas, possíveis lacunas
nos horários das aulas.
XXI - Encerrar seu turno com as atividades devidamente concluídas.

Art. 105 - Compete ao Inspetor de Alunos:
I - Zelar pela ordem, disciplina e segurança do corpo discente;
II - Atender à portaria da Escola, identificando se as pessoas são
responsáveis legais por alunos ou somente visitantes, registrando em
caderno próprio a presença dos visitantes;
III - Organizar o intervalo das aulas, não permitindo a saída dos alunos
do ambiente escolar, sem a permissão do seu responsável legal;
IV - Zelar pelo bom andamento do recreio, mediando conflitos no
ambiente escolar;
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V - Organizar a entrada e a saída dos alunos da Escola.

Seção VI
DO AGENTE EDUCADOR/EDUCACIONAL II

Art. 106 - Integram o cargo de Agente Educador/Educacional II
os servidores aprovados em Concurso Público de Prova e Provas de
Títulos, com formação de nível fundamental para a função de Servente.
Com jornada de trabalho de 30(trinta) horas semanais.

Art. 107 - O Agente Educador/Educacional II será responsável
pelos trabalhos de portaria, zeladoria, conservação, limpeza, material
pertinente à sua área de competência.

Parágrafo Único - Em situação disposta no concurso do ano de 2000
– para Agente Educador II, fica mantido o direito de atuação como:
Merendeira, Auxiliar de Merendeira, Inspetor de Alunos e Servente.

Art. 108 - Ao Agente Educador/Educacional II compete:
I - Executar as atividades da manutenção, conservação e limpeza do
prédio e do seu entorno, além das instalações e equipamentos da
Escola/Creche.
II - Acompanhar e auxiliar, quando necessário, as atividades extras
realizadas pela Escola/Creche;
III - Atuar quando solicitado pela direção e sempre que necessário, na
distribuição da merenda escolar, na portaria e em quaisquer outras
atividades pertinentes a sua função.

Seção VII
DO(A) MERENDEIRO(A)

Art. 109 - Integram o cargo de Merendeiro(a) os servidores
aprovados em Concurso Público de Prova e Provas de Títulos, com
formação de nível fundamental. Com jornada de trabalho 30(trinta) horas
semanais.

Art. 110 - Compete ao(a) Merendeiro(a):
I - Preparar e distribuir a merenda;
II - Manter limpo o seu ambiente de trabalho;
III - Manter em perfeitas condições de higiene o depósito da merenda
escolar;
IV- Cumprir as determinações relacionadas ao cardápio a ser utilizado
na Escola/Creche;
V - Auxiliar a direção da Escola/Creche quanto ao controle de estoque
dos gêneros utilizados na confecção da merenda escolar;
VI - Receber e armazenar corretamente, conferindo data de validade e
qualidade de toda e qualquer mercadoria pertinente ao setor;
VII - Registrar os gastos diários mantendo o estoque sempre em dia;
VIII - Fazer uso de todo o equipamento necessário para a manipulação
da alimentação, assim como a higiene pessoal, tais como, asseio
pessoal, mãos limpas, unhas curtas e sem esmalte, sem
adornos(anéis, pulseiras, brincos, relógios);
IX - A merendeira deve estar com os cabelos protegidos por touca e, no
caso dos homens, devem estar barbeados;
X - Nenhuma peça do uniforme deverá ser lavada dentro da cozinha;
XI - Atender aos alunos no momento da merenda cuidando para que
não haja desperdício de alimentos, assim como colaborar na disciplina
no momento da distribuição da merenda.

Parágrafo Único - O(A) merendeiro(a) deverá utilizar uniformes de cor
clara, adequados à atividade e exclusivo para a área de produção. O
uniforme da área de produção é composto de calça branca, jaleco
branco, avental, touca e bota branca. Os uniformes devem estar sempre
limpos e em adequado estado de conservação.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DISCIPLINAR DOS PROFISSIONAIS DA

EDUCAÇÃO

Art. 111 - Aos profissionais da Educação cumpre manter clima
de trabalho, respeito e cooperação solidária, buscando, por sua
conduta, dignificar a vida profissional, promover a realização dos
objetivos comuns e observar as normas condizentes com a dignidade
pessoal e profissional.

Art. 112 - Os profissionais da Educação estão sujeitos às
seguintes penalidades:
I - Advertência:
a) Por transgressão a prazos e normas regimentais, salvo justificativa,
a critério do Diretor da Escola;
b) Por falta de comparecimento ao trabalho sem justificativa, na primeira
ocorrência.
II - Repreensão:
a) A pena de repreensão será aplicada por escrito, nos casos de
indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres;
b) Por gravidade ou reincidência nas faltas previstas no inciso I;
c) Por falta na devida postura profissional;
d) Por trato agressivo a aluno ou funcionário.
e) Por gravidade ou reincidência nas faltas previstas no item II.
III - Demissão:
a) Por afastamento, sem autorização, do exercício das atividades;
b) Por desídia inveterada no desempenho das funções ou por atos
incompatíveis com a moralidade e a dignidade da vida profissional;
c) Por delitos sujeitos à ação penal, moral ou legalmente incompatíveis
com o exercício do cargo;
d) Por descaso ou desrespeito aos termos contratuais com a Prefeitura
Municipal de Valença;
e) Por reincidência ou gravidade nas faltas previstas no item III.
§1º - São componentes para aplicação das penalidades:
I - De advertência, o Diretor e Equipe Pedagógica da Escola;
II - De repreensão, o Diretor e Equipe Pedagógica da Escola;
III - A pena de demissão por insuficiência de desempenho somente
ocorrerá mediante processo administrativo em que seja assegurado
ao servidor o contraditório e a ampla defesa.

Art. 113 - Após, no mínimo, 03(três) ocorrências lavradas em ata
própria o servidor poderá ser colocado à disposição da Secretaria
Municipal de Educação, sendo encaminhado memorando comas
cópias dos registros em anexo.

CAPÍTULO III
DOS CONSELHOS ESCOLARES

Art. 114 - O Conselho Escolar, órgão consultivo, deliberativo,
fiscalizador e mobilizador das Escolas/Creches da Rede Municipal nas
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questões técnico-pedagógico e administrativo-f inanceiras, com
representantes dos diversos segmentos da comunidade escolar.

Art. 115 - A autonomia do Conselho Escolar se dará nos limites
da legislação em vigor, do compromisso com a gestão democrática da
Escola/Creche e com a qualidade do ensino público.

Art. 116 - O Conselho Escolar deverá reunir-se, periodicamente,
proporcionando debates e articulação entre os vários setores da Escola/
Creche e da comunidade.

Art. 117 - Os Conselhos Escolares estabelecerão normas
regimentares mínimas para seu funcionamento, observando os
dispositivos da legislação em vigor.

CAPÍTULO IV
DO GRÊMIO ESTUDANTIL

Art. 118 - O Grêmio Estudantil é uma entidade representativa
composta por estudantes do Ensino Fundamental anos finais com
finalidades educacionais, culturais, cívicas, esportivas e sociais.

Art. 119 - A organização, o funcionamento e as atividades do
Grêmio serão estabelecidos no seu estatuto aprovado em Assembléia
Geral do corpo discente de cada estabelecimento de ensino.

CAPÍTULO V
DO CORPO DISCENTE

SEÇÃO I
DOS DIREITOS DOS ALUNOS

Art. 120 - Os direitos e garantias dos alunos são
fundamentalmente os fixados na Constituição Federal da República,
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Estatuto da
Criança e do Adolescente, em vigor.

Art. 121 - Fica assegurado ao aluno o direito fundamental à
educação, com respeito à inviolabilidade da integridade física, psíquica
e moral tendo obrigação de cumprir determinados deveres, que, se
violados, podem ensejar a aplicação de medida disciplinar pela escola.

Art. 122 - São direitos do aluno:
I - Ser considerado e valorizado em sua individualidade, sem
comparação nem preferências pela direção, equipe técnico-pedagógica,
professores, funcionários e colegas;
II - Receber seus trabalhos, tarefas, atividades devidamente corrigidos
e avaliados em tempo hábil,bem como tomar conhecimento dos
resultados referentes ao aproveitamento e frequência, através de boletim
ou outro documento;
III - Assistir as aulas e participar das demais atividades escolares, sem
obstáculos que lhe sejam interpostos por motivos independentes de
vontade ou possibilidade;
IV - Ter asseguradas as condições de aprendizagem, além do acesso
aos recursos materiais e didáticos da Escola/Creche;
V - Receber ensino de qualidade, ministrado por prof issionais
capacitados para o exercício de suas funções e atualizados em suas
áreas de atuação;
VI - Ter garantidas novas oportunidades de aprendizagem através de
estudos de recuperação paralela;

VII - Recorrer dos resultados das avaliações do processo ensino-
aprendizagem, nos termos da lei em vigor, sempre que se sentir
prejudicado;
VIII - Participar da construção, do acompanhamento e da avaliação do
Projeto Político Pedagógico da Escola;
IX - Apresentar sugestões em relação à vida escolar;
X - Conhecer a estratégia utilizada pelos professores da Escola quanto
ao processo de avaliação e aos estudos de recuperação, naquilo que
lhe for pertinente;
XI - Ser informado de todos os seus direitos e deveres para o pleno
desenvolvimento da sua cidadania;
XII - Participar, na qualidade de representante de turma, do Conselho
de Classe, alunos do Ensino Fundamental, anos finais, e da V a VIII
fase da EJA;
XIII - Requerer transferência, quando maior de idade, ou através do
responsável legal, quando menor;
XIV - Utilizar as dependências da unidade escolar, conforme normas
pré-estabelecidas;
XV - Procurar o Serviço de Orientação Educacional/Pedagógica para
tratar de assuntos de seu interesse, sempre que necessário.

Seção II
DOS DEVERES DOS ALUNOS

Art. 123 - Os deveres dos alunos se consubstanciam em função
dos objetivos das atividades educacionais.

Art. 124 - São deveres dos alunos:
I - Participar das atividades escolares, sociais, cívicas e recreativas
destinadas à sua formação,promovidas pela Escola;
II - Acatar as normas disciplinares da escola e tratar com respeito todos
os envolvidos na ação educativa e colegas;
III - Cooperar e zelar pela conservação das instalações, dos
equipamentos e material escolar,colaborando também para a
manutenção das boas condições da higiene da escola;
IV - Zelar pelos livros didáticos fornecidos pela Escola, devolvendo-os
ao final do ano letivo, em condições de uso por outros;
V - Conhecer e cumprir as determinações emanadas do Regimento
Escolar;
VI - Colaborar para a preservação e conservação de prédio, do
mobiliário, de todo o material e das instalações de uso coletivo, cabendo
ao responsável legal responder pelos danos causados ao Patrimônio
Público, caso o aluno seja menor de idade;
VII - Estabelecer relações de respeito com seus colegas, professores,
funcionários e demais integrantes da comunidade escolar;
VIII - Frequentar, no mínimo, 75% (setenta e cinco) do período letivo anual;
IX - Apresentar solicitação por escrito e assinada pelo responsável
legal, caso menor, para fins de saída antecipada;
X - Contribuir, no que lhe couber, para o bom nome da Escola;
XI - Apresentar justificativa para as ausências das atividades escolares
no período de três dias úteis a contar da data de sua ausência;
XII - Apresentar todos os documentos exigidos para efetivar a matrícula
no estabelecimento de ensino, quando maior de idade.
XIII - Trazer materiais escolares necessários para a aula do dia, previsto
no horário escolar;
XIV - Manter-se em sala, de forma adequada, durante o período das
aulas inclusive na troca de professores, podendo ausentar-se dela
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apenas com a permissão do professor, salvo em casos de notória
urgência;
XV - Comunicar qualquer irregularidade que tiver conhecimento ao
setor competente da Escola;
XVI - Entregar os trabalhos e atividades solicitadas pelo professor na
data marcada;
XVII - Executar as atividades escolares, comparecendo pontual e
assiduamente às aulas;
XVIII - Apresentar-se na escola devidamente uniformizado, de acordo
com os critérios estabelecidos pela unidade escolar.

Art. 125–É vedado ao aluno:
I - Ausentar-se da sala de aula e da unidade escolar sem permissão do
professor e autorização do diretor;
II - Promover coletas através de contribuições, rifas e campanhas sem
a prévia autorização do diretor;
III - Participar de reuniões estranhas às atividades escolares e fomentar
manifestações ofensivas às autoridades ou instituições dentro da escola;
IV - Distribuir boletins ou outras publicações no recinto da unidade escolar
ou publicar jornais e revistas sem a prévia autorização da direção;
V - Fumar nas dependências da unidade escolar, apresentar-se
alcoolizado e fazer uso de substâncias químicas ilícitas;
VI - Promover movimentos que resultem em ausência coletiva às aulas
ou outras atividades escolares, salvo em caso de reinvidicação, após
esgotadas todas às outras formas de comunicação;
VII - Fazer uso de aparelhos eletro-eletrônicos, sem autorização prévia
do professor regente ou direção da unidade escolar, durante as aulas
ou em atividades pedagógicas na escola.

Seção III
DO REGIME DISCIPLINAR APLICADO AO CORPO DISCENTE DO

ENSINO
FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Art. 126 - O regime disciplinar tem por finalidade aprimorar a
formação do educando, o funcionamento do trabalho escolar e o
respeito mútuo entre os membros da comunidade escolar,para a
obtenção dos objetivos previstos neste Regimento Escolar.

Art. 127 - A ação disciplinadora do educando na unidade de
ensino, em princípio, tem caráter preventivo e orientador.

Art. 128 - Ato indisciplinar é caracterizado pelo descumprimento
das normas fixadas por este regimento e podem ser de natureza leve,
média ou grave.

Art. 129 - São atos indisciplinares leves:
I - Ausentar-se das aulas, sem prévia justificativa ou autorização da
direção ou dos professores da escola;
II - Entrar e/ou permanecer em locais não permitidos aos alunos, sem
prévia autorização;
III - Utilizar qualquer equipamento pertencente à escola sem a devida
autorização;
IV - Utilizar, nos locais destinados à aprendizagem, equipamentos
eletrônicos ou outros dispositivos de comunicação e entretenimento
que perturbem o ambiente escolar ou prejudiquem o aprendizado;
V - Utilizar telefone celular dentro da sala de aula ou ausentar-se da
mesma para atendê-lo;

VI - Ocupar-se, durante as aulas, de atividades alheias à prática escolar.
Art. 130 - São atos indisciplinares médios:
I - Perturbar o processo educativo, fazendo barulho excessivo durante
as aulas ou nas dependências da escola;
II - Utilizar a internet da escola para manipular os códigos de segurança
e privacidade para acessar conteúdos não permitidos ou inadequados
a sua faixa etária e formação;
III - Emitir comentários ou fazer insinuações ofensivas ou
desrespeitosas sobre qualquer pessoa dentro da escola;
IV - Induzir colegas à desobediência ou desrespeito às normas
regimentais e regulamentos internos da unidade escolar;
V - Provocar desordem de qualquer natureza no âmbito da unidade
escolar e no seu entorno;
VI - Reincidir em ato indisciplinar de natureza leve.

Art. 131 – São atos indisciplinares graves:
I - Ausentar-se da escola, sem autorização da direção;
II - Expor, utilizar ou distribuir materiais dentro do estabelecimento
escolar sem a prévia análise e autorização da Equipe Técnico-
administrativo-pedagógica;
III - Promover, sem autorização da direção, coletas, subscrições,
sorteios, festividades, usando o nome da unidade escolar;
IV - Ativar, injustificadamente, qualquer dispositivo de segurança da
escola;
V - Desacatar e/ou agredir (fisicamente ou verbalmente) diretores,
professores, funcionários, colaboradores e alunos da escola;
VI - Exibir ou distribuir textos, literatura ou materiais de caráter difamatório;
VII - Divulgar gabaritos e/ou conteúdos totais ou parciais de provas a
serem realizadas;
VIII - Assinar notificações da escola ou boletins, em nome de seu
responsável legal, se menor;
IX - Reincidir em ato indisciplinar de natureza média.

Art. 132 - Considera-se ato infracional a conduta descrita como
crime ou contravenção penal, para maiores de 12(doze) anos de idade.
(art. 103 da Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art. 133 - São atos infracionais:
I - Desacatar diretores, professores, funcionários, colaboradores da
escola e alunos;
II - Ameaçar, intimidar ou agredir fisicamente qualquer profissional,
colaborador da escola e alunos;
III - Adotar condutas imprudentes ou utilizar inadequadamente objetos
do cotidiano que possam causar danos f ísicos e/ou lesões aos
integrantes da comunidade escolar;
IV - Participar de atos de vandalismo, danificando quaisquer materiais
e instalações escolares ou pertences de terceiros;
V - Danificar e/ou adulterar registros e documentos escolares;
VI - Substituir seu nome ou demais dados pessoais quando realizar
provas ou avaliações escolares;
VII - Substituir ou ser substituído por outro aluno na realização de provas
ou avaliações;
VIII - Falsificar assinaturas de terceiros em documentos escolares;
IX - Utilizar práticas de bullying dentro da unidade escolar ou em seu
entorno;
X - Usar adornos, camisas, propagandas ou qualquer outro tipo de
material, fazendo apologia ao uso de drogas e entorpecentes, dentro
da unidade escolar ou em seu entorno;
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XI - Comparecer à escola sob efeito de substâncias nocivas à saúde e
à convivência social;
XII - Consumir, portar, distribuir ou vender substâncias controladas,
tais como bebidas alcoólicas, cigarros ou outras drogas lícitas ou ilícitas
dentro da unidade escolar ou em seu entorno;
XIII - Portar, facilitar o ingresso ou utilizar qualquer tipo de arma, explosivos
ou objetos contundentes que atendem contra a integridade física;
XIV - Apropriar-se de objetos que pertençam à outra pessoa ou subtraí-
los sob ameaça ou sem a devida autorização;
XV - Comprar, vender, furtar, transportar ou distribuir gabaritos e/ou
falsificar conteúdos totais ou parciais de provas a serem realizadas.

Parágrafo Único - Caracteriza-se como bullying a violência física, moral
ou psicológica praticadas de forma intencional e repetida, sem
motivação evidente, adotadas por uma ou mais pessoas contra outra(s),
causando dor, angústia e executadas dentro de uma relação desigual
de poder.

SEÇÃO IV
DAS MEDIDAS EDUCATIVAS DISCIPLINARES

Art. 134 - O não cumprimento dos deveres previstos neste
regimento e a prática de atos indisciplinares ou de atos infracionais
podem acarretar ao educando medidas educativas disciplinares,
conforme a seguinte gradação:
I - Ao educando que cometa ato indisciplinar leve ou não cumprir com
seus deveres, aplica-se:
a) Advertência verbal, sendo o ato registrado em livro de ocorrências e
assinado pelo profissional responsável;
b) Advertência por escrito, registrada em ficha de ocorrência, assinada
pelo aluno, quando maior, e pelo profissional responsável;
c) Repreensão, com retirada do aluno de sala de aula ou da atividade
em curso, e encaminhamento do mesmo à diretoria ou coordenação
para orientações acerca de seu comportamento, com registro no livro
de ocorrências.

II - Ao educando que cometa ato indisciplinar médio, aplica-se:
a) Advertência por escrito, registrada em ficha de ocorrência, assinada
pelo aluno, se maior, e pelo profissional responsável;
b) Repreensão, com retirada do aluno de sala de aula ou da atividade
em curso, e encaminhamento do mesmo à diretoria ou coordenação
para orientações acerca de seu comportamento, com registro no livro
de ocorrências;
c) Suspensão temporária de participação do aluno em programas
extracurriculares;
d) Mudança de turma.

III - Ao educando que cometa ato indisciplinar grave, aplica-se:
a) Repreensão, com retirada do aluno de sala de aula ou da atividade
em curso, e encaminhamento do mesmo à diretoria ou coordenação
para orientações acerca de seu comportamento, com registro no livro
de ocorrências;
b) Suspensão das aulas pelo período de 02(dois) dias letivos, em
domicílio, com atividades pedagógicas programadas pela escola;
c) Mudança de turno.

IV - Ao educando que cometa ato infracional, aplica-se, concomitantemente,
após registro do fato no livro de ocorrência da escola:

a) Encaminhamento dos fatos:
a.1) Ao Conselho Tutelar, se o educando for criança (pessoa até
12(doze) anos de idade incompletos).
a.2) Ao Conselho Tutelar e registro de Boletim de Ocorrências na
Delegacia de Polícia, se o educando for adolescente (pessoa entre
12(doze) e 18(dezoito) anos de idade).
a.3) À Delegacia de Polícia para registro de Boletim de Ocorrências, se
o educando for pessoa maior de 18(dezoito) anos.
b) Transferência para outra unidade escolar, após providências
adotadas e decisão em conjunto com a comunidade escolar, Conselho
Escolar e Secretaria Municipal de Educação.

Art. 135 - A aplicação de qualquer medida educativa disciplinar
implica, além do registro em documento próprio - livro de ata ou livro de
ocorrências, a comunicação oficial ao educando ou ao seu responsável
legal, quando criança ou adolescente, com recolhimento das devidas
assinaturas e arquivamento da cópia na pasta individual do educando.

Parágrafo Único - A ausência do educando às aulas, durante o período
de suspensão, deve ser compensada mediante cumprimento e entrega
das atividades pedagógicas das disciplinas referentes a esse período.

SEÇÃO V
DOS PROCEDIMENTOS

Art. 136 - As medidas educativas disciplinares serão aplicadas
ao educando, considerando-se sua idade, grau de maturidade, histórico
disciplinar e gravidade da falta, observando-se o princípio de
proporcionalidade e da razoabilidade:
§1º - As aplicações das medidas educativas contidas no artigo 134 são
da competência:
a) Do professor regente, do Professor Orientador Educacional/
Pedagogo ou de um membro da equipe diretiva as medidas previstas
no inciso I;
b) Do Diretor da escola, as medidas previstas nos incisos II, III e IV.

§2º - Caberá ao Diretor da Unidade Escolar, no prazo de 10(dez) dias,
a contar da data do ato infracional, convocar e presidir o Conselho de
Classe Extraordinário previsto na alínea “b” do Inciso IV, do Artigo 134,
o qual deverá ter representatividade da Equipe Pedagógica, do
Conselho Comunitário Escolar e de Professores do aluno em questão.

§3º - O Conselho Tutelar deverá ser convidado a participar do Conselho
de Classe Extraordinário.

Art. 137 - Será assegurado ao aluno o direito à ampla defesa e
ao pedido de revisão da medida aplicada.

Art. 138 - Será assegurado, ainda, o direito de recurso junto à
Secretaria Municipal de Educação.

Art. 139 - A aplicação das medidas disciplinares, previstas neste
Regimento Escolar, não isenta os alunos ou seus responsáveis legais
do ressarcimento dos danos materiais causados ao patrimônio escolar
e da adoção de outras medidas judiciais cabíveis.
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CAPÍTULO VII
DA ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS

Art. 146 - O número de alunos por turma obedecerá às normas
legais emanadas pela Secretaria Municipal de Educação.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 147 - A documentação da secretaria é de uso exclusivo da
Escola/Creche e dos responsáveis pelo seu funcionamento, sendo
vedado o seu manuseio e a sua utilização por pessoas estranhas à
Escola/Creche, assim como a cessão de cópias a terceiros.

Parágrafo Único - Todos os membros da comunidade escolar têm
assegurado o acesso à consulta e à ciência dos referidos documentos.

Art. 148 - Os funcionários que não respeitarem as normas e
deveres estabelecidos neste Regimento Escolar, estarão sujeitos a
advertências.

Art. 149 - Todo o material permanente adquirido com verbas do
orçamento público, de doações e/ou de outras fontes faz parte do
patrimônio da Escola/Creche, devendo ser numerado e registrado em
livro próprio, segundo a orientação do Departamento de Patrimônio da
Prefeitura Municipal.

Art. 150 - A Escola deverá atender o previsto na Lei Federal nº.
12.031/2009, que dispõe sobre execução do Hino Nacional e na Lei
Municipal nº 2.847/2015, que dispõe sobre execução do Hino de Valença.

Art. 151 - Este Regimento Escolar poderá ser alterado, ficando
as prováveis alterações sujeitas aos mesmos critérios aqui
estabelecidos.

Art. 152 - A Secretaria Municipal de Educação editará instruções
complementares que regulamentarão no que for necessário este
Regimento Escolar.

Art. 153 - Integra também, ao presente Regimento Escolar, as
normas previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Valença, em vigor.

Art. 154 - Os casos omissos neste Regimento Escolar serão
analisados pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 155 - Este Regimento Escolar entrará em vigor após a data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CAPÍTULO VI
DAS MEDIDAS DISCIPLINARES DOS ALUNOS

Art. 140 - Entende-se que medidas disciplinares são aquelas
que visam apurar e corrigir possíveis atos de indisciplina exercidos
pelo aluno, com infrações aos deveres e às normas expressas pela
regulamentação interna da escola. Consideram-se atos indisciplinares
aqueles que coloquem em risco a si, a outros e que causem danos ao
patrimônio escolar, estando sujeitos a penalidades e sanções pela
Direção e Equipe Pedagógica.

Parágrafo Único - Serão aplicadas as seguintes medidas:
I - Advertência oral, pelo professor, com comunicado a Equipe
Pedagógica;
II - Advertência oral, pelo professor, Pedagogo e Diretor;
III - Advertência por escrito aos responsáveis legais, com lavratura de
termo de compromisso e colaboração na melhoria da conduta do aluno,
exceto ao maior de idade;
IV - Advertência por escrito aos responsáveis legais com envio a
Secretaria Municipal de Educação e ao Conselho Tutelar;
V - Suspensão das atividades de classe, sem prejuízo ao aprendizado
escolar, devendo o aluno ser retirado de classe, porém desenvolvendo
atividades semelhantes às ministradas na sala de aula, por prazo
determinado.

Art. 141 - O aluno retirado da sala de aula por conduta
inconveniente será encaminhado à Orientação Educacional, Pedagogo
e/ou à Direção, que aplicará as sanções previstas nos incisos II,III, IV,
V, VI, do Parágrafo Único, Art. 140, deste Regimento Escolar.

Art. 142 - Havendo multirreincidência, após aplicação das
medidas acima, será realizada a mudança de turma ou turno como
medida pedagógico-educativa, a qualquer tempo.

Art. 143 - Considerada a gravidade da infração, poderão ser
ultrapassadas uma ou mais etapas previstas, ouvido o professor,
Pedagogo, Direção e anuência da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 144 - As sanções aplicadas aos alunos serão comunicadas
aos responsáveis legais e lavrada sem ata própria.

Art. 145 - A escola não detém a atribuição de apurar os atos
infracionais eventualmente cometidos pelo aluno. Entende-se que ato
infracional é todo aquele que caracteriza conduta prevista como crime
ou contravenção na legislação penal.

Parágrafo Único - Havendo atos infracionais por adolescentes maiores
de 12(doze) anos, deverá ser feita comunicação imediata aos pais e à
autoridade policial para investigação dos fatos. Sendo o adolescente
menor de 12(doze) anos a comunicação será aos pais e ao Conselho
Tutelar para aplicação das medidas cabíveis previstas no Artigo 105 do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
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