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LEI N". I.8I6 DE 05 DE ABRIL DE 2()I8

"DISPÓE SOBRE A REVISÂO E ALTERAÇÃO DO ANEXO I
DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE JACIARA.MT.
PARA O DECÊNIO 20I5-2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
INSTITUÍDO PELA LEI N" I.676/2015 DE 24 DE JUNHO DE

20t5".
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Responsáve C 'tue

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ÀBDUIJABAR GALVIN MOHAMMAI) no uso de suas atribuições legais, FAZ

SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. lo. Altera-se o anexo l, que trata das Metas e Estratégias do Plano Municipal de Educaçâo para o decênio 2015-2025

e dá outras providências, de acordo com o diagnóstico elaborado pela Conferência de Avaliação do Plano Municipal de

Educaçào - 2017, cujas metas e estratégias passam a vigorar nos lermos do Anexo devidamente retificado.

Art. 2o. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CABINETE DO PREFEITO MUNICTPAL - EM 05 DE ABRIL DE 20I8
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Prefeito Muni al- 017 2020
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- Portaria N" 02/2018
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Secretario Municipal de Educação, spoíe e Lazer - Portaria N". 05/2018

DESPACtIO: Sanciono a Presente Lei sem ressalvas

oll Y

www.jaciarâ,mt,gov.br
(66) 3461-7900
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1.O75

Centro - Jaciara-MT // 7882O-OOO

covrtxo r uxrcrr^r 0l

JACIARA

-l,Ya

rffir&Â co{rrrúiDô ur^ ov^ H§óÍ^



.!&
tEEtrt
{ffie

ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

coNsÍFurNoÔ udÀ NovÃ :rsrÓPra
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ANEXO I

METAS E ESTRATÉGIAS

META l- Ofenar Educação Infantil para 500á das crianças de até 3 (três) anos âté o final da vigência deste PME e

universalizar a oferta de Educação lnfantil em pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos até 201ó.

Indicadores:

I A - Número de crianças de 04 a 05 anos atendidos em relaçâo a populaçâo desta faixa etária X 100

I B - Número de crianças de 0 a 03 anos ateDdidos em relação a população desta faixa etária X 100.

Estratégias:

l.l. lnstituir mecanismo de colaboração entÍe setores da educação, saúde e assistência na manutenção, expansão,

administração, controle e avaliaçâo das instituições de atendimento das crianças de 0 a 3 anos de idade;

1.2. Assegurar que todas as instituições de Educação Infantil tenham seus PÍojetos PolÍticos Pedagógicos (PPP)

consolidados;

1.3. Implantar no 2o ano de vigência deste Plano a Proposta Curricular para Educaçâo Infantil de 0 a 5 anos no município

e implementar durante a vigência do Plano.

1.4. Garantir relação professor\criança, infraestrutura e material didático adequado ao processo educativo, considerando

as caraclerlslicas das distintas faixas etárias, conforme os padrões do CAQ (Custo Aluno Qualidade);

1.5. Assegurar, no prazo de vigência deste PME, padrões mínimos de infraestrutua para o fi.rncionamento adequado das

instituições de Educação Infantil (creches e pré-escolas) municipais que assegurem o ateodimento das características das

distintas faixas etárias e das necessidades do processo educativo quanto a:

a) espaço intemo, com iluminação, insolação, ventilação, visão para o espaço extemo, rede elétrica e segurança, água

potável, esgotamento sanitário; b) instalações sanitárias e para a higiene pessoal das crianças; c) instalações para Preparo

e/ou serviço de alimentação; d) ambiente interno e externo para o desenvolvimento das atividades, conforme as diretrizes

curriculares e metodologia da Educação Infantil, incluindo o repouso, a expressão li\Te, o movimento e o brinquedo; e)

mobiliários, equipamentos e materiais pedagógicos; f) quadra coberta; g) adequação às caracleristicas das crianças

especiais;

[.6. Manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas às normas de acessibilidade, programa nacional de

constmção e reestrutuação de escolas, bem como, de aquisição de equiPamentos, visando à expansão e à melhoria da

rede fisica de escolas públicas de educação irfantil;

l.?. Ampliar a oferta às crianças de 0 à 3 anos de idade, através da construção de duas novas creches num prazo de quatro

anos, a contar da aprovação deste plano em parceria com o Estado e União;

1.8. Ampliar a ofena às crianças de 4 e 5 anos de idade, através da construção de uma unidade de ensino infantil, bem

como ampliação e adequação das unidades de educação infantil no prazo de dois anos, a paíir da aprovação deste plano

em parceria com o Estado e União, priorizando este atendimento nas Escolas Municipais;
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1.9. lmplementaÍ avaliação da educação infantil, a ser realizada a cada 2 (dois) anos, com base em parâmefros nacionais

de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura fisica, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos,

a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes;

l.10. Preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes escolares, garantindo o atendimento da

criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que atendam a parâmetos nacionais de qualidade, e a

articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do (a) aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no ensino

fundamental;

Ll L Oponunizar e asseguraÍ em colaboração com os outros entes federados, o acesso à rede mundial de computadores

em banda larga, possibilitando a relação computadores/crianças nas instituições de Educação lnfantil, promovendo a

utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação como mais um ambiente de aprendizagem;

Indicador

2 A - Número de crianças e adolescentes de 06 e 14 anos matriculados no Ensino Fundamental/pelo total de população

desta faixa etrâ.qia X 100.

2 B- Quantidade de alunos no Ensino Fundamental com idade adequada/ pelo total de matrículas no Ensino Fundamental

x 100.

2 C - Quantidade de alunos no Ensino Fundamental com defasagem idade/fase/ano/ total de matriculas no Ensino

Fundamental X 100.

2 D- Quantidade de alunos no Ensino Fundamental com repetência/total de matriculas no Ensino Fundamental X 100.

2 E - Quantidade de alunos no Ensino Fundamental com abandono/total de matriculas no Ensino Fundamental X 100.

Estratégias

2.1. Consolidar a identidade do Ensino Fundamental, aperfeiçoando a concepçâo curricular que proporciona formaçâo

geral e específica;

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

2.3. Estimular o acesso às tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira aíiculada, a organização do tempo e das

atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitáÍio, considerando as especificidades da educação especial e das

escolas do campo;

2.4. tncentivaÍ a paíicipação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares dos filhos por meio

do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias;

2.5. GaÍantir relação professor/aluno, infraestrutura e material didático adequado ao processo educativo, considerando as

caracteristicas das distintas faixas etárias, conforme os padrões do CAQ (Custo Aluno Qualidade);

2.6. Reduzir em 1007o (cem por cento) a distorção idade/ano, com qualidade na aprendizagem;

2.7. Reduzir em 100% (cem por cento) a repetência e a evasâo no ensino fundamental, primando pela qualidade da

Educaçâo
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2.8. Estabelecer, no prazo de um ano após aprovação deste plano, padrões mínimos de infraestrutuÍa para o ensino

fundamental, compatíveis com o tamanho dos estabelecimentos e com as realidades regionais, incluindo: a. Espaço,

iluminação, insolação, ventilação, água potável, rede eléfiica, segurança e temperatura ambiente; b. Instalações sanitárias

e para higiene; c. espaços para espoíe, recreação, biblioteca e serviço de merenda escolar; d. Adaptação dos ediflcios

escolaÍes paÍa o atendimento dos alunos deficientes; e. Atualizção e ampliação do acervo das bibliotecas; f. Mobiliários,

equipamenlos e materiais pedagógicos; g. Quadra coberta;

2.9. Garantir que o número de alunos em sala de aula não ultrapasse o limite de espaço mínimo a que cada aluno tem

direito, possibilitando ao professor trabalhar em um ambiente propício à realização do ensino;

2.10. Garantir alimentação saudável e de qualidade, promovendo capacitações para nutrição escolar, valorizando

costumes alimenlares da região e garantindo a compra de 30% da alimentação escolar oriunda da agricultura familiar,

conforme Programa Nacional de Aquisição de Alimentos - PNAA e Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

2.1 l. Manter e buscar a permanência constante do aluno na escola, proporcionando um ensino de qualidade, garantindo o

rendimento escolar do aluno por ano ou por ciclo respeitando as especificidades e as demandas da comunidade, a partir do

primeiro ano do Plano.

2.12. Retomar e efetivar o uso da Ficha de Controle do Aluno Infrequente - FlCAl, com vistas a Íeverter os quadros de

baixas frequências, baixo aproveilamento escolar, evasão e distorção idade-ano;

2.13. Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com as áreas de Saúde, da Assistência

Social, Conselho Tutelar e do Ministério Público;

2.14. Melhorar o aproveitamento dos alunos do ensino fundamental, de forma a atingir nÍyeis satisfatórios de

desempenho e avaliados pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Btisica.

META 3 : Alfabetizar todas as crianças até o máximo 8 anos de idade até o final deste PME

Indicador

3 A - Quantidade de crianças alfabetizadas ao Íinal do 3o ano do Ensino Fundamental pelo total de crianças matriculadas

no 3o ano do Ensino Fundamental.

Estratégias:

3.1. Estruturar o Ensino fundamental de 9 anos a fim de garantir alfâbetização plena de todas as crianças, no máximo, até

o final do 3" ano;

3.2. lncentivar a utilização de avaliação formativa e processual como estratégia de acomPaúamento do desempenho do

aluno e aprimoramento do trabalho pedagógico;

3.3. Elaborar e implementar plano plurianual de formação e atualização de docentes e profissionais da educaçâo para

atuação no Ensino Fundamental de nove anos, de acordo com as orientações legais vigentes.

3.4. OportunizÀr aos docentes e prohssionais da educação, acesso a cursos e formação continuada, visando ao

aprofundamento de estudos e o atendimento das demandas decorrentes do trabalho pedagógico desenvolvido em sala de

aula.
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3.5. Garantir que todas as escolas organizadas em Ciclos de Formaçâo Humana tenham o Coordenador Pedagógico e

Coordenador de Ciclo/Professor Articulador em todos os ciclos, com espaço fisico específico e adequado para atendeÍ a

demanda.

META 4 - Garantir em parceria com a União e o Estado a ofena de Ensino Médio a l00oá da demanda, com acréscimos

anluais de 25Yo até 2017 .

Indicadores:

4 A- Número de matriculas no eosino médio em relação a população escolariável.

4 B- Percentual da população de I5 a l7 anos do Ensino Médio aprovados no município.

4 C- Percentual da população de l5 a l7 anos do Ensino Médio reprovados no municipio

4 D- Percentual da população de l5 a [7 anos do Ensino Médio Desistente no município

Estratégias:

4.1 . Articular com a SEDUC-MT a relação professor/estudante, infraestrutura e material didático adequado ao processo

educativo, considerando as características desta etapa de ensino, conforme os padrões do CAQ -Custo Aluno Qualidade;

4.2. Consolidar a identidade do Ensino Médio, aperfeiçoando a concepção curricular que proporciona formação geral e

específica;

4.3. Fomentar através da SEDUC-MT e os lFs programas de educação e de cultura para a população urbana e do campo

para jovens, na faixa etária de I 5 (quinze) a l7 (dezessete) anos, e de adultos, com qualificação social e profissional para

aqueles que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar;

4.4. Foíalecer políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou quaisquer formas de discriminação, criando

rede de proteçâo contra formas associadas de exclusão, respeitando-se sempre os direitos e garantias fundamentais da

Constituição da República, em especial à liberdade de consciência;

4.5. Estimular a participaçâo dos adolescentes jovens e adultos nos cursos das áreas tecnológicas e científicas;

4.6. Fomentar atrayés da SEDUC-MT e os lFs a expansão das matrículas gratuitas de Ensino Médio Integrado à

Educaçâo ProÍissional, observando-se as peculiaridades das populações do campo, e das pessoas com deficiência.

4.'7. Ofenar, em parceria com Estado e União, cursos profissionalizantes presenciais e a distância, com elevação da

escolaridade, para atender demandas específicas, especialmente as comunidades do campo, trabalhadores que atuam em

setores econômicos sazonais e adolescentes em processo de ressocialização.

4.8. Fonalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência na escola por parte dos beneficiários

de programas de assistência social e transferência de renda, identificando motivos de ausência e baixa frequência e

garantir em regime de colaboração, a presença do aluno e o apoio â aprendizagem.

Meta 5. [:omentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da

aprendizagem de modo atingir as seguintes médias no IDEB:

IDEB 2015 2017 20t9 2021

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 5,2 5,5 5,7 6,0

Anos finais do Ensino Fundamental 4,'l 5,0 5,2 5,5
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Anos Iniciais do Ensino Fundamental 4,3 4,7 5,0 5,2

Indicadores

5 A- Média do IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental

58- Média do IDEB nos anos finais do ensino fundamental.

Estratégias:

5.1. Assegurar que todas as modalidades teúam desencadeado o processo para a elaboraçâo do seu projeto político -
pedagógico, com observância das Diretrizes Curriculares e/ou politicas estadual e municipal, com efetiva participação da

comunidade; (nova)

5.2. Ofenar curso de formação continuada aos profissionais da Educação, prioritariamente no local de trabalho, de forma

articulada e integrada com a prática no contexto do processo educativo; (nova)

5.3. Implantar proposta Cunicular do Ensino Fundamental nos três primeiros anos de vigência do PME e implementar

durante a vigência do mesmo, conforme estabelecido nas Diretrizes Pedagógicas para a Educação Básica e Base Nacional

Comum dos Currículos com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos para cada ano do Ensino

Fundamental, respeitada as diversidades Regionais Estadual e Local;(nova)

5.4. Orientar as politicas das redes públicas de ensino, de forma a buscar atingir as metas do IDEB, diminuindo a

diferença entr€ as escolas com menores Índices e a média nacional, através do apoio e uso dos resultados das avaliações

nacionais pelas escolas e redes de ensino para a melhoria de seus processos e práticas pedagógicas, garantindo a equidade

da aprendizagem e reduzindo as diferenças entre as médias dos índices da rede estadual e municipal até o último ano de

vigência deste PME.

Meta 6: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da

aprendizagem, de modo atingir as médias com melhoria da proficiência no Exame Nacional do Ensino Médio, de forma a

alcançar em dois anos, 50% da participação dos estudantes concluiotes do ensino médio, e 80% até o final da vigência

deste plano.

lndicadores:

6 B- numero de alunos que terminaram o Ensino Médio e realizaram o ENEM pelo total de alunos que terminaram o

Ensino Médio

EstÍatégias:

6.1. Estabelecer e implantar, mediante pactuação Interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e base

nacional comum dos cuniculos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para

cada ano do ensino médio, respeitando a diversidade regional, estadual e local;
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6.2. Assegurar que no quinto ano de vigência deste plano, pelo menos 70% (setenta por cento) dos (as) alunos (as) do

ensino médio tenham alcançados o nivel suficiente de aprendizagem em relação aos düeitos e objetivos de aprendizagem

e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável;

6.3. lnduzir processo contÍnüo de auto avaliação das escolas de educação básica, por meio da constituição de instrumentos

que orientem as dimensões a serem foíalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento esfiaté8ico, a melhoria

continua da qualidade educacional, a formação continuada dos profissionais da educação e o aprimoramento da gestão

democrática;

6.4. Formalizar e executar os planos de ações articuladas (estado e município) dando cumprimento às metas de qualidade

eslabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de apoio técnicos e Íinanceiros voltâdas à melhoria da

geslão educacional, à formação de professores, e demais profissionais de educação, à ampliação e ao desenvolvimento de

recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura Íisica da rede escolar pública;

6.5. Panicipar da busca ativa da população de l5 a 19 anos que se encontra fora da escola, para sua inserção no ensino

médio, numa articulação entre a SecÍetaria Municipal de Educação, Assistência Social e Saúde, Conselho Tutelar e a

Secretaria de Estado de Educação;

6.6. Desenvolver ações aniculadas entre SEDUC, SMECDL, Assistência Social, Conselho Tutelar e Secretaria de

Esporte com objetivo de diminuir o índice de evasão e Íepetência escolar no Ensino Médio;

ó.7. Estimular parcerias entre SEDUC, §MECDL, Assistência Social, Conselho Tutelar e SecretaÍia de Esporte na

criação de programas de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas pelos adolescentes e jovens;

META 7 - Oferecer, no minimo,25%o (vinte e cinco por cento) das matrÍculas de educação de jovens e adultos, nos

ensinos fl:ndamental e médio, na forma integrada à educação profissional.

lndicador

? A - Percentual de matrículas de educação de jovens e aduhos no Ensino Fundamental na forma integrada à educação

profissional.

Estratégias

educação básica;

7.2. Expandir as matriculas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a formaçâo inicial e continuada

trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador e da

trabalhadorai

7.3. Fomentar a integração da educação dejovens e adultos com a educação profissional, em cursos planejados' de acordo

com as caracteristicas do público da educação de jovens e adultos e considerando as especificidades das populaçôes

itinerantes e do campo, nas diversas modalidades educativas;

7.4. Ampliar as oponunidades proÍissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo nivel de escolaridade, por meio

do acesso à educação dejovens e adultos articulada à educação profissional;

www.jaciara.mt.gov.br
(56) 3461-7900
Àv. Antônio Ferreira Sobrinho, 1,O75

Centro - Jaciara-MT // 7882O-OOO

JAC A
coxrrrüioo uü NOv^

ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

7.1. ManteÍ em parceria com a União, Estado e Municipio programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à

conclusão do ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a continuidade e conclüsão da

#l
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7.5. Buscar parceria com a União para reestrutuÍação e aquisição de equipamentos e mobiliários voltados à expansão e à

melhoria da rede ÍIsica de escolas públicas que atuam na educação de jovens e adultos integada à educação profissional,

garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência;

7.6. Estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando a formação básica e a preparação

para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações entre teoÍia e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da

tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e ô espaço pedagógicos adequados às características

desses alunos e alunas;

7.?. Fomentar a ofena pública de formação inicial e continuada para lrabalhadores e trabalhadoras articulada à educação

de jovens e adultos, em regime de colaboração e com apoio de entidades privadas de formação profissional vinculada ao

sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na

modalidadel

7.8. Orientar a expansão da ofeía de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional, de modo a atender

às pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e das

professoras e utilização de diretrizes nacionais;

7.9. lmplementâr mecanismos de reconhecimento de saberes dos joyens e adultos trabalhadores, a serem considerados na

aÍiculação curricular dos cursos de formação inicial e continuada e dos cursos técnicos de nlvel médio.

META I - Ofertar vagas de Educação de Jovens e Adultos - EJA para 100% (cem por cento) da demanda existente até o

flnal deste PME.

lndicador.

8 A - Número de demanda de Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental e médio do município/ pela

população dejovens e adultos do município X 100.

Estratégiâs:

E.l. Estabelecer parceria com Estado para a realização de mapeamento e busca ativa de jovens e adultos fora da escol4

com as áreas de assistência social, saúde e proteçâo à juventude, por residência ou local de trabalho, visando identificar a

demanda e programar a oferta da EJA desde a alfabetização ao ensino médio;

8.2. Alfabetizar todos os jovens e adultos no municÍpio com garantia da continuidade da escolarização básica em todos os

tumos, conforme a necessidade até o término deste plano;

E.3. Garantir a relaçâo pÍofessor/estudante, inÍiaestrutura e materiais didáticos adequados ao processo educativo,

considerando as caracterlsticas da demanda da EJA, conforme os padrões do CAQ - Custo Aluno Qualidade e com a

agenda territorial Municipal.

8.4. Carantir acesso gratuito a exames de cenificação de conclusão e/ou de prosseguimento de estudos nos ensinos

fundamental e médio.

8.5. Estabelecer parcerias entre União, Estado e Município, envolvendo SecretaÍias de Educação, Saúde, Assistência

Social, Ambiental, Cultura e Desporto, executando ações de atendimento ao estudante da EJA por meio de programas

suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fomecimento Sratuito de óculos
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8.6. Estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores, públicos e privados e os sislemas de

ensino para promover a compatibilizaçâo dajomada de trabalho dos empregados com a ofeía das ações de alfabetização

e de educação dejovens e adultos.

8.7. Apoiar o Fórum Permanente de Debates de Educação Jovens e Adultos para que realize, anualmente, em todos os

sistemas de ensino a paÍir da aprovação deste plano, levantamento e avaliação de experiências em alfabetização e demais

etapas da educação dejovens e adultos, buscando o continuo aperfeiçoamento dos programas públicos oferecidos.

8.8. Garantir imediatamente após a aprovação deste plano, a paÍicipação conlínua do Fórum Permanente de Debates de

Educação Jovens e Adultos, nas discussões de propostas e diretrizes para EJA, bem como, nos processos de avaliação e

acompaúamento de programas, Íssegurando o cumprimento das metas deste Plano;

8.9. Garantir salas anexas equipadas, no campo, para atender alunos da modalidade de Educaçâo de Jovens e Adultos -

EJA com aulas presenciais;

8,10, Assegurar um profissional técnico para atender as necessidades de pais alunos cujo os filhos menores de l0 anos

necessitem de acompanhamento enquanto estudam para que não haja desistências.

META 9 - Universalizar, para a população de 0 (zero) a l7 (dezessete) anos com deficiência, transtomos globais do

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de

recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.

Indicadores

9 A- Número de estudantes com deficiência, Eanstornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação

alendidos em Íelação a população total de população com deficiência, transtomos globais do desenvolvimento e altas

habilidades ou superdotação do município.

9 B- Número de escolas no município com Sala de Recursos em relação ao número de escolas do município.

Estratégias:

9.t. Estabelecer parceria com o Estado para realizÀr o mapeamenlo e busca ativa de pessoas com deficiência fora da

escola, em parceria com as áreas de assistência social e saúde, por residência ou local de trabalho.

9.2. Oferecer espaços fisicos com adequaçâo de acessibilidade aos diversos tipos de deficiências, para garantiÍ o acesso e

a permanência dos (as) alunos (as) com deficiência por meio da adequação arquiletônica, da oferta de transpoíe acessÍvel

e da disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto

escolar, em todas as etapas, nÍveis e modalidades de ensino, a identificação dos (as) alunos (as) com altas habilidades ou

superdotação, além de inclut os profissionais da educação que tenham algum tipo de necessidade especial.

9.3. Promover, no prazo de vigência deste PME, a universalização do atendimento escolar à demanda manifesta pelas

famÍlias de crianças de 0 (zero) a 3 (Eês) anos com deficiência, ranstomos globais do desenvolvimento e altas

habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as

dÍetrizes e bases da educação nacional;

9.4. Garantir a ofeía de educação inclusiva, no contra tumo vedado à exclusão do ensino regular sob alegação

deficiência e promovido à articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado;
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9.5. Garantir salas de recursos multifuncionais e ofertaÍ a formação continuada de professores para o atendimento

educacional especializado nas escolas urbanas, do campo, da rede pública e privada de educação básica sempre que se

fizer pertinente ou necessário.

9.6. Promover a articulação intersetorial entre órgãos e polÍticas públicas de saúde, assistência social e direitos humanos,

em parceria com as familias, com finalidade de desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do

atendimento escolar, na educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e transtornos globais do

desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarizâção obrigatória, de forma, a asseguÍar a atenção integral

ao longo da vida, conveniando instituições filantrópicas que trabalham com esse fim;

9.7. Garantir atendimento educâcional especializado em salas de recursos multifuncionais, escolas ou serviços

especializados, públicos ou conveniados, nas formas complementar e suplementar, a lodos (a§) alunos (as) com

deficiência, transtomos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou supeÍdotaçâo, matriculados na rede pública de

educação básica, conforme necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a família e o aluno;

9.8. Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos, no período diurno para contemplar os estudantes com deficiênci4

transtomos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou supeÍdotação.

9.9. FortaleceÍ o atendimento especializado aos estudantes da educação especial inclusos na Educação de Jovens e

Adultos.

9.10. Ampliar e fortalecer o atendimento individualizado aos estudantes que tenham impedimento comprovado por meio

de laudo médico.

9.1l. Atender a demanda pelos serviços e apoios especializados como complementação do processo de escolarização.

9. t2. Expandir o atendimento às pessoas com surdez, garantindo intérprete de LÍngua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para

estudântes surdos nas salas regulares, inveslindo na formação de recursos humanos, em parcerias com as IES públicas e

organizações não governamentais.

9.13. Fortalecer e ampliar transporte adaptado paÍa estudantes com deficiência das escolas urbanas e do campo.

9.14. Capacitar os profissionais da educação das unidades escolares estaduais e municipais, bem como, assessores

pedagógicos estaduais e equipe Técnica Pedagógica da SMECDL, para que se assegure, na proposta pedagÓgica, a

inclusão dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou suPerdotação.

9.15. Disponibilizar liwos de literatura e didáticos em Braille, falados e em caracteres ampliados, às escolas que têm

estudantes cegos e de baixa visão, bem como, liwos adaptados para alunos com deficiência fisica, por intermédio de

parcerias com instituições de assistência social, cultura e organizâções não governamentais, União, Estâdo e Município.

9.16. Estabelecer parcerias com a área de saúde e assistência social do Estado e MunicÍpio, previdência e outras

instituições civis afins, paÍa aplicar testes de acuidade visual, auditiva e demais exames especializados nos estudantes das

instituições de educação básica.

9.1?. lmplantar, em parceria com as Secretarias de Saúde e de Assistência Social, programas de orientação e

acompanhamento às famílias dos estudantes com necessidades educacionais especiais.

9.1E. Apoiar açôes e programas de inclusão digital às pessoas com necessidades educacionais especiais.

9.19. Oferecer qualificação profissional por polo aos estudantes com deficiências, transtomos globais do desenvolvimento

e altas habilidades ou superdotação, considerando as demandas locais e visando sua colocaçâo e permanência no mercado

de trabalho, em parceria com organizaçôes governamentais e não govemamenrais
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9.20. Elaborar estudos e assegurar monitor ou cuidador dos alunos com necessidades de apoio nas atividades de

higienização, alimentação e locomoção, entre outras, que exijam auxílio constante no cotidiano escolar de acordo com a

legislação vigente.

9.2 [. Promover parcerias com instituições comuniúrias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas

com o poder público, a fim de favorecer a panicipação das famílias e da sociedade na construção do sistema educacional

inclusivo.

9.22. GarantiÍ parcerias com equipes multidisciplinares para diagnosticar possíveis deficiências, §anstornos globais do

desenvolvimento e altas habilidadeVsupeÍdotação.

9.23. Garantir equipamentos, mobiliários e materiâis pedagógicos adequados para atendimento de alunos com deficiência

no ensino regular.

META l0 - OfertaÍ educação básica a toda população escolarizável que mora no campo, em escolas do e no campo, até o

final deste PME.

lndicadores

l0 A - Número de alunos que moram no campo e são atendidos na escola do campo/número de alunos do campo que

frequentam Educação básica X 100.

l0 B - Número de alunos que mora no campo e fiequenta a escola de Ed. Básica na área urbana./número de alunos do

campo que frequentam a Educação básica x 100.

Estratégias

l0.l . Estabelecer parcerias Estado/municípios para a realização de mapeamento a cada dois anos para busca ativa de

estudantes fora da escola em parceria com as áreas de assislência social, saúde e demais instituições de assistência ao

homem do campo, por residência ou local de trabalho.

10.2. Carantir relação professor/criança, inffaestrutura e material didático adequado ao processo educativo, considerando

as características das distintas faixas etárias, conforme os padrões do CAQ - Custo Aluno Qualidade.

10.3. Universalizar a ofeía da educaçâo básica no e do campo, respeitando as peculiaridades de cada região, com

infraestrutura apropriada, estimulando a prática agrÍcola e tecnológica com base na agroecologia e na socioeconomia

solidária.

10.4. Continuar a oferta dos anos iniciais do Ensino Fundamental para as populações do campo nas próprias

comunidades rurais.

10.5. lmplementaÍ e garantir cursos profissionalizantes nas escolas do campo, de acordo com a demanda, com

profissionais capacitados nas áreas técnicas, atendendo a singularidade de cada região e suas diferentes formas de

produção, por intermédio de parcerias firmadas entre as diferentes esferas de govemo e outros órgâos e instituições,

visando à sustentabilidade no uso da tena de forma equilibrada e outras demandas locais.

10.6. Destinar fuea especifica às práticas agroecológicas, oportunizando ação pedagógica nas escolas do campo.

10.7. Garantir o transporte escolar, em regime de colaboração entre União Estado e Município atendendo aos princípi

bfuicos de segurança exigidos pelo Depaíamento Estadual de Trânsito (DETRAN) e as normas de acessibilidade q
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garantem segurança aos alunos com deÍiciências, levando em consideração o tempo de permanência e idade mínima dos

alunos assegurando que cada ente assuma suas responsabilidades de forma a garantir a escolarização dos alunos oriundos

da zona rural.

10.8. GarantiÍ o transpoíe escolar, em regime de colaboração enÍe União, Eslado e MuniciPio atendendo aos princípios

básicos de segurança exigidos pelo DepaÍamento Nacional de TrAnsito (DENATRAN) e as normas de acessibilidade que

garantam a segurança das crianças com deficiência, levando em consideraçâo o tempo de permanência e idade mÍnima

dos alunos e assegurando que cada ente assuma suas responsabilidades de forma a gardntir a escolarização dos alunos

oriundos da zona rural e urbana quando houver necessidade, colforme legislação vigente.

10.9. ElaboraÍ, implantar, implementar e avaliar a proposta curricular para a Educação Infantil que respeite a cultura do

campo e a Educação Ambiental, Educação Indígena, Educação Especial, Diversidade Émico Racial;

10.t0. Garantir a permanência e funcionamento das escolas do/no campo e que sejam respeitadas as especificidades dos

povos do campo.

l0.l l. Garantir as instalações da Escola Municipal Agrícola para formação da Escola do Campo, que atenda a população

campesina, levando em conta sua cultura e diversidade até 2019;

10.12. Garantir o cumprimento da LDB e das Politicas Públicas para atendimento da Educação Básica do e no Campo até

2019.

META ll - Oferecer até 2024, Educaçâo lntegral em jomada ampliada em no mínimo, l07o das escolas públicas do

municipio de modo a atender 9,80lo dos alunos da Educação Básica.

Indicadores

I I A- Número de estudantes matriculados na Educação Básica com carga horária entre 5 a 7 horas diárias/número de

matrÍculas na Educação Básica X 100.

I I B - NúmeÍo de escolas de Educação Básica com carga horária enÍe 5 a 7 horas diárias/ número de escolas na

Educação Básica no municÍpio X 100.

Estratégias:

I l.l. Promover, com o apoio da União, a ofena de educação básica pública em tempo integral, por meio de atividades de

acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência

dos (as) alunos (as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante

todo o ano letivo, com a ampliaçâo progressiva da jornada de professores em uma única escola;

ll.2.Instituir,emregimedecolabolação,programadeconstruçãodeescolascompadrãoarquitetônicoedemobiliário

adequado para atendimento em tempo integÍal, prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação de

vulnerabilidade social;

I 1.3. tnstitucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de ampliação e reestÍuturação das cscolas

públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática' esPaços pala atividades

cuhuais,bibliotecas,auditórios,coziúas,refeitórios'banheiroseouÍosequipamentos'bemcomo'daproduçãode

material didático e da formação de recursos humanos para a educação em temPo integÍal;

I 1.4. Atender às escolas do camPo, na oferta de Educação IntegÍal em Jornada Ampliada' com base em consulta prévia

informada, considerando-se as peculiaridades locais
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I t.5. Fomentar a aÍiculaçâo da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e com equipamentos

públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus e teatÍos;

I 1.6. CarantiÍ que todos profissionais de Educação que atendem no contra turno tenha formação inicial e continuada aIé o

final deste plano.

META f2- Fomentar o fortalecimento das lES, mediante realização de parcerias que possam reverter simultâneamente

paÍa a formação de profissionais de nível superior e o atendimento das demandas e necessidades das instituiçÕes

educacionais do municiPio.

lndicador

12 A - Proporçâo de docências que possuem foÍmação superior compatível com a área de coúecimento que lecionam na

educação básica

Estratégias

12.1. tncentivar a realização de estudos e pesquisas que contribuam para o aprimoramento do trabalho pedagógico e

melhoria da qualidade da educação do município;

12.2. Estabelecer parcerias com universidades, sistemas de ensino e instituições de Ciência e Tecnologia. de forma a

incrementar o desenvolvimento nas áreas científica, social, cultural e econÔmica, atÍavés de projetos de pesquisa, de

extensão e de abrangência social;

12.3. Estimular o desenvolvimento e a consolidação de cursos de pós-graduação nas IES (lnstituto de Educação

superior), visando à formação cada vez mais qualiÍicada de proÍissionais e de docentes nas diversas áreas;

12.4. Formar parceria e incentivar a criação de cursos em nível superior, destacadamente à que se refere em formação em

licenciatura e demais áreas do coüecimento, considerando a necessidade do municÍpio;

12.5. Possibilitar a inclusão no ensino superior de afio descendente, indígena, com deficiência, ranstornos globais do

desenvolvimento, ahas habilidades e supeÍdotaçâo;

12.6. Garantir a criação de conselhos universitários para acompanhamento e controle social das atividades das IES

(Instituto de Educação superior), visando assegular a sociedade o retomo dos resullados das pesquisas, do ensino e da

extensão;

12.7. Estimular a inclusão de representantes da sociedade civil organizada nos conselhos universitários;

12.8. Ampliar em looÁ anualmente, a partir da aProvação deste plano, o número de bolsas nas IES pala garantir acesso e

permanência dos alunos de baixa renda, tendo como contrapaÍida dos beneficiados a prestação de serviço para a própria

instituição ou para atendimento de demandas sociais;

12.9. Buscar parcerias para implantar no mínimo 05 cursos de Educaçâo Profissional Tecnológica e 07 de pós-graduação

através da IES até o final da vigência deste plano;

12.10. Apoiar os cursos de graduação e pós-graduação à distância priorizando as universidades públicas, a partiÍ da

aprovação deste planol

l2.ll. Buscar parceriâs com órgãos federais para a qualificação em pÓs-graduação (mesüado e doutorado), vi

estimular a qualificação de docentes das escolas públicas;
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12.t2. Estimular a inclusão, nos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas, de parcerias e projetos envolvendo

professores e alunos de licenciaturas de Ensino Superior, com vistas à capacitação dos docentes e proÍissionais da escola;

12.13. Observar, no que diz respeito à educação superior, as metas estâbelecidas nos capítulos referentes à educação,

formação de professores, educação especial e educaçâo dejovens e adultos.

META l3 - Assegurar e ampliar em regime de colaboraçâo entre união, estado e municipio, com qualidade, os programas

de formaÇão inicial e continuada, promovendo o acesso de todos os pÍofissionais da educação do município.

Indicadores

l3 A - Número de curso de graduação e pós-Sraduação voltado para a educação no municÍpio.

l3 B - Número de professores que atuam na Educação que realizam formação continuada.

l3 C - Número de profissionais não docentes que atuam na Educação que realizam formação continuada

Estratégias

13.1. Assegurar a formação profissional para desenvolvimento da pessoa do educador enquanto cidadão e profissional, o

dominio dos conhecimentos objeto de trabalho com os alunos e dos métodos pedagógicos que promoYam a

aprend izagem ;

13.2. Estabelecer parceria com as instituiçôes de nível superior do município ou da região, para a ofeía de cursos de

licenciaturas conforme as necessidades locais;

13.3. Carantir cursos de formação continuada para os profissionais da educação que já atuam nas escolas de ensino

regular, para trabalhar com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais;

13.4. Incluir nos currículos e progmmas dos cursos de formaçâo de profissionais da educação, lemas específicos de

inclusão, Direitos Humanos, diversidade ambiental, cultural, socioeconômica e étnico-racial;

13.5. Garantir, já no primeiro ano de vigência deste plano, que os sistemas estaduais e municipais de ensino manteúam

pÍogramas de formação continuada de professores em todas as áreas do conhecimento e demais profissionais de

educação contando com a parceria das instituições de ensino superior sediadas no município ou regiâo;

1J.6. Fortalecer a formação continuada dos profissionais de educação através da criação do centro de formação dos

profissionais da educação no município

13.?. Ofertar através de parceria com instituiçôes de nivel superior programas de pós-Sraduação e pesquisa em educação

observando as necessidades das unidades de ensino;

13.g. Identificar e mapear, nos sistemas de ensino, pessoal técnico e administrativo que necessitam de formação

profissional;

13.9. Elaborar e implemenfar, no prazo de dois anos a partir da vigência deste plano, em parceria com a união, estado e

município programas de formação profissional (PRoFUNCIONÁRIo) para os não docentes;

13.10. Garantir entre 33,3370 da carga horária dos professores efetivos e contratados para a preparação de aulas,

avaliações e reuniões pedagó8icas, conforme o artigo 3'l daLei 930/03 dejulho de 2003;

l3.ll. Garantir a participação dos profissionais da educação em Congressos Educacionais, Municipais, Estaduais e

Nacionais e em assembleias de sindicato que o represente;

wwur.iaciara.mt.gov.br
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13.12, Disponibilizar verbas para desenvolvimento de pesquisas e diwlgação na área da educaçâo assim como formação

continuada para além da sala do educador;

13.13. Reestruturar e equipar a biblioteca municipal com acervo atualizado e lotar profissional com formação na área;

13.14. Carantir, a partir do l" ano de vigência do plano, a formação de todos os profissionais da educação para trabalhar

com a informática educacional/ inclusão digital, a ser desenvolvido pelo Núcleo Tecnológico Municipal, disponibilizando

atendimento nos periodo matutino, vespeíino e notumo e finais de semana; num prazo de 3 anos;

t 3.15. Implementar programas de orientação à prevenção de doenças funcionais, garantindo tratamento gratuito adequado

a todos os profissionais da educação:

13.16. Garantir aos docentes contratados hora de Eabalho pedagógica, garantindo 33,33% da jomada de trabalho aos

PÍofissionais contratados receberem lO(dez) horas pedagógicas até 2018;

13.17. Ofertar qualificação permanente para todos os profissionais da educação;

13.18. Oferecer cursos de formação continuada sobre história e cultura Afro-brasileiras e relações étnico raciais e

indlgenas aos profissionais da educação;

13.19. Oferecer formação continuada aos profissionais da educação pública e privada refer€nte à Educação Ambiental,

Educação Indígena, Educaçâo Especial, Direitos Humanos, Diversidade Emico Raciali

13.20. Acompanhar e avaliar a formação docente inicial e continuada dos profissionais da educaçâo.

META 14 - Desenvolver Programas de Qualidade de Vida, prevenção, atendimento à saúde aos profissionais da

educação, durante a vigência deste Plano.

Indicador l4 A- Programa de Qualidade de Vida implantado.

Indicador l4 B- Número de profissionais da educação pelo número de profissionais paÍticipantes do programa.

JA ArÉr
§â cô{írú,roo ,)u rov^ Hrtónr

Estratégias:

l4.l- GarantiÍ parcerias com as instituições públicas de saúde e assistência social para imPlantação do ProgÍama

Qualidade de Vida;

14.2- Oferecer o Programa de Qualidade de Vida a todos os profissionais da rede pública em parceria com a rede estadual

de ensino incluindo os ativos e inativos; 14.3- Garantir infraestrutura e equipamentos necessários para o desenvolvimenlo

das atividades do pÍogÍama;

14.4- Realizar levantamento e análise dos motivos que acaÍretam o número elevado de profissionais da Educação em

situação de desvio de função legal;

14.5- Encaminhar e acompanhar os profissionais da educação em desvio de função legal para o Programa de Qualidade

de Vida;

14.6- Realizar o processo legal juntamente com o jurídico e Recursos Humanos aos profissionais da Educação de

readaptação que estiver nesta condição por mais de 02 (dois) anos.

14.7 - Realizar o processo legal juntamente com o jurÍdico, PREVJAC e RecuÍsos Humanos aos profissionais da

Educaçâo que estão em afastamento por doença por mais de 2 (dois) anos para viabilizar o processo de aposentadoria.

14.8- Garantir a todos os profissionais da educaçâo encaminhados pâra Íeadaptação a avaliação de uma Junta Médica.

www.jaciara.mt.gov.br
(66) 3461-79OO
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META 15 - Carantir salários condignos, equiparação salaÍial a todos os proÍissionais da educação, tomardo como

referência o piso salarial profissional nacional, definido em lei federal, nos termos do inciso VUI do aí.206 da

Constituição Federal e/ou conforme a Lei do piso profissional nacional I 1.738/2008.

lndicador

l5 A- Percentual do piso salarial nacional pago aos profissionais da educação do magistério no município

Estratégias

l5.l Garantir que até o ano de 2020 seja equiparado o Piso Municipal dos Profissionais da Educação ao Piso Nacional

independente da jomada de trabalho.

15.2. Garantir que toda verba destinada à Educação seja depositada em conta própria e gerida pelo gestor da pasta.

15.3. Garantir concursos públicos para ingÍesso na rede pública de ensino, mediante disponibilidade de vagas com posse

imediata, respeitando o plano de carreira, a habilitação e as qualificações exigida Para os caÍgos.

15.4. GarantiÍ que os profissionais de confiatos temporários da rede pública de ensino teúam dir€ito à remuneraçâo de

férias e décimo terceiro.

15.5. Assegurar 02 horas de formação conünuada semanais, computadas na hora de trabalho dos profissionais técnicos e

apoio da educação.

15.6. AsseguÍar que a rede municipal de ensino constitua seu quadro de profissionais do magistério, com 900Á de

servidores nomeados em cargos de provimento efetivo.

15.7. Assegurar que o quadro de profissionais que atuam na Secretaria Municipal de Educaçâo, nas suas diferentes

funções, seja ocupado por profissionais efetivos.

15.g. Garantir as metas pertinentes a Formação dos Profissionais e Valorização do Magistério, incluÍdos nos demais

capítulos deste Plano.

15.9. Assegurar de forma gradual, a equiparaçâo salarial entre a rede Municipal e a rede Estadual, tendo o prazo de seis

anos a paíir da aprovação deste plano'

15.10. Garantir o enquadramento dos profissionais que ingressaram na carreira com o Magistério e Íealizfraíí graduação

em cursos de licenciaturas até 2019;

l5.ll. GamntiÍ Valorização aos profissionais que atuam na função de coordenaçâo pedagógica (escola e SMECDL)'

AssessoÍamento pedagógico e Coordenaçâo de Projetos, remuneÍação com gÍatificação de acordo com o PCCS (Plano de

Cargos, Carrein e Salârios).

META 16 - Assegurar, imediatamente, após a aprovação deste PME a efetivação da Gestão Democrática da Educação no

âmbito das Escolas Públicas Municipais

Indicadores

16 A - Número de escolas públicas que realizaram a eleição diÍeta pam diretoÍ em relação ao numero de escola no

municÍpio.

Estrategias

www.jaciara,mt.gov.br
(66) 3461-79OO
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16.l Ampliar os programas de apoio, formaçâo aos conselheiros, dos Conselhos de Acompanhamento e Controle

Social do FUNDEB, Conselho Municipal de Educação, Conselho de Alimentação Escolar, Conselhos Regionais,

Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar e outros, bem como, os representantes educacionais em demais conselhos

de acompanhamento das Políticas Públicas;

16.2 Estimular a constituição e o fortalecimento de conseihos escolares como instrumenlos de participaçilo e fiscalização

da Gestão Escolar Educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições

de funcionamento autônomo, garantindo a paÍicipação da comunidade escolar;

16.3 Apoiar, técnica e fnanceiramente a Gestão Escolar mediante transferência direta de recursos financeiros à escola,

garantindo a participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicaçâo de recursos, visando à ampliaçâo da

transparência e o efetivo desenvolvimento da Cestão Democrática, em suas dimensões pedagógicas, administariva e

fi nanceira, juridica e contábil-fi nanceiral

ló.4 Estimular e ampliar a panicipação em Programas de Formação e aprimoramento da Gestão Democrática aos

Gestores das Unidades de Ensino, aos demais profissionais da Educação que compõem as lideranças das Unidades de

Ensino e aos técnicos que atuam na rede de Ensino.

16.5 Promover a autonomia financeira da Secretaria Municipal de Educação e escolas mediante repasses de recursos,

diretamente aos CDCEs dos estabelecimentos de ensino, a paíiÍ da aprovação deste plano;

16.6 Assegurar a autonomia administrativa, financeira e pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, gaÍantindo o

repasse direto dos recursos (federal, estadual e municipal) para despesas de manutenção e desenvolvimento de ensino a

paÍtir da aproYação desle plano;

i6.7 Criar e implantar o sistema de avaliação institucional e sistêmica, assegurando a participação efetiva da comunidade

escolar, órgão representante da educação do município e da categoria dos profissionais e estudantil, composta de forma

paritária, a partir da aprovaçâo deste plano;

16.8 Criar e lmplantar o Conselho Municipal de Educação a paÍir da aprovação deste plano

META 17 - Assegurar condições para execução, acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educaçâo, a partir

de sua aprovação.

Indicador

l7 A - Quantidade de acompanhamento e avaliação realizadas durante a vigência do PME

Estrategias

l7.l Constituir um Fórum Permanente a cada dois anos para acompanhamento e avaliação do presente plano, tendo como

membros representantes da SMECD, Assessoria Pedagógica, Sindicato, Conselhos Educacionais, Gestores Escolares,

Instituiçôes Religiosas e profissionais da Educação pública e privada;

17.2 Coletar dados necessários para avaliação das metas e estratégias do PME paÍa asseguraÍ a efetivação das mesmas.

licabilidade integral dos recursos financeiros públicos, destinados à Educação,META 18 - Garantir, imediatamente, a ap

conforme previsto em lei.

www.jaciara.mt,gov.br
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lndicador

l8 A - Percentual de recursos investidos na Educação Municipal anualmente

Estratégias:

18.1. GarantiÍ, imediatamente, a aplicabilidade dos recursos destinados à Educação conforme a Lei Orgânica Municipal;

18.2. Estabelecer mecanismos destinados a asseguÍar o cumprimento dos artigos 70 e7l da Lei de Diretrizes e Bases da

Educação, que definem os gastos admitidos como manutenção e desenvolvimento do ensino e aqueles que não podem ser

incluidos nessa rubrica;

18.3. Assegurar que na vigência deste plano a aplicação de, no mínimo,257o sendo acrescido o percentual, de forma

gradual, até atingir os 35%o dos recursos itnanceiros públicos à Educação Municipal;

18.4. Assegurar outras fontes de receita à Educação, incluindo a vinculaçâo de todos os tributos (impostos, taxas e

contribuições).

GABINETE DO PREFEITO MI.JNICIPAL _ EM 05 DE ABRIL DE 20I8.

ABDU L.IA HÀ M MAI)
Prefeito Mun rp 0l'7 a 2020

v
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CONSTRUINOO UMA NOVA IIISTORIA

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N'59 DE 04 DEZEMBRO OE 2017

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

cumpre.meatravésdopÍesenteencaminharaestaAugustacasedeLeisoPRoJEToDELEl

N. 59 DE 04 DE OEZEMBRO DE2O17, QUE DISPÔE SOBREA REVISÁO E ALTERAÇÃo Do

ANEXO I DO PLANO MUNtCtpAL DE EDUCAÇÂO DE JACIARA-MT, PARA O DECÊN|O 2015-

2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS INSTITUIDO PELA LEI NO 1.676/2015 DE 24 DE JUNHO

DE 2015

A pretendida autorizaçáo se faz necessária' uma vez que com o diagnóstico elaborado pela

conferência de Avaliaçáo do Plano Municipal de Educação - 2017, restou alterado o anexo l, que

tratadasMetaseEstratégiasdoPlanoMunicipaldeEducaçáoparaodecênio2015-2025,

Assimsendo,resta-nossolicitarosbonspréstimosdeVossaExcêlênciaedemaisEdis'nosentido

de que, após as necessárias apreciaçÕes, possam transformar em Lei' o Proieto' nos termos das

normas legais e procedimentos atinentes à matêria em comento'

É a justificativa

ABDU

Prefeito lclp

AO EXCELENTiSSIMO SENHOR

CLÓVES PEREIRA OA SILVA

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA - MT

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1 075

CEP: 78.820-000,.locioro-MT

óó. 34ól -7900

www. iocioro. ml.gov brIHE



ESTADO DE MATO GROSSO
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CONSTAUNOO UMA NOVA HISÍOAIÁ

PROJETO DE LEI N'59 DE 04 DE DEZEMBRO OE 2017

" DISPOE SOBRE A REVISÃO E ALTERAÇÃO OO ANEXO I DO

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACIARA.MT, PARA O

DECÊNIo 2015-2025 E DÁ oUTRAS PRoVIoÊNcIAS INSTITUíDo

PELA LEI NO 1.676/2015 DE 24 DE JUNHO DE 2015".

O PreÍeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD no uso de suas atribuiÇóes

legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores apÍovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores APROVOU e ele sanciona a seguinte Lei.

Art. 1o. Altera-se o anexo l, que trata das Metas e Estratégias do Plano Municipal de Educação para o
decênio 2015-2025 e dá outras providências, de acordo com o diagnóstico elaborado pela Conferência
de Avaliação do Plano Municipal de Educação - 2017, cujas metas e estratégias passam a vigorar nos
termos do Anexo devidamente retificado.

Art. 20. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - JACIARA , 04 DE DEZEMBRO DE2.017

ABOU OHAM MAO
oP n tpat--

lEil o, Anronro Éerrerro Soorrnno, 'l .ü75

llff crr, 78.820-000, Jocioro-MT
óó. 34ó1.7900

www iocioro mi gov br

BENEOITA NEIRE ALMEIDA DE MAGALHÃES
Secretá.ra l\.4unicipal de Educaçáo, Cultura, Desporto e Lazer -

Portaíia No. 127117 , óe 01 de junho de 2017.



:

ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

COa,lSÍBUINDO UMA NOVA HISTÔBlA

ANEXO I

METAS E ESTRATEGIAS

NIETA 1- OÍertar Educação lnÍantil para 50% das crianças de ate 3 (três) anos até o flnal da vigência deste

PME e universalizar a oferta de EducaÉo lnfaniil em pré-escolas pâra crianças de 4 a 5 anos até 2016.

lndicadores:

1 A - Número de crianças de 04 a 05 anos atendidos em relação a população desta íaixa etária X '100

1B - Número de crianças de 0 a 03 anos atendidos em relação a populaçáo desta Íaixa etáda X '100.

1.1. lnstituir mecanismo de colaboração entro selorês da educaçáo, saúde e assistência na manutenção,

expansáo, administÍação, conlrole e avaliação das instituiçóes de atendimênto das crianças de 0 a 3 anos de

idade;

1.2. AsseguÍar que todas as instituiçóes de Educaçâo lnÍantil tenham seus Projetos Politicos Pedâgógicos

(PPP) consolidados;

1.3. lmplantar no 2ô ano de vigência deste Plano a Proposla CuÍricular parâ Educação lnfantil de 0 a 5 anos

no município e implementar durante a vigência do Plano.

1.4. GaÍantir relação pÍoÍesso^criançâ, infraêstÍutuÍa e material didático adequado ao processo educativo,

considerando as caracteristicas das distintas faixas etáÍias, conforme os padróês do CAQ (Custo Aluno

Qualidede);

'1.5. Assegurar, no prazo de vigência deste PME, padrões minimos de inÍraestrutura para o funcionamento

adequado das instituições de Educação lnfantil (cÍeches e pré-escolâs) municipais que assegurem o

atendimento das características das distintas íâixas etárias e das necessidades do processo educativo

quanto a:

a) espaço interno, com iluminaçáo, insolaçáo, ventilaçáo, visão para o espaço exlerno, rede elêtrica e

seguranÇa, água potável, esgotamento sanitárioi b) instalaçÔes sanitárias e para a higiene pessoal das

crianças; c) instalações para preparo e/ou serviço de alimentaçãoi d) ambiente interno e externo para o

desenvolvimento das atividades, confoÍme as diretrizes curriculares e melodologia da Educaçáo lnfantil,

incluindo o repouso, a expressão livre, o movimento e o brinquedo; e) mobiliários, equipamentos e maleÍiais

pedagógicos; 0 quadra coberta; g) adequaçâo às caracteristicas das crianças especiais.

Av. Aniônio Ferreiro Sobrinho, ] 075
CEP: 78.820-000, .locioro-MT

6ó. 346r.7900
www. jocioro.mt.gov.br]HH

Estratégias:
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1.6. Manter e ampliar, em regime de colaborâçâo e respeitadas às normas de acessibilidade, programa

nacional de conslíução e reestruturaçáo de escolas, bem como, de aquisiçáo de equipamentos, visando à

expansáo e à melhoria da rede fisica de escolas públicas de educaçáo infantill

1.7. Ampliar a ofeÍta às crianças de 0 à 3 ânos de idade, através dâ construção de duas novas creches num

prazo de quatro anos, a contar da aprovaÇão deste plano em parceria com o Estado e Uniáo;

'1.8. Ampliar a oferta às crianças de 4 e 5 anos de idade, através da conslrução de uma unidade de ensino

infantil, bem como âmpliaçáo e adequaçáo das unidades de educação infantil no prazo de dois anos, a parlir

da aprovaçáo deste plano em parcêria com o Estado e Uniáo, priorizando este atendimenlo nas Escolas

Municipais;

1.9. lmplementar avaliação da educaçáo infantil, a ser .ealizada a cada 2 (dois) anos, com base em

parâmetros nacionais de qualidâde, a Ílm de aÍerir a inÍÍaestrutura Íísica, o quadro de pessoal, as condiçôes

de geslão, os recursos pedagógicos, a situaçáo de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes;

1.'10. PreseÍvar as especiÍicidades da êducação inÍantil na organização das redes escolares, gârântindo o

atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que atendam a parâmelros

nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinle, visando ao ingresso do (a) aluno(a) de

6 (seis) anos de idâde no ensino fundamentali

1.11. OpoÍtunizar e assegurar em colaboraçáo com os oulros entes federados, o acesso à rede mundial de

computadores em bânda larga, possibilitando a relação computadores/crianças nas instituiçÕes de Educaçáo

lníantil, promovendo a utilizaçâo pedagógica das tecnologias da inÍormação e da comunicâção como mais um

ambiente de aprendizagem;

META 2 - Universalizar o ensino fundamêntal de I (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a'14

(quatoÍze) anos e garantir que 100% dos alunos @ncluam essa etapa na idade Íecomendada, até o último

ano de vigência deste PME.

Av. António Ferreiro Sobrinho, 1.075
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lndicâdor

2 A - NúmeÍo de crianças e adolescentes de 06 e 14 anos matriculados no Ensino Fundamental/pelo total de

populâçáo desta faixa etária X 100.

2 B- Quantidade de alunos no Ensino Fundamental com idade âdequada/ pelo total de matriculas no Ensino

Fundamental X 100.

2 C - Quantidade de alunos no Ensino Fundamental com deÍasagem idâde/fase/ano/ total de malriculas no

Ensino Fundamental X 100.

2 D- Quantidade de alunos no Ensino Fundamental com repetêncialotal de matículas no Ensino

FundamentalX 100.

2 E - Quantidade de alunos no Ensino Fundamental com abandono/totâl de matriculas no Ensino

Fundamental X íoO. A
/\-
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Estratégias

2.1. Consolidar a identidade do Ensino Fundamental, aperfeiçoando a concepçáo curricular que proporciona

foÍmação geral e especiÍica;

2.2. Alfabetizar lodas as crianças, no máximo, alé o Íinal do 30 (terceiro) ano do ensino fundamental;

2.3. Estimular o acesso às tecnologias pedâgógicas que combinem, de maneirâ articulada, a organização do

tempo e das alividades didálicâs êntre a escola e o ambiente comunilário, considerando as especiÍicidades

da educação especial e das escolas do campoi

2.4. lncentivar a participaçáo dos pais ou responsáveis no acompanhamento das alividades escolares dos

Íilhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as Íamilias,

2.5. GaÍantir relaÉo proÍessor/aluno, infraeslrutura e materiâl didáüco adequado ao procêsso educativo,

consideÍando as carâcteÍisticas das distintas faixas etárias, conforme os pâdróes do CAQ (Gusto Aluno

Oualidade);

2.6. Reduzir em 100% (cem por cento) a distorÉo idade/ano, com qualidade na aprendizagem:

2.7. Redszit em '100% (cem por cento) a repetência e a evasáo no ensino fundamentâ|, primando pela

qualidade da EducaÇão.

2.8. Estâbelecer, no prazo de um ano apôs aprovação deste plano, padrões mínimos de inÍraestrutura parâ o

ensino fundamental, compativeis com o tamanho dos estabelecimentos e com as realidades regionais,

incluindo; a. Espaço, iluminação, insolaÇão, ventilação, águâ potável, rede elétrica, segurança e temperatura

ambiente, b. lnstalaçÕes sanitárias e para higiene; c. espaços para esporte, recreaçáo, biblioteca e serviço de

rnerenda escolar; d. Adaptaçáo dos ediÍicios escolares paÍâ o atendimento dos âlunos deícientes, e.

Atuâlização e ampliaçáo do acervo das bibliotecas; Í. Nlobiliários, equipamentos e materiais pedagógicos; g.

Quadra coberta;

2.9. Garantir que o número de alunos em sala de aula náo ultÍapasse o limite de espaço minimo a que cada

aluno tem direito, possibilitando ao professor trabalhar em um ambaenle propicio à realizaçáo do ensino:

2.10. Garantir alimentaçáo saudável e de qualidade, promovendo capacitaçÓes para nulíção escolaÍ,

valoÍizando coslumes alimentares da região e garantindo a compra de 30% dâ alimentaçáo escolar oriunda

da agricultura Íamiliar, conforme Programa Nacional de Aquisiçáo de Alimentos - PNAA e Programa Nacionâl

de Alimentaçáo Escolar - PNAE.

2.11. Manter e buscar a permanência constante do aluno na escola, proporcionando um ensino de

qualidade, garantindo o rendimento escolar do aluno poÍ ano ou por ciclo respeitando as espêciÍicidades e as

demandas da comunidade, a partir do primeiro ano do Plano.

2.12. Retomar e efetivar o uso da Ficha de Controle do Aluno lnfÍequente - FlCAl, com vislas a reverter os

quadros de baixas frequências, baixo aproveitamenlo escolâr, evasão e distorção idade-anoi

óó. 34ór -7900
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2.13. Promover a busca ativa de cÍianças e adolescenles fora da escola, em parceria com as áreas de

Saúde, da Assistência Social, Conselho Tutelar e do Ministêrio Público;

2.14. Melhorar o aproveitamento dos alunos do ensino íundamental, de Íorma a atingir niveis satisfatórios de

desempenho ê avaliados pelo Sistema Nacional de Avaliaçáo da Educaçáo Básicâ.

Mela 3 : Alíabetizar todas as crianças até o máximo I anos de idade âté o ,inal deste PME

lndicador

3 A- Quantidade de crianças alfabetizadas ao Íinal do 30 âno do Ensino Fundamental pelo total de crianças

matriculadas no 30 ano do Ensino Fundamental.

Estratégias

3.'1. Estruturar o Ensino fundamental de I anos a ,im de garantir alfabetizaÉo plena de todas as crianças, no

máximo, até o Íinal do 30 ano.

3.2. lncenlivar a ulilização de avaliação formativa e processual como estratégia de acompanhamento do

desempenho do aluno e aprimoramenlo do trabalho pedagógico;

3.3. ElaboraÍ e implementar plano plurianual de formaçáo e atualizaçáo de docentes e proÍissionais da

educação para atuação no Ensino Fundamenlal de nove anos, de acordo com as orientaçóes legais vigentes.

3.4. Oportunizar aos docentes e prorissionais dâ educaçáo, acesso a cursos e formaÇão continuada, visando

ao âproÍundamento de estudos e o atendimento das demandas decorrentes do trabalho pedagógico

desenvolvido em sala de aula.

3 5. GaÍantir que todas as escolas organizadas em Ciclos de Formação Humana lenham o Coordenador

Pedagógico e CooÍdenadoÍ de Ciclo/ProÍessoÍ ArticuladoÍ em todos os ciclos, com espaço fisico especiíco e

adequado para atender a demanda.

META4-GarantiremparceriacomaUniáoeoEstadoaofertadeEnsinolvlédioa100%dademanda,com

acréscrmos anua|s de 25o/o alé 2017.

lndicadores:

4 A- Número de matriculas no ensino médio em relação a populaçáo escolarizável.

48- Percentual da populaçáo de 15 a 17 anos do Ensino Médio aprovados no município.

4 C- Percentual da população de 15 a 17 anos do Ensino Médio reprovados no município

4 D- Percenlual da populaçáo de '15 a 17 anos do Ensino Médio Desistente no município

Estratégias

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, '1,075
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4.1. Articular com a SEDUC-MT a relação professor/estudante, infraestrutura e material didálico adequado ao

processo educativo, considerando as caracteÍisticas desta etapa de ensino, conforme os padrôes do CAQ -

Custo Aluno Qualidade;

4.2. Consolidar a identidade do Ensino Médio, aperfeiçoando a concepçáo curricular quê pÍopoÍciona

formaçáo geral e especiÍica;

4.3. Fomentar atraves da SEDUC-MT e os lFs programas de educaçáo e de cultura para a populaÉo uÍbana

e do campo para jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com qualiÍcaçáo

social e proÍissional para agueles que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar;

4.4. Fortalecer politicas de prevenção à evasáo motivada por preconceito ou quaisquer foÍmas de

discriminaçáo, criando rede de proteção conlra foÍmas associadas de exclusáo, respeitando-se sempre os

direitos e garanlias fundamentais da Constituigáo da República, em especial à liberdade de consciéncia;

4.5. Estimular â participaçáo dos adolescentes jovens e adultos nos cursos das áreas tecnológicas e

cientiÍlcas;

4.6. Fomentar através da §EDUC-MT o os lFs a sxpansão das matrlculâs gratuitas de Ensino Médio

lntegrado à Educaçáo Profissional, obseÍvandose as peculiaridades das populaçÕes do campo, e das

pessoas com deÍiciência.

4.7. QÍenaÍ, em parceria com Estado e União, cursos proÍissionalizanles presenciais e a distância, com

elevação da escolaridade, pârâ atender demandas especíÍicas, especialmente as comunidades do campo,

trabalhadores que atuam em setorês econômicos sazonais e adolescentes em processo de ressocialização.

4.8. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramenlo do acesso e dâ peÍmanência na escola por parte dos

beneÍiciários de programas de assistência social ô transÍerência de renda, identifcando motivos de âusência

e baixa frequência e gaíantiÍ em regime de colaboração, a presença do aluno e o apoio à aprendizagem.

lvleta 5. Fomentar a qualidade da Educaçáo Básica em todas âs etapas e modalidades, com melhoria do

fluxo escolar e da aprendizagem de modo atingir as seguintes médias no IDEB:

|DEB 2015 2017 2019 2021

Anos lniciais do Ensino Fundâmental 5,2 5,5 5,7 6,0

Anos Íinais do Ensino Fundamental4,T 5,0 5,2 5,5

Anos lniciais do Ensino Fundamental 4,3 4,7 5,0 5,2

lndicâdoÍes

5 A- NIedia do IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental

Âffi

58- Media do IDEB nos anos Íinais do ensino fundamental.
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Estratégias:

5.1. Assegurar que todas âs modalidades tenham desencadeado o processo para a elaboraçáo do seu

projeto politico - pedagôgico, com observância das Diretrizês Curriculares e/ou politicas estadual e municipal,

com efetiva participaÇáo da comunidade;(nova)

5.2. Ofeíar curso de Íormação continuada aos profissionais da Educaçâo, priorilaÍiamente no local de

tÍabalho, de forma aíiculada e integrada com a prática no contexto do processo educativo; (nova)

5.3. lmplantar proposta Curricular do Ensino Fundamental nos três primeiros anos de vigência do PME e

implementar durante a vigência do mesmo, conforme estabelecido nas Diretrizes Pedagógicas para a

Educaçâo Básicâ e Base Nacional Comum dos Currículos com direitos e objelivos de aprendizagem e

desenvolvimento dos alunos paÊ cada ano do Ensino Fundamental, Íespeitada as diversidades Regionais

Estadual e Local;(nova)

5.4. Orientar as politicas das redes públicas de ênsino, dê forma a buscar atingir as metas do IDEB,

diminuindo a diferença entÍe as escolas com menores lndices e a média nacional, através do apoio e uso dos

resultados das avaliaçóes nacionais pelas escolas e redes de ensino para a melhoria de seus processos e

práticas pedagógicas, garantindo a equidadê da aprendizagem e reduzindo as diferenças entre as médias

dos índices da rede estadual e municipal até o último ano de vigência deste PME.

l/ela 6r Fomentar a quãlidâde da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo

escolar e da aprendizagem, de modo atingir as médias com melhoria da proflciência no Exame Nacional do

Ensino l\,4edio, de formâ a alcançar em dois anos, 50% da participaçáo dos estudantes concluintes do ensino

médio, e 80% ate o flnal da vigência deste plano.

lndicadores

6 A - lúedia do IOEB do Ensino À4édio

6 B- numero de alunos que lerminaram o Ensino Mêdio ê realizaram o ENEM pôlo total de alunos que

terminaram o Ensino Médio

Estrategias

6.l.Estabelecer e implantar, mediante pactuaçâo lnterfedeÍativa, diretrizes pedagógicas para a educação

básica e base nacional comum dos curriculos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento

dos (as) alunos (as) paÍa cada ano do ensino médio, respeitando a diversidade regional, estadual e local;

6.2. Assegurar que no quinto ano de vigência deste plano, pelo menos 70% (setenta por cento) dos (as)

alunos (as) do ensino médio tenham alcançâdos o nivel suficiente de aprendizagem em relaçáo aos direitos e

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo

menos, o nível desejável;

6.3.lnduzir processo continuo de auto avaliação das escolâs de educaçáo básica, por meio dâ constituiçáo de

instrumentos que orientem as dimensÕes a serem Íortalecidas, destacando-se a elaboração de planeiamento

estratêgico, a melhoÍia continua da qualidade educâcional, a formação continuada dos proÍissionais da

educaçã o e o apÍjmoramento da gestão democrática;

óó. 34ó r -7900
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6.4.Formalizar e executar os planos de aÇões aÍticuladas (estado e município) dando cumprimento às metas

de qualidadê estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de apoio técnicos e flnanceiros

volladas à melhoíia da gestáo educacional, â formação de professores, e demais proÍissionais de educação,

à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansáo dâ infraestrutura fisica

da rede escolar públical

6.6.Desenvolver ações aÍticuladas entre SEDUC, SMECDL, Assistência Social, Conselho Tutêlâr e

Secretaria de Esporte com objetivo de diminuir o indice de evasáo e repetência escolar no Ensino l\,iédio;

6.7. Estimular parcerias entre SEoUC, SMECDL, Assistência Social, Conselho Tutelar e Secretaria de

Esporte na criação dê programas de pÍevençáo âo uso de drogas licitas e ilícitas p€los adolescenles e

jovens;

1,4ÊTA 7 - OfereceÍ, no minimo, 25% (vinle e cinco por cento) das malriculas de educaçâo de jovens e

adultos, nos ensinos fundamental ê médio, na formâ iniegrada à educação proÍissional.

lndicador

7 A - Percentual de matriculas de educaçâo de jovens e aduttos no Ensino Fundamêntâl na Íorma integrada à

educâçâo prolissional.

Estratégiâs

7.1. l\,lanteÍ em parceria com a União, Estado e Municipio programa nacional de educaÉo de jovens e

adultos voltado à conclusáo do ensino fundamental e à formação profissional inicial, de Íorma a estimular a

continuidade e conclusáo da educaçáo básica;

7.2. Expandir as matriculâs na educação de jovens e adultos, de modo a articular a formaçáo inicial e

continuada de trabalhadores com a educação proÍissional, objetivando a elevâçáo do nivel de escolaridade

do trabalhador e dâ trabalhadora:

7.3. Fomentar a integraÇáo da educaçáo de .iovens e adultos com â educaçáo proÍissional, em cursos

planejâdos. de acordo com as caracterislicas do público da educaçáo de jovens e adultos e considerando as

especiÍicidades das populaçóes itinerantes e do câmpo, nas diveÍsas modalidâdes educâtivas;

7.4. Ampliar as oportunidâdes proÍissionais dos jovens e adultos com deÍiciência e baixo nível de

escolaridade, por meio do acesso à educaçáo de iovens e adultos articulada à educaÇão profissional,

ôó. 34ól -7900
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6.5.ParticipaÍ da busca ativa da populaçáo de 15 a 19 anos que se encontra íora da escola, paÍa suâ

inserção no ensino médio, numâ articulâçáo entre a Secretaíia Municipal de Educaçâo, Assistência Social e

Saúde, Conselho Tutelar e a Secretaria de Éstado de Educaçãol
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7.5. Buscar parceria com a União para reestruturaçáo e aquisição de equipamentos e mobiliários voltados à

expansão e à melhoria da rede Íisica de escolas públicas que atuam na educaçáo de jovens e adultos

integrada à educaçáo proÍissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deÍiciênciâi

7.6. Estimular â diversiÍicaçào curÍicular da educa de ens e adultos, articulândo â Íormaçáo básica e â

preparaçáo para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relaçóes entre teoriâ e prática, nos eixos da

ciência, do trabalho, da lecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o espâço

pedagógicos adequâdos às caracteristicas dêsses alunos e alunas,

7.7. Fomentar a oferla pública de formaçáo inicial e continuada para trabalhadores e trabalhadoras articulada

à educaçáo de jovens e adultos, em regime de colaboÍação e com apoio de enlidades privadas de formaçáo

prorissional vinculada ao sistema sindical e de entidades sem fins lucralivos de atendimento à pessoa com

deficiência, com atuaçáo exclusivâ na modalidade;

7.8. Orientar a expansáo da oferta de educaçáo de jovens e adultos articuladâ à educaçáo proÍissional, de

modo a atender às pessoas privadas de liberdâde nos estabelecimentos penais, assegurando-se Íormaçáo

especiÍica dos professorês e das píofessoras e utilização de direlrizes nacionais;

7.9. lmplementar mecanismos dê reconhêcimento d6 sabêres dos iovens e adultos trabalhadores, a serem

considerados na articulação cunicular dos cursos de formaçào inicial e continuada e dos cursos técnicos de

nível médio.

META 8 - OÍertar vagas de Educação de Jovens e Adultos - EJA para 100% (cem por cento) da demanda

existente âté o final deste PME.

lndicador

8 A- Número de demanda de Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental e médio do municipio/

pela população de jovens e âdultos do municipio X 100.

Estratégiâs

8.1. EstabeleceÍ parceria com Estado para a ÍealizaçÁo de mapeamento e busca ativa de jovens e adullos

fora da escola, com as áÍeas de assistência social, saúde e proteçâo à juventude, por residência ou locâl de

trabalho, visando identiflcar a demanda e pÍogramar a oferta da EJA desde a âlfabetizaçáo ao ênsino médio;

8.2. Alfabetizar todos os iovens e adultos no município com garanlia da continuidâde da escolarjzaçáo básica

em todos os turnos, conforme a necessidade âté o término deste plano;

8.3. Garantir a relaçâo professor/estudante, infraestrutura e maleriais didáticos adequados ao processo

educativo, consadeÍando as caracteÍisticas da demanda da EJA, conforme os pâdróês do CAQ - Custo Aluno

Qualidade e com a agenda terÍitorial Municlpâ1.

8.4. Garantir acesso gratuito a êxames de ceíiÍicação de conclusão e/ou de prosseguimento de estudos nos

ensinos ,undamenlal e médio.
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8.5. Estabelecer parcerias entre Uniâo, Estado e Municipio, envolvendo SecÍetarias de Educação, Saúde,

Assistência Social, Ambiental, Cultura e Desporto, executando açóes de atendimento ao estudante da EJA

por meio de programas suplementares de transpoíte, alimentação e saúde, inclusive atendimento

oftalmolôgico e fornecimento gratuito de óculos.

8.6. Estabelecer mecanismos e incenlivos que integrem os segmentos empregadores, públicos e privados e

os sistemas de ensino para promover a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados com a

oferta das ações de alÍabetização e de educaçáo de jovens e adultos.

8.7. Apoiar o Fórum Permanenle de Debates de Educaçáo Jovens e Adultos para que realize, anualmente,

em todos os sistemas de ensino a partir da aprovaçáo deste plano, levantamento e avaliaçáo de experiências

em âlfabetização e demais etapas da educaçáo de jovens e adultos, buscando o continuo aperÍeiÇoamento

dos programas públicos oferecidos.

8.8. GarantiÍ imedialamente após a aprovação desle plano, a participaÉo continua do Fórum Permanente de

Oebâtes de Educação Jovens e Adultos, nâs discussões de propo§tas e diretrizes para EJA, bem como, nos

processos de avaliação e acompanhamento de programas, assegurando o cumprimento das metas deste

Plano;

8.9.Garantir salâs ânexas equipadas, no campo, paÍa alender alunos da modalidade de Educação de Jovens

e Adultos - EJA com aulas presenciais:

8.1o.Assegurar um profissional técnico para atender as necessidades de pais alunos cujo os filhos menores

de 10 anos necessilem de acompanhamenlo enquanto êstudam para quo não haja desistências.

META 9- UniversalizaÍ, paÍa a populaçáo de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos com deficiência, trânstornos

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de

sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionâis, classes, escolas ou serviços

especiâlizados, públicos ou conveniados.

lndicadores

I A- Número de estudantes com deÍiciênciâ, tÍanstornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou

superdotação atendidos em relação a populaÉo total de população com dericiência, translornos globais do

desenvolvimento e altas habilidades ou supeÍdotaçào do municipio.

I B- Número de escolas no municipio com

municipio.

Sala de Recursos em relaçáo âo número de escolas do

Estratégias
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9.1. Estabelecer parceria com o Estado para .ealizaÍ o mapeamento e busca âtiva de pessoas com

deÍiciência foÍa da escola, em parceria com as áreas de assistência social e saúde, por residência ou localde

trabalho.

9.2. OÍereceÍ espaços físicos com adequaçáo de acêssibilidade aos diversos lipos de deÍiciências, para

garantir o acesso e a permanênciâ dos (âs) alunos (as) com deficiênciâ por meio da adequaçáo arquitetônica,

da oferta de transporte acessível e da disponibilizaçáo de material didático próprio e de recursos de

tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapâs, niveis e modalidades de

ensino, a identiíicâção dos (as) alunos (as) com altas habilidades ou superdotaÉo. além de incluir os

proÍissionais da educaçáo que tenham algum tipo de necessidade especial.

9.3. PromoveÍ, no prazo de vigência deste PME, a universalizaçáo do atendimento escolar à demanda

maniÍesta pelas familias de crianças de 0 (zero) a 3 (kês) anos com deflciência, transtornos globais do

desenvolvimento ê altas habilidades ou superdotaçáo, observado o que dispóe a Lei no 9.394, de 20 de

dezembro de '1996, que estabelece as diretrizes e bases da educaçáo nacional;

9.4. Garantir a oferta dê educaÇáo inclusiva, no contra turno vedado à exclusáo do ensino regular sob

âlegação de deÍlciência e promovido à articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento

educacional especializado;

9.5. GarantiÍ sâlas de recursos multifuncionais e oferlar a formaçáo continuada de proíessores para o

atendimento educacional especializado nas escolas urbânas, do campo, da rede públicâ e privada de

êducação básica sempre que se Íizêr perlinentô ou necessádo.

9.7. Garantir atendimenlo educacional especiâlizado em salas dê recursos multifuncionais, escolas ou

serviços especializados, públicos ou conveniados, nas íormâs complementar e suplementar, a todos (ãs)

alunos (as) com deÍiciência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotaçáo,

matriculados na rede pública de educaçáo básica, conforme necessidade identiÍicada por meio de avaliação,

ouvidos a família e o alunoi

9.8. Ampliar a oÍerta de Educaçáo de Jovens e Adultos, no periodo diurno para contemplâr os estudantes

com deÍiciência, transtornos globâis do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

9.9. Fortâlecer o atendimento especializado aos estudantes da educaçâo especial inclusos na Educação de

Jovens e Adultos.

9.10. Ampliar e Íorlalecer o atendimento individualizado aos esludantes que tenham impêdimento

comprovado por meio de laudo médico.

Av. Anlônio Ferreiro Sobrinho, I 075
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9.6. Promover a articulaÇão intersetorial entre órgãos e politicas públicas de saúde, âssistência social e

direitos humanos, em parceria com as Íamilias, com Íinaladade de desenvolver modelos de atendimento

voltados à continuidâde do atendimento escolar, na educâção de jovens e adultos, das pessoas com

deÍlciência e transtornos globais do desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarizaçáo

obrigatóna. de forma, a assegurar a atenção integral ao longo da vida, conveniando instituiçÕes Íllantrópicas

que trabâlham com esse Íim;

9.11. Atender a demanda pelos serviços e apoios especializados como complementação do processo de

escolarização.

Àffi
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9.12. Expandir o atendimento às pessoas com surdez, gaÍantindo intérprete de Língua Brasileira de Sinais

(LIBRAS) parâ estudantes surdos nas salas regulares, investindo na foÍmação de recursos humanos, em

parcerias com as IES públicas e organizaçôes não governamentais.

9.13. Fortalecer e âmpliâr lransporte adaptado pâra estudantes com deÍiciência das escolas urbânas e do

campo.

9.14. Capacitar os profissionais da educação das unidades escolares estaduais e municipais, bem como,

assessores pedagógicos estaduais e equipe Técnica Pedagógica da SMECDL, para que se ãssêgure, na

proposta pedagógica, a inclusáo dos estudantes com dericiências, transtornos globais do desenvolvimento e

altas habilidades ou superdotaçáo.

9.15. Disponibilizar livros de liteíatura e didáticos em Braille, falados e em caracteres ampliâdos, às escolas

que têm estudantes cegos e de baixa visão, bem como, livros adaptados para alunos com deíiciência fisica,

por intermédio de parcerias com instituiçóes de assistência social, cultura e organizações não

governâmentâis, União, Estado e Municlpio.

9.16. Estabelecer parcerias com a área de saúde e assistência social do Estado e i/unicípio, previdênciâ e

outÍas instituições civis âÍins, parâ aplicâr testes de acuidade visual, auditiva e demais exames

especiâlizados nos estudantes das instituiçôes de educaÉo básica.

9.17. lmplantar, em parceria com as Secretarias de Saúde e de Assistência Social, programas de orientâção

e acompanhamento às familias dos estudântes com necessidades educacionais especiais.

9.'19. Oferecer qualiíicação proÍissional por polo aos estudantes com deficiências, transtoÍnos globais do

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, considerando as demandâs locais e visando sua

colocaçáo e pêrmanência no mercado de trabalho, em parceria com organizaçóes governâmentais e não

governamentais.

9.20. Elaborar estudos e asseguÍar monitor ou culdador dos alunos com nêcessidades de âpoio nas

âtividades de higienizaçáo, alimentâgão e locomogâo, êntre outras, que êxüam auxilio constante no cotidiano

escolar de acordo com a legislação vigente.

9.21. Promover parcerias com instituiçóes comunitárias, confessionais ou Íilantrópicas sem Íins lucrativos,

conveniadas com o poder público, a fim de íavorecer a participaçáo das famílias e da sociedade na

constÍução do sistema educâcional inclusivo.

9.22. Garantií paÍcerias com equipes multidisciplinares para diagnoslicar possiveis deficiências, transtornos

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

9.23. Garantir equipamentos, mobiliários e materaais pedagógicos âdequados para atendimento de alunos

com deÍiciência no ensino regulâr.

|\4ETA 10 - Ofertar educaçáo básica a toda populaçáo escolarizável que mora no campo, em escolas do e no

campo, até o final deste PME.

lndicadores

Av Anlônio Ferreiro Sobrinho, '1.075
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10 A - Número de alunos que moram no campo e são atendidos na escola do campo/número de alunos do

campo que frequentam Educaçáo básica X '100.

10 B - Número de alunos que mora no campo e frequenta a escola de Ed. Básica na área urbana/número de

alunos do campo que fÍequentam a Educâção básica x í 00.

Eslratégias

10.'1. Estabelecer parcerias Estado/municípios para a realizaÉo de mapeamento a cada dois anos para

busca ativa de estudantes fora da escola em parceria com as áreas de assistência social, saúde e demais

instituiçóes de assistência ao homem do campo, por residência ou local de trabalho.

10.2. Garantir relaçâo professor/criança, infraestrutura e material didático adequado ao processo educativo,

considerando as caracterislicas das distintâs fâixas etárias, confoÍme os padróes do CAQ - Custo Aluno

Oualidade.

10.3. universalizar a oÍerta da educação básica no e do campo, respeitando as peculiaridades de cada

região, com iníraestrutura apropriada, estimulando a prática agricola e tecnológica com base na agroecologra

e na socioeconomia solidáÍiâ.

10.4 Continuar a oÍerta dos anos iniciais do Ensino Fundamental para as populaçÕes do campo nas

próprias comunidades rurais.

10.5. lmplemêntar e garantir cursos proíssionalizantes nas escolas do campo, de acordo com a demanda,

com proÍissionais capacitados nas áreas técnicas, atendendo a singularidade de cada região e suas

diÍerentes formas de produçáo, por intermêdio de parcerias Íirmadas entre as diferentes esferas de governo e

outros óÍgáos e instituições, visando à sustentabilidade no uso da terra de forma equilibrada e outras

demandas locais.

10.6. Destinar áÍea especiÍlca às práticas agroecológicas, oportunizândo aÇáo pedagógica nas escolas do

campo.

10.7. Garantir o transporte escolar, em regime de colaboraçáo entre União Estado e l\,lunicipio atendendo aos

principios básicos de segurança exigidos pelo Departamento Estadual de Trânsito (DÉTRAN) e as normas de

acessibilidâde que garantem segurança aos alunos com deíiciências, levando em consideÍação o lempo de
peímanênciâ e idâde mínima dos âlunos assegurando que cada ente assuma suas responsabilidades de

forma a garantir a escolarizaçáo dos alunos oriundos da zona rural.

10.8. Garantir o transporte escolar, em regime de colaboraçáo entre União, Estado e Municipio atendendo

aos principios básicos de segurança exigidos pelo Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) e as

normas de acessibilidade que garantam a segurança das crianças com deficiência, levando em consideraÉo

o tempo de permanência e idade mínima dos alunos e assegurando que cada ente assuma suas
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responsabilidades de Íorma a garantir a escolârização dos alunos oriundos da zonâ rurâl ê urbanâ quândo

houver necessidade, confoÍme legislaçáo vigente.

10.9. EIaborar, implantâr, implementar e avaliar a proposta curricular para a Educação lnfanlil que respeite a

cultura do campo e a Educaçâo Ambiental, Educaçâo lndigena, Educaçáo Especial, Diversidade Étnico

Racial;

10.'10. Garantir a permanência e Íuncionamênto das escolas do/no campo e que sejam respeitadas as

especiÍicidades dos povos do campo.

'10.'l l.Garantir as instalaçóes dâ Escola Municipal Agrícola pâra formaçáo da Escolâ do Campo, que atendâ a

populaçáo campesina, levando em conta sua cultura e diversidade até 2019i

10.12. Gârantir o cumprimento da LDB e das Polilicas Públicas para alendimento da Educaçáo Básica do e

no Campo até 20í9.

META 11 - Oferecer até 2024, educaÉo lntegrâl em jomada ampliada em no minimo, 10% das escolas

públicas do municipio de modo a alender 9,8% dos alunos da EducâÉo Básica.

lndicadores

11 A- Número de estudântes matriculados na Educação Básica com carga horária entre 5 a 7 horas

diárias/número de matriculas na EducaÇáo Básica X 100.

1'1 B - Número de escolas de Educaçáo Básica com carga hoÍária entÍe 5 a 7 horas diárias/ número de

escolas na Educaçáo Básica no municipio X 100.

Estratégias

1'1.1. Promover, com o apoio da Uniáo, a oÍerla de educação básica pública em tempo integral, por meio de

atividades de acompanhamento pedagógico e mullidisciplinares, inclusive cullurâis e esportivas, de forma

que o tempo de permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe â ser igual

ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliaçáo progressiva da jornada de

professores em uma única escola;

1 1 .2. lnstituir, em regime de colaboraçáo, programa de construção de escolas com padráo arquitetônico e de

mobiliário adequado para atendimento em têmpo integral, prioritariamênte em comunidades pobres ou com

crianças em situação de vulnerabilidade social;

'11.3. lnstitucionalizar e manter, em regime dê colâboraçáo, programa nacionâl de ampliação e reestruturaçáo

das escolas públicas, por meio da instalaçáo de quadras poliesportivas, lâboratórios, inclusive de inÍormáticâ,

espaços paÍa atividades cultuÍais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros

equipamentos, bem como, da produção de materiâl didático e da formação de recursos humanos paÍa a

êducaçáo em tempo integral,
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'11.4. Atender às escolas do campo, na oÍerta de EducaÉo lntegral em Jomada Ampliada, com base êm

consulta pÍévia e informada, considerando-se as peculiaÍidades locais.

11.5. Fomentar a articulaçáo da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e com

equipamentos públicos, como cenlros comunitários, bibliotecas, praÇas, parques, museus e teatrosi

11.6. Garantir que todos proÍissionais de Educação que atendem no contra lurno tênha formação iniciâl e

continuada até o Íinal deste plano.

META 12- Fomentar o Íortalecimenlo das lES, mediante .ealizaçâo de parcerias que possam reverler

simultaneamente paÍa a íormaçáo de proÍissionais de nivel superior e o alendimenlo das demandas e

necessidades das instituiçôes educacionais do município.

lndicador

12 A - Proporção de docências que possuem foÍmação supeÍior compatlvel com a área de conhecimento

que lecionam nâ educâçáo básica.

Estratégias

12.1. lncentivar a tealizaçào de estudos e pesquisas que contribuam para o aprimoramento do trabalho

pêdagógico e melhoria da qualidade da educação do município;

12.2. Estabelecer parcerias com universidades, sistemas de ensino e instituiçÕes de Ciência e Tecnologia,

de forma a incrementaÍ o dêsenvolvimento nas áreas cienlifica, social, cultural e econômica, atrâvés de

projelos de pesquisa, de extensáo e de abrangência sociall

'12.3. Estimular o desenvolvimento e a consolidação de cursos de pós-gÍaduação nas IES (lnstitulo de

Educação Superior), visando à formação cada vez mais qualificada de proÍlssionais e de docentes nas

diversas áreas;

12.4. FoÍm parceria e incentivar a criação de cuÍsos em nivel superior, destacadamente à que se refere êm

formaçáo em licenciatura e demais áreas do conhecimenlo, considerando a necessidade do municípioi

12.5. Possibilitâr a inclusão no ensino superior de afro descendente, indigena. com deÍiciênciâ, transtornos

globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação;

'12.6. GarantiÍ a criaçáo de conselhos universitários para acompanhamento e controle social das atividades

das IES (lnstituto de Educaçáo Superior), visando assegurar a sociedade o tetorno dos resultados das

pesquisas. do ensino e da eÍensão;

'12.7. Estimular a inclusáo de representantes da sociedade civil organizâda nos Conselhos Universitários;

12.8. Ampliar em lOyo anualmente, â partir da aprovaÉo deste plano, o número de bolsas nas IES para

garantir acesso e permanência dos alunos de baixa Íenda, tendo como contrapartida dos beneÍiciados a

prestação de serviço para a pÍópria instituição ou para atendimento de demandas sociais;
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'12.11. Buscar parcerias com órgãos federais para a qualiÍicaçáo em pós-graduaçáo (mestrado e doutorado),

visando estimular a qualiÍicaçáo de docentes das escolas públicas;

12.12. Estimular a inclusão, nos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas, de parcerias e píojetos

envolvendo professoÍes e alunos de Iicenciaturas de Ensino Superior, com vistas â câpacitaçáo dos docentes

e profissionais da escola;

'12.13. Observar, no quê diz respeito à educação superior, as metas estabelecidas nos capitulos referentes à

educaçáo, Íormação de professores, educaçâo especial e educação de jovens e adultos.

META 13 -Assegurar e ampliar em regime de colaboraçáo entre união, estâdo e municipio, com qualidade, os

programas de formaçáo inicial e continuada, promovendo o acêsso de todos os proÍissionais dâ educaçáo do

municipio.

lndicadores

13 A - Número de curso de graduaçáo e pós-graduaçáo voltado para a educação no municipio.

13 B - Número de professores que atuam na Educaçáo que realizam formaçáo continuada.

'13 C - Número de profissionais náo docenlês que atuam na Educação quê realizam formaçáo continuada

Estratégias

13.1. Assegurar a formaçáo profissional para desenvolvimento da pessoa do educador enquanto cidadáo e

proÍlssional, o domínio dos conhecimentos objeto de trabalho com os alunos e dos métodos pedagógicos que

pÍomovam a aprendizagem,

'13.2. Estâbelecer parceria com as instituiçóes de nlvel superior do municipio ou da região, para a oÍerta de

cuÍsos de licenciaturâs conforme as necessidades locaisl

13.3. Garantir cursos de formaçáo continuada para os proÍissionais da educaçáo que já atuam nas escolas

de ensino regular, para trabalhar com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais;

'13.4. hcluir nos curriculos e programas dos cursos de formação de proÍissionais da educaçáo, temas

especiÍicos de inclusão, Oireitos Humanos, diversidade ambiental, cultural, socioeconÔmica e étnico-racial, 4--.
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12.9. Buscar parcerias para implantaÍ no mínimo 05 cursos de Educaçáo Proíissional Tecnológica e 07 de

pós-graduação através da IES até o final da vigência deste plano;

'12.'10. Apoiâr os cursos de graduaçâo e pôs-graduaçáo à distância priorizando as universidades públicas, a

parlir da aprovação deste plano;
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13.5. Garantir, já no primeiro ano de vigência deste plano, que os sistemas estaduais e municipais de ensino

mantenham programas de formação continuada de proÍessores em todas as áreas do conhecimento e

demais profissionais de educação contando com a paÍceria das instituiçóes de ensino superior sediadas no

municipio ou regiáo;

13.6. Fortalecer a formaçáo conlinuada dos profrssionais de educaçáo atravês da criaçáo do cenlro de

formaçáo dos proÍissionais da educação no municipio.

13.8. ldentiÍlcar e mapear, nos sistemas de ensino, pessoal técnico e administrativo que necessitam de

formaçáo proílssional;

13.9. Elaborar e implementar, no prazo de dois anos a partir da vigência deste plano, em parceria com a

união, estado e municipio programas de formaçáo proÍlssional (PROFUNCIONÁRlO) para os náo docentes;

'13.10. Garantir entre 33,33% da carga horáÍia dos professores efetivos e conlÍatados para a pÍeparaçáo de

aulas, avaliaçóes e Íeuniões pedagógicas, conÍormê o aÍtigo 37 da Lei 930/03 de lulho de 2003;

13.11. Garantir a participaçáo dos profissionais da educação em Congressos Educacionais, Municipais,

Estaduais e Nacionais e em assembleias de sindicato que o represente;

13.12. Disponibilizar verbâs parâ desenvolvimento de pesquisas e divulgaçáo na árêa da educação assim

como formaçáo continuada para além da salâ do educador;

13.13. Reestruturar e equipaÍ a biblioteca municipal com acervo atualizado e lolar proÍissional com íormação

na área;

13.14. Garantir, a paíir do 1o ano de vigência do plano, a Íormação de todos os proÍissionais da educação

para trabalhar com a inÍormática educacional/ inclusão digital, a ser desenvolvido pelo Núcleo Tecnológico

N.4unicipâ1, disponibilizando atendimento nos periodo matutino, vespertino e nolumo e finais de semana; num

prazo de 3 anosi

13.15. lmplementar programas de orientaçáo à prevenção de doenças íuncionais, garântindo lratamento

graluito adequado a todos os proíssionais da educaçáo;

'13.16. Garantir aos docentes contratados hora de trabalho pedagÓgica, garantindo 33,33% da iornada de

trabalho aos ProÍissionais contratados receberem 1o(dez) horas pedagógicas até 2018;

13.17. Ofertar qualiflcação permanente paÍâ todos os proÍissionais da educação;

13.18. Oferecer cursos de formação continuada sobre história e cultura AÍro-brasileiras e relações

étnicoraciais e indigenas aos profissionais da educaçáo;

13.19. Oferecer formação continuada aos proÍlssionais da educação públicâ e privada reÍerênte a Educaçáo

E ^u 
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13.7. Ofertar através de parceria com instituiçÕes de nivel superior programas de pós-graduaçáo e pesquisa

em educaçáo observando as necessidades das unidades de ensino;

Ambiental, Educaçáo lndigena, Educaçáo Especial, Direitos Humanos, Diversidade Étnico Râcial,

Daversidade Sexual e de Gênero.

13.20. Acompanhar e avaliar a íormação docente inicial e continuada dos proÍissionais da êducaçáo.
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META'14 - Desenvolver ProgÍamas de Qualidade de Vida, prevençáo, atendimento à saúde aos proÍissionais

da educaçáo, durante â vigência deste Plano.

lndicador l4 A- Programa de Qualidade de Vida implanlado

lndicador 14 B- Número de profissionais da educaçáo pelo número de proíssionais parlicipantes do

pro9rama.

Eslrâtégias

'14.1- Garantir parcerias com as instituiçóes públicas de sâúde e assistência social para implantaçáo do

Programa Qualidade de Vida,

14.2- Oferecer o PÍograma dê Qualidade de Vida a todos os proÍissionais da rede pública em parceria com a

rede estadual de ensino incluindo os aiivos e inativos; 14.3- GaÍantir infraestrutura e equipamentos

necessários para o desenvolvimento das alividades do programa;

14.4- Realizat levantamento e análise dos motivos que acarretam o número elevado de proÍlssionâis da

Educação em situaçáo de desvio de funçáo legal;

'14.5- Encaminhar e acompanhar os profissionais da educaÉo em desvio de função legal para o Programa de

Qualidade de Vida;

'14.6- Realizar o processo legal juntamente com o iurldico e Recursos Humanos aos proÍissionais da

Educação de readâptaçâo que estiver nesta condição por mais dê 02 (dois) anos.

14.7 - Realiza( o processo legaljuntamente com o juÍidico, PREVJAC e Recursos Humanos aos profissionais

da Educação que estâo em afastamento por doençâ por mais de 2 (dois) anos parâ viabilizâr o processo de

aposentadoria.

14.8- Garantir a lodos os proíissionâis da educação encaminhados para readaptação a avaliaçáo dê uma

Junta Médica.

[IETA 15 - GaÍantir salários condignos, equipaÍaçáo salarial a todos os profissionais da educação, tomando

como reÍerência o piso salarial proÍlssional nacional, deÍinido em lei federal, nos leÍmos do inciso Vlll do aÍt.

206 da Constituiçáo Federal e/ou conforme a Lei do piso pÍofissional nacional 11.73812008.

lndicador

15 A- Percentual do piso salarial nacional pago aos proÍissionais da educaÇáo do magistério no município
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EstÍatégias

15.1 GaÍantir que até o ano de 2020 seja equiparado o Piso Municipal dos ProÍissionais da Educaçáo ao Piso

Nacional independente da jornada de trabalho.

15.2.Garantir que toda verbâ destinada à EducaÉo seja depositada em conta própria e gerida pelo geslor da

pasta.

15.3.GarantiÍ concursos públicos para ingresso na rede pública de ensino, mediante disponibilidade de vagas

com posse imediata, respeitando o plano de carreira, a habilitação e as qualiÍicaçôes exigida para os cargos.

'15.4. Garantir que os profissionais de contratos temporários da rede pública de ensino tenham direito à

remuneraçâo de fêrias e décimo terceiro.

15.5. Assegurar 02 horas de formaçáo continuada semanais, computadas na hora de trabalho dos

pÍoíissionais técnicos e apoio da educaçáo.

'15.ô. Assegurar que a rede municipal de ensino constitua seu quadro de profissionais do magistéÍio, com

90% de servidores nomeados em cargos de provimento eÍetivo.

15.7. Assegurar que o quâdro de proíissionais que atuam na Secretaria Municipal de Educaçáo, nas suas

daferenles íunçóes, seja ocupado por profissionais efetivos.

15.8. Garantir as metas pertinentes a Formação dos Proflssionais e Valorização do Magistério, incluidos nos

demais capítulos deste Plano.

15.9. Assegurar de íorma gradual, a equiparaçáo salarial entre â rede Municipal e a rede Estadual, tendo o

prazo de seis anos a partir dâ aprovaçáo deste plano.

'15.'10. Garantir o enquadramento dos profissionais que ingressaram na carreira com o Magistério e

rcalizazm graduação em cuÍsos de licenciaturas atê 20'19i

15.'11. Garantir Valorização aos pÍoÍissionais que atuam na função de coordenâçáo pedagógica (escola e

SMECDL), Assessoramento Pêdagogico e CoordenaÉo de Poêtos, remuneraçáo com gratiíicação de

acordo com o PCCS (Plano de Cargos, Carreira e SaláÍios).

IIETA 16 - Assegurar, imediatamente, apôs a aprovaçáo deste PME a efetivação da Gestâo Democrática da

Educaçáo no âmbito das Escolas Públicas Municipais.

lndicadores

16 A - Número de escolas públicas que rcalizaÍam a eleição dirêtâ para diretor em relâção âo numero de

escola no municipio.

Estratégias
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16.1 Ampliâr os programas de apoio, Íormação aos conselheiros, dos Conselhos de Acompanhamento e

Controle Social do FUNDEB, Consêlho Municipal de Educaçáo, Conselho de Alimentação EscolaÍ, Conselhos

Regionais, Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar e outros, bem como, os representantes

educacionais em demais conselhos de acompanhamento dâs Politicas Públicas;

16.2 EstimulaÍ a constituiçáo e o fortalecimento de conselhos escolaÍes como instrumentos de participaçáo e

Ílscalizaçáo da Gestáo Escolar Educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros.

assegurando-se condiçÕes de íuncionamento autônomo, garanlindo a participâçâo da comunidâde escolar;

'16.3 Apoiar, técnica e ÍinanceiÍamente a Gestáo Escolar mediante transferência direta de recursos

Íinanceiros à escola, garantindo a paíicipaçáo da comunidade escolaÍ no planêjamento e na âplicaçáo de

recursos, visando à ampliaÇão da transparência e o efetivo desenvolvimenlo da Gestáo Democrática, em

suâs dimensóes pedagógicas, administrativa e íinanceira, juridica e contábil-rinanceira;

16.4 Estimular e ampliar a participaçáo em Programas de Formação e aprimoramento da Gestão

oemocrática aos Gestores das Unidades de Ensino, aos demais proÍissionais da Educaçáo que compóem as

lideranças das Unidades de Ensino e aos lécnicos que aluam na rede de Ensino.

16.5 Promover a autonomia Íinanceira da Secretariâ Municipãtda Educaçáo e escolas mediante repasses

de recursos, direlamente aos CDCEs dos estabelecimentos dê ensino, a partir da aprovaÉo deste planol

16.6 Assegurar a autonomiâ administrativa, Íinanceira e pedagógica da Secretaria Municipal de Educação,

gaÍântindo o repasse direto dos recursos (federal, esladual e municipal) paÍa despesas de manutenção e

desenvolvimento de ênsino â paÍtir da aprovaçâo deste plano;

16.7 Criar e implantar o sistema de avâliaçáo institucional e sistêmica, assegurando a participaÇão efetiva da

comunidade escolar, órgão representanle da educação do municipio e da categoria dos proÍlssionais e

esludanlil, composta de forma paritária, a partir da aprovação deste plano;

16.8 Criar e lmplantar o Conselho Municipal de Educaçáo a partir da aprovaçáo deste plano

META 17 - Asseguíar condições pâra êxecução, acompanhamento e avaliaçáo do Plano Municipal de

Educaçáo, a pârtir de sua aprovação.

lndicador

17 A - Quantidade de acompanhamento e avaliação realizadas durânte a vigência do PME

Estratégias

17.1 Constituir um Fórum Permanênte a cada dois anos parâ acompanhamento e avaliaÇão do presente

plano, tendo como membros reprêsentantes da SMECD, Assessoria Pedagógica, Sindicato, Conselhos

Educacionais, Gestores Escolares, lnstituiÇões Religiosas e proÍissionais da Educação pública e privada;
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17.2 Coletar dados necessários para âvaliaçâo das metas e estratégias do PME para assegurar a eÍetivaçáo

das mesmas.

META 18 - Garantir, imediâtamente, a aplicabilidâde integrâl dos recursos Íinanceiros públicos, destinados á

Educação, conforme previsto em lei.

lndicador

18 A - Percentual de recursos investidos na Educâção Municipal anualmente

18.1. Garantir, imediatamente, a aplicabilidade dos recursos destinados à Educaçáo conforme a Lei OÍgânica

Municipali

18.2. Estabelecer mecanismos destinados a assegurar o cumprimento dos artigos 70 e 71 da Lei de

Diretrizes e Bases da EducaÉo, que definem os gastos admitidos como manutençáo e desenvolvimento do

ensino e aqueles que náo podem ser incluídos nessa rubrical

18.3. Assegurar que na vigência deste plano a aplicação de, no mínimo, 25% sendo acrescido o percentual,

de forma gradual, até atingiÍ os 35% dos recursos financeiros públicos à Educaçáo Municipali

'18.4. Assegurar outras fontes de receita à Educação, incluindo a vinculaçáo de todos os tributos (impostos,

taxas e contribuiçoes).

JACIARA./MT, 04 DE DEZEN,4BRO DE 2017 . GABINETE DO REFEITO I\.4UNICIPAL.

AMMAD

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

VEREADOR CLÓVES PEREIRA DA SILVA

MD, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA - MT

A

P
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Ia nEQU rsrrps PARA COilTnATAçÃO
TE]íPORARIA

l.l. REQUTSÍTOS PÂRÂ CONTRATAçÃO rEilpOúRrA

A regra consütucional para admissão de servidores e empregados

públicos é o concurso público, para os cargos e empregos em geral

(art.37,II), e o processo seletivo público para a admissão dos agentes

comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (art. 198, § 4).
A ConstituiÇão Federal ressalva apenas a nomeação para cargo em

comissâo (aÍÍ. 37,II e V) e a contratação por tempo determinado, para

atender a necessidade temponíria de excepcional interesse público (art.

37, X), sendo que a presente cartilha restringe-se a esta última hipótese

de admissão de servidores públic<ts a ítulo precário.

Âs contrataçÕes temporzírias no serviço público só serão a:utorjza-

das para atender às necessidades tempoúrias de excepcional interesse

público, previstas em lei, conforme disciplinado pelo artigo 37, lX, da

Constiruição F ederal, uerbis

AÍt. 37. t...1

IX - a lei esabelecer:í Gs c:lsGs de contratação poÍ tempo determinado,

para atender a necessidade temporáne, de excepcional interesse públicol

Dessa forma, a licitude da contratação temporária está condicionada

ao preenchimento dos segr:intes requisitos constitucionais:

1. prwisão legal das hipóteses de contratação temporária;

2. reahzação de processo seletivo simplificado;

3. contratação por tempo determinado;

4. atender necessidade temporária;

5. presença de excepcional interesse público.
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Não preenchido qualquer reqúsito necessário à contratação tempo-
ráia,, a Administração PrÍblica não utiliza esta modalidade de contratação,

sob pena de ofensa à obrigatoriedade do concurso público, tomando o
ato nulo, consoante § 2'qdo artjgo 37 da Constituição Federal, que assim

dispÕe:

AÍt. 37. I...1

§ 2n - À não observância do disposto nc» incisos II e III implicará a

nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da

lei. (grifo nosso)

Assim, por expressa determinação constitucional, o ente político

interessado em se valer do instituto deve regulamentar, por meio de lei,

os casos de conuatação temporária de pessoal, esubelecendo as hipó-
teses e situaçÕes que podeÍão jusüÍicar a *ta realização. observando os

requisitos elencados acima e devendo ter como noÍte os princípios da

razoabilidade e da moralidade.

Insofismável, porém, que muitos gestores públicos acabam por

admitir servidores temporários sob a alegaçâo de necessidade temporária

de excepcional interesse público, para ativiüdes que não atendem aos

requisitos elencados, anteriormente, e, se não bastasse, acabam por pror-

rogar esses contratos por vários anos, em nínda afronta ao mandamento

constitLrcional do concurso público.

Posto isto, cumpre verificar o significado e o conteúdo dos requi-

sitos elencados acima, conforme se verá a seguir.
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I.2. PREVISAO TEGAL

Para que se aperfeiçoe a contratação temporária, algumas condi-

ções devem ser observadas. Em primeiro lugar, deve esw regulamentada

em lei do ente público interessado na conÍra;tÀçào temporária. Essa lei

deve estabelecer as hipóteses e condiçôes em que serão realizadas x
admissCres tempor'árias de pessoal, para atender excepcional interesse

público, o prazo rruÍximo de contratação, salúios, direitos e deveres dos

contratados, bem como os demais requisitos previstos no capítulo dois.

t.3. PROCESSO SETET|VO Str{PLtF|CADO

Além da existência de lei, da temporariedade da contratação e do

excepcional interesse público, a conÍÍataçAo tempoúria dwe ser precedida

de processo seleüvo simplificado, atendendo ao princípio constihrcional

da impessoalidade, plasmado no art. 37, caput, da Constituiçao Federal, a

exemplo do que dispÕe o artigo 3n da Lei n'8.745/93, a qual regulamenta a

contrataÇão temporária no âmbito federal e serve como norte na elaboraçao

dos diplomas legais pelos demais entes federados. As peculiaridades do

processo seletivo simplificado serão tratadas no capínrlo três.

t.4. Go]{TRATAçAO POR IEHPO DETERiililADO

Além da existência de lei e da seleÇão por meio de processo

seletivo simplificado, a contÍatação deve se dar por prazo determinado,

conforme limites definidos na lei attorizatla da contratação temporária,

e enquanto persistir a necessidade temporária da ü contratação para a

atividade a ser exercida pelo contratado.

Dessa forma, não se admite a contrataçao por prazo indeterminado.

Nessa mesma linha, também apresenta-se incompatÍvel com a Constituição

Federal a possibilidade de prorrogaÇÕes sucessivas do contrato temporá-

rio, de forma a caructeizá-lo como de prazo indeterminado.
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I.Í. 1'I EC E SSI DADE TE ÍII PORARIÂ DA COI{TRÂTAçAO

1.5.Í. Necessidade temporária de atividades eventuais

Os c'asos cle necessidade tempocíria cle ativiclades eventuais poclem

ser subdMdidos em:

1L

À forma de contrataçâo prevista no art. 37, tX, da Constiruição

Federal, sempre pressupÕe uma necessidade temporária, não se apre-

sentando legal a contratação temporária paftr necessidades permanentes.

Assim, por exemplo, havendo a carência de professores efetivc»

para atendimento da demanda ordinária do município, não d possível

utíizar-se da contataçáo por tempo determinado, em detrimento do

concurso público, pois a necessidade, nesse caso, é perrnanente.

Evenrualmente, essa mesma situação pode configurar uma neces.si-

dade temporária, como, por exemplo, no caso em que não há aprovados

em concurso público. Nessa hipótese, a natureza tempor'ária da neces-

sidade perdurará apenas durante o pÍazo zuficiente à ralização de um

novo concurso. Após esse prazo, a necessidade volta a ser permanente.

Assim, havendo necessidades temporárias de pessoal, essas devem

ser supridas para que não seja paralisada uma aüvidade govemamental,

em respeito ao princípio da continuidade do serviço público, segundo o

qual as funçÕes essenciaís ou necessárias à coletividade são inintem-rptas.

Nessas situaçôes, não imporu se a atividade a ser desempenha-

da é permanente ou ternporáia, basta que a demanda a ser atendida

se caracterize pela transitoriedade, pelo excepcional interesse público

e que não possa ser suprida pelos recursos humanos iá pertencentes à

AdministraÇão RÍblica.

Sendo assim, para justificar a contrataÇão, a necessidade sempre

deverzí ser de natureza temporáia, independentemente da atividade ser

de caráter eventual ou peÍrnanente (ResoluÇão de Consulta n'59/2011).

Dessa forma, a necessidade temporária pode ser classificada nas

seguintes categorias: necessidade temporária de atiüdades eventuais; e

necessidade temporária de atividades peÍrnanentes.



a- casos de situação emergencial e tÍansitória;

Nesses casos, a necessidade temporária é caracteizada por

uma situaçâo emergencial e transitória, que clama a satisfaçâo

imediata do interesse público, demandando a contrataÇão de

pessoal acima do número de servidores existentes e suficientes

para atendimento da demanda ordinária do respectivo serviço.

Como exemplo, cita-se a possibilidade de contratação de pes-

soal para atender surtos epidemiológicos ou a contÍatação de

outros profissionais para socoÍrer situaçÕes de calamidade pú-

blica ou catástrofes, em que a Administração Pr,iblica tenha de

ampliar temporariamente o seu quadro de pessoal para aten-

der às necessidades da população diretamente relacionadas à

situação de contingência.

Nesses exemplos, ta:nto a necersidade quanto a atividade a ser

exercida são eventuais e tempozirias, pois destinam-se ao atendi-

mento de uma dernanda gerada por wna situação anormal e acima

da capacidade de resposta do poder público, configurando um

incremento sazonal da demanda pelo respectivo serviço público.

Registra-se que a atividade para atendimento da necessidade nor-

mal pelo serviço@e atés'erpermanente (módicos e enfermeiros

do PSF), sendo temporária a atividade complernentar e necessária

ao atendimento do incremento sazonal da demanda (médicos e

enfermeiros necessário.s ao atendimento do excesso de demanda

decorrente de surtos epidemiológicos) (STF, ADI 3.380.

b. casos decorrentes de programas de govemo temporários;

Nos casos de programas de govemo temporários, nâo apre-

senta-se eficiente o provimento de servidor em cargo efeúvo,

pois, com a extinÇão do programa, esse servidor ficará ocioso,

rendendo prejuÉos ao eráio.
Sendo assim, considerando que a aüvidade e a necessidade do

servidor são temporárias, admite-se a contratação por tempo

determinado (Acórdãos n' 2.292/02 e 100/06).
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Connrdo, deve-se considerar que Lrá programas de govemo que,

apesar de decorrerem da ransfêrência de recursos de outros

entes, principalmente da União, não podem se classificar como

temporários, pois tais transferências decorrem da obrigaçâo

consütucional ou legal da Uniâo de apoiar financeiramente

os estados e municípios, a exemplo dos programas da saúde.

Nesses casos, mesmo existindo a possibilidade de exinÇão

do programa e de sua substituição por outro, a necessidade

da aüvidade permanecerá, não sendo possível a uülização do

instituto da contrataçâo temporária (Acórdão n'Q 2.292/OZ).

Í.5.2. Necessidade temporária de atividades permanentes

Nessa segunda hipótese, a atividade ou função a ser desempenha-

da é permanente, mas a necessidade de utilização da forma especial de

conüataÇão, com base no arÍ. 37,IX, da CF, d temporária.

Dentro deste grupo, podem ocoÍrer ainda duas situaçÕes distintas:

a- aquelas situaçÕes ern que a ativiclacte é permanente, o quantitaüvo

de cargos/empregos previsos é zuficiente para atender a demanda,

mas a falta de pessoal é temporária, a exemplo do que ocoÍre com

a contrataÇão para substituiçao de servidor, em gozo de licenÇas

ou afastamentos legais, cufa conü?tação se ir.rstifica, tão somente,

dr.rante o pen-odo de afastamento (Acórdão n' 1.743/A5).

b. aquelas situaçôes em que a atividade é permanente, há defici-

ência de pessoal para atendimento da demanda ordinária do
serviço, iustificando.se a contratação temporária tâo somente

^té 
a realização de concurso público, que tão logo deverá ser

orgarizado e realizado.

Nessa última hipótese, mesmo que a necessidade tenha decorrido

de omissão ou falta de planejamento para reahzação de concrrrso públi-
co, é admissível a contratação temporária em prol da continuidade da

atividade estatal, quando envolver atividades de excepcional interesse

ptiblico, cuja intemrpç:ão atinge diretamente o cidadão, o que não afasta
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a responsabilidade da autoridade competente por não ter tomado as

providências peninentes para realização do concurso.

Nesse senúdo, o Supremo Tribunal Federal, ao tÍatar do tema, já

decidiu que uÀ alegada inércia da administraÇão não pode ser punida

em detrimento do interesse público, que ocoÍre quando colocado em

risco o princípio da continuidade üatlidade estatal' (STF, ADI 3.068-0).

Por fim, registra-se que, ao lado da necessidade temporária, sempre

deveri estar demonstrado o excepcional interesse público, conforme será

visto na seção seguinte.

I.6. EXCEPCIOilAT INTERESSE PÚBLICO DA ATIVIDADE

Considerando que a regra geral é a admissão de servidores por

concurso público, conforme previsão do artigo 37,11, da Consütuição

Federal, as contrataçÕes embasadas no artigo 37, D(, só podem ocorrer de

forma excepcional, devidamente comprovada pelo gestor, visando aten-

der, além da necessidade temporária do serviço, a um interesse público

excepcional, sob pena de buda à exigência legal do concurso público.

A respeito do excepcional interesse público a justificar a contÍatação

de pessoal em caráter temporário, leciona Diógenes Gasparini:

Á necessidade a ser atendida, além de temporária, há de ser de excep

cional interesse público. Este não há de ser elegantíssimo, mas tão só

revelador de uma sinra(9o de exceção, de excepcionalidade, que pode ou

ltTl ntC

não orecisa. nem a constituicão Federal exise. oue haia a neccssidade

de urn atendimento urgente para legiümaÍ a contratacão. Basta a transi-

toriedade da situação e o excepcÍonal ínteresse público. Mas, ainda, não

é tudo. Tem-se de demonstrar a impossibilidade do atendimento com

o.s recursos humanos de que dispôe a Administração Pública. (Direito

Àdminisuaüvo, 1/ ed., São Paulo, Saraiva, 2W7, p. 1,61). (grifo nosso)
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Vale dizer que nem sempre a situação a ser enfrenta da traz consigo

a rnarca da urgência, elemento que não aparece como requisito constitu-

cional que disciplina a matéria, muito embora , na maiona dos situaÇões,

as leis fixam casos de contratação temporária para hipóteses que clamam

soluçôes rápídz.s e urgentes.

Por outro lado, não são todas as atividades que podem ser obieto

de contratação temporária, uma vez que a regra constitucional é a con-

tÍ taÇão de servidores públicos por meio de concurso público, conforme

disposto no artigo 37,I1, ü Constituição do Brasil. Nessa linha, o STF

iá decidiu que não cabe a contratação de pessoal para o exercício de

atiúdades burocriticzs (N)l 29Í17 e 3430.

r.7. ilECESSTDADE DE irOTMçÃO

Além dos requisitos constitucionais para contratação por tempo
determinado é indispensável, em qualquer caso, a exposição dos moü-

vos que enseje à contratação temporária, inclusive com frrndame ntação

fáttca e iuídica comprotratória da necessidade excepcional de pessoal,

conforme já decidiu este Tribunal de Contas (Acórdão n' 1.784/2006).

r.s. struÂçÕEs EspECrAts DE coilTRArAçÃo rrnnoúnn

1.8.1. Possibilidade excepcional de contrataçáo temporária
quando houver aprovados em concunro público
A regra geral é de que se houver uma necessidade permanente da

Administração RÍblica e existirem interessados classificados em concursio

público, não é possível a contratação temporária, devendo-se nomear os

concursados, sob pena de afronta ao artigo 37,1f, da Constituição do Brasil
(STF, RE 555. 1 4i -AgR; S1l, MS 8.01 1/DF, PNts 34.319 /MA, PJvtS 35.459 /MG).

l)essa forma, comprovando.se a necessidade perene a existência de

vagas e a existência cle aprovados aprovados em concrlft;o público ainda vá-
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lidos, ilegal se toma a contÍata;çÃo temporária para suprir essa necessidade-

Contudo, nos cÍlsos de necessidade temporária de atividades even-

tuais (ex: contrataÇão de médicos e enfermekos para atendimento de zurto

epidemiológico) ou ainda de necessidade temporária para substituição de

atividades peÍÍnanentes (ex contrataÇão de pessoal para substiruição de

professor em licença legal), a necessidade é genuinamente temporária,

sendo que nâo seria razoável exigir da administraÇão pública a efetla-

ção de um servidor para exercício de uma atividade transitória, o que

acaffetadra em aumento de despesas sem necessidade, já que, passada a

necessidade da contratação, haveria a ociosidade desse servidor.

Portando, nos casos de necessidade genuinamente temporária,

há a possibilidade de se promover a contratação temporária de servidor

mesmo na vigência de concurso público, com pessoas aprovadas para

o respectivo cargo.

1.8.2. Necessidade temporária em razáo da falta de

interessados ou aprovados em concurso público

Conforme descrito no item 1.5.2, naquelas siruaçÔes em que a ati-

vidade é permanente, mas há insuficiência de pessoal para atendimento

da demanda ordinária do .serviço, iustifica-se a contratação temporária

tão somente até a realiza.$o de concurso público, que tão logo deverá

ser organizado e reabzado.

Nesse sentido, o Tribunal de Conus do Estado de Mato Grosso tem

entendido legtima as contrataçóes temporárias quando não trá interessados

ou aprovados em concurso anterior, devidamente iustificadas pelo gestor,

e desde que em atividades essenciais (Acórdão n' 2@/2072).

Nessas sinraçÕes, esses contratos temporários só permanecem legais

se observado o prazo estritamente necessário à reaJizaçÃo de oovo concurso.

1.8.3. ContrataSo temporária de agentes comunitários de

saúde e de agentes de combate a endemias

Â contratação temporzÍria de agente comtrnitírio de satide e agente

de combate às endemias possui regramento legal próprio. em virtude de
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recentes inovaçÕes legislativas sobre o assunto.

A Emenda Constitucional 5l/2006 inseriu o § 4e e o § 5n no art.

198 da ConstituiÇão do Brasil, instituindo que a admissão de agente

comunitário de saúde e agente de comtrate às endemias deverá ocoÍrer

por meio de processo seletivo público, e que posterior lei federal disporzí

sobre o regime juídico desses servidores.

Por sua vez, coube à Lei Fedeml n'Q 77.350/2006 regulamentar c»

dispositivos constitucionais acima citados, estabelecendo, dentre ouros, a

impossibilidade de conratação temporária para os agentes comunitários

de saúde e agentes de combate às endemias, ressalvando, contudo, as

hipóteses de surtos endêmicos, conforme disposto no anigo 16.

Portanto, só serâo consideradas legais as contratações temporárias

de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, nos

casos de eventuais necessidades temporárias de contrataçóes para com-

bate a surtos endêmicos, c<-rnforme previsto na legislação de cada ente

(Resolução de consulta nn 67/2017).

Não se pode olvidar porém, que o artigo 16 daLei n'P 11.350/2006

não tem o condão de afastar as disposiçÕes constitucionais sobre a con-

üatzção temporária. Assim, nos casos de falta transitória de profissionais

da área,, portanto, temporariamente, poderá ser aplicada a regra prevista

no inciso D( do art. 37 da Constiruição Federal, que prevê a contrata@o

por tempo determinado para atender a necessidade temporária de ex-

cepcional interesse público.

Âssim, conclui-se que as contrataÇÕes temporárias de agentes comu-

niuÍrios de saúde e cle agentes de combate às endemias só serâo autorizadas

para o caso de combate a surtos endêmicos, nos teÍÍnos do artigo 16 da

Lein'11.350/2006, e para substituição temporária de servidores do quadro

pefinanente, decorrentes de licença, exoneração, falecimento, entre ouros,

1.8.4. Contrataçáo temporária de contador, comroladol
interno e assessoÍ jurídico

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso já tem entendi-

mento consolidado de que os cargos de contador e controlador intemo
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devem ser preenchidos por meio de concurso público, conforme dispÕem

as ResoluçÕes de Consulta n'g 37/20Ll e24/2O08, pois tais cargos possuem

natlrezz peÍÍnanente junto à Administração Pública.

Nesses termos, nâo é possível a nomeação de contador e contro-

lador intemo em clrgo de livre nomeaÇâo e exoneraÇão, e tão pouco a
atribuição da responsabilidade pelcx serviços contábeis a prestadores de

serviços contratados sob o regime da lei de licitações.

Em relação à proibição de nomeação do contador e controlador

em cargo comissionado, cumpre registrar uma exceção. Trata-se do caso

em que houver uma carreira dessas funçÕes com mais de um cargo, ha-

vendo a possibilidade de se criar o cargo em comissão para exercício da

liderança da unidade central de contabilidade e da unidade de controle

intemo, a ser provido entre os servidores efetivos da respectiva carreira.

Por fim, verifica-se que, a princípio, a contratação temporária nâo

se apresentâ compatível com as atividades de contabilidade e de con-

trole intemo, uma vez que tais atMdades não implicam na prestação de

serviços diretos e essenciais à colerividade.

Por outro lado, não há como se olvidar da possibilidade de atãs-

tamentos temporários desses profissionais, a demandar sua substituição

para continuidade dos respeclivos serviços. Nesses casos, a Administração

deve promover o gerenciamento da escala de férias e de afastamentos

no interesse da administração, que se sobrepõe ao interesse do servidor,

de forma a não causar prefuúos aos serviços administrativos.

Nos casos de afastamentos por peíodos mais longos, recomenda-

-se recrutar servidores já penencentes ao quadro efetivo clo ente público

e que reúnam as qualiticaçÕes necessárias para que, temporariamente,

exerÇarn as funçÕes de contabilidade e de controle intemo.

O mesmo entendimento aplicado ao contador e ao controlador

intemo se estende ao advogado público, pois este também exerce um

serviço de natureza pernanente, cujo respecúvo cargo deve ser preen-

chido por concurso público.

Connrdo, isso não impede a conÚataÇão de serviços jun-dicos even-

tuais e especficos, que não podem ser atendidos pela assessoria jurídica
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do respectivo órgão, daü sua especificidade e complexidade, mediante

o regime de contratação de prestação de serviços amparados pela Lei

de Licitações (Lei nn 8.66/93).

Í.8.5. Contratação temporária e o exercício do Poder de

Po!ícia do Estado

Agumas carreiras são inerentes às atividades do Estado, sendo

regulares e permanentes na Administração Príblica, devendo ser preen-

cüidas por meio de concurso público, nos teffnos do artigo 37,11, d^

Constituição do Brasi.l.

A par disso, não se pode olvidar que o procedimento de contra-

taçÕes temporárias, na hipótese, por exemplo, de auditores fiscais de

tributos, é incompaível com a na.n)Íeza das ftlnçÕes exercidas Por esses

agentes públicos, posto que as atividades de flscalização de exercíci<>

do poder de polícia são exclusivas do Estado, devendo, portanto. se-

rem desenvolvidas por servidores efeüvos, admitidos mediante regular

concurso público (^Ít.37, )Oil, CF).

As carreiras da administraçâo triburÍia não podem ser obieto de

delegação a terceiros, ou mesmo de contrataÇão temporária, nos moldes

do artigo 37, U, da Consútuição Federal, uma vez que envolve, inclusi-

ve, a quebra de sigilo fiscal dos contribuintes, seiam pe§soas física.s ou

juídicas, conÍbrme dispÕe o artigo 145, § 1", da Constituição Federal.

Em síntese. os auditores fiscais de tributos devem ser servidores

de carreira da Administração Príblica, admiúdos por meio de concurso

público, sendo vedada a cantratação temporária e a delegação das suas

atribuições a particulares.

Por fundamentos semelhantes, refi.rta-se a possibilidade de contra-

taçâo temporáia, ou ainda por meio de cargos em comissão, de outros

agentes públicos que exerçam parcela do poder de polícia do Estado, a

exemplo das carreiras de fiscal de vigilância sanitána, goarda de trânsito,

policial civil e militar, agentes ambientais, dentre outÍos.
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2. tEt AUTqRTZATM DA COI{TRATAçAO
TEI,IPORARIA

2.I. I]{ÂPTICABILIDADE DÂ LEI FEDERÂT ÂOS

EsxADos r ruxrcípros

Primeiramente, cumpre registrar que a previsão constitucional

pau:a contÍaÍação temporária exige a autorização por meio de lei, senão

vejamos:

[...] a lei estabeleceri o.s czsos de contrataÇão por tempo determinado

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público

(^Ít. 37, ü). Grifo nosso).

Nessa linha, este Tribunal de Contas lá decidiu em várias ocasiÕes

sobre a exigência de lei regulamentando a contratação por necessida-

de temporária, de excepcional interesse público (Acórdãos n'1.582/Ol,

l.7U/06 e Resolução de Consulta n' 59/17).

A Lei Federal n' 8.745/93 dispÕe sobre a contratação Por tempo

determinado para atender a necessidade temporáia de excepcional in-

teresse público, no âmbito da Administração Federal. Conforme prece-

dente deste Tribunal de Contas, a referida Lei não se aplica aos estado

e municípios, uma vez que não se trata de norma de caráter nacional,

mas tão somente de âmbito federal (Resolução de Consulta n" 5l/11).
Esse entendimento também é adotado pelo Supremo Tribunal Federal

(HC 1M.078).

Por fim, cumpre mencionar que, nos teÍrnos da Resolução de Con-

zulta n' 5l/2011., deste Tribunal, é possível a previsão de utilização zub-

20



sidiária da legslação de outro ente para fins de contraÍação temporária,

quando consignado de forma expressa na lei local. Contudo, entende-

-se que essa utilízaÇao subsidiária da legislação de outro ente não é

recomendável, tendo em vista que as alteraçÕes posteriores podem não

representar satisfatoriamente os interesses do município.

Diante do exposto, o Estado de Mato Grosso e cada um dos seus

Municípios devem elaborar lei regulamentando a contrataÇão por tempo

determinado, contemplândo suas necessidades e especificidades, não se

aplicando de forma automática a legislação de outros entes.

2.2. cOilTEÚDO DA tEl DE COilTnATAçÃO TEilPOúRn

A lei local autorizaüva da contrataç'ão temporária deve dispor sobre:

a- a definição das situações em que é possível tealízar este tipo

de contratação;

b. os direitos e deveres da Administração Ríblica e dos contra-

tados;

c. o regime de trabalho (especial) e o regime de previdência

aplicável (regime geral de previdência);

d. os procedimentos aünentes à seleção e diurlgação;

e. a dr.ração dos contratos;

f. vedaçÕes, remuneraçâo, jomada de trabalho, sançÕes, dentre

outfas matérias.
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2.3. UGÊilCtA DA tEI

Verifi.ca-se que alguns entes têm adotado aaprovaçâo de leis espe-

cficas destinadasà autoizaÇão de contrataçôes temporárias, por peíodo
de um ano, por exemplo. Nesses casos, a autorização extingue-se no

prazo mencion ado na respectiva lei ou com o exaurimento da situação

especÍica que lhe deu origem.

Eçse não é o modelo mais eficiente de attoização para contataÇão

temponÍria, pois limita a atuação da Administração Pública, que, ao sur-

gimento de cada necessidade, deverá provocar novo processo legislativo

para obtenção da autoização, sendo patente que a urgência da contra-

tação não se compatibiliza, com a mora caracten'stica da feirura das leis.

Além disso, a lei que regulamenta a contratação temporária não

se destina apenas a especificar as siuaçÕes de necessidade temporária e

de excepcional interesse público que autoriza a celebração do contrato,

mas deve tratar atnda de outras matérias, como direito, deveres, regras

do processo de seleção, dentre ouüas já citadas neste estudo.

Dessa forma. o melhor formaÍo para elaboração da lei que tÍata dA

autonzação para conüatação temporária ó aquele por meio do qual resta

especificado as situaçÕes que configuram a necessidade temporária e o
excepcional interesse público que fustjficam a dita contratação, a exemplo

do que dispoe o 
^fi.2e 

da Lei Federal n' 8.745/93, que, apesar de não

se aplicar a estados e municípios, serve de referência para a construÇão

do regulamento desses entes.

2.4. HrpóTEsEs DE cor{TRATAçÃo rrrroúnn

Primeiramente, deve-se anotar que não é matéria constitucional a
definição de todos o.s cÍrsos de contraaçâo temporária e dos respeclivo.s

prazos de duração. lsso porque o consdruinte não pocle prever todas as

necessidades táticas. Dessa forma, o texto constitucional não definiu as

hipóteses passíveis de contratação temporária por excepcional interesse
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público, que ficou a caÍgo da legislação local de cada ente.

Desse modo, e como visto alhures, a lei de contratâção temporá-

ria deve descrever as situaçôes em que o gestor encontra-se autorizado

a deflagrar a contrataÇão por tempo determinado, observando-se que

essas situações devem representar, cumulativamente, uma necessidade

temnorária de excepcional interesse oúblico.

Ademais, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal tem

considerado inconsútucionais leis que estabelecem hipóteses demasiada-

mente abrangentes e genéricas de conúatação temporária, sem especificar

qual a real necessidade ou situação de emergência que seria fundamento
para se dispensar o conc\rso públíco e se realizar a contratação tempo-

raíria (ADI 3.116 e 2.1.2r.

2.5. DEST{ECESSIDADE DE GIRGOS YA6OS PARA

cor{TnATAçAO TEilPOúRn
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Outra questão que tem gerado celeuma é se a existência de cargos

vagos seria um requisito para contratação temporária, ou seja, se a contra-

tação por tempo determinado só poderia ocorrer píra o preenchimento,

temporário, de cargos de provimento efetivo que estiverem vagos.

Esta Corte de Contas iá pacificou entendimento de que não é ne-

cessária a existência de cargos vagos para contrataÇão temporária, uma
vez que, nesses casos, não se justificaria a cnação de cargos ou empregos

públiccx. tendo em vista que a sin-ra@o emergencial que clama a satisfação

imediata do interesse público é transitória e, por revestir-se de urgência,

não poderia exigir-se a elaboração legislativa para criaçáo dos referidos

cargos (Resolução de Consulta n'59/2011).
Cumpre registrar que a urgêncía não é requísito da contraução

temporária, mas que, em geral, a necessidade temporária, por excepcio-
nal interesse público, decorre de urgência na contratação, o que não se

compatibiliza com a mora do processo legislativo para criação de cargos

de provimento efetivo.



A não exigência de cargo para contratação por tempo determina-

do ocorre porgue os contratados temporários não exercem cztrgos ou

empregos, mas desempenham funÇões públicas.

No entanto, não se pode esquecer que a inexistência de qualquer

critério legal para definição do quantitativo de vagas destinadas à contra-

tação temporária gera um alto risco da autoridade competente uü.lizar-

-se desse instituto excepcional de admissão de pessoal, para atender as

necessidades peÍnanentes da AdminisUação.

Sendo assim, para evitar o uso abusivo desse instinrto, seguem

algrmas diretrizes para definição do número de vagas destinadas a con-

trataçÕes temporárias, as quais devem ser estabelecidas a partir da clas-

sificação da necessidade a da atividade a serem atendidas.

a. Necessidade temporária de atiüdades eventuais que configu-

ram aurnento sazonal da demanda por determinado serviço
(ex.: necessidade de contratação de médicos para atendimento

de surto epidemiológico).

Nesses casos, o ente público está autorizaclo a contrataÍ, tem-
porariamente, até o limite do número de vagas previsto na

respectiva lei geral de contratação temporária, independen-

temente da existência de cargos de provimento efeüvo va-

gos. Não havendo esse limite, este Tribunal de Contas exige

a attoizaçào especfica, por meio de lei do número de vagas

temporária.s destinadas à contratação, por tempo determinado,

o que não se confilnde com o número de cargos previstos na

lei de carreira dos servidores, a qual não precisa ser alterada

para atendimento de contrataÇÕes temporárias.

b. Necessidade temporária de auvidades decorrentes de progra-

mas, com prazo determinado (ex.:contratação de odontólogo
junto ao programa temporário de atendimento a cianças da
rede escolar de ensino).

Nos casos de programas temporários, há a necessidade de auto-

rização legislariva do número de vagas das frrnções temporárias
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c.

a serem contratadas, se,a por meio da lei geral que dispÕe

sobre a contratâÇão temporária ou por meio de lei especlfica.

Necessidade temporária de atividades pennanentes paÍ aten-

dimento de cargos vacantes (ex.: vacància do cargo de médico,

que pode autoizar a contratação tempoúriâ durante um prazo

razoável para realização do concurso público).

Nessas situaçÕes, como se eslrá a falar de cargos perrnanentes

de provimento efetivo vacantes, e, em razão do tempo necessá-

rioàrealizaçáo do concurso e do excepcional interesse púrblico

da atividade, careceria de lógica a exigência de autorização

especrfica do número de vagas para contÍatação temporária,

urÉ vez que tal limite é encontrado pelo número de cargos

efêtivos, vacantes, que atendam aos requisitos da necessidade

temporária e do excepcional interesse público.

Lembrando que, passado o tempo razoável para realizacá.o

do concurso sem que a Administração tome as providências

cabíveis, ndohá mais que se falar em necessidade remporária,

firas peffnanente, decorrente da omissão do gestor, de forma
que não mais estarão presentes os requisitos para a conÍÍaÍacÂo

temporária, salvo se o fato zuperveniente renovar a tempo-
ralidade da necessidade, como, por exemplo, nos casos de

ter havido concurso público, mas sem nenhuma aprovação e

apenas durante o tempo necessário para realização de novo
concLlrso.

Necessidade temporária de atividades peÍÍnanentes para subs-

tinrição de servidores em licença (ex.: contratação temporária

de médico para substinrição de servidora médica em licença
gestante).

Por se tratar de aüvidade perÍnanente, o número de vaga. para

contratação estií vinculado a cada siruaÇao de necessidade

temporária, decorrente de afastamento de servidor que exerce
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atividade de excepcional interesse público, de forma que não

há necessidade de fixação de vagas temporárias por meio de

lei especÍfica para essas hipóteses.

2.6. DUnÂçÃO DOS COTTRATOS E pREvEÃO DE

PnonnocÂçAo

26

A lei local deve definir o prazo máximo de duração dos contraros.

podendo adotar prazos diferenciados de acordo com as situaçôes jusü-

ficadoras da conraração temporária.

§rh,por exemplo, no caso de substituiçãcr de professor, entendq-

-se que seis meses, prorrogáveis por mais seis, restrito ao mesmo ano

leüvo, seria um prazo nzoável pâra contrataçâo tempoúria, pois seria.

suficiente para o docente contratado desenvolver uma disciplina com a
mesma rurma durante o ano letivo.

Por outro lado, as hipóteses de contratação para atendimento de
programas temporários de outras esferas de govemo podem demandar
um tempo maior, pois, embora tais programas sejam caracterizados como
temporários, sua duraÇão pode ser longa.

Ademais, do texto legal deve constaÍ atnda a possibilidade ou não
de prorrogação do cefiame e do conúato, bem como dos limites da pror-
rogaçào.

Frise-se que não é possível inserir cláusulas genéricas sobre pra-
zo, como por exemplo, "prorrogação do contrato até a realização do
conclrrso público", ou até outro evento com data indeterminada, sob
pena de configurar-se a:utor1zação para vigência do contrato por prazo
indeterminado. Ademais, em relação à prorrogação, a mesma deve ocor-
rer ufiur írnica vez e, no nráximo, por igual pen'odo do contrato inicial
(sTF, ADr 8g0).



2.7. REGTilE IURíDICO DE rRÂBATHO

Sobre a natvreza do vÍrculo jurídico de trabalho dos contratados

temporários, já houve grande celeuma na doutrina e jurisprudência, es-

tando hoie lá sedimentado de que se trata de regime juídico especial

ou de caÍáter jurídicoadministrativo, não se confundindo com o regime

estatutário e tão pouco com o celetista (STF, Rcl 4.872, Rcl 7.157-AgR,

Rcl 4.045-MC-AgR, Rcl 7.066A9R e Rcl 7. 1 1 5-AgR).

Nesta relação precária com o poder público, os direitos e deve-
res desses servidores devem constar da lei que regulamenta a contra-
tação temporária de cada ente, "podendo até determinar a aplicação,
a tais servidores, de preceitos do Estaruto correspondenter'. desde
que sejam compatfueis com a precariedade da contratação temporá-
ria. ,{ssim, por exemplo, não se pode estender aos temporários os

direitos previdenciários previstos em estatuto e nem a vinculação a

regime próprio de previdência, por se tratar de direitos exclusivos
dos servidores efetivos.

2.S. REGtilE lUníDrcO DE PREUDÊr{CtA

A Consünrição Federal estabelece no § 1l do artigo 40 que, nos casos

de contratação temporária, se aplica o regime geral de previdência social.

Observa-se que o contratado sempre estará vinculado, em relação
ao contrato temporário, ao regime geral de previdência, mesÍno que ocupe
cargo público de provimento efetivo, a exemplo do professor estarutário,

contratado, temporariamente, para a funçâo dc docente.
No exemplo apresentado, pode-se configurar duas situaÇÕes.

Nos entes que possuem regime próprio de previdência social (RppS),

o servidor estará vinculado a esse regime em relação ao caÍgo efetivo,

MENDALIAR, Odete. Direito AdministÍaüyo Moderno. 15 ed. rev. arual e ampl. Sâo pâulo:

Editora Revista dos l'ribunais, 2O11, p.29O.
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e ao regime geral de previclência social (RGPS), em relação ao con-
trato temporário. Já nos entes que não possuem RPPS, o servidor seja

investido em cargo efetivo ou em função temporária sempre estaú
vinculado ao RGPS.

r.9. pERíoDo DE cARÊr{ct^ PARA GoNTRÂTÂçÃo DA

irEsIíA PES30Â

Cabe à lei de cada ente fixar ou não um peíodo de carência para

contratação da mesma pessoa, sendo que a vedação contida no afi. 9e,

III, da Lei Federal ff 8.745/93 não se aplica automaticamenre ao esrado

e municípios (Acórdão n' 2.100/05).

2.to. col{TRATAçÃO rrmOúRlA DE SERV|DOR EFET|VO

A conratação temporária de servidor efeüvo só é possível quan-

do os vúculos decorrentes do cargo efetivo e da função tempoúria
se enquadrarem em uma das hipóteses constitucionais de acumulação
de cargos públicos, conforme disciplinado pelo art. 37,XV1e XVII, da
Constinrição Federal, e desde que observados todos os demais requisitos
para a conúatação temporária.
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3. PROCESSO SEtETtVO StItpUFICADO

3.r. oBRIGAToRIEDADE DA REALtzAçÃo or pRocEsso

SEI"ETIYO SIiTPUFTCADO (PSS)

A doutrina e a jurisprudência entendem que énecessáriaarealiza-

çâo de processo seletivo simplificado antes das conúataçÕes, por tempo
determinado, com critérios objetivos, de modo a asseguraÍ a prevalência

dos princípios constitucionais que regem a administração pública.

Assim como o excepcional interesse público e a necessidade tem-
porária, a reahzação de processo seletivo simpl-ificado também é requi-
sito para que se aperfeiçoe as contrataçÕes temporárias (Resolução de
Consulta n'14/2010).

3.2. RESPONSAVETS PELA fUSTIFICATIVÂ E ÂBERTURÂ DO pSS

O recrutamento de pessoal para contratação temporÍíria por ex-
cepcional interesse público é feiro mediante prévio processo seletivo
simplificado, devidamente normaüzado, no âmbito da Àdministração, e

em conformidade com as disposiçÕes da lei local.

Cabe a cada secretaria levantar as necessidades de conúaação
temporária e submeter o pedido c lustificativa ao órgâo responsável por
essas contrataçôes, dentro do sistema administrativo de admissão de pes-

soal, o qval avaliará o pedido sob os aspectos técnicos, com apoio da
assessoria juídica, da contadoria e do controle intemo,
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Após conclusão técnica pela necessidade e legalidade da conrrata-

çzo, cabe à autoridade competente deflagrar o processo seletivo simplifi-
cado, demonstrando que estão preenchidos os requisitos constitucionais
por meio de sólida fundamentaçaofática e iuídica, de modo a demonsrrar

a nat.lJrez.a, emergencial e excepcional das admissÕes.

Contudo, essa competência pode ser descentrahzada por meio de
previsão legal ou, ainda, pode ser objeto de delegação, também mediante
autonzação legisl ativa.

3.3. COI{TEÚDO DO EDtTAt

Às disposiçÕes especrlficas do certame são feitas por meio de edital
ou instrumento similar em que constarão os critérios objeüvos para a
seleção, o prazo para inscrição dos interessados, as informaçÕes sobre
as funções a serem preenúidas, a qualificação profissional exigida, a
remuneração, o local de exercício, carga horána, prazo da contrataçâo,
prazo de validade da sclcção c hipótese de sua prorrogação ou não,
dentre outros.

São imprescindíveis as informaçÕes sobre os critérios utilizados para
pontuaçâo e para desempate dos candidatos: o conteúdo programático
das provas, os prazos para interposição de recursos, a ordem de convo-
caçao, e outras informaçÕes necess árras para garanir a transparência e

a impessoalidade do certame.
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3.4. PREYISAO DE YAGAS E POSSIBIIIDADE DE

CADASTRO DE RESERVA

Com relação às vagas a serem preenchidas, deve-se constar no
edital o número total por funçÕes. É possível que a Administração Priblica

realize processo seletivo para contratação posterior, por meio de cadastro

de reserva, formaiizando os contratos dos selecionados à medida que

surgir a necessidade durante o peíodo de validade do processo seletivo.
Esta medida é bastante efrcaz para contratação de pessoal, a fim

de preencher cargos em que há grande rotaüvidade de servidores, seja

por licenças, afastamentos, aposentadorias ou exoneraçÕes, como por
exemplo, professor e profissionais de saúde, uma vez que é difícil defi-
nir, previamente, o número de contrataçÕes a serem realizadas durante
o ano, evitando-se, assim, a falta de profissional em posto de saúde ou
em salas de aulas por longos pen'odos, por exemplo.

3.Í. ilOríEilrO DE AFERTçÃO Ol NECESSTDADE TEríponÁnn
DE EXCEPCIOI{AL II{TERESSE PÚBUCO

Para verificação da legalidade ü contratação temporária, deve-
-se aferir o cumprimento dos necessários requisitos constitucionais, no
momento em que ocorrer a admissão de pessoal, e nâo por crcasião da
reakzação do processo seletivo simplificado.

Por exemplo, no caso de cadastro de reserva para professores,
podem não estar presentes os requisitos da necessidade tempo(íria e do
excepcional interesse público, no momento da seleção, contudo, tais re-
quisitos deverão ser demonstrados por ocasião da celebração do contrato.

3.6. UGÊilCtAs E PRORROGÂçÃO DO PSS

32

Com relação à vigência e a proÍrogação do processo seletivo, cabe



à legislação de cada ente defini-la, adoando-se de forma analógica, como
prazo máximo, aquele previsto na Constiruição Federal para o concun o
público (art. 37.II), de dois anos proÍrogáveis por iguat peíodo.

Registra-se novamente que o momento para analisar a observân_
cia da necessidade temporána, de excepcional interesse público, deve
ocorrer no momento da contratação e não na realização ou prorrogação
do certame, tendo em vista que tais atos não signiffcam provimento
provisório pela Administraçâo pr,Íblica.

Por óbvio que situaçÕes em que há sucessivos processos sereüvc»
e várias prorrogações podem indicar faka de planejamento da Adnü-
nistração RÍblica, siruação que dever:í ser comprovada ou afastada na
análise do caso concreto.

3.7. TÂXA DE t]{SCRtçÃO

É possível que haja previsão no edital de valor a ser cobrado pe_
los candidatos, a tírulo de inscrição no certame, com intuito de custear,
mesmo que em parte, o.s gastos realizados pela Adrninistração I{brica,
com a realização da seleçâo. É oportuno destacar que o valor deverá ser
fixado no edital, devendo ser compatrtel com a remuneraçâo do cargo
a ser preenchido.

Com relaÇâo à isenção dataxa de inscrição, cada ente tem compe_
tência para legislar sobre o assunto, recomendando-se que seja elaborada
tal norma para propiciar a ampliação do acesso aos cargos e empregos
públicos, ainda que a nfulo provisório.

Entende-se que a legislação estadual ou federal2, sobre isenção
de uxa de inscrição, não deve se aplicar aos entes municipais, uma vez
que trata de realidades diversas e implicaria na violação à autonomia de

2 l€i Esadual MT n'g 6-156, de 28 de dezembro de 1992, zlterada pela t ej Estadual rt g.7g5, &
07 de ianeiro de 2008, Lei Estâdual nr 7.515, dc 27 dc novembro de 2001 ou nâ L€i Estâdual
n" 7-13, de 11 de setembro de 2002.

33



cada ente para legislar sobre o tema, além de criar renúncia de receita a
ser suportâdo por outrem.

3.8. PUBUCÀçÂO

O edital deve ser publicado na imprensa oficial que, conforme
definido em lei local, poderá ser o Diário Oficial do Estado, oJomal da
Associaçâo Mato-grossense dos Municípios, oJomal oficial Eletrônico do
Tribunal de Contas ou outro jomal contratado para tal fim, conrudo, é
importante mencionar que, havendo um jomal disponível gratuitamente
para publicação oficial dos municípios (a exemplo do Diário oficial Ele-
trônico do Tribunal de contas), considera-se anüeconômica as despesas
com esse serviço de publicação oficial.

Ademais, considera-se que a afixação do edial no mural, apesar
de hem vista como forma de publicidade complemenur, nâo configura
publicação oficial para conferir eficácia ao ato praticado, por tratar-se de
uma medida que restringe a ampla divulgaçâo necessária para contratação
de profrssionais com melhor capacitação.

Álém do edital, todas as demais fases que impactam os candidatos
deverâo ser publicadas, permitindo aos interessados e aos órgâos de
controle fiscakzarem a lisura do certame.

3.9. tIíPACTO OnçÂilEilTÁRtO E FTNAI{GEtRO

Como a contratação temporária pode implicar no aumento da des_
pesa pública, deve ser realizaü a estimativa do impacto orçamentário-
-financeao no exercício que deva entÍar em vigor e nos dois subsequentes,
n<» moldes previsros no artigct 16, inciso I, da tRF, atendendose, também,
as medidas previstas no aÍt. 17, caso reste configurado o aumento de
despesa obrigatória de caráter continuado (superior a dois exercícios).

Com relação à previsâo orçamentária, deve estar consignado em
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doação especÍfica, a disponibilidade orçamentáia zuficiente para amparar
as despesas oriundas do gasto de pessoal ampliado no exercício, não
se aplicando aos casos em que a contÍatação temporária visa substituir
outros servidores temporários, cujo contrato expirou-se.

Entende-se por dotaçâo orçamentána especÍfica aquela que con-
temple programa e ação compatível com a exparsão dos gastos com
pessoal para todo exercício.

Registre-se, ainda, que não há necessidade da existência de ação
especrfica para a despesa com os serviços de realização do processo
seletivo simplificado.

3.t0. FoRrrA§ DE REATTZAçÃO DO PROCESSO §ETETIVO
stilPUFtGADO

A AdminisúaÇão hiblica pode contratar insütuição pública ou parti-
cular para realizaçâo do processo seletivo, principalrnente quando houver
cargos técnicos que demandam conhecimentos espeoficos para elaboração
das pronas. Nesses ca*sos, a escolha da empresa responsável pela realizaçao
do processo seletivo deve ser feita por meio de proccsso licitatório.

É possível que a própria Administração prÍblica realizeo certame.
Nesse caso, pode-se credenciar profissionais com experiên aa na elabora-
ção de provas de concurso, remunerando.os por meio de um valor fixo,
pago por questão elaborada, desde que essa contratação e os valores a
serem pagos pelos serviços estejam autorizados na lei que regulamenta
o processo seletivo, simplificado no âmbito do respectivo ente.

Tanto nos casos de execução direta ou indireta do processo se_

leüvo, a AdministraÇão deve nomear comissâo do certame com parci-
mônia, para evitar fraudes e garantir que as habilidades dos candidatc»
sejam eficientemente verificadas na seleção. para anto, é conveniente
exigir titulação igual ou superior àquela exigida para o preenchimento
dos cargos ou empregos a serem serecionados. Também é importante
garanür a imparcialidade dos membros da comissâo, vedando, inclusive,
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a permanência de membros na comissão nos casos em que se verificar
sua suspeição ou impedimento.

3.[. poRTARtA DE DEStGilAçÃO DA COiltSSÃO

A portaria ou decreto que designa a comissão do processo seleü_
vo simplificado deve indicar o nome. a função na comissão, o cargo do
servidor e matrícula. Recomenda-s e, aimda, que a maioria dos membros
da comissão sejam efetivos, e ocupem cargo de nível equivalente ou
superior aos que serao selecionados, revestindo-se de maior seguranÇa
pela possibilidade de responsabilização administrativa.

3.r2. SErEçAO pOB PROVÂS OU pROvAS E TÍTUIOS

A forma de avaliação do processo seretivo simprificado deverá ser
feita com base em critérios objetivos suficientes para atender a exigência
da função a ser desempenhada, sendo realizadas por meio de provas ou
de provas e ítulos.

Excepcionalmente, em casos caracterizados por sinr ação de urgên_
cia, quando não houver tempo hábil para realização de provas, correção
e dilulgação dos rezultados, enrende-se que é possível a utilizacão de
avahação por análise curricular, desde que a forma de pontuação esteja
definida de maneira objetiva e clara no edital e contemple a qualificação,
experiência e habilidades específicas necessárias para o desempenho das
atividades a serem realizadas, garantindo-se, em todo caso. a observância
ao prÍncípio da impessoalidade (Resolução de Consulta n, l4/l}).

Preenchida a condição emergencial que justifique o afastamenro
da obrigatoriedade ü reahzação de provas, pode-se estabelecer no edial
determinada pontuação para cada ano de comprovado exercrtio no pro-
grama saúde da Famíia, ou para o exercício da medicina em determinada
especialidade, ou ainda, os dois quesit.s, ou outros a serem definidos
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previamente pela Admini.stração hiblica.
É opomrno desacar que não tnsa adeclaraçâo prssoal do candidato

acerca dos c'ursos e experiências profissionais, devendo haver comprova-

Ção documenal de cada candidato, para resguardar o interesse público.
Sobre este assunro, é impoÍtanre destacar que alguns iulgados do

TCU caminham por entendimento diverso. Isto ocorre, sobretudo, porque
as admissôes de pessoal ana.lisadas pela Corte Federal rem por base o
Decreto Federal n! 4.748/ZOO3, aplicável somente na esfera federal, e
que veda a seleção apenas por análise crrrriculad.

Mesmo no TCU, é possível encontrar decisÕes em que, excepcional_
mente, admitiu-se a contrataÇão temporária de excepcional interesse pú-
blico somenre por anáise curricular (^C-31g2-35/0&1. Sessâo; 3O/09/Og).

3.I3. DIREITO A RECURSO ADilII{ISTRÂTIVO

3.t4. PRÂZO pARÂ tilScntçlo r mm REÂtrzAçAo DA PROVÂ

Deve o edital prever prazo razoável:
a- entre a divulgação do edital e as inscriÇÕes;

b. para o pen'odo de inscriçÕcs; e
c. entre a divulgação do edital e a realizaçã<s das provas.

AÍt 4" .{ cont'tação de Jrssoal de que úatâ esre Decreto dar-se-á mediante processo seleüvo
simpliÍicado, compreenden<lo, ()hrigâtoriamente, prova escrita e, tàorltativamente, aníise de
curric,lufi üita, *m preiur2o de outras modalidades que, a Girério do órgâo ou enddade
contfAtante, venham a ser exigidas.

3
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Importa lembrar que deve ser dado aos candidatos a possibilidade
de recurso administrativo, podendo ter acesso, inclusive, à documenta-
çâo apresentada por outro candidato, tudo para preservação da lisura e
transparência do certame.



Este Tribunal de Contas tem decidido que dois dias, por exemplo,
é insuficiente para que haja disseminação das informações do certame
e para realvação das inscriÇÕes. Isto porque, o prazo exíguo pode con-
figurar a restrição ao caráter competitivo do processo seletivo, podendo
dar ensejo à nulidade do certame.

Entende-se como prazo múrimo razoável:
a- enrÍe a divulgacão do ediul e as inscriçÕes: 15 dias
b. pan o peíodo de inscriçÕes: 7 dias úteis
c. entre a divulgaçâo do edital e realização das provas: 30 dias

3.I5. DESilECESSIDADE DE RESERYA DE VAGAS PARA
PORTADORE§ DE DEFICIÊilCN

A reserva de vagas em concurso público para portadores cle Ne_
cessidades Especiais consütui-se em uma das medidas uülizaclas para
garantir igualdade de opornrnidades a essas pessoas, em cumprimento
aos fundamentos da Repúbtica, à cidadania, à dignidade da pessoa hu_
mana, e à convenção sobre o.s Direitos das pessoas com Deficiência, a
qual o Bra"sil é signatário desdc 2007.

f)e maneira especÍfica, a Consütuição Federal estabelece que lei
reservará um percentual de cargos e empregos públicos p raas pessoas
portadoras de deficiência, bem como definirá os critérios para a admissão
dessas pessoas (art. j7, \.III).

Além dessas disposiçÕes, a Leí n, 7.953/g9, de âmbito nacional,
que estabelece a Política Nacional para alntegração da pessoa portadora

de Deficiência, dispÕe que os órgãos e entidades da administraÇão clireta
e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade,
tratâmento prioritário e adequado, tendente a viabirizar, sem prejuúo
de outras, medirlas para promoção de aÇÕes eficazes que propiciem
a inserção, nos setores públicc» e privados, de pessoas portadoras de
deficiência (art.2', inciso III, al?rea.c,).

Dessa forma, nos casos de concurso público para provimento de
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cargos efetivo ou empregos públicos, toma-se indispensável a reserva
de vagas às pessoas portadoras de necessidades especiais, destinando-
-se. para cada cargo ou emprego. percentual a ser preenchido por
candidatos portadores de deficiência, conforme entendimento do STF
(RMS 25_66ô.

Não obstante a obrigatoriedade de reserva de vagas para portadores
de necessidades especiais, no caso de concrrrso público, entende-se que
não há obrigatoriedade quanto ao processo seletivo simplificado, uma
vez qne não há disposição expressa na constituiçrão Federal quanro a
este úlümo certame.

3.t6. COilyOCÂçÃO DE ÂCORDO GOlí A ORDEIí DE

ct/Asst FtcAçÃo oo cERTAitE

Realizado o processo seletivo simplificado pela AdministraÇão zu_
blica, esta fica obrigada a observar a esrrita ordem de cla-ssificaç ão para
as contrataçÕes temporárias, sob pena de nulidade dos atos e responsa-
búzação do gesror.

os candidatos devem ser convocados para celcbração do contrato,
de acordo com a ordem de classificaÇão, sendo que, no decorrer das
convocaçÕes, os candidatos iá chamados à contratação serão excluídos
da lista de aprovados.

Desde que previsto no edital do certame, e por intermedio de so_
licitação formal, há possibilidade de o candidato abdicar da posição em
que foi aprovado, mediante reclassificação p ra o final da lista.

39



4. CONSOUDAçÃO DOS pnEfUtGADOS DE
CON§UITI DO TRIBUNAT DE COI{TAS
REFEREilTE A coilTRATAçõrs rrmpoúnns

Acórdão no 1.582/2001 (ooe tltlzoor). pessoal. Admissão. Realizaçáo
de concurso público. Faculdade de contrataçáo temporária nos casos estabe-
lecidos em lei.

A Consriruiçâo Federal, no inciso II do artigo 37, determina que a
investidura em cargo o, emprego pr.Íblico depende de aprovação prévia
em concurso público de provas ou de provas e ufulos. o inciso IX do
ffresmo artigo faculta a contrataÇão por tempo deteminado, descle que
haja lei municipal regulando essa contrataÇão.

Acórdão no 1.21212002 (ooe rzosnooz). pessoal. Admissáo. Contratação
temporária. office boy. vedação à contratação temporária por ausência das
excepcionalidades exigidas.

Descarta-se a possibilidade do ingress<_r de ofÊce-boys no serviço
público aúavés de nomeação para c rgo em comissâo ou mediante con-
tÍatação para atender à necessidade temporária, vez que tais funçÕes não
se enquadram na excepcionalidade exigida no inciso tX do arttgo 37 da
CF. Nada impede, no entanto, que o Legislaúvo Municipal crie, através
de lei, o referido cargo, com as atribúçÕes qr.re lhe são inerentes, e pre_
encha as vagas por concurso público, desde que tais contrataçÕes não
impliquem descumprimento ao limite de gastos com pessoal estabelecido
na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Acórdáo no 2.29212002 (oot nrtztzoozl. Educação. pessoal. programas
permanentes - concurso público. programas temporários - contrataçáo tempo-
rária: requisitos e vinculação previdenciária.
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Nos rermos do inciso VII do artigo 30 da Consütuição Federal, os
serviços de saúde e educação sâo de competência dos municípios, com
a cooperação técnica e financeira da união e do Estado. Dessa forma,
o administrador público municipal não possui discricionarie dade para
decidir sobre a existência ou não de funcionários efetivos, nas referidas
aüvidades. compete a ele, por exigência legal, a iniciariva de criação dos
cargos e realização de concurco público para provimento, nos termos do
inciso II do artigo 37 da Constiruição Federal.

Para os programas especiais de saúcle, caracterizâdos como tempo.
ririos, a contratação tempor:íria pode ser aplicada nos teÍrnos do inciso
D( do artigo 37 da Constinrição Federal, observando sempre a divulgação
e seleção, com base nos princípios da publicidade e impessoalidade.

A contrataÇão temporária requer Iei espec.Íflca m,nicipal, além da
vinculaÇão previdenciária do Regime Geral de previdência (INSS), nos
termos do § 13 do aÍrigo 40 da Constiruiçâo Federal, e da contabiliza-
ção na despesa com pessoal da prefeitura, por se tratar de servidclres e
competência municipais.

Acórdão no í .74312005 (oor os/r vzoos). pessoal. Admissáo. contrataçáo
temporária. Possibilidade, para substituíção de servidor em férias.

É possrÍel a substituição de servidor em férias por um servicror
contratado, temporariamente, meciiante cr-mpr<.rvada relevância da fun-
çâo <-ru impossibilidade de paralis ação da atividacle, clevenclo o contrato
temporário durar, apenas e tão-somente, o períoclo em que o servidor
subsünrído esüver gozando as férias. A permanência do contrato tempo-
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rário, após esse peíodo, é irregular, tendo em vista a perda do obleto
da contrataÇão.

Acórdáo no 2.100/2005 (ooe z+/or/zooo). Pessoa!. Admissáo. Contratação
temporária. Governo do Estado de MT. Possibilidade de recontrataçáo de ser-
vidor cujo contÍato temporário já tenha se encerrado.

O Estado de Mato Grosso, diferentemente da União, em sua Lei ne

8.745/93, não veda a contrataÇão de servidor temporário, nem cond^iciona
um lapso temporal para recontratação.

Logo, analisados cada caso especificamente e observados os princí-
pios e regras estabelecidos na constituiÇão Federal. na Lei complementar
Estadual n' o4h99o e no Decreto Estadual n' 32r/2003, a recontratação,
independenremente do lapso temporal, reveste-se de legalidade.

Acórdão no 100/2006 (ooe rslozaoos). pessoat. Admissáo. Contrataçáo
temporária. Possibilidade de contratação temporária para execução de progra-
mas temporários. Autorizaçáo em lei específica. Reatização de processo seletivo
simpliÍicado. Observância aos princípios da administraçáo pública.

A execução de serviços públicos deve ser feita por pessoal efetivo,
submetido a con«rrso público, tal como determina a constituição Federal
em seu inciso II clo artigo 37. Entretanto, anÍe a eíguidade cle prazos
para execução de programas federais e estaduais, admite-se a con JaÍa-
ção temporária, sempre observando as regrâs firadas para a Administra-
ção hÍblica: elaboração de lei especÍfica paÍa conrratação, reakzação de
Processo seletivo Simpliflcado, respeito aos princípios da publicidade e
impessoalidade na contratação.

Acórdão no 1.78412006 (ooe zslogpooe). pessoal. Admissão. contratação
temporária. Possibilidade, atendidas as condições.

1. A contratação temporária de pessoal só é justificad a paÍa aten_
der as demandas de excepcional interesse público, crrjo atendi_
mento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível,
portânto, com o regime de elaboração de certame ptíblico).
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2. Previamente à contratação temporária de pessoal, o município
deverá aprovar lei que disciplinará, entre outros aspectos, as

condiçÕes de seleção, contratação, direitos e deveres, carga

horána, pruzo da conÍrataÇã:o e remuneração.

3. O processo seletivo para contÍatação temporária de pessoal

deverá ser amplamente divulgado, obedecendo aos princrpios

da publicidade e impessoalidade.

4. Tendo em vista a temporariedade e a precariedade na con-
tratação temporária de pessoal, o administrador público deve
promover as medidas necessárias pata realização de concurso
público, em obediência aos preceitos consritucionais.

5. É indispensável a motivação da contntaçlo temporária de
pessoal pela autoridade responsável, através de sólida funda-
mentação tãtica e junôica, de mo<io a Íicar manifêsta a naítÍeza
emergencial, transitória e excepcional das admissÕes.

Acórdão no 1.784/2006 (oor zslog/zooo). pessoal. Despesa com pessoal.

ContrataÉo temporária. lnclusão no limite.
Os gastos com contratação temporária de pessoal são conside-

rados no cômputo das despesas com pessoal estabelecidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal e não poderão ser aumenrados nos 180 dias que
antecederem ao final do mandato.

Acórdãos no 3.007/2006, 1.78412006 (oor zroe7zooe), 1.300/2006 (oor

firc7Doo6l e 549/2006 (oor zelolpooe). Pessoal. Direitos Sociais. ContrataÉo tem-
porária. l30 salário e férias. Extensão dos direitos sociais aos servidores contra-
tados temporariamente independentemente de previsáo em legislaçáo própria.

O servidor temporário contratado na forma do inciso IX do arti-
go 37 da Constinrição Federal, é considerado "servidor público,, sendo
assegurados a ele os direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais
(artigo 7u da Consüuiçao Federal). mesmo que essa gratiÍicação não esteja
expressa na legislaçâo infraconstitucional do ente federativo.
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Resoluçáo de Consulta no 2912008 (oor zslozlzooe) e Acórdáo no 100/2006
(oor tsiozizoos). Pessoal. Admissáo. Profissionais com profissáo regulamenta-
da. Atividades peÍmanentes: concurso público. Serviços técnico-profissionais
especializados: necessidade de licitação prévia.

A Constiruiçâo Federal de 1988 estabelece que os serviços público.s

de natureza peÍTnanente devem ser executados por pessoal aprovado em
concurso público, prevendo a possibilidade de conúataçâo temporária
em casos de urgência e interesse público relevantes.

Porém, paÍa a conÍÍatação de serviços evenftlais de natureza técni-
co-profissional especializados, ofertados por profissionais com profissão
regulamentada, a Administração Pública deve se pavtar naLei n, g.(t6/93,
que institui as normas para as contrataÇões de serviços, dentre outras.
Nesses casos, excetuadc» os casos de dispensa previstos no referido di-
ploma legal, há necessidade ü realização de processo licitatório, mesmo
que seja para conch:ir pela sua inexigibilidade.

Resolução de Consutta no l412010 (ooE 07/04/2010). pessoal. Admissáo. Con-
cuno Público. Exceção nos casos de contrataSo temporária de excepcional interesse
público, desde que realizado processo seletivo simplificado com aitérios obietivos.

1. A ordem constitucional de ingresso nos quadros dos entes
públicos é medianre concurso público (att.37,, II, da Consü-
ruiçao Federal).

2. Sendo exc:eção à regra, os casos de conúatação por necessida_

de temporária de excepc.ional interesse público (art. 37, V, da
Constinriçâo Federal) devem ser realizados por pr<rcesso seletivo
simplificado, nos teÍrnos da lei própria de cada ente, contendo
os seguintes critérios objetivos: a) o processo seleüvo devecí
obedecer aos princípios constitucionais - mormente os da pu_

blicidade, impessoalidad e e razoatilídacte; b) é veda do realizar
conüato temporário quando não houver excepciona.l interesse
púbüco; e, c) a forma de avaliaçâo do processo seleüvo simpli-
ficado se pertaz corncritérios mr-nimos e objetivos que atendam
a exigência da funçao a ser desempenhada, sendo realizada
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por meio de provas e, excepcionalmente, por anáise crrrricular,

entrevista, seleção psicológica, dentre outros, desde que tenham

cotno base o grau de escolaridade e o tempo de experiência. nos

casos de emergência comprovada que impeça o teste seletivo.

3. Todos os documentos relativos ao processo seletivo Íealizado
pela Âdministração híblica Estadual e Municipal deverão ser

encaminhados ao Tribunal de Contas, conforme Manual de
Orientação para remessa de documentos ao Tribunal de Contâs

do Estado de Mato Grosso.

Resoluçáo de Consuha no 23/20'10 (oor zsloqzoro). Pessoal. Admissão.
Contrataçáo temporária. Profissional do magistério público da Educação Básica.

Piso Salarial. Garantia.

Os profissionais do magistério público da educação básica con-
ratados temporariamente também fazem jus ao piso salanal profissional

nacional, instiruído pela Lei n' il.738/2008.

Resolução de Consuha n' 34/2010. (oor rvos/zoro). pessoal. Nepotismo.
Contratação Temporária e Servidores efetivos. Súmula Vinculante no l3 do STF.

Aplicabilidade e Extensáo.

1. Lei local estabelecerá os casos de contrataÇão por tempo deter-
minado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, sendo obrigatóia a previsão legal para a
realização de processo seletivo simplificado para contrataçâo.

com vistás a afastar a possibilidade de escolha tendenciosa e,

com isso, inibir a tipificação de prática de nepotismo na admi-
nistração públi(a, uma vez aprovados nesse certame servidores

com vínculo de parentesco.

Resoluçáo de Consulta no 50/2010. (oor ro/oslzoro). pessoal. limite. Des-
pesa com pessoal. Limite Prudencial. Interpretaçáo das vedações previstas no
parágrafo único do art. 22 da [RF.

1. É possível o provirnento de cargo público, adtnissâo e contra-
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tação de pessoal a qualquer ítulo para substituição de pessoal

decorrente de exoneração, demissão ou dispensa, nas áeas de

saúde educação e segurança, desde que seja para realização
de atividades finalísticas dessas áreas e que não haja aumento
de gastos com pessoal, sob pena de ferir-se o princípio da
et'iciência.

2. É úegal a contrataÇão temporária de pessoal para substituir
servidores em gozo de licença prêmio quando opoder/órgão
supera cx 95o/o do limite de gastos com pessoal, considerando
aveüção imposta pela LRF.

3. É ilegal a reposição de servidores exonerados, demitidos ou
dispensados em áeas outras que não as de educação, saúde e
seguranç?, inclusive em função do tdrmino de contratos tem_
porários por excepcional inreresse público, quando o poder

ou órgão estiver no limite prudencial de gastos com pessoal.
4. É ilegal a nomeação de servidor comissionado quando o poder/

órgão ultrapas saÍ 95o/o clo limite de gastos com pessoal, aincia
que sob o argumento de que haveria aumento da anecadação
com esta admissão, por afronta ao inciso [V, do parágrafo único
do art. 22 da LRf.

5. A simples criação de cargo, emprego e firnção, por si só, rtão aer-
reta auÍnento de gaSos com pessoal, mas sim o seu provimento.

Resoluçáo de consuha no 59/201 r (oor, zslos/zor r ) pessoal. contrataçáo
Temporária. Necessidade temporária de excepcional interesse público. Definição
em lei própria de cada ente federativo. Necessidade de fixação do quantitativo
de vagas/funções em lei.

1. Os casos de contrataÇôes temporárias deverão ser previstos em
lei própria de cada ente da federação, observados, além dos
princtpios da Àdministração híblica, os requisitos de excepcio_
nal interesse público da advidade e a necessiclade temporária,
nos teÍrnos do art. 37, fX, da CFl88, devendo tais leis preverem,
ainda, os critérios e procedimenros aünenres à seleção e divul_
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gaÇão, vedaÇôes, remuneração, jomada de trabalho, cluração

dos contratos, direitos e obrigaçÕes, sanÇÕes, dentre outros;
2. As contrataÇÕes temporártas attoizadas em lei podem suprir

atividades peÍrnanentes, a exemplo de substiruição de profes-
sora em gozo de licença matemidade, ou atividades eventLl-

ais, como ocorre em contrâtaçÕes transitóriâs de médicos para
âtender surtos epidemiológicos; e,

3. Na contratação temporária não há necessidade de criação ou
preexistência de cargos, exige-se sim a definição do quantitarivo
de vagas,/funçÕes, por meio da lei, que autorizou a contratação,
sendo dispensável para os casos de subsütuição de servidor.

ResoluÉo de Consuha no 51/2011 (oor, os/oa/zorr) pessoal. Admissáo.
contrata(ão temporária. Inaplicabilidade da Lei Federal no g.745/Í 993 ao Estado
e aos Municípios. Possibilidade de contratação para atividades temporárias e
permanentes. substituição temporária de servidores eÍetivos. possibilidade.

casos de necessidade temporária de excepcional interesse público definido
por lei própria de cada ente federativo.

1. Os casos de contrataçÕes temporárias deverâo ser previstos em
lei própria de cada ente da federaçâo, observados, além dos
princrpios da Administração pública, os requisitos de excepcio_
nal interesse público da atividade e a necessidade temporária,
nos reÍrnos do an. 37, D(, da CFlgg, devendo tais leis preverem,
ainda, os critérios e procedimentos aúnentes à seleção e divul_
gação, vedaçÕes, remrneração, jomada de trabalho, duração
dos conu?tos, direitos e obrigaçÕes, sanÇões, dentre outros.

2. ALei Federal n' 8.j45/1993 não se aplica aos Estados e Muni_
cípios, exceto quando adotada de forma subsidiária.

3. Há possibilidade de contrataÇÕes temporárias para suprir au_

sência de pessoal efetivo, desde que presentes os requisitos
de necessidacle temporária e excepcional interesse púbtico,
independente da atividade ser eventual ou perrnanente.

4. Contudo, no caso de contrataçÕes para atender a necessidade
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temporáriâ de atiüdades permanentes, a admissão de pessoal

tem sua valídade adstrita ao período de ausência do servidor

efetivo, que deve ser comprovado. Se a atividade e a neces-

sidade dos serviços forem permanentes, afasta-se a exceção

tr^zida pelo art. 37, V. da CF, incidindo a rcW geral do con-
curso público (art.37, inciso II, CF).

5. Caraceizam-se como de excepcional interesse público aquelas

funções públicas que são indispensáveis à prestação de serviços

públicos finalísúcos, como por exemplo serviços de saúrde,

educação e assistência social, e cuia interrupção ou desconü-

nuidade possa causar prejuízos irremediáveis à populaçÁo e/
ou ao patrimônio público.

6. A dispensa da realizzção de concurso público não exime o
gestor de rcalizar processo seleúvo com obediência aos dita-
mes da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.

ResoluSo de Consulta no 04/2013 (Doc,02/04/2013). Ministério público

Estadual. Pessoal. Admissão. Contratação temporária. Atendimento a objeto de
convênio. Atividade temporáÍia de acompanhamento e Íiscalizaçáo do cumpri-
mento de penas e medidas alternativas à pdvativa de liberdade.

É possível que o Ministério hÍblico Estadual rcaJize conúatação
por tempo determinado de equipe mulüdisciplinar para atender objeto
de convênio de duraÇão precleterminada, que tenha por objetivo a re-
alizaÇão de atividade temporáia de acompanhamenro e fiscalização do
cumprimento de penas e medidas altemativas à privativa de liberdade,
desde que preenchidos os seguintes requisitos: a) enquadramento do
caso concreto nas hipóteses legais que autorizam a contrataÇão por tempo
determinado; b) realização de processo seletivo simplificado amplamente
divulgado, obedecendo aos princípios consritucionais da publicid.ede,
moralidade e impessoalidade; e, c) motivação da conlÍataçao por tempo
determinado em que se demonstre a necessidade temporária de excep-
cional interesse público.
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Resoluçáo de Consulta no 05/201 3 (DOC 02/04/201t). Pessoal. Admissáo.

Contratação temporáría. Atividades permanentes. Cunho Íiscalizatório junto a
agências reguladoras. lmpossibilidade.

Não é possível 
^ 

contÍaiação temporária para suprir atividades per-

manentes relacionadas às funçôes de regular, fiscalizar, controlar, normati-
zar e padrorizar serviços iunto a agências reguladoras, tendo em vista que

desempenham funçÕes tipicamente estatais, devendo ser realizadas por
profissionais de carreira, devidamente aprovados em concurso público.

Resolução de Consuha no 19/20í3 (Doc a0/09/2013). pessoal. Agentes
Comunitários de Saúde e Agentes de combate às endemias. Regime Jurídico
de Trabalho. Regime.lurídico Previdenciário. Admissão em Caráter permanente.

Processo Seletivo Público. Admissáo em Caráter Temporário. processo Seleti-
vo Simpliíicado. Regularizaçáo de vínculos dos agentes contratados antes da
Emenda Constitucional no 51/2006.

t...1

4. Admissão em caráter temporário. processo seletivo simplificado.
4.1) As contratações temporárias de agentes comunitários de
saúde e de agentes de combate as endemias são autorizadas
para o caso de combate a surtos endêmicos, nos temros do ar-
tigo 16 da Lei n' 1.1.350/2006, e para .substituição temporária de
agentes do quadro peÍÍnanente, decorrentes, por exemplo, de
licenças e afastamentos legais. 4.2) Em todo caso, a contÍaÍaÇão

tonporária de agentes comunitários de saúde e de agentes de
combate às endemias deve observar os requisitos constiruciona-is

e legais, bem como aqueles previstos nas decisôes normativas
do Tribunal de Contas, dentre eles: a) a previsão legal das hi-
póteses de contrataÇão tempordria; b) a rcal:c;açao de processo
seletivo simplificado; c) a contratação por tempo determinado;
d) a necessidade temporária; e, e) a presença de excepcional
interesse público.
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A1{EXO

RESOTUçAO ilORitATtVA ilo 4t/2ot3 - TCE-ilT

Aprova a cantlha denominada "Cartilha de Orien-

ÍaÇão paÍa Contratação por Tempo Determinado

para Âtender a Nece.ssidade Tempoúria de Ex-

cepcional Interesse Priblico"

O Tribuflal de Contas do Estado d€ Mato Gr.osso, no uso das

atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 3' da Lei Complementar

n' 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Maro

Grosso), c/c o anigo 30, VI, da Resoluçâo n' 14/2007 (Regimento Inremo

do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso) e,

C-onsiderando a missão instinrc:ional deste Tribunal de garantir o
controle extemo, inclusive por meio de orientação aos jurisdici<-lnados;

C-onsiderando a função instirucional deste Tribunal de prestar

orientação pedagógica, de caráter prevenüvo, com vistas a promover a

eficiência na administração pública;

C-onsiderando a Iniciativa 4.1.1 - 'Aprimorar a sistemaÍização e a,

disponibilização de iúbrmaÇÕes e serviços aos Íiscalizados" do Objetivo
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Estratégico 4 - "Assegurar a qualidade e a celeridade dos serviços pres-

tados aos fiscalizados" do Plano Estratégico 2012-2013 deste Tribunal;

RESOLVE:

AÍt. 10. Aprovar a cartilha denominada "Cartilha de Orientação
paÍa ConÍratação por Tempo Determinado para Atender a Necessidade

Temporária de Excepcional Interesse hiblico', anexa a esta resolução,

dela sendo parte integrante.

llÍ1. 20. Determinar às unidades técnicas do Tribunal de Contas

paÍa que observem as diretrizes estabelecidas na cartilha anexa, quando
da fiscalização dos proc'essos de contrâtaçâo por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Art. 3o. Esta ResoluÇão Normadva entra em vigência na dara de
sua publicação.

Paniciparam da deliberaçao o.s conselheiros Valter Albano, rüíaldir

Júlio Teis, Domingos Neto, Sérgio Ricardo, a conselheira subsüruta Ja-
queline Jacobsen, em subsdtuição ao conselheiro Antonio.foaquim, e o
conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, em substituiçao ao conselheiro
Humbeno Bosaipo.
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Presente, representando o Ministério Público de Contas, o procu-

rador-geral de contas §üilliam de Àmeida Brito Júnior.

Rúüque-se.

Sala das Sessôes do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,

Cüabá, 10 de dezembro de 2013.

Conselheiro José C-ados Novelll
Previdente

VilliaÍn de Almeida Brito Júnlor
Procurador-Geral de Contas
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ESTADO DE MATO GROSSO

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1 5 de outubro de 98)

paReceR ruRíor co 07 4120L?.

pRoJETo DE LEt Ne 5g/20t7. DtsPÕE soBRE a RrvtsÃo

E ALTERAçÃo Do ANEXo I Do PLANo MUNlclPAt DE

EDUcAÇÃo DE JAcTARA-MT, pnRn o otcÊtrtto zots-

zozs r oÁ ourRAS pRovtDÊruclns tltsrtruÍoo prn

LEI N9 1,67612015 DE 24 DE JUNHO DE 2015.

RruróRto

Trata-se de Projeto de Lei que dispõe sobre a revisão e alteração

do Anexo I do Plano Municipal de Educação de Jaciara/MT para o decênio 2075-2025,

instituído pela Lêi ne 7.67612075, e dá outras providências'

Os autos, não se encontram regularmente formalizados,

necessidade de numeração correta das folhas. Vieram instruídos com os seguintes

documentos, no que importa a presente análise:

A) Mensagem ao Projeto de Lei;

B) Projeto de Lei e Anexo l;

C) Cartilhâ sob o título "contratação por tempo

determinado".

ANÁtISE JURíDICA

O Projeto de Lei versa sobre matéria afeta ao interessê público,

revisando e alterando o Anexo I da Lei Municipal np L.676/2Ot5, a qual está em

conformidade com a Lei ne 13.005/2014, que dispõe sobre o Plano Nacional de

Educação.

st"- , ,.\.t,\ \\ \ .\\ 1

l-çÊ^f t^\S,.!"
\ J rM 5, \\
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

A educação é um direito fundamental disciplinado na

Constituição Federal, visando assegurá-lo várias diretrizes e metas foram

estabelecidas, dentre elas se destaca a Lei ns 13.005/2014, que dispôs sobre o Plano

Nacional de Educação.

No ano de 2015 a Lei Municipal ne 1'676 aprovou o Plano

Municipal de Educação, para o Decênio 2075-2025, dentre seus dispositivos encontra-

se o Anexo l, que estabelece metas e estratégias sobre a educação a nível municipal'

O presente Projeto de Lei versa sobre a revisão e alteração do

Anexo l, o qual visa implantação de metas, indicadores e estratégias educacionais a

nível municipal.

Os pontos revistos e alterados pelo dito Anexo I estão em

consonância com o que disciplina o artiSo 134 e seguintes da Lei Orgânica do

Município de Jaciara, que discorre que:

Art. 134 - O Município organizará seu sistema de Ensino, visando

pleno desenvolvimento da pessoa humana, seu preparo para o

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho com base nos

seguintes princípios:

l- igualdade de condição para o acesso e permanência na escola;

ll- pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;

lll - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o

pensamento, a arte e o saber;

lV - permanência do ensino religioso, de matricula facultativa, com

horários normais no ensino fundamental;

V - gestão democrática do ensino, garantindo a participação de

representantes da comunidade;

Vl - garantia do padrão de qualidade na promoção do atendimento

educacional especializando ao portadores de deficiência;
2
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1 5 de outubro de 98)

Vll - valorização dos profíssíonais do ensino, garantindo, na forma de

lei, plano de carreira para o magistério público, com piso salarial

profissional, jornada de trabalhos de máximo, quarenta horas, sendo

metâde destinada a planejamento estudo extra-classe e ingresso

exclusivamente por concurso público de provas e títulos, asse8urado

regime jurídico único para único para todas as instruções mantidas no

Município;

Vlll - o estudante terá direito do desconto de cinqüenta por cento nas

tarifas de transporte coletivo no Município.

Art. 135 - É dever do Poder Público garantir a demanda de vagas em

número suficlente ao ensino fundamental e pré-escolar obrigatório e

gratuito, me todo território.

Art. 136 - A atuação da administração pública municipal no ensino

público fundamental dar-se-á mediante a cooperação técnica e

financeira da União e do Estado, conforme dispõe o inciso lartigo 30,

da Constituição Federal, assegurado a existência de escolas com corpo

técnico qualificado e elevado padrão de qualidade.

Logo, não existe nenhum óbice quanto à legalidade e

constitucionalidade do Projeto de Lei, sendo matéria afeita ao interesse público

municipal.

CONCTUSÃO

Em razão do quanto articulado, o parecer é no sentido da

legalidade do Projeto de Lei ns 5912017 .

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer

jurídico consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de

determinada providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. 1...1 o ogente o
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quem incumbe opinor nõo tem o poder decisório sobre o matério que lhe é submetido,

visto que coisos diversas são opinor e decidlr' (CARVALHO FILHO, 2007, p 13a).

É o parecer.

Jaciara/MT, 21 de dezembro de 2077 .

\U[rtqr^
MICHET KAPPES

oAB/MT 14.185
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E N Ã JUSTI A E REDA Ã
DE EDUCA o CULTURA E ESPORTES

PROJETO DE LEI N." 59, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017.
PODER EXECUTIVO

I - RELATÓRIO

É submetido à Comissões o Projeto de Lei acima especificado que dispõe sobre a revisão e

alteração do Anexo I do Plano Municipal de Educação de Jaciara/MT, para o Decênio
2015-2025 e dá outras providências, instituído pela Lei n.' 167612015.

II _ CONCLUSÔTS »O RELATOR

A pretendida revisão é originada de um diagnóstico elaborado pela Conferência de
Avaliação do Plano Municipal de Educação - 2017, em restou pacificado a necessidade das

mudanças em várias metas e estratégias do aludido Plano.

Conforme Parecer Jurídico n.' 74/2017 emanado pelo Procurador Jurídico desta
Casa, o Projeto esta em estreita correspondência com o que estatui a Lei Orgânica e Lei
Federal que trata do assunto.

Por todo exposto, concluo pela emissão de PARECER FAVORÁVEL, pela
constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, sendo a matéria oportuna e conveniente a
sua aprovação, devendo por tanto ser apreciada pelo Plenário.

/"' )",,F-d
ÉDILAÍNE MARTINSVE ADORA

Presidente Comissão de Educação, Cultura e Esportes

SALA DAS COMISSÕES
Jaciara, 22 de dezembro de 2017,

Ruo Jurucê, 
,l30'l 
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COMISSÃO DE CONSTITUI STI A E REDA o
COMISSÃO DE EDUCAÇAO. CULTURA E ES RTES

PROJETO DE LEI N." 59, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017.
PODER EXECUTIVO

III . DECISÃO DAS COMISSÔES

VOTOS:

àU4"'- /" /,n,/,':
VEREADORA EDILAINE MARTIS

Presidente Comissão de Educação, Cultura e Esportes

Pelas Conclusões:

VEREADORV
Presidente Com

Vice-Presidente da

SILVA OLIVEIRA
de Constituição, J iça e Redação

omissão de Educação Cultura e Esportes

VEREADOR JÂNIO ATANÁSIO DE SOUZA
Vice-Presidente da issão d Constituição, Justiça e Redação

c:
VE o AR DRIGUES DE SOUZA

Secretário da Comissão d nstituição, Justiça e Redação

§.1 r---D
VEREADOR RODRIGO FRANCISCO

Secretário Comissão de Educação, Cultura e Esportes

SALA DAS COMISSÔES
Jaciara, 22 de dezembro de 2017.

Ruo Jurucê, l30l - Centro - 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól-7350
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As Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Educação, Cultura e

Esportes, reunidas nesta data, após estudos do relatório do nobre Edil que o subscreveu,
passam à votação.

Pela ordem:

Reitera o voto:



ESTADO DE MATO GROSSO

COMISSÃO DE CONSTITUI o JUSTI A E REDA Ão

PROJETO DE LEI N.'59, DE 04 DE DEZEMBRO DE 20T7,
PODEREXECUTIVO

peRncrR lls covlssôBs

Estiveram presentes os senhores vereadores abaixo assinados:

&^l

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

De acordo com o art. 103, do Regimento Interno, e diante da decisão
unânime quanto a aprovaçâo do relatório apresentado, e após a discussão e votação emitem
PARECER FAVORAVEL a matéria do presente Projeto de Lei.

ADORA ED I MARTIS
Presidente Comissão de , Cultura e Esportes

VEREADOR V D OLIVEIRA
Presidente Com

Vice-Presidente da

SALA DAS COMISSÔES
Jrciara,22 de dezembro de 2017.

e Constituição, J e Redação
issão de Educação, Cultura e Esportes

VEREADOR.IÂNIO ATANÁSIO DE SOT]ZA
Vice-Presidente da Co ssão de onstituição, Justiça e Redação

VE R R GUES DE SOUZA
Secretário da Comissão de tuição, Justiça e Redação

t _V (_ __;)
VEREADOR RODRIGO FRÁNCISCO

Secretário Comissão de Educação, Cultura e Esportes

DE
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

IV - EMENDA

l- EMENDA SUPRESSIVA: Suprime parte da redação dos itens 13.4 e 13.19 do
Anexo I do Projeto de Lei t' 5912017, passando a vigorar com a seguinte redação:

"13.4 Incluir nos currículos e programas dos cursos de formação de
profissionais do educação, temas especíJicos de inclusão, Direitos
Humanos, diversidade ambienlal, cultural, socioeçonômica e étnico-racial.

13.19 Oferecer formaçõo continuada aos proJissionais do educação pública
e privada reíerente a Educação Ámbiental, Educação Indígena, Educação
Especial, Direitos Humanos e Diversidade Étnico Racial. "

SALA DAS COMISSOES
EM,27 DE DEZEMBRO DE 2017.

VAND A o IRA
IDENTE CC
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