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~n• PÃES .. LÂNDIM 

PRBPEITURA MUNI CIPAi~ OE PAES LANDIM -PI 
Rua - Plaut. »o ... Céniro - CEP W-110-GOO 

CHP J: ~1-IO 
P,JiH\.,;Jnl;!lm.P1 

li - ADMINISTRATIVA - quando uma unidada escolar assume a 

responsabilidade administrativa de escolas ou elas.ses isoladas próximas. 

atendendo as necessidades destas, no âmbito organizacional e pedagógico. 

Art 3° São objetivos da nucleação; 

1 - Aumentar a possibilidade de oferta progressiva e integrada da educaçaa 

infant,il. ((:reche e pré-escola) e do ensino fundamental': 

'. O ! , . E!!~ !r.ar as classes multisseriadas; 

·':: iu.~~diT~r a açàci'ci; coordenaçao .pedag6glca: , : ·:::·: ~-- -

:2· : _ ·.ii~_,:~~Jonallzar o uso dos recu:r~~s \:iid-átl'5o~ e pedagógicos; = -v fói€over maiQr . eficJéncla . e eflc:ácia com efetividade social â gestao 

escolar; 
" VI ~ M~ll)prar.~ qµ!llida~e da aprendi~agem:. . . . 

".''! ·"": Qon.fe~r ~g~t!m~a~~:a9s_ e_~tu_d:qs re~liz~dos. 

Art "º fila Nuclea~o. leyar.:se:--iio em conta: 

1- A.po_s~lbíli~1~d~_d:e tvsf9 .~ú d~sativação de.escolas; 

li- ~--~?"-inçao d~i l!!('i:n~;s Ql~lli~s~riadas. e, _acomodando ú;.;; percentual de, 

matricula .,~m .. ~scola_s_ qu.e. ~~resenta~. baixa matricula nos povoados e que 

oferecem melhores _çqndi~!l .• e:str~turais de funcionamento. geograficamente 

localiz:adaa o mais p(0)(jmo pos.'-!lvel d·a residêricia. do aluno; 

OI - A gara_nti.!I P,_a_r~ a~~~sç_olas das çondl~es e~ig~;~· para uma escola 

digna. dotando-a de quadro de pessoal habílítado, secretaria escolar e demais 

recursos necessârios a uma p9~ gestao; 

IV - G~rantia de col')!f~.s 4:l_e ac~_s~Ô, transpor!~ escolar e acompanhamento 

administrativo e peda,g6g.ico._. _ 

Art. 5.; FÍcal)l . , nuçleaças as .. fitSCOlas citadas acima, física e 

administrativamente, com base . no PROJETO DE 

NUCLEAÇÃOIREORDE,NAMEN.TO DA REDE,. elaborado pela Secretaria 

Municipal de Educação, constante do Anexo 1, as Unidades Escolares constantes 
' . . .. _.. 

do quadro abaixo: 

Nº 1 ESCOLAS NUCLEADAS INEP LOCALIDADE 

1 1 GRUPO ESCOLAR PAULO FERRAZ 22095268 CAIÇARA-ZONA RURAL 

2 1 GRUPO ESCOlAR PETRONIO 22095144 DESCANSO-ZONA 

PORTELA RURAL 

~ 6° As unidades escolares nucleadas adotarão para efeilo de 

--e~ u·"'~cr ~olar a mesma denominaçáodas ESCOLAS q~ a _receberao. 

·-: ~ r~ llnlco. AS ESCOLAS cÍ~é r~beraõ~tti~iii~de~H elaborarao ... ...;, .... : -: _ : · . - ... 
·ii·a,;!o't'~i';,~o·mesmo Regimento Escolar,- as meamas proposlas pedagógicas e o 

mesmo.Caléodélio E11Colar. 

Art.- T" fjl~- l!_'Q~ranj~•~~i!'tivos-contidos ~O Projeto de-:_~51!,!~ção. c,1da 

escqL,AJe_~~~i~or.~11:;-~ _-: , .. : · . ___ ,.,___ J ·•- ~ .. -, . ..• • 

· --· • I - p~drões-:b_àsico~ : de--1nstaJ~ções Hsica~ ,salisfatôr).a~. com sanitârios, 
' . - .... - ..... ,.. ... - ,.., .. ,, .. .. . - _..._ ...... ... ~ .... 

cozinha e salas de aulM. oonforma a matricula: .. . =-- · \.., .-. 
-- li - -professores habililados, - --·- -- •-· 

UI - reg,str.o de freq1.1,~l}Cia,d9~ ~rvidore_s; 

IV-g!?sta_o !~colar .k:!~t E!Xe cld~ _por: um .prof~s~i?~~ d:'.' ihea do magistério. 

V ;- Acompanh~men~o ~a,gõg~ ~reqo,~nte: e .. 

VI - práticas dE! at!lfid,~d);s~es_P~~!~as e culturais pió_P~~-~· .•• _ .,. ,_ 

Art. 8° Ficam .Qaratls11d~,.. 11 p.irtir dest11 dat11, .is Escolas Municipais 

constantes do quad~o ;:ibaixo, ern decorrência da impl,antaçao do Projeto de 

Nuc1eaçao1Reorden~mento da Rede ~laborado pela ~reiaria Municipal de 

Educaçao: 

Nº ESCOLAS NUC)..EADAS INEP 1 LOCALIDADE . ' 
1 GRUPO ESCOLAR :PAULO FERRAZ 22095268 ' CAIÇARA-ZONA RURAL 
2 GRUPO ESCOi.AR PETRONIO 22095144, ·I OESCANSO-ZONA 

PORTELA RURAL 

1 

Art. 09. As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão 

por conta de dotações orçamentárias próprias. 

Art. 10. Este Decreto en,tra em vigor na data de sua publicaçao, revogadas 

as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL OE PAES LANDIM- PI , 25 de 

Fevereiro de 2019. 

~~~ . ✓-/·,,..1/~ 
Gutemberg Mo~a~ 

Prefeito Mun[cjpa1. 

r~ ·a. :,; -k~;, ___ ~ 
.-~ Gi_lvan_ Ro~rigu_e-~ ':ias, ,-_:: 

Secretário Municipal de Administração 

Tu~~~ck.~ 
Lucl~(lto_S_org_~• do Josus 

Secretário Municipal de Educaçao 

PREFEITURA MUNICJPAL DE PAES LA DJM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ED CAÇÃO- SEDUC 

11.iJa Morus. $111 - ~~iro CEP: 6-nto--000 - Pies Lanclfm • PI 
CNPJ: 04.2:SO.SS4t1Nl01--06 

Email 5<1d1JQJJae5widim(sl,otmai!.,Qrn 

ATA JU LGAMl!Nro DOCUMENTAÇÃO E PROJETOS DE VENDA 
CKAMADA PtJBLlCA N4 0ll2019 

Ao(sl ll de fcverc ,ro de 201 9. is 08h1Smin, n~ swe da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA. n:un iram,sc os membros da Comis:slo de Julgamento p1r11 divulgaçlio dos propmentes 
oobilillldos para fomec ,rnentod0$ iten5di:wri1os n,o Proce5so d,e Chamame,uo Público n" 01/2019. 

A <.-omissão. após ualiw todos os dol.-umcnlos e proj<.-los tk vc:oda ~nlados, di•ulgou o pareoc, 
jliilcrim/!~ndo o(s) .-~111:tdor(cs), conforme que abat~o: 

P"N?~~;di. Comissão: Apó:, ~nMíS(l da documentação_ e dos proje100 ele vrnda. a Comissão j u!gou que todos 
,,. 13 ~!)tiool10rts fémiliaRs pnrl tcipantcs ~plCW!taram« de a.cardo com o ~igido oo édiial de 
~rcdcnclomen10. eslalldo. portanto. ctedetleiados e hAbilillldos, rt$1111211do na seguinte relaçlo de Yencedo"1.S: 

l\11lóni l.uis llorg,:s CPF: 003.312.563-55 
Cândido Ali~andtino da Silva CPF: 138.706.293°04 
Elio11•tr Veras P<.-roira CPF: 972..341.503-8:2 
l'ermnd<$ l),,ti<~ de» SanlM CPf: 038.883.SSJ·lO 
Fruooin;ildo An1ónio da Silva CPF: 288. I S9. 928-Só 
Frall'i~o da5 Cl,att~ cb.Sílva Cameir0 CPF: 977. 1148.261-68 
Fr:m"isieo da8 Chapi; RodriSU<ló de Lacerda CPF: 9~.678.3 IS.87 - •.·. 
João E,·llllgcliita Ttli~ CPF: '277.420.61 1-Sl 
Jo,,é Raimundo de Carvalho CPF: 234.S73.S03-IO 
Muciel dos Sanlo5 M11ties CPF'. 033.JSS.07)-04 
Raimundo Reinaldo de So= CPF: 077.493.413-1 S 
S•tumioo Pereira cbl StlYll PF: 9SU9Ul3,87 
Valdcir<l$ Borses de Souss. Moraes CPI': O 17 .209.203.S4 

N,cla m1i1 havendo a constai:, la.VJOu« o pn1SEn10 tenno que será 4$$inado pelos pr=1es. 

Paes Landim. 21 de fevereiro de 21119, 


