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i A$SOClA_§AO DA ESCOLA us 1° E 2° GRAUS ll
“FAMILlA RURAL DE ECOPORANGA” I .;i;n;r;i c‘-iris-.|l
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(\, DATA DE FUNDAQAO: 02/04/1995 I

‘ CNPJ: o1.2os.91o/0001-98
° 

D0: llmo. Sr. MARCIO ELTIVO DE VETE
DD. Presidente da Associacao da Escola de 1° e 2° graus “Famllia Rural de
Ecoporanga.
Ao: EXM° Sr. ELIAS DAL’COL
DD. Prefeito Municipal de Ecoporanga ES

Sr. Prefeito:

MARCIO ELTIVO DE VETE, brasileiro, casado, funcionério publico municipal,
ocupante do cargo de vigia, residente na Rua Cristo Rel, n°. 576, Bairro Benedita
Monleiro, Ecoporanga, CEP. 29.850-000, portador do CPF n°. 016926.367-31 e
Carteira de ldentidade n°._ 971.294-ES, presidente da ASSOCIAQAO DA ESCOLA
DE 1° E 2° GRAUS “FAMlLlA RURAL DE ECOPORANGA”, fundada em 02 de abril
de 1996, inscrita no CNPJ 01.206.910/0001-98, funcionando em um terreno
penencente a Prefeitura Municipal de Ecoporanga, situada no Corrego Paraiso, S/N,
Km 05, Zona Rural, Cep. 29.850-000, Ecoporanga-ES, celular (27) 9 9805~0893, e-
mail ceffaecoporanga@grnail.com, sobrevivendo de doacoes, comunidade local,
subversoes sociais atraves de Termo de Fomento com a Prefeitura Municipal de
Ecoporanga/ES, pals de alunos, entre outros, oferecendo seus servlgos
gratuitamente aos seus alunos, independente da classe economica dos que a
procuram. Atualmente atende a uma demanda de 104 (cento e quatro) alunos, faixa
etaria entre 11 a 15 anos, funcionando de segunda a sexta feira, das 07 as 17:00,
turno integral, conforme o estatuto, regimento interno e legislacéo pertinente,

Nesta oportunidade, solicitamos a Vossa Senhora, o firmamento do Termo de
Fomento para os fins de despesas, conforme 0 Art. 19, lnciso I-B do Decreto
Municipal N°. 6.131/2017, de 19 de junho de 2017, que regulamenta as parcerias
entre o municipio e as OCS — Organizacao da Sociedade Civil, para 0 exerclcio de
janeiro a dezembro de 2019.
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Ecoporanga-ES, 19 Novembro de 2018. l ’Z""‘"~-~—-
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MARCIO E DE VETE A
Presidente

Corrego Paraiso, S/N, KM 05, Zona Rural, CEP 29.850-000, Ecoporanga — ES
Celular: 99805-0893 / E-mail: cefffaecoporanga@gmail.com
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Ass0c|AcA0 DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS “FAMlLlA RURAL DE ECOPOR
_ ,§7QFls n°

DATA DE FUNDAQAOI 02 DE ABR|L DE 1996 - CNPJ 01.206310/UU01 %3P owsso

Rubnvy
RELACAO DE DOCUMENTOS NECESSARIOS C-ONFORME A LEI FEDERAL 13.019/2014 E LE1 FED L
1320412015, PARA CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO PARA O EXERClCO 2019 - RECURSO
PME/SEMEC/MDE - 2019 _ii-@@

Puru prolnover zi lizibililacfio no procediim-mu. a USC devcrai zipicsientzir os documcntos relacionudos
iibriixo. em original ou cépias, mi forina (la lci:

SIMPLES CONFERENCIA
.. ._- ,- W”? ‘ , - , _,._--.__. , .__. _ ,7 ,, ------.-_ 4- -__. l

§]_ATUS __“ DlS§R|MlNA_§AO __W _____
H ()l*icio do Rcprcsentante da Entidade solicitandoi a celebracfio da parccriu

para exccucfio do Plano dc Tl‘flbZ1ll1()/2019, encaminhado ao titular da
. __ ,___ $@¢r@i@r‘i'=E"l1£§1i£9,929bli§¢ Jill? a§2t_aJ¢nqid_9.;.,.,
‘ E _ J_ED@o>l‘-IstEa§u_to7fiever_iLuai§ alteragdesmpela Entidade registrado ,i_im V-“ \
l

3

P-5—\F1

§

T_l____1_

.-"C

NOI'l'l1Llll\"iiS csluuilmius dc Di'gziiiiz-aqfio inlerna que provejam exprcssuincnl
, Art. 33 da 13.019/ZO14eLei 13.204/Z015:

' u) objctivus vollaclos ii pi'Dm0¢£"in do utividadcs e fiIlE1llLlLlLl@S do rele\':'1nci:
publiczi c social:

' 3 b) que, em case do dissolucfio clzi enliclzidc. 0 respectivo pz1u'im'6nio liquidu
scja transl'crido 21 oulra pussou juriclicn dc iguzil l1El1Lll'87.£i c cujo objcto social
seja. prcl’ci'ciiciulmcnle. o musmo Clll cnlidadc cxtinta;
c) csci"ili|1'zig.5u dc acordo com cs principios lundzmicntais dc uontabilidade e
com as Normans Brasileiras de Coiitzibilidade. ' ;

""2: i *7 7* l'€ér:a6Tde CFiPJ da EDEAidade 7‘ ' 7" "““_"“"" ",.,..._-,,_._E- .1," 4A~IIl _ .__ ,__....E_,, ,_.
5 ' ‘ Copia da _Ata de Eleicéo e Posse da Diretoria Atual ‘

_-" , ,__. __, ,2 .~...,_A__ _.. ._- ,_._ _, ____ .. 26 Comprovante do CPF, CNH e Comprovante de residéncia do represenlante
l legal,W_. ---,_ _ ._ _. _, ., .__.. _- ,_

| 7 I , Certidéo negaliva municipal I
rA<_i_-.-> - .» 1 --ii. A D __ - ~ A1 -... A_.____. . A_ _ _ - ...__.... .i..___, , __._ __.__i__..____.._.__.__. __.._._i._i..__._..__,____ _..,_.____ _i

‘ 8 Certidéo negativa estadual ‘
---8 > ~ V“ _____A.A_~__-2__i;._i_i.._ . _ .. ..A ... . _ . _ _.. A _._. , .__..._.._.__ . E _

f 9 ' Certidao negativa de débitos trabalhistas ~ CNDT. ,

__-,E_L_
Certidao negativa de débitos relativos aos tributos federais e Za divida
ativa da Uniéo.

, ____, __..___
11 Certificado de regularidade do FGTS.

110

___ir_
Certidéo negativa de inadimpléncia de convénios e instrumentos

l 12 " congéneres no Sistema lntegrado de Gestéo das Finanqas Publicas do
Espirito Santo - SlGEFES.~

_. .J_.. _ .,........ __._ _ ,_______

Corrego do Paraiso, S/N, KM 05, Zona Rural, CEP 29850-000, Ecoporanga -- ES, celular 9--
9805-0893, e-mail c:eff_'.;i_ocg;;~oranga@gmail.corn
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DATA DE FUNDACAO: 02 DE ABRIL DE 1996 - CNPJ 01.206.910I0001-9 §r>io¢e§s<>__,_..

13
Certidfio coniendo o noineiido cioniaidor responséivcl peizi entidade e gbricii
rcspectiva copia da ccrtidfio dc rcguiaridadc do Conselho Regional dc
Contabiiidade _ 7 Z

14
_parccria

Certidao contendo 0 nome dc um gestor indicado pela entidade para ser 0
rcsponszivci peio controie udministrativo, financeiro e de execucéio do

15
Deciaracfio dc cupacidadc udminisirnliva, técnica e gcrenciai para cxcciicao
ou manutencao das acoes previslas no piano do traballio

16
Dcclaracfio do que se for selecionado para assinatura do Termo de Fomemo.
providencinra a abertura dc Conta Corrcnte especifica

17

18

Dc-:ciai'ac€1o do que os dirig,cn1es do cnlidade nfio $50 agentes politicos,

i 12.527/20lie dar nubiicidade :10 objcio puctuado
Dccieiruclio que a eniid-ode so compromctc u zitendcr a Lei Federal n" i

19
Dcciaraciio que ai cmidadc nfio oonu"a1aréi parentes ou cmprcsas, inclusive poi"
aiinidade, de dirigcntcs da proponc-zntc ou dc membros do Poder Pubiico
concedcnle _ _,_

20 Deolaracao informando 21 data dc inicio das atividades da Entidade

21
Deciai'a<;€io que a entidadi-: se compromete cm apiicar os rccursos rcpassados
do acorcio com o art. 51 da Lei n° 13.019/2014, bcm como preslar contas na
iorma dos art.(s) 63 a 68 da mcsma Lei

22 Deciwacfio dc adimpiéncia com 0 Poder Pubiico Municipal

Z3 Ficha CilCi£1Sil‘O da El1lid&il.i6 '

124

25

Z6

Provo dc propriedadc ou posse iégiliniu do imovci e C0l11})I‘0vaql1() dc
L‘l1<;iQ‘.l‘c‘(.£‘£_) do QSC.‘ _ f M j _ M ' '
Reizilfiuio dc aiividudcs cxcculudus no (:XCl'CiCiO anterior deinonsirando u
experiéncizi prévia nu ivulizzigfio, com ell-ztividadc, do objeto dzi pauccria ou
do naturczu scmeiliante:
Forneccr e manier, obrigzitoriamente, disponivel endereco eietronico (G-1112111)
para notiiicaciio dc clocisocs p1"0fei'idas no proccdimcnto, que tcrfio vaiidade
para ciéncia incquivoco, produzindo efeiios para contugem dc prazos, através
cle DL‘cL_AR/\q/Tio

27
Reiacfio nominal atuaiizada dos dirigcnles da enlidade, com endereco,
leiefone, numero e orgfio cxpedidor da carieira dc identidade e CPF dc cada
um doles

28 Coniprovacfio da Proponcntc como entidadc possui E1 Lei de Utilidade
Publica Municipal

Z9 “
_" [€"?'“’ ' ‘ "”fi‘—_-E’ '"_»'"'—-"""_.T‘ " ' Z—"' "7 ' "77" ‘ ""“““‘ i"
L__. _ ,i._, .._L.. _ _-__Z‘HE?§.,':9°ai‘z§.?F*‘_°.? F_‘%!‘C‘_°"ame“t°31_

Alvara da Vigilancia Sanitaria

Alvaré C10 COTPO de BOmb81FDS Eu in WE ' E M WEN-‘""E I

32
i_._ _____

Comprovagao de enderego da Sede da Organizacao da Sociedade Civil

33 Plano de Trabalho/2019 devidamente preenchido conforme termos do art.
22 da Lei 13.019/2014 e assinado peio representante legal-1

Corrego do Paraiso, S/N, KM 05, Zona Rural, CEP 29850-000, Ecoporanga - ES, celular 9-
9805-0893, e-mail ceffaecoporanga@gmail.com
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ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS “FAMiLlA RURAL DE ECO

DATA DE FUNDAQAO: 02 DE ABRIL DE 1996 - CNPJ O1.206.910I0001-9 Rum“___,,/

' Pedagogico
" os e Leis Municipais autorizando repasse de recursos com

' 2016, 2017 - Termo de Fomento
' do ultimo exercicio financeiro

EDUCA(,‘.AO

Projeto
"a dos conveni

blico Municipal
0 Patrimomal

MUNICIPAL DEAgAo

Copi
0 Poder P0

' das DRE’S e Balanr;
a peio CONSELHO

Cépias

- da Propost

S, 19 deEcoporanga-E

APROV

Novem bro de 2018

MARCIO ELTIVO DE VETE
' ePresident

Correg

DECLARACAO

al CEP 29
nga@gm

S‘?!

Ecopora850-000,
ail.com

na Rur ,
ecopora

05 Zo
ceffa

S/N, KM ,
3, e-mail

0 do Paraiso,
9805-O89

nga — ES, celular 9-



I l
fr ll ci\iP.i- 01 206.910/0001-‘)8 ‘,c.\\"’\ "P A-H

/) I

Lil A AEFRE
'_ AssociA('Ao DA ESCOLA DE 1" i: 2" GRAUS “FAMILIA RURAL ECOPORANGA“
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Em conformidade com o Codigo Civil, Lei Federal 13.019I2014 e Lei 13.204l2015

Assoc1A(;Ao DA ESCOLA DE
1° E 2° GRAUS “FAMILlA

RURAL DE ECOPORANGA”,

Ecoporanga-ES, 09 de Dezcmbro dc 2017.

Corrego do Paraiso, S/N, Zona Rural, Rodovia Ecoporanga X Barra de Sao Francisco - km 05
CEP 29 850,000, Ecoporanga — ES.Telefone1 (27) 9 9805-0893 — Email; ceffaecoporanga@gmail,com
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/13CAPITULO I - DA CONSTITUICAO DA SEDE, FINS, DENOMINAQZDES, DuRAcAo E *~ -'
Dissoi_ugAo

CAPITUTLO II - DAS FINALIDADES E OBJETIVOS

CAPITULO Ill - DO QUADRO DE ASSOCIADOS: ci.Assii=icAcAo, DIREITO E DEVERES
CAPITULO IV - DA ADMissAo, DEMISSAO, READMISSAO E Exci_usAo
CAPITULO V - DOS DIREITOS, DEVERES E PENALIDADES DOS ASSOCIADOS

gAPiTui_o vi - DA coNsTiTuicAo, DA RECEITA E DO PATRIMDNIO
CAPITULO VII - DOS RECURSOS FINANCEIROS

CAPITULO VIII - DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA ORGANIZACAO

CAPITULO IX ~ DA ASSEMBLEIA GERAL

CAPITULO X - DO CONSELHO FISCAL

CAPITULO XI - DO CONSELHO DE ADMINISTRADAO

CAPITULO XII - DA DIRETORIA EXECUTIVA

CAPITULO XIII - DAS ELEIQOES
\.

CAPITULO xiv - DO GRUPO DE APOIO VOLUNTARIO
CAPITULD xv - DAS DisPosicoEs GERAIS

CAPITULO xvi - DAs Disi=osicoEs TRANSITDRIAS
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Corrego do Paraiso, S/N, Zona Rural, Rodovia Ecoporanga X Barra de Séo Francisdo - km 05
CEP 29.850000 Ecoporanga — ES, Telefonei (27) 9 9805-0893 - Email: ceffaecoporanga@grnai|.com
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ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1“ E 2” GRAUS “FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA”
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DA CONS_TlTUlCAO DA SEDE, FINS, DENOMINACDES, DURACAO E
DISSOLUCAO.

Art. 1° - A Associacao da Escola de 1° e 2° Graus "Familia Rural de Ecoporanga” que
também podera usar a sigla AEFRE, fundada em 02 de Abril de 1995, é uma
Associacao Civil de personalidade juridica distinta das de seus associados, de direito
prlvado, sem fins lucrativos, atuando na organizacao associativa ligada a Educacao,
Cultura, Arte, Espoite, Lazer, Agricultura, Pecuaria e Outros, com duracao e prazo
indeterminado, funcionando em um terreno pertencente a Prefeitura Municipal de
Ecoporanga-ES, medindo 48.400 metros quadrados, situada no Corrego do Paraiso,
S/N, Zona Rural, Rodovia Ecoporanga X Barra de Sao Francisco - km 05, CEP.
29.850.000, Munlcipio de Ecoporanga — ES, Telefone: (27) 9 9805 0893 — Email:
ce‘rlaec_o_poranga@_gmail.com.

Art. 2°- A partlr de 01 de Abril de 1996, fol criada pela Prefeitura Municipal de
Ecoporanga-ES a Escola de 1° e 2° Graus Famllia Rural de Ecoporanga.-ES atraves
do Decreto Municipal N° 1.488/1996 na administracao do Prefeito Municipal
Francisco Roberto Figueiredo Gomes. \

Paragrafo Unico - No dia 25 de iunho de 2002 a Unidade Escolar que integra a rede
municipal de ensino mudou sua nomenclature de acordo com o nivel de ensino
ofertado para EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental “Familia Rural do
Munlcipio de Ecoporanga-ES, conforme Ponaria Municipal n° 045 A, na
administracao do Prefeito Municipal Francisco Roberto Figueiredo Gomes.

0

Art. 3° - A Associacao da Escola de 1° e 2° Graus "Familia Rural de Ecoporanga tem
o dever de estimular a promocao, defesa e garantia de direitos sociais, de relevancia
publica, com o objetivo de executar as atividades de geréncia da Escola Municipal de
Ensino Fundamental “Familia Rural do Munlcipio de Ecoporanga-ES", em parceria
com a mantenedora Prefeitura Municipal de Ecoporanga-ES, baseando-se no
principio da “gestao compaitilhada e respeitando os principios politicos e pedagogicos
da Pedagogia da Alternancia, assegurando o protagonismo dos beneficiaries, criada
por iniciativa das Comunidades Rurais, dos Monitores e de outras pessoas ligadas a
Escola Municipal de Ensino Fundamental “Familia Rural de Ecoporanga", cuja
coristituicao e organizacao serao regidos por este Estatuto, pelo Regimento lnterno,
Codigo Civil, Leis Federal N° 13.019/2014 e Lei 13.204/2015 em vigorf

Corrego do Paraiso, S/N, Zona Rural, Rodovia Ecoporanga X Barra de Sac Francisco - km 05
CEP. 29.850000, Ecoporanga — ES. Telefone. (27) 9 9805-0893 — Email; ceffaecoporanga@grnallcom
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Ass0(:iAcAo DA ESCOLA DE 1" E 2". CNPJ: 0i.206.9i_0/00 -
DATA DE Fl.lNDACA(): 02/04/I995 ,

Associacao nos termos da legislacao vigente e nos limi
ao tecnica da Diretoria Executiva e Conselhos;-,;“ ’ g _,

' em agoes conjuntas com organs/. ‘ 5
uanto for do seu

tivo all it -
\ ' ‘I\

Paragrafo_Unico - A
suas atribuicoes atuara sob orientag
demais orgaos ligados a Pedagogia da Alternancia,
publicos municipais, estaduais, federais, coadjuvando, em q

a administraoao publica, nas acoesde governo que tenham por obie
lda associaoao. ,

I interesse,
desenvolvimento globa

CAPITULO ll
DAS FINALIDADES E OBJETIVOS '

An. 4° - Constitui finalidades da Associacao:

a) lntegrar e dinamizar as acoes da associacao perante a comunidade, .
aprimorando-a como agente de seu proprio desenvolvimento em estreita
colaboracao com os orgaos do poder publico;

b) Promover e defender os direitos da associacao e favorecer o processo do meio
rural;

c) Promover os vinculos de solidariedade e cooperacao entre os membros da
‘ associacao solidlficando o espirlto associativo; .

d) Representar a associacao perante os orgaos publicos e privados, buscando
junto aos mesmos as respostas para as demandas e caréricias observadas em
seu meio;

e) Colaborar com os poderes publicos na realizacao de levantamentos da
sltuacao socioeconomica e cultural, observando o equacionamento de
necessidades e problemas;

f) Proceder a forma de cooperacao entre a associacao e as familias residentes
7 em sua area de atuaoao, defesa de melhorias na condicao de vida da

populacao na area da AEFRE;
g) Conscientizar a comunidade de suas potencialidades, levando-a a responder

aos seus anseios;
h) Funcionar como agente do processo de desenvolvimento da comunidade,

executando tarefas de relevante interesse publico, isoladamente ou em regime
de coparticipacao com poderes publicos;

i) Flrmar Termo de Fomento, Termo de Colaboracao, Termo de Parceria com
orgaos ou entidades publicas e privadas, pessoas fisicas e juridicas e
articular-se de forma conveniente, assim como, com empresas e instituicoes
nacionais e estrangeiras, visando a obtencao de recursos para a manutencao
geral da AEFRE e para a associacao desenvolver suas atividades;

j) Garantir uma educacao voltada para a realidade do meio rural, dentro dos
principios metodologicos e fisiologicos, visando a promocao e integracao dos
jovens em seu meio, utillzando a pedagogia da alternancia;

k) Apoiar e promover atividades educativas, culturais, esportivas, prevencao do
meio ambiente e também desenvolver as atividades e projetos educativos;

Corrego do Paraiso, S/N, Zona Rural, Rodovia Ecoporanga X Berra de Sao Francisco - km 05
0.000, Ecoporanga - ES. Telefone: (27) 9 9805-0893 — Email: ceffaecoporanga@gm_ail.comCEP. 29.85
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l) A promocao integral da pessoa hurnana buscando promover a educacao e
desenvolvimento da cultura através da acao comunitaria e principalmente lac‘ 1
elevacao social do agricultor e familias camponesas, sob “pen *5; e , /’
rellgioso, intelectual, tecnico, sanitano e economico. 3 ‘*=,,_ z

5- Fls n°_Q9_ti i_ W r
*5 la I

. . . . . _ - . ,0 r_»_ \'|.; “I
Art. 5° - Constitui obietivos da Associacao: CL Pwte$J?_‘_ owl -D, H’ \ I

.. . . . . Rlibri .' E
a) Fomentar e despertar o espirito associativo, cooperativista e c niiéiri ; ~ I
b) Assumir e executar responsabilidade adminlstrativa, pedagogica e financeira da

AEFRE;
c) A condenacao de qualquer tratamento desigual por motivo de conviccao

filosofioa, politica ou rellgiosa, bem como qualquer preconceito de classe ou
ra a;

d) A garantia de uma educacao voltada para a realidade do meio rural", dentro dos
princlpios metodologicos e filosoficos, visando a promocao dos iovens em seu
meio, utilizando a pedagogia da alternancia.

CAPITULO III

DO QUADRO DOS ASSOCIADOS

CLASSIFICAQAO, DIREITOS E DEVERES

Art. 6°- O quadro de Associados da AEFRE sera constituido da segulnte classificacao:
a) Associados Fundadores .
D) Associados Contribuintes,
c) Associados Profissionais,
d) Associados Benemerltos, ~
e) Associados Patrocinadores,

Paragrafo 1° - Serao considerados Associados Fundadores aqueles que assinaram o
Prlmeiro Estatuto da Associacao, na Assembleia de sua aprovacao, bem como a Ata
de Fundaoao e que venha a pagar anuidades. I

Paragrafo 2° - Serao considerados Associados Contribuintes aqueles que concorrem
com a Associacao com a mensalidade que for fixada pela Diretoria Executiva e
Conselhos e que matricule seu (s) filho (os) na EMEFF Familia Rural de Ecoporanga-
ES e que venha a pagar mensalidade.

Paragrafo 3° - Serao considerados Associados Profissionais todos os profissionais
participarites do proieto, programa ou que venha a prestar servicos educacionais e
sociais na EMEFF Familia Rural de Ecoporanga-ES e que venha a pagar
mensalidade.
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Faragrafo 4° - Serao considerados Associados Benemeritos, pe
tenhas prestado servicos relevantes a EMEFF Familia Rural de Ecoporanga‘-E ,
seia por atividade voluntaria, quer seja por doacoes e contribuicoes, cuia titulaca eR¢,nn¢/
concedida em Assembleia Geral e estando lsento de pagamento de mensalidade. ‘

Paragrafo 5° - Serao considerados Associados Patrocinadores pessoas fisicas,
iurldicas que patrocinam as atividades da EMEFF Familia Rural de Ecoporanga(E§,~ _ \.
de forma constante ou periodica, que venha a pagar mensalidade ou nao. \'=---I

‘\‘\t {:1 ’. , "

CAPITULO IV A

DA ADiviissAo, PERMANENCIA, SUSPENSAO, EXCLUSAO E DEMISSAO I

Art. 7° - Para admissao do Associado, 0 mesmo devera preencher uma ficha
cadastral, a qual sera analisada pela Diretoria Executiva e Conselhos e uma vez
aprovado sera informado seu numero de matricula e a categoria a que pertence.

Art. 8° - A demissao devera ser solicitada por escrito a Diretoria, somente sera
concedida ao Associado quite.

Art. 9°- A readmissao do Associado obedecera as normas de admissao.

Art. 10° - Serao automaticamente desligados da Associacao como Associados
Fundadores, Contribuintes, Profissionais, Benemeritos e Patrocinadores, aqueles que
por qualquer motivo deixar de residir na comunidade abrangida pela Associacao.

CAPITULO V

DOS DIREITOS, DEVERES E PENALIDADES DOS ASSOCIADOS

Art. 11° - Sao direitos dos Associados:

a) Participar com direito a voz e voto nas reunioes e assembleia geral nos te
~ deste Estatuto; .

b) Votar e ser votado para os cargos de Diretoria Executiva, para integrar
comissoes representacoes e delegacoes; V

c) Frequentar a sede da Associacao e gozar de seus services sociais;
d) Apresentar candidatos a Associados e a cargos eletivos;
e) Requerer, com numeros de Associados superior a 30% , a convocacao da

assembleia gerar extraordinaria, justificando-a.

Art. 12° - Sao deveres dos Associados: V

a) Participar das assemibleias gerais, reunioes de orgaos da associacao que faca
pane, das solenidades, dos grupos de trabalho e outras atividades para as
quais for convidado;

b) Assessorar, quando for convidado para os trabalhos realizados pela
associacao; -
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c) Propor aos orgaos competentes da associacao, tudo que diz respeito ‘Y5’

finalidades; ,
d) Cumprir o Estatuto, o Reglmento lnterno e as decisoes dos orgaosll ‘ 1 ~

deliberacao, bem como julgar e defender a ordem constitulda; . “E
e) Efetuar o pagamento das Mensalidades; <»'$~.,,..»q-\_ I-I‘,-pi
fl Proceder de maneira condigna em reunioes assembleias ou qualquer outra“ ‘I..--Ag‘

atividade da associacao, dentro ou fora de sua sede social‘
g) Realizar tarefas para as quais for designado e tenha aceitado; \ '7'
h) Comparecer as assembleias gerais e reunioes de orgaos de que faca parte;

Art. 13° - Os Associados estao sujeito a penalidades:

a) Adverténcia em carater confidencial;
b) Eliminacao em caso de infracao grave, principalmente contra o patrimonio, 0

prestigio e os fins da associacao;
c) Sera eliminado do Quadro de Associados aqueles que, sem motivo justificado

deixar de comparecer a duas Assembleias Gerais consecutivas.

Paragrafo 1° - As penalidades acima previstas serao aplicadas pela Diretoria
Executiva cabendo ao Associado 0 direito de recurso a Assembleia Geral no caso de
eliminacao do Quadro de Associado.

Paragrafo 2° - A AEFRE, respeitando a Lei Federal N° 12.101/2009,- atende o
seguinte requisito:

l ~ nao percebam, seus dirigentes estatutarios, conselheiros, associados,
instituidores ou benfeitores, remuneracao, vantagens ou beneficios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou titulo, em razao das competéncias, funcoes ou
atividades que lhes sejam atribuidas pelos respectivos atos constitutivos; (Redagao
dada pela Lei n° 12.868, de 2013); _
ll - aplica suas rendas, seus recursos e eventual superavit integralmente no
territorio. nacional, na manutencao e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais; I
lll - nao distribui resultados, dividendos, bonificacoes, participacoes ou parcelas do
seu patrimonio sob qualquer forma ou pretexto.

Art. 14° - A aplicacao das punicoes estatutarias nao exclui o direito de acao civil Du
criminal, contra aqueles que dilapidarem ou danificarem os bens da Associacao.

CAPITULO Vl
DA CONSTITUIQAO DA RECEITA E DO PATRIMONIO
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l - contribuicoes de pessoas fisicas e juridicas, ___
ll- doacoeselegados, "
lll — usufruto que lhe forem conferidos ‘I _ *-
lV — receitas de comerclalizacao de produtos, A \
V — rendas em seu favor constituido por terceiros, <\) \
Vl - rendimentos de imoveis proprios ou de terceiros,
Vll — juros bancarios e outras receitas financelras, _
Vlll - captacao de renuncias e incentivos fiscais,
IX — receitas sobre direitos autorais de producao de materials promoclonais,
X - resultado de comercializacao de produtos de terceiros,
Xl— resultados de prestaoao de servigos,
Xll - direitos autorais,
Xlll - mensalidades e/ou Anuidades,
XlV- resultado de eventos diversos,
XV - concursos,
XVI - patrocinios,
XVll- recursos estrangelros,
XVlll— resultado de concursos, leiloes e sorteios,
XlX— quotas de partlclpacao,
XX — repasses,
XXI - taxa de adminlstracao ou de gestao,
XXll- contratos,
XXlll- convénlos,
XXlV— termos de parceria,
XXV - termos de cooperacao,
XXVI - conversao de multas ambientais e sociais,
XXVll- termo de fomento,
XXVlll- termo de colaboracao.

Art. 16° - Todas as receitas serao destinadas a manutencao dos objetlvos da AEFRE.

Art. 17° - O Patrimonlo da'Assoclaoao sera constituldo de:

a) Pelos bens moveis e imovels adquiridos ou recebidos em doacao que venham a
ser adquiridos;
b) Pelos bens movels transferidos em carater definitlvo por pessoas naturals ou
iurldicas;_
c) Pelas Dovacoes, heraricas ou legados de pessoas naturals ou iuridicas;
d) Doacoes, legados ou transferéncias de fundacoes de pessoas juridicas ou naturals,
situadas no estrangeiro. l '

Paragrafo Unico: Os patrimonlos da AEFRE serao constituidos de bens imovels
identificados em escrltura publica, que vler a receber por doacao, legados e
aqulsicoes, livres e desembaraoados de onus.
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Art. 18° - CONSTITUEM RECURSOS FINANCEIROS DA A

a) Contrlbuicoes de associados, mensalidades, anuldades, rendas advindas
promocoes de festas, shows, Visporas, entre outras realizadas pela Associacao. -.
b) Os recursos naturals, advindos dos assoclados e das suas promocoes;
c) Contribulcoes financeiras oriundas de Termo de Fomento, Termo de Parcerla,
Acordos, Contratos e/ou Cooperacao Técnlca Financeira;
d) Subvencoes e auxillos vlndos de outras entidades, instltuicoes, orgaos publlcos e
particulares respeitadas as determinacoes contidas neste estatuto;
e) Rendas decorrentes da exploracao dos seus bens ou da prestacao de servicos;
f) Contribulcoes voluntarias dos assoclados; I
g) Qualsquer outros recursos que lhe forem destinados.

Paragrafo Unico — A Diretoria é responsavel pelos bens patrimoniais da Assoclacao,
respondendo penal e administratlvamente em caso de dolo.

CAPITULO Vlll
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

DA ORGANIZACAO

‘ s da Admlnistracao daseguintes orgao' composta dosArt. 19° - A AEFRE e
Associacao:

Assembleia Geral, orgao soberano; _ _
I“ Diretoria Executiva, orgao de direcao e execucao geral;

Conselho Fiscal, orgao de flscalizaoao dos atos da Diretoria Executiva; e
Conselho de Administracao;

Art. 20° .- As assembleias poderao ser gerals, ordinarias ou extraordinarias, sendo
orgao supremo de declsao da AEFRE.

I

Art. 21- O Conselho de Administra<;ao_e composto de no minlmo de 07 (sete) a
11(onze) membros, eleitos entre os assoclados contribulntes, voluntario,
patrocinadores, pals e/ou maes de alunos, fundadores e comunidade local, com
mandato de trés (03) anos. '

Art. 22° - O Conselho Fiscal é composto 03 membros titulares e 03 membros
suplentes, eleitos entre os assoclados contribulntes, voluntario, fundadores,
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patrocinadores, pals e/ou maes de alunos e comunidade local, com mandato  _
anos‘ . RLIDfIL‘.£]/

, _ , ~ . . "!I<.i_\’»‘
Paragrafo Unico - Os assoclados nao respondem solidariamente nefitg.
subsidiariamente pelas obrlgacoes da entidade.

CAPITULO IX v
DA ASSEMBLEIA GERAL

\

Art. 23 - A Assembleia Geral e constituida pelos Associados Efetivos no gozo dos
seus direitos sempre no mes de Marco em assembleia para eleger e empossar a
nova dlretoria.

Art. 24- Compete a Assembleia Geral Ordinarla de 03 em 03 anos para:

l— Apreciar o relatorio o exercicio anterior ou fim de mandato e julgar as
contas da Diretoria Executiva;
ll - eleger os membros da Diretoria Executiva;
lll — eleger os membros do Conselho Fiscal Efetivo e Suplente e de
Adminlstracao;
IV - eleger os membros do Conselho de Administracao;
V - aprovar os pianos de trabalho e os Balances Anuais.

Art. 25 - A Assembleia Geral Extraordinarla, podera se reunlr quantas vezes for
necessario, sempre que 0 assunto for de interesse da AEFRE. \.

Art. 26 - Compete a Assembleia Geral Extraordinarla:

l - discutir assuntos referentes a bens moveis e patrimonlos,
ll - alterar ou reformar o presente estatuto,
ill — dissolucao da AEFRE,
IV - exclusao de associado, - -
V - exclusao dos membros dos conselhos,
Vl - demais assuntos de sua exclusiva competéncia e relevancia.

Art. 27- A convocacao das assembleias podera ser realizada da seguinte forma:

l— por flxacao de edital no quadro de aviso da secretarla da sede com
' antecedéncla minima de quinze (15) dlas corridos,

ll - I ou por meio de circular entre os assoclados com antecedéncia minima
de dez (10).dias corridos.
ou por publlcacao na lmprensa local, com antecedéncia minima de trés
(03) dlas corridos.

Ill —

Art. 28 - As deliberacoes das assembleias gerais poderao ser da seguinte forma:

I - na prlmelra convocacao com no minlmo da metade dos assoclados em
pleno gozo dos seus direitos; _
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Art. 29 - O edital de convocacao das assembleias

l — data da assemblela
ll — herarlo da assemblela
lll — local com enderece complete
lV — pauta da assemblela

Art. 30 - As assembleias gerais pederao ser convocadas peio:

l — Conselho de Adminlstracae,
ll — Conselho Fiscal,
lll - per um qulnto (1/5) dos assoclados em pleno gozo dos seus direitos.

Art. 31 - Quando da vetaeao de uma pauta em assemblela, todos es assoclados em
pleno gozo dos seus direitos, pederae paitlclpar e tera a presenea registrada em
respectlva lista de presenca.

CAPITULOX
D0 CONSELHO FISCAL ~-

Art. 32 - O Conselho Fiscal é composto de seis (06) membros, eleitos entre es
assoclados contribulntes, voluntario, fundadores, patrecinaderes com mandato de trés
(03) anos, com direito a reeleieae, sendo composto de:

l — 03 (trés) titulares, ‘ '
ll - 03 (tres) suplentes.

Art. 33 - O Conselho Fiscal reunlr-se-a:
I

a) Ordinarlamente, em tempo habil, para apresentar parecer sobre e movlmento
\ financeiro, economico e administrative ao Presldente da Asseciacae;
\ b) Extraordinariamente, quantas vezes forem necessaries, mediante cenvecacao

de qualquer 'de seus membros ou do Presidente da Associacao;

Art.34. Compete ao Conselho Fiscal: *

I - Examinar as contas da Diretoria Executiva, dande parecer sobre o
movlmento financeiro, ecenémlce e administrative da Asseciacao;
ll - Examinar as contas no case de renuncia, perda de mandato ou rnorte do
Presidente eu do 1° Tesoureire da Asseeiaeao, dande e lndispensavel parecer;
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DATA DE Fui~iDAcAo= 02/04/199: F's ' °
LT--—-T ' . " . . . . — 'rocessoIll — Convecar a Assembleia Geral quando verificar a ocerrencia de mot\?os :_——~

graves ou urgentes; . Rt'J'"i{‘~‘;_1
lV Acompanhar as atividades de manutencao, pedagoglca, agropecuaria e do '; ‘j/’
Services prestades pela Equipe da EMEF Familia Rural de Ecoporanga-ES‘. ,,.~fj_i.'._:3
V- Cumprir quaisquer outras determlnacees que lhe forem atribuidas pelafif-'
Assembleia Geral; “

CAPITULO XI
u -:\.,_\'~‘ ,. V

"<

DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - C” I,\\\ '

Art. 35- Os membros do Conselho de Admlnistracae sao eleitos entre es assoclados
contribulntes, veluntario, fundaderes e comunidade local, com pleno gozo dos seus
direitos, com mandato de trés (03) anos, com direito a reeleicae.

Art. 36 - Compete ao Conselho de Administracao: '
l- Reunlr-se ordinariamente uma vez por ano e extraordinarlamente,
sempre que necessarie, por cenvocacao do presidente deste, da maierla do
proprio conselhe ou ainda por solicltacao do Conselho Fiscal;
ll — Deliberar valldamente com a presenca da maierla de seus membros,
proibida a representacae, sendo as decisoes tomadas por maioria simples dos
votes dos presentes, reservado ao Presldente o exercicio do voto de
desempate;
lll- Deliberacoes sao consignadas em atas circunstanciadas, lavradas em
livro proprio, lidas, aprovadas e assinadas no final dos trabalhos por todos es
presentes;

CAPITULO xii
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 37 - A ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS “FAMILIA RURAL DE
ECOPORANGA" sera administrada por uma Diretoria Executiva que tera mandato de
03 (trés) anos e constituida de:

a) Presidente;
b) Vice-Presidente;
c) 1° Secretarlo; r
d) 2° Secretarlo;
e) 1° Tesoureire;
f) 2° Tesoureire; ,
g) Diretor para Assuntos. Juridlces.

§1°-Os cargos da Diretoria Executiva serao provides por eleicao direta da
Assembleia Geral.

§ 2° - Nae havera qualquer remuneracao para es cargos da Diretoria Executiva, em
conformidade com o estabelecide no art. I-3, "L ( 1° § 2°).
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' § 3° - O Presidente podera deferir ao Vice-Presidents a direcao de comi_s‘es._',g!,ir,¢I_"
grupos de trabalho e de orgaes de planejamento bem assim, a direcao das ativid e

' 1‘referidas nos artigos It), L >, , 1.1., .
\‘t_/

Art. 38 - Ne caso de renuncia, morte ou perda de mandato do Presidente, assumira o ‘*1\cargo o Vice-Presidente.

§ 1° - O Presidente renunciante prestara contas de sua gestao a Assembleia Geral,
ouvindo o Conselho Fiscal. .

§ 2° -A licenca de qualquer membro da Diretoria Executiva nao podera ultrapassar
dois meses consecutives ou quatro intercalados, sob pena de perda do mandato.

Art. 39 - A Diretoria Executiva reunlr-se-a:

a) ordinariamente, uma vez por mes na sede da Assoclacao, em dia e hora pre-
determinada peio seu Presidente, pedendo excepcionalmente reunlr-se em outro
local ;

b) extraordinarlamente, em qualquer ocasiao e quantas vezes for necessario.

Paragrafo Unlco -A Diretoria Executiva reunlr-se-a com a presenca de pelo menos
1/3 (um terco) de seus membros, decidira por maierla de votes e, em caso de empate,
prevalecera 0 voto do Presidente.

Art. 40 - Das reunioes da Diretoria Executiva lavrar-se-a atas de preferéncia redlgidas
na mesma reuniae, que serae assinadas peio Presidente, peio Secretario e por um
dos membros presentes.

Art. 41 - Perdera 0 cargo o Presidente que, sem motivo justificado, deixar de exercer
as funcoes durante sessenta dlas censecutlvos ou nao comparecer a trés reunioes
consecutivas ou cinco lntercaladas.

Art. 42 - Compete a Diretoria Executiva, alem das demais atribuicoes estabelecidas
neste Estatuto;

a) diriglr e administrar a Associacao, atendendo a todas as suas finalidades;
b) cumprir as disposicoes estatuarias e todos es atos normativos que as

complementarem; _)
c) apresentar a Assembleia Geral o relaterio de suas atividades referentes ao

exercicio anterior, acempanhade da indispensavel prestacao de contas;
d) elaborar o orcamento da Associacao; '
e) resolver sobre a admissao, readmissao, transferéneia e penalidades a serem

aplicadas aos assoclados;
f) pronunciar-se sobre requerimente. sugestoes e reclamacoes dos assoclados;
g) conceder licenca aos seus membros e aos demais assoclados;
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h) designar representantes da Associacao para coordenacae geral, direcao ‘§.-°~‘.‘§'?*/1#’-
departamento, orgaos, sen/ices, comissoes, grupos de trabalho, filiais, execucaojr .
de trabalhos vinculados e convénios, acerdos, projetos, captacao de recursoJs;;§' i
subvencoes e auxillos, pedendo os mesmos serem contratades com remuneraca '
pre-fixada pela mesma Diretoria; D 1;;

l) designar representantes da Associacao para o cumprimento do estabelecido'“~
nos artigositg ,~).£ .; -4

j) decidir sobre e empréstimo ou arrendamento de qualquer bem da Associacao, 1
desde que no interesse da mesma;

k) criar, instalar, suprimir ou redistribuir ergaes, services ou filiais, comissoes e
grupos de trabalho, como prevlstos nos artigos 5¥+3‘-\-=-

l) aprovar es nomes dos chefes dos orgaes e services referidos nas letras
e "k" deste artigo;

m) autorizar despesas imprevlstas, nao constantes do orcamento, dentro da
disponibilidade do caixa; '

n) alterar o valor das contribuicoes dos assoclados;
o) expedir atos normatlvos;
p) elaborar o Regimento interno;
q) elaborar es regulamentos dos orgaos e services;
r) conferir titules de assoclados henoraries e beneméritos;
s) aprovar ou nao o recebimento de subvencoes, doacoes, donatlvos legados,

com ou sem encargos e assinatura de convénlos com entidades publicas ou
privadas;

t) cenvocar reuniae do Conselho de Administracao, sempre que necessario;

Art. 43 - Compete ao Presidente: I

a) executar todos es ates administrativos;
bl cumprir e fazer cumprir as disposicoes estatutarias, regulamentares e

regimentais, bem como os ates normativos emanades da Assembleia Geral, da
Diretoria Executiva e do Conselho de,Administracao;

c) representar a Assoclacao em juizo ou fora dele, pedendo nemear
representantes ou mandataries; .

d) despachar expediente, convocar e presidlr as reunioes de Diretoria Executiva,
com direito a voto qualitative em caso de empate;

efl apresentar a Diretoria Executiva, anualmente, cenjuntamente com a preposta
orcamentaria, o programa de realizacoes a ser executado no exercicio seguinte;

f) visar es balancetes apresentados pela Tesouraria dande conhecimente dos
mesmos a Diretoria Executiva; _

g) apresentar a Assembleia Geral, Relatorio e Balance Geral do exercicio
anterior; I ' ,

h) abrir, rubricar e encerrar es livres da Secretarla e Tesouraria;
i) admitir, suspender, contratar, licenciar ou demitir empregados da Associacao,

fixar-lhe es quadros, salaries, gratificacoes, abenes, financas, dilatar ou reduzlr es
horarios de trabalho e flxar e respective regime; I

j) baixar atos norrriatives de sua competéncia;
k) divulgar es atos normativos e administrativos da Asseclacao; _
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l) aplicar penas aos asseciadog e empregados, levando o fato ao cenhe
da Diretoria Executiva, que podera reduzlr, manter eu elevar a penalidade; ' M"

m) encaminhar a Assembleia Geral e ae Conselho Fiscal es recursos interpost it ~\ 1
as suas decisoes; *-

n) presidlr as cenferéncias, reunioes e sessoes publicas; I
o) autorizar as despesas orcamentarias, conceder adiantamentos ou suprimentos,

ordenar pagamentes e visar es documentos da Tesouraria;
p) llcenciar es Diretores;
q) escolher e dlspensar es representantes da Assoclacao e chefes dos orgaes e

services; 0'
r) nemear comissoes e grupos de trabalho para estudos de assuntos e execucao

de tarefas vinculadas as finalidades da Assoclacao;
s) receber auxillos e subvencoes;
t) assinar:
l. com e 1° Secretario es diplomas honorificos e de benemeréncia, as

prepostas aprovadas, e as atas das reunioes da Diretoria Executiva;
ll. com o 1° Tesoureire, cheques, caucees, ordens de pagamento e balance;
lll. pedera ainda, contrair ebrigacoes, firmar contratos de locacées, assinar

escrituras sobre imoveis, transigir, acordar, renunciar a direitos, dispor do
patrimonio social ou onera-lo, obedecidas as prescricoes deste Estatuto.

Art.44 - Compete ao Vice-Presidente:

a) substitulr o Presidente nas suas faltas e impedimentes, assumindo a
Presidéncia, no caso de vacancia, conforme disposto no art. ;3_t?_ ‘

b) ceordenar eu diriglr es orgaos, services ou filiais, bem come as Cemissoes e
Grupos de trabalho que forem deferidas peio Presidente, em conformidade cpm o
art.¥.?,,',;i ,g;

c) exercer as atividades que forem estabelecidas peio Regimento lnterno.

Art. 45 - Compete ao 1° Secretario:

a) organizar e diriglr todos es services da Secretarla;
b) redigir e assinar a correspendéncia, exceto a que competlr privativamente ae

Presidente. -
c) redigir, assinar e publicar avlsos, convocacoes, editais, instrucoes e circulares;
d) expedir e assinar com o Presidente, es diplomas honorificos e de

benemeréncia e as prepostas aprovadas;
e) auxiliar o Presidente na elaboracao do Relaterio anual;
f) organizar a pauta e a ordem do dia das reunloes da Diretoria Executiva e

precede-r a leltura do expediente; -
g) ler, lavrar e assinar com e Presidente as atas das reunioes da Diretoria

Executiva; I A ,
h) exercer outras atividades que lhe forem deferidas peio Regimento lnterne e

pela Diretoria Executiva.

Art. 46 - Compete ao 2° Secretario:

a) substitulr o 1° Secretario nas suas faltas e impedimentes, _
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b) organizar e manter atualizados 0 oadastro dos assoclados; ‘ Ritbllc Ell} 1‘ 4
c) zelar pela organizagéo do Arquivo da Associaoao; ,
d) responsabillzar-se pela guarda e conservaoao do material da Secretarla; 2;, "
e) auxiliar 0 1° Secretario em seus encargos; ti‘;
f) exercer outras atividades que lhe forem deferidas pelo Regimento lnterno“e;‘f¥ir*<»l;tl. \~

pela Diretoria Executiva. _l‘

8) organizar e diriglr todos os servigos da Tesouraria;
b) manter sob sua guarda e responsabilidade, valores e documentos da

Tesouraria;
c) promover a arrecadagao da Receita e providenciar 0 pagamento das contas da

Associaoao;
d) elaborar a proposta orgamentaria; -
e) zelar para que se mantenha em dia a contabilidade da Associaoao;
f) passar recibos em nome da Assooiaoao;
g) organizar, anualmente, 0 Balango Geral de Ativo e Passivo para a devida

prestagao de contas, que acompanhara o Relatorio;
h) depositar em estabelecimento bancarios 0 dinheiro da Associaoao;
i) assinar com 0 Presidente cheques, cauooes, ordens de pagamento, balanoos e

quaisquer outros documentos de responsabilidade do setor;
j) passar ao seu sucessor todos os livros e documentos da Tesouraria, bem

como o saldo em dinheiro, exiglndo a respectiva quitaoao; V
k) exercer outras atividades que lhe forem deferidas pelo Regimento Interno e

pela Diretoria Executiva; -
I) ter sob sua responsabilidade, organizando 0 indispensavel inventario, osbens

moveis e imoveis da Associagéo;
m) promover a consen/acgao dos bens sociais.

Art. 48 - Compete ao 2° Tesoureiro:

a) auxiliar o 1° Tesoureiro em seus encargos, substltuindo-0 em suas faltas e
impedimentos; - _ A

b) incumblr-se ‘de servigo de arrecadagéo;
c) organizar as concorréncias e coletas de preoos para a aquislgao de materials;
d) diriglr suprimentos; e
e) diriglr outras atividades que lhe forem deferidas pelo Regimento lnterno e pela

Diretoria Executiva.
4

Art. 49- Compete ao Diretor para Assuntos Juridicos:

a) defender os interesses da AEFRE, em juizo ou fora dele, mediante expresso
mandato do Presidente ou de seu substituto legal;
b) elaborar, examinar e visar minutas de contratos e convénios;
c) emitir parecer sobre materia de interesse geral cla AEFRE, pronunciando-se, ao
final de cada assunto, nas reunioes de Diretoria, sobre a legalidade das proposigoes e
a observéncia deste Estatuto;
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Art. 50 - As eleigoes da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho de
Administraoao obedecerao as seguintes prescrigoes:

a) as chapas dos candidatos deverao ser apresentadas ~a registro por no minlmo.
dez assoclados com direito a voto, nao integrantes da chapa e no prazo minlmo de
vinte dlas de antecedéncia da eleigao;

b) nao terao direito a voto e nao poderao ser votados os assoclados que forem
admitidos nos 12 (doze) meses anteriores a realizagao das eleiooes e sem efetiva
participagao;

c) as impugnaooes contra o registro poderao ser apresentadas ate cinco dias
antes da eleioao, e julgadas, como materia preliminar, pela Assembleia Geral;

d) serao realizadas em sessao da Assembleia Geral convocada especificamente
para esta finalidade; »

e) todos os cargos serao reelegiveis;
f) Nao havendo .chapas completas registradas para Diretoria Executiva, o

mandato dos membros da mesma, ficara automaticamente prorrogado por no
maximo, 90(noventa) dias, salvo se a Assembleia Geral decidir contrariamente;

g) A definigao estabelecida na alinea f. também podera ser aplicada nos casos
dos Conselhos Fiscal e de Administraoao.

Art. 51 - Terao direito a voto os eleitores assoclados efetivos que assinarem a lista de
presenga ate o momento do inicio da votagaor

§1°-A chamada dos votantes far-se-a pela ordem da assinatura no lista de
presenga.

§2° - O votante oolocara sobrecarta com a chapa escolhida em uma indevassavel,
assinando previamente a folha de votagao.

§ 3° -A segunda e Ultima phamada dos votantes far-se-a quando o Ultimo associado
que tiver assinado a lista 1de presenga houver votado.

§ 4° - Em havendo “chapa unica" para composioao dos poderes, a eleirgao podera ser
por aclamaoao.

Art. 52 - Encerrada a votaoéo, o Presidente da Assembleia abrira a uma, conferira
com os mesarios o ntlimero de sobrecartas com o ntlimero de votantes que assinarem
a folha de votaoao e ordenara a contagem dos votos. '

I .-
. »CAPITULO xm ',_;_< A

DAS ELEIQOES

Li C " . ,., , - - 7 l I

d) representar juridicamente a entidade junto as repartigoes publicas e privadawf-I/'
quando assim for o caso; _ ‘
e) analisar e sistematizar as propostas de alteraooes estatutarias da AEFRE. ,_.: -~ \
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Rimrit £1 ’
a) no caso do numero de votos coincidir com o numero de votant " _,/ \‘--__
b) no caso do numero de votos ser inferior ou superior ao ntimero de votantes eia,

diferenca nao influir no resultado do pleito. ‘ ~fII.J_

§ 2° - Serao anulados os votos:

a) das cedulas incluidas em sobrecartas nao rubricadas peio Presidente da Mesa;
b) em cedulas que permitam a identificacao do votante.

§ 3° - No caso de sobrecarta conter duas ou mais cedulas iguais computar-se-a
apenas um voto. Se contiver cedulas diferentes sera anulado.

§ 4° - Os direitos dos assoclados sac intransferiveis.

Art. 53 - O Presidente da Mesa proclamara 0 resultado e em seguida declarara
empossados os eleitos.

Art. 54 - Havendo empate sera convocada nova eleicao para ate sessenta dlas apos,
considerando-se prorrogados, ate a data das eleigoes, o mandato 'da Diretoria
Executiva que estiver em exercicio. V s.

CAPlTULO XIV
po GRUPO DE APOIO VOLUNTARIO

, |

Art. 55- O Grupo de Apoio \/oluntario e formado por pessoas da comunidade que, por
iniciativa propria, Amanifestem, por escrito, 0 desejo de exercer qualquer atividade
voluntaria, sem que tal acarrete vinoulo empregaticio e encargos sociais para a
AEFRE.

Art. 56- O Grupo de Apoio Voluntario. constituido como unidade de servigos nao
remunerados, ‘rem 0 objetivo de colaborar com a AEFRE nas suas finalidades
assistenciais a comunidade.

Art. 57 - O Grupo de Apoio Voluntario sera regido pelo Regimento lnterno e assinara
o Termo de Voluntario com firma reconhecida conforme (Lei 9.608, de 18 de fevereiro
de 1998). E

CAPlTULO xv
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Art. 58-Para maior desenvolvimento de suas atividades e perfeita integracao
coordenacae de seus servicos a AEFRE podera criar servicos de direcao e execucao
em toda area do municipio.

Parégrafo Unico - Os Servicos e Filiais prevlstos no caput deste artigo serao
subordinados diretamente a Diretoria Executiva. ~

Art. 59 — A prestacao de contas anual da AEFRE observara:

a) Observéncia dos principios fundamentals de contabilidade e das Normas
Brasileiras de Contabilidade (Lei Federal 13.019/2014);

b) Sera publicada, por meio eficaz. no encerramento do exercicio fiscal, o
relatorio de atividades e demonstragoes financeiras da entidade, incluidas as
certidoes negativas de débitos com a Previdencia Social e com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico FGTS, bem como colocar a disposicao do
publico em geral.

Art. 60 - As disposicoes deste Estatuto serao complementadas pelos Regulamentos e
Regimentos lnternos dos diversos Orgaos e Atos Normativos.

Parégrafo Unico - Os Atos Normativos a que alude o artigo serao os seguintes:

a) Decisao da Assembleia Geral"
b) Resolucoes da Diretoria Executiva e do Conselho de Administracao;
c) Portarias da Preside-ncia da Associacac;
d) Determinacoes dos Diretores; _ _
e) lnstrucoes do Conselho de Administracao.

Art. 61- Para maior desenvolvimento de suas atividades e perfeita integracao e
coordenacae de seus servicos, a AEFRE podera criar Servicos de Direcao e
Execucao em toda area do Munlcipio de Ecoporanga-ES.

Art. 62- Em caso de dissolucao da Entidade AEFRE, 0 respectivo bens apurados e
patrimonio liquido sejam transferidos a outra pessoa juridica de igual natureza que
preencha os requisitos da"Lei Federal 13.019/2014 e 13.204/2015, cujo objeto social
seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta e decisao da respectiva
Assembleia Geral, devidamente convocada para esse fim. (Lei Federal 13.019/2014);

Art. 63 - Fica o Presidente da AEFRE investido de poderes especiais para, em nome
desta, celebrar Acordos, Termo de Fomento, Colaboracao, Parcerias ou Contratos
com pessoas juridicas ou de Direito Publico ou, ainda‘ de Direito Privado. '
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Paragraf U' - '0 nico O Presidente podera designar Procurador ou Represent W
em nome da Asso ' " 8 ' cu ados aos termos de acor“do'"-*7
termo de fomento, parceri ol "a, c aboracao ou contratos ob' t ' /7”)6 os deste artigo.

CAPiTULO xv
DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS

Art. 64 - O presente Estatuto entrara em vigor imediatamente apos a sua aprovacao e
registro junto ao Cartorio de Registros PublICOS de Titulos e Documentos, revogando-
se as disposicoes em contrario.

Art. 65- A AEFRE nomeia o Forum da Comarca de E A
causas

coporanga-ES para dirimir
que porventura venham a surgir.

Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 09 de D
Ata n° O2/2

ezembro de 2017, através d
O17.
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MATRL3 CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS FAMILIA R. DE ECOP.

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASAA) PORTE
11w~¢1¢1mn

comso E DEscR|¢Ao DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
94.30-B-00 - Ativldades de associaqoes de defesa de direitos soclais

CODIGO E DESCRIQAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
94.93-6-OD - Atividades de organizagfies associativas ligadas 111 cultura e é arte
94.99-5-00 - Atividades assoclativas nao especlficadas anteriormente

comet) E DEscR|cAo DA NATUREZA JURIDICA
399-9 - Associagio Privada

LOGRADOURO
COR. CORREGO DO PARAISO ZONA RURAL

MUNICIPIO u1=
ES

NUMERO COMPLEMENTO
S/N

CEP BAIRRO/DISTRITO
29.850-000 I ‘ SEDE ECOPORANGA

ENDERECO ELETRONICO TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
****fi'

DATA DA s|TuAcAo CADASTRAL
D2/10/1999

SlT\.lA¢AO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL

SITUACAO ESPECIAL DATA DA SITUAQAQ ESPECIAL
awnnwan 011111-¢|111111~»1o1

Aprovado pela lnstrucao Normativa RFB n° 1.634, de O6 de maio de 2016.

Emitido no dia 25/10/2018 as 12:55:27 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/1
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9Ata de numero 001/2018 — Ata de Reuniao Extraordinaria da Associacao da Escola‘ Process-0__,___

211 graus 1-Familia Rura‘ de Ecoporanga.“ na Escola Familia Ruralde Ecoporanga,  Q2j5 _

Paraiso, Ecoporanga-ES. Aos dez dias do mes de janeiro do ano de dois mil e dezoi §§‘""“ ’.._,

dezoito horas, nesta cidade de Ecoporanga-ES, Corrego Paraiso, na Escola Municipal de
Ensino Fundamental “Familia Rural de Ecoporanga“, reuniram-se os membros desta
associacao e os funcionarios desta escola, para decidirem quanto a substituicao do
presidente da referida associacao, secretario e tesoureiro, conforme motivos apresentados
pelos ocupantes de cada funcao. Edimar Vieira Roas, presidente, cumprimentou a todos,
deu inicio a reuniao e apresentou aos presentes seu interesse em se desligar da funcao.
Em seguida, Jardel Carnielli Roas, secretario da associacao, por questoes do novo estatuto
em vigor, sendo funcionario da escola, tambem precisara se desligar do cargo. Na
oportunidade foram apresentados dois requerimentos solicitando o desligamento desta
associacao, sendo um do atual tesoureiro, senhor Edivaldo Pereira dos Santos, que
justificou suas dificuldades em atender da forma necessaria a associacao e outro da vice
tesoureira, a senhora lsabel Teles Martins, justificando questoes familiares, os referidos
requerimentos de desligamento ficarao arquivados na pasta de correspondencias recebidas
da associacao. Diante as apresentacoes feitas pelos membros atuais desta associacao, de
forma verbal, pelos presentes e por escrito, pelos ausentes, decidiu-se que 0 vice-
presidente, senhor Marcio Eltivo de \/ete assumira o cargo de presidente, a vice-secretaria
senhora Fernanda Ramos de Vete assumira 0 cargo de secretaria. Dando sequéncia,
Marlene Candido Rocha Roas, professora desta escola, apresentou sua necessidade de
deixar o corpo docente para assumir novamente seu cargo efetivo na Prefeitura Municipal
de Ecoporanga, pois sua licenca de afastamento ja esta se esgotando, se dispondo a
contribuir com os trabalhos desta associacao. Ror consenso dos presentes, Marlene
Candido Rocha Roas assumira o cargo de tesoureira desta associacao e como vice
tesoureira assumira a senhora Nilza Luzia da Costa Silva. Diante 0 exposto, sendo
unanime, os presentes neste momento apoiaram, aceitaram e decidiram a favor das
substituicoes apresentadas acima, deliberando-se que seja substituido o presidente Edimar
Vieira Roas, brasileiro, casado, agricu.ltor, residente no Corrego Osvaldo Cruz,
Ecoporanga-ES, Cep. 29.860-000, portador do CPF n°. 991.819.327-15 e Carteira de
ldentidade n°. 873.590-ES por Marcio Eltivo de Vete, brasileiro, casado, radialista,
residente na Rua Cristo Rel, Bairro Benedita Monteiro, Ecoporanga, Cep. 29.850-O00.
portador do CPF n°. 016.926.1367-31 e Carteira de ldentidade n°. 971.294-ES; que seja
substituido o secretario Jardel Carnielli Roas, brasileiro, solteiro, professor, residente na

if ()1
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Rua Alvino Nunes da Silva, n°. 41, Centro, Ecoporanga-ES, Cep. 29.850-000, porta §r"de"$>~>.____
CPF n°. 110033.097-63 e Carteira de ldentidade n°. 14.151.210-MG por Fernanda R “fig-U,“ v-v '"ltit ,

\____"

de Vete, brasileira, casada, auxiliar administrativa, residente na Rua Cristo Rei, Bairro
Benedita Monteiro, Ecoporanga, Cep. 29.850-000, portadora do CPF n°. 104.849.747-00 e
que seja considerada como tesoureira desta associacao a senhora Marlene Candido Rocha
Roas, brasileira, casada, funcionaria publica municipal, residente no Corrego Osvaldo Cruz,
Ecoporanga-ES, Cep. 29.850-000, portadora do CPF n°. 072712.337-84 e Carteira de
ldentidade n°. 1.383.919-ES e vice tesoureira a senhora Nilza Luzia da Costa Silva,
brasileira, divorciada, produtora rural, residente no Corrego Osvaldo Cruz, Ecoporanga-ES,
Cep. 29.850-000, portadora da Carteira de Trabalho n°. 16.476/00016-ES. Por fim,
passando a palavra para quem desejasse se manifestar e na ausencia de qualquer
manifesto, com nada a mais a ser tratado, Edimar Vieira Roas agradeceu a presenca de
todos e declarou encerrado os trabalhos deste momento. A presente ata segue assinada
por mim, Jardel Carnielli Roas, secretario desta associacao, e pelos demais presentes
neste momento, que devera ser registrada no cartorio local para seus efeitos legals.
Corrego Paraiso, 10 de janeiro de 2018.
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COMARCA DE ECOPORABKEA (ES)

Certifico que foi Averbado a margem do n° 68A
Livro: A Ficha: 17 Em 16/03/2018

ATOS PRATlCADOSt 68A
r:)1- llL :1 -~ PROC. DE DADOS: 1

sERv1<;o REGISTRAL DO 1» o1=ic1o - PESSOA5 JuRiD1cAs
CARLOS MAGNO CARDOSO DE SOUZA- OFICIAL TITULAR

Pca Joao Corsino de Freitas, 64b, Cx. Postal 08 - Ecoporanga (ES)
Tel.; (027) 3755-1005 — e-mail: eco1cartor1o[a)ig com br

PROTOCOLO sob n°: 500 em data protocolo 16/03/2018

131>"§'I '1j',"EI t D1c1TAuzAgoEs: 2
-” *1 - PODER .1uD1c1AR10 D() ESTADO Do ES PiRI'l‘0 SANTO

S ELO DIGITAL DE FIS CALIZACAO

, 024026.CS 'l'I703.00066
EMOl,,.(|.r:1s 4847/0Il,1’1670/OlTab.3ltcns|-A.lV,lX)*>
Fl.lNlZl’J(l.ciCr1r|1pl.'257/02,3117/04 1: AID I3‘)/()5-C(iJ-EST’
F/\lJliSPl§S(l.ciCun1p|.S95/2011):"
FUNEMP (Lei f'011]1l. .\8(1/1007)"
HlNCAD(L1:1C0|'r1p\. 36[11'2UO6)=
I"/\R.PF.N (l.1:i (1.070/()1-ES c A111 T.‘/‘LS n.(1'/B/OZ)
lSSQN“

R$ 62,43
RS (1.25
RS 3,10
RS 3,10
R3 3,10
RS 0.00
RS 1,87
Rs 79,115|ro'rAi.- 7 _
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
Secremria Municipal de Finanqras

Setor de Tributagfio
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS FISCAIS

,e*°

CERTIDRO. 201800011316

CERTIFICO: Para us devidos fins que:
ASSOC. ESC. DE 1° E 2" GRAUS FAM. RURAL ECOPORANGA

Devidamente Inscrilo sob 0 CNPJ n°: 01.206910/0001-98 .

Acha-se quites com esta repartigéo até a presente data ressalvando 0 direito de cobrar
débitos que venham ser apurados posteriormente é expedigéo desta Certidéo, que

A » decorram descumprimento de disposigéo, concernentes é incidéncia e |anQamentos de
tributos.

Chavc dc validaqfio da certidimz 20l8000l8l6

Validade 60 dias

Emitidu Quinta-Feira, 25 de Outubro de 2018

Atenqfio: Qualquer rasura on emenda invalidaré este documento.

hnps://wilburwright.e| .com.br/pm_es_ecoporanga/services/certidao_impressao.php?tc=e&cd =MNFEEEEFNKEGFE&tpc=FE&tpccert=c 1/1
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Estado do Espirito Santo

Secretaria de Estado da Fazenda
Certidfio Negativa de Débitos para com a Fazenda Pfiblica Estadual - MOD. 2

Certidio N“ 2018566880

Identificaqfio do Requercntc: CNPJ N” 01 206.910/0001-98

Certificamos que, até a presente data, nio existe débito contra o portador do Cadastro do
Pessoa Juridica acima especificado, ficando ressalvada £1; Fazenda Pfiblica Estadual 0 direito de

) cobrar quaisquer dividas que venham a ser apuradas.

Certidio ernitida via Sistema Eletronico dc Processamento de Dados, nos termos do
Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidfio emitida em 25/10/2018, vélida até 23/01/2019.

ticidade deste documento poderé ser confirrnada via internet por meio do
r ou em qualquer Agéncia da Receita Estadual.

A auten
reqo www.sefaz.es.g0v.bende

Vitoria, 25 de Outubro do 2018.

letrénicaz 21F72.C321.0C573Autenticaqéo e

hmsefaz.es.gov.br/agenciavirtuaI/area_publicalcndlimpressauphttp://internet.
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS IEOS TRIBUTOS FEDERAIS E A D|VlDA ATIVA
DA UNI O

Nome: ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS FAMILIA R. DE ECOP.
CNPJ: 01.206310/0001-98

Ressalvado 0 direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nao constam pendéncias ern seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigoes em Divida Ativa da Uniéo (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao é valida para 0 estabeiecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgéos e fundos pflblicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagéo do
sujeito passivo no émbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas alineas 'a' a ‘d’ do parégrafo Unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 dejulho de 1991.

A aceitaoéo desta certidéo esta condicionada a verificagéo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidéo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 09:59:09 do dia 25/10/2018 <hora e data de Bras/Iia>.
Valida ate 23/04/2019_
Codigo de controle da certidéo: F587.6EEE.710B.B950
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

1/1

/'%l'5r-_;jjA;3» MINISTERIO DA FAZENDA
0* r 4 J t‘ Secretaria da Receita Federal do Brasil RU-“‘*“~‘
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS FAMILIA R. DE ECOP.
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 01.206.910/0001-98

Certidao n°: 161029891/2018
Expedigao: 25/l0/2018, as 14:49:35
Validade: 22/O4/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.

Certifica—se que ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS FAMILIA R. DE ECOP.
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

01.206.9l0/0001-98, Nio CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642—A da Consolidaoao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estao atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.
A aceitagéo desta certidao condiciona—se a verificaoao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAQEO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificaoao das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigaooes
estabelecidas em sentenoa condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execuoao de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho ou Comissao de Conciliaoao Prévia.
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CAIXA ECONOMICA FEDE Rm.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrigao: 01206910/0001-98
Razao Social: ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS FAMILIA R. oz ECOP.
Enderegog con. CORREGO oo PARAISO S/N ZONA RURAL 1 SEDE] ECOPORANGA

/ ES / 29850-ooo

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigéo que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante 0
Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS.

O presente Certificado nao serviré de prova contra cobranga de quaisquer
débitos referentes a contribuigdes e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigagoes com o FGTS.

Validade: 07/12/2018 a 05/01/2019

Certificagfio Nfimero: 2018120702534275354804

Informagao obtida em 07/12/2018, as 10:02:00.

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 1 /1
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RELACAO 1NQ_Ml_NA!, PE,PlRlGE!:{TE$7 (Artigb 34, lnciso VI, da Lei n° 13.019/2014 Alterada pela Lei n° 13.204/2015)

I — DIRETORIA EXECUTIVA:

I Nome: Marcio Eltivo de Vete I N” CPFO16926367-31 |
N" RG 0'95? Cargo: Servidor PL'lbliCO/ Func;éo:Presid6nt€
971294 Egpgfggr Presidente
Logradouro (Avenida, Rua. Rod. Etc.)
Rua Cristo Rei 576
Bairro: Benediw Monteiro cidaae-;Ecoporanga-ES CEPI 29.850.000
Telefone 1 Telefone 2 Telefone 3

(27) 999579270

| Nome: ' N° CPF I
1 N° i Orgéo » i T

RG Expedidor 1

‘ Logradouro(Avenida,Rua;Rod,Etc.)Rua: 1 9 i _ W:
~. *Ba"F°= 0 0 i¢is1@d~t=-= ,E<Z°P°[a"9~3'E3 ,_ CEPIZELBQO-900 A ,
‘ Telefone 1 Telefone 2 ‘ Telefone 3 1

| Nome:Fernanda Ramos de Vete ‘ N” 104849747-000 '
' N" Re ~ érgéo Expedidor: Cargo:Auxi|iar T Funga'io:SeCretéria

20459754 33P"MG Administrativo
Logradouro (Avenidai Rua, Rod. Etc) Rua Cristo Rei 576
Bairro Benedita Monteiro cidade;Ecoporanga—ES CEPI29.850.000

Telefone 1 Telefone 2 7 9 9 \ Teléfoné 3* K 1
i (27)995141643 i 1 1

| Nome:MarIene Candido Rocha Roas | N“ CPF 07271233784 |
N RG ¢r9éO_ Cargo: Servente Fung:é0:1°T6SOul'€ir0 Y
1383919 Expedidor i 1 1

SSP ES I i_, .1 _ _.,*i...’.,_ ., M 0 . i_..____,_ ,,,,,_._ ,_,,_i_, _____ ,_._____0w,_.._1_ _
_ L¢srad9ur9<AY¢"id§- R95 R29>Et<»1>Z9']a RL..!LL_0_i..,._,,,,,,,,,0, __ _1_W._i.,.._ _,_-__......MN. 4. .. i

BaJ~<>:Qérr§_q@_iiQ§1aid@ Qruz i<?ida<l@I_E,°Q,P9!?Q9§-E05 0 1‘ _ i_ 0 9E1Er2i9-859-020%., 1
Telefone 1 Telefone 2 i Telefone 3 i

(27)9973s4550 ; 1
Nome: Nilza Luzia da Costa Silva I N“ CPF |

N° RG ofgég QTPS -53 Cargo: Trabalhadora Rural Funqéoz 2° Tesoureiro
16476/00016 i

I-¢09rad<>ur9_(AvenidaiRua~Fi>d.E1¢=i)Z9_0§BUrai1 0 9, 0;? 0 0,j;";Y i
Escola Municipal de Ensino Fundamental "Familia Rural de Ecoporanga”

ceffaecoporanga@gmaiI.c0m - (27) 99805-0893
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5.3£.;3u¢//'ES I I _ E~--I1-e|efone 1 Telefone 2 Telefone 3 I 7

l (27>99s2922ss R“9"‘§/’
ll — CONSELHO FISCAL EFETIVO:

I Nome: Paulo Ferreira de Oliveira I N“ CPF 14597253793 I
N° RG 3185972 Orgao CargQ;P|'Qfe$$Q|" Funoéio: Conselho Fiscal

i 9 99 99 99 9999ssP-E899Expedidor I Efetivo

9 iI 9 _ l,9gradoLlrO(Avenida,_Ru§, R0_d._Et9q Rua; Su9el0n 9Dia9s1VL-;~nd9n§§_ _19199_ 9_9_ _ 99199____99 99992 _
I Bairro: Homero Amante I Cidade;ECQpQranga_ES I CEP; 29,850,000

Telefone1 7 ;i 7 reieraneé“ ii Z 9 *Téle’f5'h*é’§TW”'“’ fI <27)99s5a4o2s I I I I _ _ I

Ill - CONSELHO FISCAL SUPLENTE:

9 I Nome: Marcia Carina Marques do Santos I N° CPF I

l N“ RG I Orgao Expedidor Cargo: Func. Estadual Efetiva ‘ Funoao:Conselho Fiscal Suplente

_ Logradouro (Augnida, Rua, Rod, Etc9)Bga:I y
I I_Pr_ofe§s0ra _ _ __I __

rGu
{Ohm I — .__ 9_ 9 9. _9 . ___999

3'19 931 M 9 99 _ 9 999 _9 99‘ Bairro: Centro I Cidade;E¢qpQIanga-E$ ‘ CEP:29.850.000
l Telefone 1 , Telefone 2- 7 Té1é1on§ 3

(27) 999952113 I

I Nome: Kismara Lisley dos Santos Machado I N“ CPF I
I N“ RG ‘ Orgao l Cargo: Func. Pub. Municipal I Funoéo; Conselho

Expedidor i Comissionada Fiscal Suplente~ 9 I 9,9 ss&M@ J _9U99 99 9 M9 9999 9 l 9 999 99 9
9 Logradouro (Avenida. Rua, Rod, Eto.)Rua Epifanio Mendes de F_r_eita_s _ _ _I I__ __ II

Bairro:Dé|lO Rodrigues ‘ Cidade:ECOp0l’anga- CEPr29-850-000
‘ ES

Telefone 1 Telefone 2 Telefone 3
(27) 997393914

I Nome! Adriana Brandemburg Storch N“ CPF
_ ‘ N“ RG Orgao Expedidor ‘ Cargo: Trabalhadora Rural l Fun<;ao:Conselho Fiscal i

9 _ _ 9 _..9l99993!P9|?".1e_ _.. _9-9.,, 9I Logradouro (Avanida, Rua, Rod, Etc.) ZOI18 Rural I __ __ _ _ I
Bairro: Corrego do Paralso S/N , Cidade: eC0pOl'8flga-ES 0lE_F’I;:'Z9II.85O.00O_

I Telefone 1 Telefone 2 I Telefone 3
(27) 997218537

Ecoporanga-ES. l 1 de Dezembro de 2018

Marcio lt v0 cle Vete
Presidente:

Escola Municipal de Ensino Fundamental "Familia Rural de Ecoporanga"
ceffaecoporanga@gmail.com — (27) 99805-0893
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DECLARACAO

MARCIO ELTIVO DE VETE, brasileiro, casado, residente e domiciliada a Rua
Cristo Rei, 576, Bairro Benedita Monteiro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850000,
Telefone: (27) 9 9957 9270, Presidents da ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 1° E 2°
GRAUS FAMTLIA RURAL DE ECOPORANGA-ES, CPF 016926.367-31, RG
971.294 SSP-BA, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que ANTGNIO
FELlCiSSIMO SOARES, brasileiro, casado, CPF 376752.577-15, CRC—ES n° 3967/O-2. é 0
contador responsavel pela referida entidade e que seu registro esta regular junto ao Conselho Regional
de Contabilidade, conforme copia anexa.

Ecoporanga-ES, 19 de Novembro de 2018.

MARCI 0 DE VETE
Presidente-

Corrego do Paraiso, S/N, KM 05, Zona Rural, CEP 29850-000, Ecoporanga — ES, celular 9-
9805-0893, e-mail ceffaecoporanga@gmail.com
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Assoc|AoAo DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS “FAMlLlA RURAL DE ECOPO $118935-
; Frocc-sso_________

DATA DE FUNDAQAO: 02 DE ABRIL DE 1996 CNPJ 01.206.910l00O1- 4%
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I; Prucesso _
ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS “FAMILIA RURAL DE ECOPOR6§*lGA”

DATA DE FUNDAQAO: 02 DE ABRIL DE 1996 cum o1.2oe.91o/0001
\
l\U.Ji l~. oi
.\____,,

DECLARAQAO DE CAPACIDADE ADMINISTRATIVA, TECNICA E
GERENCIAL PARA A EXECUQAO DO PLANO DE TRABALHO.

DECLARAQAO

MARCIO ELTIVO DE VETE, brasileiro, casado, residente e domiciliada a Rua Cristo
Rei, 576, Bairro Benedita Monteiro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850000, Telefone: (27)
9 9957 9270, Presidente da ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS
FAMiLIA RURAL DE ECOPORANGA-ES, CPF 016926.367-31, RG 971.294 SSP-
BA, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que a Organizagao da Sociedade Civil
ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMlLlA RURAL DE ECOPORANGA-ES,
clispoe de estrutura flsioa e de pessoal, com capacidade administrative, técnica e gerencial
para a execugao do Plano de Trabalho proposto, assumindo inteira responsabilidade pelo
cumprimento de todas as metas, acompanhamento e prestaoao de contas, nos termos da
Lei Federal n° 13.019/2014.

Ecoporanga-ES, 19 de Novembro de 2018.

l
MARC lVO DE VETE

Presidente

Corrego do Paraiso, S/N, KM 05, Zona Rural, CEP 29850-000, Ecoporanga - ES, celular 9-
9805-0893, e-mail ceffaecoporanqa@gmail.com
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DATA DE FUNDAQAO: 02 DE ABRIL DE 1996 CNPJ o1.2oe.91o/0001-9
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DECLARAQAO

MARCIO ELTIVO DE VETE, brasileiro, casado, residente e domioiliada a Rua
Cristo Rei, 576, Bairro Benedita Monteiro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000,
Telefone: (27) 9 9957 9270, Presidente da ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 1° E 2°
GRAUS FAMiLIA RURAL DE ECOPORANGA-ES, CPF 016.926.367-31, RG
971.294 SSP-BA, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que existe aberta conta
especifica, no BANCO DO BRASIL S.A, quando celebrado o termo de Fomento.

Ecoporanga-ES, 19 de Novembro de 2018.

MARCIO Erjgv‘o DE VETE
PRESIDENTE

Corrego do Paraiso, S/N, KM 05, Zona Rural, CEP 29850-000, Ecoporanga - ES, celular 9-
9805-0893, e-mail ceffaecoporanqa@gmaiI.com
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DATA DE FUNDAQAOZ 02 DE ABRIL DE 1996 CNPJ O1.206.910lO001-9 ___El—§U--/
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DECLARAQAO

Eu, MARCIO ELTIVO DE VETE, brasileiro, casado, residente e domiciliada a Rua
Cristo Rei, 576, Bairro Benedita Monteiro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850000,
Telefone: (27) 9 9957 9270, Presidente da ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 1° E 2°
GRAUS FAMiLIA RURAL DE ECOPORANGA-ES, CPF O16.926.367-31, RG
971.294 SSP-BA, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que nao integram a
respectiva diretoria agentes politicos do governo concedente.

Ecoporanga-ES, 19 de Novembro de 2018.

MARCIO o DE VETE
Presidente

Corrego do Paraiso, S/N, KM 05, Zona Rural, CEP 29850-000, Ecoporanga — ES, celular 9-
9805-0893, e-mail ceffaecoporanqa@_gmail.com
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I\ ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS “FAMlLIA RURAL DE ECOPOR "-3- ~

Di cle 5‘\

DATA DE FUNDAQAO: 02 DE ABRIL DE 1996 CNPJ o1.20e.91o/ooo1_9
1,1 /

DECLARAQAO

Eu,

Eu, MARCIO ELTIVO DE VETE, brasileiro, casado, residente e domiciliada a Rua
Cristo Rei, 576, Bairro Benedita Monteiro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000,
Telefone: (27) 9 9957 9270, Presidente da ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 1° E 2°
GRAUS FAMiLIA RURAL DE ECOPORANGA-ES, CPF 016.926.367-31, RG
971.294 SSP-BA, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que a entidade se
compromete em atender os requisitos previstos na Lei Federal n° 12.527/2011 e
13.019/2014, de forma especial a publicidade aos recursos publicos recebidos e a sua
destinacao, sem prejuizo das prestacoes de contas a que estejam legalmente obrigadas.

I Ecoporanga-ES, 19 de Novembro de 2018.

MARCl0%‘l'1VO DE VETE
Presidente

Corrego do Paraiso, S/N, KM 05, Zona Rural, CEP 29850-000, Ecoporanga — ES, celular 9-
9805-0893, e-mail ceffaecoporanqa@gmail.com
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“Flsn° Q\\ ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS “FAMlLlA RURAL DE ECOP II

DATA DE FUNDAQAO: 02 DE ABRIL DE 1996 CNPJ o1.2oe.91o/ooo1- ;,_%I;§n.},Ii-/’

DECLARAQAO

MARCIO ELTIVO DE VETE, brasileiro, casado, residente e domiciliada a Rua
Cristo Rei, 576, Bairro Benedita Monteiro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850000,
Telefone: (27) 9 9957 9270, Presidente da ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 1° E 2°
GRAUS FAMTLIA RURAL DE ECOPORANGA-ES, CPF O16.926.367-31, RG
971.294 SSP-BA, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que nao ha, em seu
quadro de dirigentes: membros de Poder Publico ou do Ministério Publico ou dirigente de
orgao ou entidade da administragao publica municipal; e conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, ate 0 segundo grau.

Ecoporanga-ES, 19 de Novembro de 2018.

MARClO DE VETE
Presidente

Corrego do Paraiso, S/N, KM 05, Zona Rural, CEP 29850-000, Ecoporanga ~ ES, celular 9-
9805-0893, e-mail ceffaecoporanga@gmail.com
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ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS “FAMlLlA RURAL DE ECOPO 1
DATA DE FUNDAQAO: O2 DE ABRIL DE 1996 CNPJ 01.206.910I00O1- 'I,~\.,-,,3m,Ia
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DECLARAQAO

Eu, MARCIO ELTIVO DE VETE, brasileiro, casado, residente e domiciliada a Rua
Cristo Rei, 576, Bairro Benedita Monteiro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000,
Telefone: (27) 9 9957 9270, Presidente da ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 1° E 2°
GRAUS FAMiLIA RURAL DE ECOPORANGA-ES, CPF 016.926.367-31, RG
971.294 SSP-BA, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que a entidade
ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMiLIA RURAL DE
ECOPORANGA-ES, teve seu inicio das atividades em 14/02/1992 e que seu Estatuto
atende os art. 33 e 34 da Lei Federal n° 13.019/14.

Ecoporanga-ES, 19 de Novembro de 2018.

MARClO DE VETE
Presidente

Corrego do Paraiso, S/N, KM 05, Zona Rural, CEP 29850-000, Ecoporanga — ES, celular 9-
9805-0893, e-mail ceffaecoporanqa@gmail.com
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ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS “FAMlLlA RURAL DE ECOPO *NGA’s’o _____..
~ -—-iiEl’-

DATA DE FUNDACAO: 02 DE ABRIL DE 1996 CNPJ O1.206.910l0001-98 \R¢iliriT~a1/,/

DECLARAQAO

MARCIO ELTIVO DE VETE, brasileiro, casado, residente e domiciliada a Rua
Cristo Rei, 576, Bairro Benedita Monteiro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850000,
Telefone: (27) 9 9957 9270, Presidente da ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 1° E 2°
GRAUS FAMiLIA RURAL DE ECOPORANGA-ES, CPF 016926.367-31, RG
971.294 SSP-BA, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que a entidade
ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMiLIA RURAL DE
ECOPORANGA-ES, se compromete em aplicar os recursos repassados de acordo com o
art. 51 da Lei 13.019/2014 bem como prestar contas na forma dos art.(s) 63 a 68 da mesma
Lei

Ecoporanga-ES, 19 de Novembro de 2018.

, 0
MARClO O DE VETE

Presidente

Corrego do Paraiso, S/N, KM 05, Zona Rural, CEP 29850-000, Ecoporanga — ES, celular 9-
9805-0893, e-mail ceffaecoporanga@gmail.com
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DECLARACAO DE ADIMPLENCIA COM 0 PODER PUBLICO

DECLARACAO

Eu, MARCIO ELTIVO DE VETE, brasileiro, casado, residente e dorniciliada a Rua
Cristo Rei, 576, Bairro Benedita Monteiro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850000,
Telefone: (27) 9 9957 9270, Presidente da ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 1° E 2°
GRAUS FAMTLIA RURAL DE ECOPORANGA-ES, CPF 016.926.367-31, RG
971.294 SSP-BA, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que a formalizacao do
Termo de Fomento com 0 Munlcipio de ECOPORANGA-ES, nao contraria o Estatuto da
entidade e que a mesma esta em dia com as prestacoes de contas referente a recursos
recebidos do Munlcipio de ECOPORANGA - ES.

Ecoporanga-ES, 19 de Novembro de 2018.

»"' \

MARCl lVO DE VETE
Presidente

Corrego do Paraiso, S/N, KM 05, Zona Rural, CEP 29850-000, Ecoporanga — ES, celular 9-
9805-0893, e-mail ceffaecoporanqa@gmail.com
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ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS “FAM1LlA RURAL DE ECOPOR M ‘@151’?C5 Prucesso

DATA DE FUNDAQAO: 02 DE ABRIL DE 1996 CNPJ 01.206.910I0001-9 ____ 'T§, [__
Rubric a

/ ./

DECLARAQAO

MARCIO ELTIVO DE VETE, brasileiro, casado, residente e domiciliada a Rua Cristo Rel,
576, Bairro Benedita Monteiro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000, Telefone: (27) 9 9957
9270, Presidente da ASSOClA(}AO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMILIA RURAL DE
ECOPORANGA-ES, CPF 016.926.367-31, RG 971.294 SSP-BA, declaro para os devidos
fins e sob penas da lei, que a entidade ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS
FAMlLlA RURAL DE ECOPORANGA-ES, que nao serao remunerados, a qualquer titulo,
com os recursos repassados:

a) Membros de Poder Publico ou do Ministério Publico ou dirigente de orgao ou
entidade da adminlstracao publica municipal;

b) Sen/idor ou empregado publico, inclusive aquele que exeroa cargo em comissao ou
funcao de confianca, de orgao ou entidade da administracao publica municipal
celebrante, ou seu conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, ate o segundo grau, ressalvadas as hipoteses previstas em lei previstas em
lei especifioa e na lei de diretrizes orcamentarias; e

c) pessoas naturals condenadas pela pratica de crimes contra a administracao publica
ou contra o patrimonio publico, de crimes de lavagem ou ocultacao de bens, direitos e
valores.

Ecoporanga-ES, 19 de Novembro de 2018.

MARCI E vo DE VETE
Presidente

Corrego do Paraiso, S/N, KM 05, Zona Rural, CEP 29850-000, Ecoporanga — ES, celular 9-
9805-0893, e-mail ceffae-coporanqa@gmail.com
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AS$DC|AQAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS “FA|V|1L|A RURAL DE ECOPO fi'G§€o\
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DATA DE FUNDAQAO: 02 DE ABRIL DE 1996 CNPJ 01.206.910/0001-9 7
\\_ _ _--

DECLARAQAO DE ENDEREQO

MARCIO ELTIVO DE VETE, brasileiro, casado, residente e domiciliada a Rua
Cristo Rei, 576, Bairro Benedita Monteiro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850000,
Telefone: (27) 9 9957 9270, Presidente da ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2°
GRAUS FAMiLIA RURAL DE ECOPORANGA-ES, CPF 016.926.367-31, RG
971.294 SSP-BA, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que a Organizacao da
Sociedade Civil, Entidade ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMiLIA
RURAL DE ECOPORANGA-ES, funciona em um prédio no terreno pertencente a
Prefeitura Municipal e Ecoporanga-ES, localizado no Corrego do Paraiso, S/N, KM 05, Zona
Rural, CEP 29850-000, Ecoporanga — ES, Celular 9-9805-0893, e-mail
ceffaecoporanga@gmail.com

Ecoporanga-ES, 19 de Novembro de 2018.

MARClO O DE VETE
Presidente

Corrego do Paraiso, S/N, KM 05, Zona Rural, CEP 29850-000, Ecoporanga - ES, celular 9-
9805-0893, e-mail ceffaecoporanga@gmail.com
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DATA DE FUNDAQAO: 02 DE ABRIL DE 1996 CNPJ 01.206.910/0001-
\\ I“<L1’£)fr(‘;I
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DECLARACAO

MARCIO ELTIVO DE VETE, brasileiro, casado, residente e domiciliada a Rua
Cristo Rei, 576, Bairro Benedita Monteiro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000,
Telefone: (27) 9 9957 9270, Presidente da ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 1° E 2°
GRAUS FAMTLIA RURAL DE ECOPORANGA-ES, CPF 016.926.367-31, RG
971.294 SSP-BA, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que a Organizacao da
Sociedade Civil ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMiLIA RURAL DE
ECOPORANGA-ES, que a organizacao e seus dirigentes nao incorrem em quaisquer das
vedacoes previstas no art. 39 da Lei N° 13.019/2014.

Ecoporanga-ES, 19 de Novembro de 2018.

MARc|o o DE VETE
Presidente

Corrego do Paraiso, S/N, KM 05, Zona Rural, CEP 29850-000, Ecoporanga - ES, celular 9-
9805-0893, e-mail ceffaecoporanqa@gmail.com
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DATA DE FUNDACAO: 02 DE ABRIL DE 1996 CNPJ 01.206.910/0001-9 R'~“>"i<j;..17”

~DECLARAQAO

MARCIO ELTIVO DE VETE, brasileiro, casado, residente e domiciliada a Rua
Cristo Rei, 576, Bairro Benedita Monteiro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000,
Telefone: (27) 9 9957 9270, Presidente da ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2°
GRAUS FAMiLIA RURAL DE ECOPORANGA-ES, CPF 016.926.367-31, RG
971.294 SSP-BA, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que a entidade se
compromete a nao contratar parentes ou prestadores de servicos, servidor ou empregado
publico, inclusive aquele que exerca cargo em comissao ou funcao de confianca, de orgao
ou entidade da administracao publica municipal celebrante, ou seu conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o segundo grau, ressalvadas as
hipoteses previstas em lei especifica e na lei de diretrizes orcamentarias.

Ecoporanga-ES, 19 de Novembro de 2018.

MARCl 0 DE VETE
Presidente

Corrego do Paraiso, S/N, KM 05, Zona Rural, CEP 29850-000, Ecoporanga - ES, celular 9-
9805-0893, e-mail ceffaecoporanqa@gmail.com
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DATA DE FUNDAQAO: 02 DE ABRIL DE 1996 CNPJ 01.206.910lO001-9\8§? ~
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DECLARAQAO

MARCIO ELTIVO DE VETE, brasileiro, casado, residente e domiciliada a Rua
Cristo Rei, 576, Bairro Benedita Monteiro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850000,
Telefone: (27) 9 9957 9270, Presidente da ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2°
GRAUS FAMiLIA RURAL DE ECOPORANGA-ES, CPF 016.926.367-31, RG
971.294 SSP-BA, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que a entidade
ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMiLIA RURAL DE
ECOPORANGA-ES, que nao teve contas rejeitadas pela administracao publica nos ultimos
cinco anos..

Ecoporanga-ES, 19 de Novembro de 2018.

MARCIO @1110 DE VETE
Presidente

Corrego do Paraiso, S/N, KM 05, Zona Rural, CEP 29850-000, Ecoporanga - ES, celular 9-
9805-0893, e-mail ceffaecoporanga@gmail.com
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DATA DE FUNDAQAO: 02 DE ABRIL DE 1996 CNPJ 01.206.910/0001-
R0srica_

DECLARACAO

MARCIO ELTIVO DE VETE, brasileiro, casado, residente e domiciliada a Rua
Cristo Rei, 576, Bairro Benedita Monteiro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850000,
Telefone: (27) 9 9957 9270, Presidente da ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2°
GRAUS FAMTLIA RURAL DE ECOPORANGA-ES, CPF 016.926.367-31, RG
971.294 SSP-BA, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que nao fol punido com
sancoes, pelo periodo que durar a penalidade..

Ecoporanga-ES, 19 de Novembro de 2018.

MARCl lV0 DE VETE
Presidente

Corrego do Paraiso, S/N, KM 05, Zona Rural, CEP 29850-000, Ecoporanga — ES, celular 9-
9805-0893, e-mail ceffaecoporanqa@gmail.com
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_ Tr?“DATA DE FUNDACAO: 02 DE ABRIL DE 1996 cum o1.2oe.91o/0001-as
\y

DECLARACAO

MARCIO ELTIVO DE VETE, brasileiro, casado, residente e domiciliada a Rua
Cristo Rei, 576, Bairro Benedita Monteiro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850000,
Telefone: (27) 9 9957 9270, Presidente da ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2°
GRAUS FAMiLIA RURAL DE ECOPORANGA-ES, CPF 016.926.367-31, RG
971.294 SSP-BA, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que nao teve as contas
de convénios, parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de
Contas de qualquer esfera da Federacao, incluindo 0 Conselho Municipal de Educaoao do
municipio de Ecoporanga-ES, em decisao irrecorrivel, nos ultimos oito (08) anos.

Ecoporanga-ES, 19 de Novembro de 2018.

,-"EX

MARC|O O DE VETE
Presidente

Corrego do Paraiso, S/N, KM 05, Zona Rural, CEP 29850-000, Ecoporanga - ES, celular 9-
9805-0893, e-mail ceffaecoporanga@gmail.com
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4° '°as ~°_Ei_ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS “FAMlLlA RURAL DE ECOPO E
DATA DE FUNDAQAO: 02 DE ABRIL DE 1996 - CNPJ 01.206.910l0001- R,;,,I.m»( I

FICHA DE CADASTRO

I - IDENTIFICAQAO:
-. 1

ENTIDADE: ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS “FAMlLlA RURAL DE
ECOPORANGA”

CNPJ: 01.206.910I0001-98

ENDERECO: Corrego do Paraiso, SIN, KM 05, Zona Rural, CEP 29850-000,
Ecoporanga — ES, Celular 9-9805-0893

E-mail: ceffaecoporanga@gmaiI.com

~ 0

ll - IDENTIFICAQAO DO RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:

NOME: MARCIO ELTIVO DE VETE

CPF: CPF O16.926.367-31

RG2 971.294 SSP-BA

DATA DA PDSSE2 ATA N° I

ENDEREQO RES|DENC|AL: Rua Cristo Rei, 576, Bairro Benedita Monteiro, Ecoporanga-
ES, CEP 29.850000, Telefone: (27) 9 9957 9270

Ecoporanga-ES, 19 de Novembro de 2018.

MARClO‘gl’_Ql\/O DE VETE
Presidente

Corrego do Paraiso, S/N, KM 05, Zona Rural, CEP 29850-000, Ecoporanga - ES, celular 9-
9805-0893, e-mail ceffaecoporanga@_gmail.com
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PREFEITURA MUNIC LDE ECOPORANGA
ESTADO Do ESPIRITO SANTO

Gabinete do Prejfeito

LEI MUNICIPAL N° 1.348, DE 25 DE MARCO DE 2008.

Declara de utilidade publica “Associacao da
Escola Familia Rural de Ecoporanga”.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga. Estado do Espirito Santo. FAZ SABER que a
Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. E declarada de Utilidade Publica a Associacao a “Associacao da Escola
de 1° e 2° Graus Familia Rural de Ecoporanga", localizada no corrego do
Paraiso em Ecoporanga-ES, entidade de personalidade juridica sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ sob n° 01.206.910/0001-98.

Art. 2°. A entidade distinguida, é de personalidade juridica de direito privado sem
fins lucralivo e lem como objetivo a defesa dos direitos sociais, ligadas ao ensino,
a cullura e a arte.

Art. 3°. Cessarao os efeitos da declaraoao de utilidade publica da entidade, caso
haja desvio de suas finalidades.

Art. 4°. Ocorrendo aiteracao de sua denominacao a entidade devera comunioar ao
departamento competente da Prefeitura Municipal de Ecoporanga, dentro de 90
(noventa) dias conlados de averbaoao no Registro Ptiblico.

Art. 5°. Esta Lei entre em vigor na data de sua publicaoao.

An. 6°. Revogam-se as disposiooes em contrario.

PET/2'0 (."0.r/a F71/20
Pref/é.'I'/0 ,’la’"Im/'r.'ip(1/
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Acesse: www.edp.com.br faceboolmcom/edpbr Twitter: @edpbr

_ A1el1dlm0nl0 EDP: 0800 721 0707
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1.oca‘|s mais prbxlmos para pagamento
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I-iistbrico de Consume (kWh)
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1
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M6s|lAno
10:18
09/1U
O8/18
O7/18
06/18
05/18
04/16
03/18
O2/18
01/18
12/17
11/17
IO/17

Consume
M1»/0

U60
1 I54
1 096
1 073
1 O12
1.285
1 236
1 737

628
673

1 500
1 171
I 274

Vllor
Tolnl (R3)

780.08
1 023.28

888.38
837,33
778.52
920,88
826,81

1 201,96
472,37
492,57

1 09635
B65023
921,88

|.\ ;

K lpforih"ia¢8‘e§ lnwbortz-1nlesV' V‘ _ 'l8'€I{Q>tflréB3 ' ‘i
mlormaqoas Suplememaros, Condlcbes Gerals de Fornecimernlo, far1Ias, Contribulqfio de llumlnacflgfl
Pimlica, Produlos. Scrviqos Prestadcs, lmposlos e apuracfio dos lndlcadoros de conllnuldada e llmltes
apllcavois so qnconxram a dlsposfqflo para consulta através do telefono 0800 721 0707, em nossas
Lojas Comormals 0 no site da EDP: wvwv.odponlIne.com.br.
Us valores rmrmvns aos nossos serviqos $30 cobrados apenas na conla de energm elelricn
‘O alraso no page1u1em<><1u Iamra u1c|dira mulla do 2%. |uros fH01'£1lOfl0S de 1“/1.uumr\s e aluahzaqao pelo
"'5$’M que 51-:::1n|r1-"zlmdos na Ialura do pr0x|n1uu1Gs

1 w
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, p;1g:1vv1nr>:r1, n\¢,:‘r.u-<_1 .-lpfls <;.- vun(;1rner1lu, duvu ser reauzanu na vuue de baguzos ou ngentzrs anrecadadores

i'*:u':| ;m:_;nm=>|m_» cw <;|»:\;u1A- ;-1 qunlaqflo cla coma de eriergla elelnca eslara condirzionada a sua compensagao
1

Enargaa Elelrica
Oistnbuicfio

Transrmsséo

Encargos Selormvs
impofilbsl Tnbulos

Total
1

1
1

275.65

126.64

315.215

91 .04

253.5?

780.08
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1 M GOVERNO no ESTADO no ESPiRlT0 SANTO F?
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 1“ ¢=. "<1 ,1 /

‘:1='\_,_ _..J‘~/ 07 " ALVARA DE LICENCA

BOH85
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CNPJ: O1.206.910/0001-98 N.° 481664
Razao SocialINome Fantasia
503028 - ASSOC lA¢/"\O DA ESCOLA 1 E 2 GRAU FAM RURAL ECOPORANGA / ESCOLA FAMILIA
Finalidade Protocolo Projeto Aprovado
LICENCIAMENTO 131635/2018 -
E nderego
ZONA RURAL, SN, ESCOLA,ZONA RURAL, ECOPORANGA-ES 29850000
Descrigao da Ocupaqao
E-1 - ESCOLA EM GERAL

Vistoriador** r 1 ‘ 3u\;"1‘QM ‘ 1 '.5\;\»}‘1

AREA TOTAL CONSTRUiDA.: 100,00.

ROBSON ALMEID/1 MENENGUCI vi I _
.0.,,,x,\.‘ ‘ ' , ,1 1' ,;5“‘,>1;Z“"AV ‘ *' 1-%<%:>i=/1x;;,q 1,;-1;»;_ja Observagao 1 1 _ 00 .

/

L‘ ‘5*‘:7“.§‘:'1
5 1

»'».,,."¢ 1 I , / S” {:1ALVARA CONCEDIDO PELO CBMES; CONFORME NOVA ,’LEG|SLACAO13\ELSE€/5URANQA CONTRA >5;
mcsuono E PANICO vveermz. A INSTALAQAO KLMANEITENQAO DOS EQUIPAMENTOS DE
SEGURANQA sAo DE RESPONSABILIDADE 00 PRQPRIETARIP.

1,¢..»»- 1

Data de Emissao Data de Validade
_ 14/11/2018 4 14/11/2019

E responsabilidade do proprietario, e administrador da edificaqao a manutengéo dos equipamentos de protegéo
contra incén/dio e panico.

N.° de Autenticagéo 167129076
A aceitagzao désta Declaraqao esta condicionada a verificagao de sua

autenticidade na internet no site http://siat.c'b.es.gov.br

Este documento devera ficar em local visivel para fim de fiscalizagao. .é.E=r.-1:1-1%.-I1'1FL1 »@.=*'?=@"‘.1;
:4:

L‘*h.l-| 1



S ~‘°\\\ 

k\.AEFRE “ms .
ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1" E 2" GRAUS “FAMILIA RURAL DE ECOPO Q Q)/153 j

CNPJ: o1.200.~n0/0001-98 ‘“'“° X ,
DATA ma FUNDAC/$0: 02/04/1995 ~\ /4 ~
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PLANO DE TRABALHQ ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS '“'/
“FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA"

1. DADOS GERAIS DA PROPONENTE
Nome? _ CNPJ
ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS “FAMILIA RURAL DE 01.206910/0001~98
ECOPORANGA"
Logradouro (Avenida. Rua, Rod.)
Ccbrrego Paraiso. s/n, Zona Rural, Rodovia Ecoporanga x Barra de Séo Francisco, km 05.

Bairro Cidade. CEP:
Zona Rural ECOPORANGA 29.850 000
E-mail da lnstituigéo: Home Page
cefiaecoporanga@gmail.c0m
Telefone 1 Telefone Telefone 3
(27) 9-9805-0893

Conta Corrente Banco Agéncia
5.338-4 BANCO DO BRASIL 0844.-3

~ 1

2. IDENTIFICAQAO DO RESPONSAVEL LEGAL PELA PROPONENTE
Nome: MARCIO ELTIVO DE VETE CPF:

016026.367-31
N" RG Orgéo Cargo: Fungéo:
971 294-ES Expedidor PRESIDENTE PRESIDENTE

SSP-ES
Logradouro (Avenida, Rua, Rod.)
RUA CRISTO REI, S/N.
Bairro Cidade: CEP:
BENEDITA MONTEIRO ECOPORANGA 29.850 000
Telefone 1 Telefone 2 Telefone3
(27) 9 9957-9270 (27) 9 9514-1643

3. IDENTIFICAQAO DO RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO
Nome:
LILIAN CAMARGO DE MATOS
Area de Formagéoi 1 Fungéo:
Pedagoga Coordenadora Pedagégica
Bairro Cidade CEP
CORREGO OSVALDO CRUZ_ S/N. ECOPORANGA 29850 000
E-mail do Técnico
LILIANCARNIELL|@HOTMAlL.COM
Telefone do Técnico 1; Telefone do Técnico 2:
( 27) 9 9911-6173 (27) 9 9744-2340

VALOR MENSAL SOLICITADO: R$ 25.000,00

I
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ASSOCIAC/~\() DA ESCOI,/\ DE 1" 4
CNPJ: 0l.206.<)l_0/0

DATA DE Fl/NDACAO: 02/04/1995

4. IDENTIFICAQAO Do OBJETO

Promover, defender e garantir os direitos sociais, de relevéncia publica, com o
objetivo de executar as atividades de geréncia da Escola Municipal de Ensino

Fundamental “Familia Rural do Munlcipio de Ecoporanga-ES”, em parcerla com a
dora Prefeitura Municipal de Ecoporanga-ES.mantene

4.1 PERIODO DE VIGENCIA

19 — periodo de 12 (doze) meses.Janeiro/2019 a Dezembro/20

5. IDENTIFICAC;/3.0 DO SERVIQO

Garantir o pleno funcionamento das atividades educativas da Escola Municipal de
Ensino Fundamental “Familia Rural de Ecoporanga”, buscando atender sempre ao
principio da gestao compartilhada e respeitando os principles politicos e pedagogicos

' da Alternancia, assegurando o protagonismo dos beneficiaries.da Pedagogia

\ 6. JUSTIFICATIVA
J‘l

O municipio de Ecoporanga e municipios vizlnhos tém caracteristicas agropecuarias,
principalmente com a cultura de cafe, frutas, milho, feijao, hortalicas em geral, criaoao
de bovinos, caprinos, suinos e aves, contribuindo assim substancialmente com a
economia dos mesmos.

O atendimento ao alvo (criancas e adolescente do campo) justlfica-se pela condicao

socia econémica das familias dos municipios com predominéncia na agricultura como
principal fonte de renda, e neste caso ter uma formacao na area é de extrema

ue os mesmos possam se preparar melhor para exercer aimporléncia para q
atividade.

2
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DATA ma |=uM)AcA0= 02/04/1995

O presente projeto articula com o cotidiano favorecendo mudancas na vida pratic

diaria contribuindo para autonomia e protagonismo dos envolvidos, transformando-os

em propostas atitudinais que fortalecam a aceitacao baseada na concepcao de um
ser humano ativo, cujo conhecimento se constroi nas relacoes historicas sociais.

Os servicos sao organizados de forma a oportunizar 0 exercicio da cidadania, a
autonomia, integracao e participacao ativa na sociedade. Sendo estes servlcos
articulados com as demais areas, que garantem a insercao do sujeito como ser
historlco social.

A EMEF “Familia Rural de Ecoporanga" funciona desde o ano de 1995, atendendo a
criancas e adolescentes do campo e da cidade.

No ano de 1996 foi formalizada a AEFRE - Associacao da Escola cle 1° e 2° Graus
“Familia Rural de Ecoporanga", instituicao que em cogestao com a mantenedora
Prefeitura Municipal cle Ecoporanga, administra e gerencia as atividades da escola
numa gestao compartilhada e com participacao efetiva das familias beneficiadas.

A AEFRE tem como objetivos:

- A promocao gratuita da educacao;

- Estimular o espirito associativista, a solidariedade e a ajuda mutua entre seus
_ membros e seu meio social.

- Assumir e executar as atividades de gerencia da Escola Familia Rural em parceria
com a PME (Prefeitura Municipal de Ecoporanga), respeitando os principios politicos

e pedagogicos da pedagogia da alternancia.

3
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7. PUBLICO ALVO

Atualmente o pilblico alvo é composto por 95 (noventa e cinco) alunos,
aproximadamente, além de seus grupos familiares que também sac atores externos

participantes dos processos da instituicao. Vale ressaltar que a proposta da escola
busca atender aos anselos das familias camponesas, que na luta diaria por igualdade

acabam nao sendo atendidas em suas reais demandas. Dessa forma, por ser uma
escola proprla e apropriada ao homem do campo, procura desenvolver o pleno

exercicio da cidadania, do respeito e da valorizacao de todas as culturas, formas de
vida e organizacoes existentes em nosso municipio.

8. OBJETIVO GERAL

Transferéncia de recursos a AEFRE - Associacao da Escola de 1° e 2° Graus

"Familia Rural de Ecoporanga". através de repasse mensal no valor de R$ 25000.00
(vinte e cinco mil reais), perfazendo um total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
por um ano, para custear despesas com pagamento de Ordenados e Salaries‘
encargos sociais (INSS, PIS, IRRF, FGTS)_, rescisao trabalhista, 13° Salarioi

Férias, combustivel,_pecas, mao de obra, DPVAT, IPVA e Licenciamento de 01

(uma) Moto CG 125 e outras despesas de manutencao que surqirem no
decorrer do ano.

9. OBJETIVOS ESPEClFlCOS

- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida dos estudantes, suas
familias e comunidades;

- ldentificar, valorizar e desenvolver habllidades e competéncias;

- Contrlbuir com a melhoria das atividades da vida pratica e diaria através de oficinas,
aulas praticas, minicursos e demais atividades desenvolvidas pela Pedagogia da
Alternancia;

4
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- Despertar a criatividade a ' ' ' ' " ', iniciativa, a responsabilidade, a disciplina e o respe|to——/
pelo outro.

- Propiciar o aprendizado;

- Fortalecer

10. METAS

- Proporclonar uma educa ao d

vinculos familiares através de tradi "goes culturais e artisticas.

c o campo com base na pedagogia da alternanoia para

estudantes da re '" ' ' ' ‘ 'glao e municiplos vizlnhos, de forma a

- Manutencao de funcionarios;

- Adquirir materials de consumo.

11. METODOLOGIA

Os recursos aportados nesta tra

proporcionar bons resultados;

nsferéncia serao executados da s ‘eguinte forma, nesta
ordem:
- Pagamento de salarlos de funcionarios e seus respectivos encargos sociais;
- Na aquisicao de Materials de Consumo.
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DATA DE FUNDACAO: 02/04/1995

\C-\\>a\

AEFRE 315 n.
AssociAcAo DA ILSCOI./\ DE 1" E 2" GR/\US"‘l<‘AMlLlA RURAL DE ECOPOR git./\"

CNPJ: 0l.206.9l0/0001-98 .;_P*°‘f€f' """"

iifd
12. ESTIMATIVA DE DESPESAS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,001\\__/

W JANEIRO _ FEVEREIRO W MARQO ABRIL MAIO JUNHO

R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 .R$ 25.000,00 R$ 25000.00 R$ 25.000,00

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

R$ 25.000,00 R$ 25000.00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00

13. PLANO DE APLICAQAO DETALHADO

13.1. GASTO COM PROFISSIONAL

PROFISSIONAL QTD. SAL/\RlO SALARIO DESPESAS E TOTAL GASTO
BASE (UNQ) LIQUIDO ECNCARGOS COM O FUNC.

(uN.)M|"2s (UN.)

l’rol'csso|' _ __
l’|‘iil'cssi>|" i utl_i_c._clilc<;z’io _ will
('ai\:;‘i|'o

__.._V. A..7__. _ _ W ___2=l0.()0____*_ "W
W r___l}X)_(l.ll(l l_.729.00 342.00

§L|?.§15l/l’|-S-_._i ._
Miss

<1-.4§‘L99.
2.07 I .00

. 0|
Pl'Ll|_L'§5_l:ll'_1:110]l£;_l£LlQl'_Cl§'HZIQDO _ '_

l.0lll)_L()U 920.00 10(l.00p_p_____p _ _p
_ E_...L¢§99;Q°_ Ea Li °~ 35900

p1_,030.00 E”
5104,00

__. . .. . ._.__._ __.__. ...|L‘4
04 I <00 00 | .30 00

0:3" _ 7-
03 954,00 077.02; | |52.04 3T()_90,9(>_'“_'St-rvcnte

'l‘0lz1li_ __V _________ _ I 7305,96

13.2. GASTO COM PROFISSIONAL E DEMAIS DESPESAS

TIPO DE DESPESA MENSAL VALOR (RS)

_£ll_llClOllZll'l0S ___ _ _ _ _ _ V W _? 17.90196
lmposlos O J _ V _ ’—_—5.55(l_l8 W
HL)lltll'€'ll;i0S (‘onl. 8Q0_()(l
Coinbiislivel "0000 O77”l’v_Qz _ "_f"'__'_";'"' "_"'""—"' "o rm»I r l_\ _

. M519 9999!“ O - . O 0 _-_._ 63186
DPVAT_ IPVA. Licenciamento de Ol (uma) Moto CG l’-.25 40.00
Oulras Despcsas com Manutcncau 340.00
'|‘2iL__AA _ ._ __H__._ _ Y __.. .. _2_5-l"l9_-0Q__*

(1
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DATA DE FuNDA(;A0= 02/04/1995 Quin: 03/

14. DECLARAQAO Do RESPONSAVEL TECNICO:

Declaro para os devidos fins que a proposta técnica apresentada sera executada
conforme as normativas da Polltica de Educacao do Munlcipio e da Escola.

Ecoporanga ES, 27 de setembro de 2018.

Lilian Camargo de Matos
Coord. Pedag.

CPF: 118.720.647-44
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_ AEFRE E" '

ASSOCIACAO DA ESCOLA DE I“ I5 2" GRAUS “FAMILIA RURAL DE ECOPO! Qlfiiuhéae __.-

DATA DE FuNDA¢A0= 02/04/1995 “Q0 51/‘.11

15. DECLARAQAO DO REPRESENTANTE LEGAL DA AEFRE

Na qualidade de Representante Legal da Associacao da Escola de 1° e 2° Graus
"Familia Rural de Ecoporanga", declaro para os devidos fins junto ao Munlcipio para
efeito sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situacao de
inadimpléncia com o Tesouro Nacional ou qualquer orgao ou entidade da
Administracao Publica Federal e Municipal, que impeca a transferéncia de recursos
oriundos de Dotacoes consignadas no Orcamento do Munlcipio, na forma do Plano de
Trabalho.

Ecoporanga ES, 27 de setembro de 2018.

Marcio Eltivo de Vete
Presidente AEFRE

_ i CPF: 016926.367-31

8
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16

Na qualidade de Gestor da Polltica de Educacao do Munlcipio de Ecoporanga-ES,
aprovo o presente Plano de Trabalho.

'\_'//

. APROVACAO PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

Ecoporanga ES, 27 de setembro de 2018.

Nilda Dutra
i W i Secretarla? Municipal de Educagao
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DEMONSTRAQAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2017
>- U! 07

CNPJ I CE! ' 01 206.910/0001-98 lnscrigéo Estaduall ISENTO
Lo1:a1de R-:-gnstro" CARTORIO DE 1“ OFICIO Data do Regislro 17/U5/‘1996
Peliudo Muvimento JANEIROIZO17 a DEZEMBRO/2017

OCIAQAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAM1LlA RURAL DE ECOPORANGA

N° do Registro.

Rdbscq

PAGINA: 1

. c.\Pa\ “E\>‘“
Qé Ow

~ ' § Fls n°2
U
5 Preeei-5 _____

__ 008

CORREGO DO PAR/\1SO. S/N" - ZONA RURAL - SEDE CEP 203410-1300
ECOPORANGA I ES

(=1 Receila Liquida1
‘ (-"11 Superéuvit Bruto

r)Despesas Operacionais
DESPESAS COM PESOAL / MAO-DE-OBRA

SALARIOS
FGTS
INSS
REsclsA0 DE CONTRATO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
HONORARIOS CONT/\BE\S

DES PE SAS TRIBUTARIAS
OUTRAS ENTIDADES

DESPESAS HNANCEIRAS
TARIFAS BANCARIAS - C/C 5.338-4

(=1 Déficit Operacional antes do Resultado Financeiro

(+) Receitas Nao Operacionais
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS

RECEITA DE CONVENIO - P.I\"..E. N” O13/2016

(-1) Despesas Nao Operacionais
ENCARGOS PAGAMENTO8 EM ATRASO

JUROS DE |\/IORA
MULTAS DE MORA

Ii (=) SUPER{iVIT LiQUlD0 no EXERGiC|O

190805.96
17.51324
57819.18

7.945.555

9920,00

9.851 .13

4283.92

300000.00

571.69
1.18011

0.0
0.0

274.1838

9.9200

9851.1

4 283.9

-298.2389

300.0000

1 751.8

9,2

0
0

4

0

3
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0
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ECOPORANGA I ES. 31 de Dezembro de 2017

.__,1../. 0 .7 . 'v
~ 4‘34’¢/"*~'-"*J*-‘~‘/"ff""_ . . » ¢-;<//1/1/17-1»-é4¢¢»/<-» u-»~ANTQQIOFELICISSIMO SOARES‘ gD|M/:_R VQBA RQAS
CONTABILISTA pRE5|DEN1'E
';.F'.F..376.752.577-15 RG ‘ 376 417/SSF’-ES C,P F, ;§191_519_3z7.15
C.R.C.. :ES-3967-O2 F II I ‘mo Scares R.G_ 575990

Amfink) 8 IC SS1 __
Tbmiooom ComatnhdadeCPF s1e.1s2.s11~,15

CRC 398710-2
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BALANQO PATRIMONIAL (L Processo

ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAM1LlA RURAL DE ECOPORANGA

CORREGO DO PAR/X150. S/N“ - ZONA RURAL - SEDE - CEP . 29850-U00
ECOPORANGA! ES
CNPJ 101206.910/0001-98 lnscrigéo Estadual 1 ISENTO
Local de Registro 1 CARTORIO DE 1° OFICIO Data de Registro 1 17/05/1996
Periodo de Movimento 1 JANEIROIZO17 a DEZEMBRO/2017

_*';‘§p_
\Ruorirra

NL'|mero de Regrslm
Folha" ‘I

ATIVO

CIRCULANTE 9.21 D

DISPONIVEL 9.21 D

CAIXA 9 2'1 D
Caixa Matriz 9.21 D

TOTAL DO ATIVO =====> 9,21 D

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO 9.21 C

LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO 9.21 C

LUCRO NO EXERCICIO 9,21 C
Lucro no Periodo 9,21 C

TOTAL DD PASSIVO =====> 9,21 C

?L?’S<El:i>(;1c:1e<:emos a exatidéo do presente BALANCO PATRIMONIAL. lolalizando tanlo no Ativo como na soma do Passivo corn 0 Palrimtmin

a nmporténcia de .

RS 9.21( Nove Reals e Vinte e Um Centavos)/.
/ "I /‘5/

I

A‘ - .. ,. ’
‘V

ECOPORANGA/ES. 31 de DEZEMBRO rle 2017

'7 _ rm‘ A
EDIMAR VIEIR ..ROAs _
PRESIDENTE
C.F’.F. :991.810.3Z7-15
R.G. i87§.990

ANTDNIO FELICISSIMO soAR'Es
CTONTABILISTA
(:1-29,376.15: 517-15 RG 1 37s.41?/ SP.- -
:2 F?.C. ES-3967-O2 N-nub F6l16i$5“fi8. Sgams
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-\-_,_.~4~~ —.-_. ~" GABINETE .00 PREFEITO
CONVENIO N.° 003/2010

Convénio que entre si celebram 0 Municipio dc Ecoporanga, Estado do Espirilo
Santo e a “ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° e 2° GRAUS FAM1LlA
RURAL DE ECOPOR./~\NGA”, fulcrado na Lei MUl11C1p31 n.° 1.781 de 16 dc
dezembro de 2015, na forma abaixo:

O Municipio de Ecoporanga, Eslado do Espirito Santo, através de sua Secretaria Municipal de Educacgziu e
Cultura, inscrito no CNPJ sob 0 n.° 27.167311/001-O4, com sede na Rua Suelon Dias Mendonga, n." 20,
nesta cidade, representado pelo seu Prefeito Municipal, 0 Sr. PEDRO COSTA FILHO, brasileiro,
casado, residente e domiciliado na Rua Américo Rodrigues Lima, 156 Bairro Divino Espirito Santo,
portador da Carteira de ldentidade dc n.° M -» 2.402.183—SSP/MG, inscrilo no CPF/MP sob 0 n.°
491645.629-72, denominado CONVENENTE e a ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° e 2° GRAUS
FAIVHLIA RURAL DE ECOPORANGA, pessoajurfdica dc direito privado, inscrita no CNPJ sob 0 n.°
O1.206.910/0001-98, com sede no Cérrego d0 Paraiso, s/n. °, Zona rural de Ecoporanga, Estado dc>Esp1ri1u
Santo, neste ato rcpresentado por seu Presidente a Sr‘. MARIA DE FATHVIA DOS REIS FREITAS,
brasileird, casada, trabalhador Rural, residente e domiciliado nb Cbrrego Osvaldo Cmz, no
Municipio dc Ecoporanga/ES, portadora da Carteira dc ldentidade de n.° 32.1 17.80/SSP/ES. inscrito no
CPF/"MP sob 6'n.°082.482I247r1‘6; dfimfante d'en01f1ina_1da€€}‘i‘~1'*/ENIABA; resolvem firmar 0 pI"3S('.T11'E'
Convénio, mediante as cléusulas e condigzfies que subseguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO - Constitui objeto deste Convénio a cooperagéo financeim
objetivandcfcustear as despesas com pessoa], acrescida dos encargos $ociais e previdenciérios. ho11or;'1rius:
e manutengéo de despesas eventuais que surgirem no deporrer do ano.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACDES

l. Obriga-ge 0 convenente:

a) Repassar 0s recursos financeiros necesszirios zi execugfio do presente convénio;
b) Liberal‘ recursos financeiros de acordo com as suas disponibilidadés, mensalmente;
c) Efetuar 0 acornpanhamento, controle e avaliaqfio da cxecugzéo deste convénio;
d) Comunicar a ASSOCLACAQ DA ESCOLA DE 1° e 2° GRAUS FAIVHLIA RURAL

DE ECOPORANGA as Iiberagées dos recursos. 9

I_I. Obriga-se a conveniada:

a) Executar 0 presente convénio; .
b) Aplicar os recursos financeiros, para atender as despesas constantes no objelo do

convemo;
c) Apresentar relatério sobre os recursos recebidos;

Rua Suelon Dias Mendonga, 20 — Centre — Ec0p0rcmga—ES, CEP: 29850-00!). l
Telq/bne: (2 7) 3 755-291 5 ‘

my////1%/'
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PREFEITURA MUNICGIPAL DE ECOPORANGA .--
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

I GABINETE DO PREFEITO ‘
» d) Apresentar relatério sobre ototal de alunos matriculados na escola; - ‘

e) Registrar 0 recebimento dos recursos em conta bancéria individualizada;
i) Apresentar documentos comprobatérios das despesas, a serem encaminhadas no

Municipio, arquivando-se cépias na ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° e 2° GRAUS
FAMTLIA RURAL DE ECOPORANGA, ficando a- disposigéio das autoridacles
responséveis pelo acompanhamento técnico, administrative e fiscalizagfio financeira;

g) Apresentar mensalmente certidées negativas de débitos, da Unifio (Tl'lbLllO5 e
Contribui<;6es Federais), Estado e Municipio, bem como, do INSS e FGTS;

h) Aplicar 0s recursos do presente convénio, exclusivamente em despesas objetivando
custear as despesas com pessoal, acrescida dos encargos sociais e previdcnciérios.
honorérios e manutengfio de despesas eventuais, durante 0 prazo de sua vigéncia.
estabelecide neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS RECURSOS FINANCEIROS — Os recursos financeiros iiecesséuios
£1 execuqéo do objeto deste convénio, perfaz um valor de RS 300.000,00 (trezentos mil reais); com
repasse mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que correrfio £1 conta da seguinte DOTA(,T.7\O
ORCAMENTARIA: _

Orgfio 080 — Secretaria Municipal de Educaqfio, Cultura, Esporte e Lazei".
Unidade _ 001 — Secretaria Municipal de Educagio e Esporte
0800.0 1.1236100 102.034 —.Maputeng::'i0 da Escola Familia Rqrql
33504100000 - Contribui<;6es Ficha 170 i ‘ ' '
Valor R$ 300.000,00 _

CLAUSULA QUARTA — Os recursos serfio liberados dc acordo com as disponibilidades fiI18I1CE1I‘21S <10
Convenente, condicionando-se as liberagfies .-10 cwnprimento, por pane da ASSOCIACAO DA ESCOLA
DE 1° e 2° GRAUS FAMiL]A RURAL DE ECOPORANGA, das obrigagées relativas éi p1‘€SIL1§f£1O dr;
contas de recursos anteriormente recebidos. '

CLAUSULA QUINTA - DAS PRESTACOES DE CONTAS -_ A prestagéo de contas dos recursos em
decorréncia deste convénio, deveré ser efetuado mensalmente, no prazo de até 15 (quinze) dias dc cada
més, apés 0 recebimento dos recursos, mediante apresentagzéo ao Convenente, £1 Secretaria Municipal dc
Educagzfio e Cultura e 21 Czimaxa Municipal de Ecoporanga. alravés de oficio encaminhando os seguinics
documentos:

a) Balancete financeiro;
b) Extrato bancério;

- c) Conciliaqfio do saldo bancério; '
d) Comprovagéo de recolhimento ao Municipio do saldo cxistente somente na ultima pres1a<;€io dc

contas do presente convénio eventualmente néo aplicado se houver; '
e) Documentos comprobatérios das despe'sas rcalizadas, em cépias Xerox devidamente aute|"1tic0da:..
f) Apresentar ao convenentes mensalmente, cenidées negativas de débitos do INSS, FGTS, LIN1iR(f>.

TRIBUTOS e CONTRIBUICOES FEDERAIS. .

Rua Suelon Dias Mend0n¢a, 20 — Cenzro ~ Ecoporcmgd-ES, CEP: 29850-000.
Telefone: (2 7) 3 755-2915 ‘
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. ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ii GABINETE DO PREFEITO

CLAUSULA SEXTA — DA VIGENCIA — O presente convénio tcré vigéncia de 01 dc janeiro de 2016 a
31 de dezembro de 2016. ' '

CLAUSULA SETIMA — DA VERIFICACAO DOS RECURSOS RECEBI])0S - O Municipio.
através dc Auditoria Geral, procedera a verificacao da efetiva aplicacao dos recursos recebidos na
execucao do objcto deste Convénio.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO — O presente convénio sera rescindido automaticamente, por
inadimplemento dc quaisquer dc suas cléusulas e condicfies, independentemente dc aviso ou interpelacau
judicial ou extrajudicial.

SUB-CLAUSULA I — No caso dc rescisao, devera a ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° e 2° GRAUS
FAMTLIA RURAL DE ECOPORANGA promover a prestacao de contas ao Municipio até 30 (tiinta)
dias, a contar da demlncia de todos os recursos que houver recebido por conta deste instrumentc, sem
prejuizo das normas legais aplicada. ~

CLAUSULA NONA - DO FORO —- Fica eleita 0 Foro da_ Comarca dc Ecoporanga, para dirimir
quaisquer dfividas oriundas do presente convénio. - '

» _ 'ustos -e acordadcs, assinam 9 _prcs.cnte instrumento os reprgsentanteg das panes.
A A “ )" cépias de igual teor e forma, na presenca dc duas testemunhas.

f/-

\_)

DE; assim por cstarem __i
devidamente qualificados, ein 03 (tres

Ecoporanga/ES, 04 de Janeiro de 2016.

y  DEFATIMA DOS REIS ITAS
Presidente

PEDR COSTA FILHO
Prefeito Municipal

/' £1 i ’ A1“ Tcstcmunha: , l
- \_/’ .

2"Testemunha:  c 320%

:4-\_\\
"1:‘:1’/"

Rua Suelon Dias Mendongm, 20 — Cemro — Ecoporanga-ES, CEP: 29850-0'00
Telefone: (2 7) 3 755-2915 °
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.~\PREFEITURA MUNICIPAL 012 ECOPORANGA
l?‘.S'I‘ADO no l¥ZSP1RlTO SANTO

GABINETE no PREFEITO

CONVENIO N." 013/2016

Convénio que entre si cclcbram 0 Munic.ipi<> dc l§£cop0rang,a. Estado do
Flspirito Szinlu at ei “ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° c 2° GRAU
FAMlLlA RURAL DE ECOPORANGA”, liilcrudo na Lei Municipal
n.“ 1.823 dc 311110 clezcmbro dc 2016, nu l’o|"mzi zibaixn:

1.) l\/lunicipio clc lf£coi>0i";i11ga. Fastaclo do Espirilo Santo. alravés clc sua Secretarla Municipal dc |".duc0q€i(> L‘
<'u|uii'a_ inscrilo no C'N1’.l 5011 0 ii.“ 27167.31 1/001-04. corn scdc na Rua Suelon Dias Mcndonczi. n.“ 20,
iicsui cidude. i"cprescntz1d0 pelo seu l"rcfi:i10 Municipal, 0 Sr. PEDRO COSTA FILI-IO, brasileiro,
L'ilS£l(lU. rusiclcnlc c domiciliadu na Rua /\111k(Tl‘1C»l) Roclrigucs Lima, 156 Bairro Divine Espiritu Sumo.
p0|'lziclo|' (la (Tnrlciru dc ldentidade dc n.“ M - 2.¢1()2.183—-SS1’/MG, inscrilo no CPF/MF sol: (.1 n."
-'l‘1|.(><'l5.(\’l‘>-72, dcnuininaclo (fONVENEN'l‘E c u ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° 0 2° GRAUS
l"AM1LlA RURAL DE ECOPORANGA. pcxsoajuridica dc clircilc privado. iiiscrila no CNPJ 501:0 n.“
11l.2(1(‘i.‘)l(1/()()(_)1-98. com scdc no (.Tbi'rcg0 do Pm'a1s0.s/n.°. Zona rural dc l?lc0|m|';1iii;:i. l:?slm1<> dn lES]I11I‘1lH
Sainui, neste aim rcprescntz-ido por scu P1'CS1(l\“I1lL‘ O Sr. EDIMAR VIEIRA ROAS, brzisileiro, cnszulo,
ugriculuir. rcsidcruc c domiciliado no Cc$ri'cgo Osvaldo Cruz, no Munlcipio dc Ecoporanga/ES, pormclor
klil ('zirtc1r:i dc ldentidade cle ii." 875.591)/SS1’/118'. inscrito no CPF/MF sub u 11.091.810.327--15.doravzuilc
L1*.‘11(\l1llI1;-K111 (_.‘()NVl"'lNlADA. rcsolvcm 111111211‘ U presente (Turivénio. l1'lt'.‘kllilIllk? as uliiiisiilas c miicliqms
quc suliscgucin:

('1,/\USUl,/\ PRIMEIRA - DO OBJETO ~~ (fonslitui objeto deste Cpnvénio ll coo|>cracz"i0 linmiceirzi.
i>h_]cli\/undo custear us clcspcsas com pcssoal, ncrcsciclu dos eiicmgos suciais e [‘JHZ'VlC1€-11C1£1FlOS. 1i0u0riirio\+
1.? inmuiicnciio dc despesas evenluais que si.irgirc|ii no ciecurrcr do ano.

('l,f\.l.|Sl.1 LA SEC LINDA — DAS ()B.l{I(’lA(;'OlCS

l. (')lu*ii:z1~.\u UL'()l1VLJl1CI1l€I

:1) Rc|1:is.sn|‘ us recursos l1l'121ll(L€1l‘(1'.\‘ iiccc.s:szirius 0 cxcciigfio do prcscnlc cunvéniu;
b) Liberal" recursos Fmancciros dc ucorclu com as suas disponibilicladcs, mcnsalmcnte;
c) E1’etuz1r 0 aconipanlizunenlo, cnmrolc c avaliacao cla cxcciupflo deste convénio;
<1) Comunicar a /\SSO(.TlA(,7A(1 D.-\ l!‘.$(‘OI,A DE 1° 0 2° GRAUS 11‘/\Ml'l..lA RUl{Al..

DE F,C()P(i)RAN(.2/\ as l1l1t?|'(Ig‘Or.‘S dos l'L?k‘11l'S()S.

ll. Uhriga—sc 0 coiiwtiiiiiclziz

:1) lF.xcu.ulzn' 0 presente coiwéiilpz

.' 4 '
“'\ 1 _ - 1 ‘ '1 1 - .. - ‘ ¢ -

- . . . " i _ I .. _l\’ITm .5‘!/1’/mi /1/(Ix .1~1vr1ri/m1\'r.1. Pl) Y 1,011!/'1‘) /r<.'upn/'i.1n_ggu-/:5. ( /L/'.' §"J..‘i'..W1»()(1!1.
" /L‘/0,/mic 14°71 .1 "_‘i5—]‘)/5 i

7!

\b0

.5.‘

$2



\L

1

-‘L —--i~—_- ~  > __ 1/ ‘,6;

1‘ll!-..
5’
Q.

‘pal G6 €“'\

an
“..-2.»

“kl IS no 32;-

F-‘:QL;ussO _____,_,...

"fig-
\

PREFEI.-TURA MUNICIPQL DE ECOPORANGA \
{FE-§\ ESTADO DO ESPIVRITO SANTO

L GABINETE DO PREFEITO
lv) Aplicar os recursos financeiros, para atender as despesas conslames no objm-:10 (lu

convénin;
L‘) Apresenlar relzxldwio sobre os recursos recebiclus;
Ll) /\pr~:s@|1l21r l'elnt(>r'i0 sobre u total (I0 alunos lnalriclllados rm escola;
e) l<egistrar 0 receblnlento dos l‘t‘Clll‘.‘§US cm coma bzmcs'u'ia individualizada;
l") Apresenlar documenlos compmb:-1t<’»ri0s das clcs|'1csas_ 2| scrcm cmzaminhadus an

Municipio, arquivando-se cépias "la ASSOCIACZK) DA ESCOLA DE 1° e 2° GRAUS
F/\MiLlA RURAL DE ECOPORANGA, ficando £1 disp0si¢50 das auloridades
|'<:spo|1s;?xvcis pelo acounpennhanwcnro lécnic-.0, adminislralivo e l'|sc:1liza¢fi0 financeira:

5;) /\|>rusu|1l:1|" mcnsalmcnlc ccrliclfics |1cgali\'as dc <lél>llos, nla Unifio (Tributos c
L"0n1l"ilmi<;6cs I-'cclerais), l'islnclu 0 Munlcipio, bum L?(\l‘ll(). do INSS Q F(“i’I‘S;

I1) /\pliczu" 05 recursos do ppcscnlc convénio, cxclusivumcnlc um despesas c1bjellveu1d0
custear as despesas com pcss'oal\ ncruscida dos encargos socizxis c p|'evidcnciz'u"i0s‘
honorzlrios e manulengziio dc despesas evenluais, durante 0 pram cle sua vigénciu_
estabelecide neste instrumenlo.

Cl,/\llSULA 'l‘l£RC.‘l£lRA -~ DOS Rl£(.‘.URSOS FlNANC.'ElR()S w Us recursos llnzmcclrus lwcucssmius
:1 cxcuugilo do objelo clcste convénio, perl‘<1z um valor dc R$ 3U0.U00,(lU (lrczcntos mil rcais), com
|‘upz1s:ac mensal dc RES 25.(l()0,(l0 (vinte c ciucu mil rcais) que corrcreiu £1 cunla (la suguiutc l)()'I'A(,'7/~\()
OR(TAMF,N'I'/\RlA:

(:)r11:"u$ 080 — Secretarla Municlpal de E(luca¢fi0 c Cultum
llnidzule 00] — Secretaria Municipal cle E(luca¢:'i0 e Culturu
08Ul)lll)|.I23(>I()Ill02.034 — l\'I1||u|tcn<;{m (la ldscola Fzmlilia Rural
335ll4ll)lll)l)l) — (Tontrihuig-fies Il()lUUO0 — Rccursos MDE Ficlm I85
Valor RH; 3(ll).000.00

(_TLAlJSl.lLA QUARTA — Os recursos scrfio lilicrudos dc acordo com as disponibilidades finuncciras dc»
<f'<.>|1\/cncnlc. comlicionundo-sc as libcragfics no cu|np|'inu-zmo, por parle da ASSOClA(,TM) DA ESCOLA
l“)l'I 1" 0 2° GRAUS l*‘AMlLIA RURAL DE l?lC‘Ol’ORANGA. das ohrlgu§€>cs rclallvzas d prcsluggfio dc
l;<>u1u:; dc rvcursos Ll|llCl‘lOl'l11L'lllL‘ |.gc€l)i([()5‘\

(‘L/l.USlJLA QUINTA - DAS I’RES'l‘AC()l?IS I)l~l CONTAS -— A pr"cs1ag'_z“\<> clc contas dos recursos cm
llcc\>r|'C~1'1ciu duslc cunv€-lnio. (lt‘.VCI'£l ser e-l'eILm<lv l’1Wl‘l3&\llI1Cl1lk?, no pram do alté l5 (quinze) dias dc cada
nléns, upés <> rccchimcnlo dos recursos, medianle z1prcs<:maa;z*xo ao Convcnenle. £1 Secnrlaria Municipal dc
lillllcngafill u ("ulturu e £1 (f‘:in\;»1|'u Municipal dc F.L‘(')|’lOl'i1llgZ-1. alrnvés dc oficiu ellczuninlmmlo us scguintcs
llnullllclllusi

n} Bulzmcclc lilulnccirn;
In l‘-Ixlmlo l1LlI1C'£ll‘l(J1
cl ('oncilim;:‘\0 do saldo lnzmcfulu;
dl (‘l_>n\pr0va¢fin dc rccolhimcnlo an Munlcipio do sulclo cxislcntc someme na Crllima p|"eslzu;?m dc

wulus do prcscnlc cunvénio cvcntualmcnlc nfio aplicndo sc lmuvcr:

.1 ‘ . ‘

1 "1 ‘:'1“‘ f .' \ _-l ‘ ._ ' \.,l ’ . 1‘' /%1m.$uc.'/on Z)/ax /l~1e1-14/0‘nr,'ul 20 (~ ( vn//'0 3'L¢'<)/)<,);'r1m_{u~115'. (l ‘LII’; _'"/.\‘fi()-()()I‘)
TL’/c‘/Olin’. (Q 7) 3 "55-391,5 '
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ProoessoKllPREFEITURA MUNICIPAL DE EC()P(_)RANGA Qjf"-§~1>r*¢-3
 ESTADU DO l{;§SPlRlTO SANTO

'" GABINETE DO PREFEITO
cl lllucumenlus cornprobalérios das despesas realizadas, cm cépias Xerox devidamente aulemlcadas:
ll /'\|n"<:scnlzu' no convcncntes mensnlmenle, cerlidécs negativas dc clébilos do INSS, FGTS, UNI/~\(I)_

l‘l~{ll.lLJ'l"(,)S c (T(')NTRll3l..llC(i)l*zS FF,l1)l-ll{»\lS.

x/

(“l..Y\l,lSlll.A SlllX'I’/\ -1’)/\ VlGin£N("I/\ — (J presente corwéniu lcrzi \»i;__1é|1ciuule()l dcjanciro dc 2017 u
3| clc ¢.luzcml.vro dc 20 l 7.

(l'l./\l,lSlll,./\ SE'l"lh1A - DA VERIFICAC/1.0 DOS RECURSOS RECEBIDOS — O Munlcipio,
:|u":\\»és dc /\uclil0riz1 (icral, proceCler£'\ £1 vcril"'|ca<;.é'1o (la efetiva apliczwfln dos recursos recebidos na
l','\t?Cll§fflU do ulwjclu dusle (Ionvénio.

(\‘l,Al.|SLlLA OITAVA — DA RES('.'lS,5¢() — O presente convénio serzi rescindido auton"mtica|nenle, por
*l»m<linlplcmento de quaisquer dc suas clziusulas e condigzécs. indcpendenlcmcnle dc aviso ou interpelaqfio
Imliclul nu exlmiuclicial.

}£[Jl3_(-_lJAl'\lvi\Ql_IlJA 1 - Nu caso dc rcscisfio, dcvcrzl 2! Ass0c1A¢A0 DA ES(_‘.()l.,A me 1° e 2° GRAUS
l<'AMll,|A RURAL DE F.(.‘OPORAN(iA prolnover El prcstagelo dc corms no Munlcipio alé 30 (trinla)
elm; :1 conmr do clcmlncia ale Ioclos 0s reullrsos que houvcr reclshido pm‘ conla clash-r inslrunlenlo, sem
pl"c_i|.|l2mlz1>; lI\1l'l'1lZlS lugais apliczadn.

( l./\llSlJl,..~\ NONA — D0 FORO - Fica elcita 0 Faro (la Culnarczn dv Ecoporanga. para dirimir
q||z|i:s=.|ucr Mlmlas oriumlns do pmscmlc cnnvénio. '

I". n.~*.=".il11 por cslzwczn justos c z1<;0|'1lad0s, zlssinam u presente instrumenlo as representantes das parlcs.
LlL’\"l(.l¢"lI'l'lC'l\l\.' qualil'|cmlus_ em 03 (lrés) cépias dc igual lcn" e f'orma\, na prescnqn de duas lestcmunhas.

l-cuplvmllgu/I-LS, 27 de Dc2.cmbr0 de 2016.

,.-. ' //‘

l’lF.l)R(‘) C(")STA FILHO EDIMAR VIEIRA Rf)/\S k l r A
l'|'cl'ciw l\‘lunicip.'1l Prlggidqnlc

4 l " .'. , .
- _ ' x _/ l ’

1" 1 ~=»1-~1w~»I~==.13:-._‘1<’la_;»£*~¢~-V‘ll~./ "?<~<’;4;l/‘..LZj;il1 1111/ ‘
»-~_»: .
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,4 Préfeitura Municipal de Ecop
ESTADO DO ESPlRlTO SANTO

F‘ Gabmete do Prefeito

LEI MUNICIPAL N” 1.823, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.

“AUTURIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL,
A CELIEIBRAR C()N\/l?1Nl() (SUBVENC/KO SOCIAL)
COM A ‘ASS()("IA(f/R0 DA ESCOLA DE 1" E 2"
GRAU FAMiLlA RURAL DE ECOPORANGA“
PARA 2017 E D/X OUTRAS PROVIDYJNCIAS”.

0 Prefeito Municipal dc Ecoporanga, Estado do Espirito Santo. FA’/. SABER que uC?1mara
lvlunicipal. aprovou c cu sanciono zi seguinte Lei:

- /\rl.1" ~- Fica 0 Poder Executivo Municipal. autorizudo a celcbrar convénio ( Subvcnr;50 Social)
corn :1 “ASS()ClA(,‘AO DA ESCOLA DE 1" IE 2° GRAU FAMILIA RURAL DE
l£COI’()RANCA”, inscrita no CNPJ n" 0l .206.‘)l0/0OOl~98, com sede no Corrego do Pziraiso.
s/n“, Zona rural dc Eicoporanga/ES, ohjetivando custear as despesas com l'~‘uncionz'1rios.
‘alimc-:nta<;fi0, inaicrial dc consumo, vcstuério, zigua, luz. telclonc, encargos sociais ( INSS, FGTS,
PIS) e outras despesas de manutcngiio que surgircm no decorrer do ano.

l’ar:'\g|-afo Unico — O p£1gZll1‘\t£I1l.(J que so rcfcrc o"‘cuput" defile ariigo scrzl efeluado, zilravés do
lVlLll1lClPllI) dc licciporziiiga/ES, c o rcpasse seré lello mcnsalnienle, no valor dc R$ 25.000,0()
(Vilma c (Iinco Mil Rcais), perfa/.emlo um total dc R$ 300.000,0() ('l‘re'z.e.nl0s Mil rcaiS). Dor um
periodo dc l2 (doze) meses. ficando-a nu obi-igu<,:z"1o dc apresentar niensalmeme, os seguintcs
documentos:

l ~ Plano dc Trabalho Anual, friszindo todas as agocs que seriio desenvolvidas com 0 relerido
valor;

ll- Relalorio sobre 0 Ilotnl dc alunos mumiclo.< na escola:

lll ~ Rcgistro de recebimento dos recursos cm coma bancfiria individualizacla:

l\/ - Aprcsentar documentos comprobatérios das clcspusas. u serem encaminhadas ao Munlcipio,
nrquivando-sc copias nu referida Associzigziio. liczindo ildlSp0SlQT1O das autoriclades rcsponsiwcis
pelo auompanliamcnto técnico, adniini:;u'mivo e lisczillzzigflo Fnzmc.cim:_

V- Apresenlar mensalmcntc as ccrtidées negativas dc débitos, dzi unifio (Tributes c Contribuiqfivcs
'5) listado c Munlcipio, bem como, do INSS e l¢'(.i'l‘S.

§CI1VOlVlLl2IS no Plano dc Trabalho deveriio comer:

4;///if’

Federal ' ,

Art. 2° - As aqfies a serem dc. -

l 1/

I_~.\- 1331~.‘ff?
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Prefeitura Municipal de Ecoporanga_ ESTADO DO ESPlRlTO SANTO

=1“ Gabinete do Prefeito

l - Aquisiciio dc produtos para custcio (alimcntaciiix despesas dc agua. luz, telefonc, encargos
sécias (INSS. FGTS. PIS). vestuario e lTh'.1[CI'idlS dc consumo); que clcvcrfio ser rcalizadas através
rile 03 (trés) orcamcmos. sendo adquirido 0 dc menor prcco, quc dcvcrfio ser aprescntado pela
empresa com CNPJ, carimbo c assinatura (lo |'csponsz'ivel.

ll - Nan podcrzi 0 rccurso ser deslinado a ncnhum alcnclimcnlo :1 Saudc.

Art. 3° - O presente convénio tcrér vigéncia. por um periodo dc l2 (doze) meses. a partir dc (ll dc
janeiro dc 2017 a 31 dc dczcmbro dc 20 l 7.

§ I" (J Pagamciuo do més subsequcnlc so poder:-'1 ser rcalizado, apos a devida aprovacao dn
Prcstacfio de Conlas. do més anterior. pela Secrcl:.u'ia Municipal dc Educacfio 0 Cultura,
Secretarla Municipal dc Financas c Czimara Municipal dc l"-jcoporanga, no prazo clc l0 (dez) din
nprfis 0 recebimento.

§ 2“ Caso l-"iquc silt-ms, durante o pram cslipul-ado, cnlendc-sc como aprovado a respccliva
l”|‘cslaciio dc Coulas Aprcscnlada.

Art. 4° - A “ASSOClA(,TAO DA ESCOLA DE I" E 2" GRAU FAMiLlA RURAL DE
EC()PORAl\lGA”. sc obriga a encaminhur ii Secretarla Municipal dc liducacéo e Cultura ,
Secretarla de Financas e a Cziniara Municipal dc‘ Ecoporanga até 0 décimo quinto més
suhsequcnledc. apés recebimento. ns dcmnnslrativos das operacoes rcalizadas.

Panigrafo Uuico - A prcstacfio dc Conias Dcvcrei ser rcalizacla até o ultimo dia util dc cada més,
0 cnlrcguc alé 0 I5“ dia util do més subsequenle, na proporcéo da utilizncfio dos recursos alé a
sua fiiializacilo, observando 0 prazo cnlabulado no art. 3 deste Projcto dc Lei.

Art. 5° - As despesas glo presente convénio cor-rcran por coma da dolaqfio or¢;ainentr'iria do MDE,
poclcndo scr suplemenladas, cz-uso ncccsszirio, qu»: corrcrzlo zl conta (la seguinte DOTACAO
ORCAMENTARIA:

Drgao 080 — Secretarial Municipal dc Educacao c (Tultura
Unidade 001 ~— Sccretaria Municipal de Educacfin c Cultura
080000l.l236100l02.034 -- Manutencfio da Escola Familia Rural
33504100000 ~ Contribuiigfics II0l0000 ~ Rccursos MDE Ficha I85
Valor RS 300.00().l)0

Paragrafo Primciro — Us recursos serfio libcrados dc acordo com as disponibilidadcs
linanceiras do Convcncntc, condicionando-sc as lilzcraqtées ao cumprimento, por partc da
"ASSOCIACAO DA ESCOLA DE l" E 2" GRAU FAMlLIA RURAL DE
ECOPORANGA". das obrigacécs rclalivas £1 prmlacfii) dc contas dc recursos anleriormcnie
recebidos.
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ESTADO D0 ESPIRITO SANTO
~""1‘-i", Gabi/iere do Prefeito

Art. 0° - Esta Lei cntra em vigor na data dc sua puhlicacfio.

Art. 7“ - Revogam-sc as disposicfics em coru.rario.

s~\\7‘pa| '19 EC.'\"‘ O\* go
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‘Prefeitura Municipal de Ecoporanga “r--~-A--/’

Gabinclc do Preibito Municipal dc lvicoporanga. Estaclo do Espirito Santo, aos vintc (20) dias do
rnés dc De"/.cmbro (l2). do ano dc dois mil c clczcsseis (2()l6).

M////5'/1}”
Pedro Costa Filho
Prcfcito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO no EsPiR1T0 SANTO

TERMO DE FOMENTO

TERMO or FOMENTO N9 001/201a QUE sums SI CELEBRAM 0
MUNIClPlO or ECOPORANGA, ESTADO oo ESPlRlTO SANTO, E
ASSOCIACAO DA ESCOLA ms 12 E 29 GRAUS FAMILIA RURAL as
ECOPORANGA-ES, TERMOS DA LEI FEDERAL N9 13.019/2014 E
SUAS ALTERACDES.

O MUNICIPIO DE ECOPORANGA ESTADO DO ESPlRlTO SANTO, através da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ECOPORANGA-ES, com sede na Rua Suelon Dias Mendonga, N9 20, Bairro
Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850000, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n9 27.167311/0001-04,
neste ato representado por seu titular, Prefeito Municipal de Ecoporanga-ES, SR. ELIAS DAL
COL, brasileiro, Separado Judicialmente, residente e domiciliado na Fazenda Jaqueline,
Corrego do Cavaco, Zona Rural, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000, portador de carteira de
ldentidade de n9 189.546 SSP-ES, inscrito (a) no CPF/MF sob o n9 478.812.757~15 e a Entidade
ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 19 E 29 GRAUS FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA-ES, com sede
corrego do Paraiso, S/N Km 05, Zona Rural, Rodovia: Ecoporanga X Barra de S50 Francisco,
Cep: 29.8S0.000, Ecoporanga-ES,inscrita no CNPJ/MF sob 0 n9 01 206 910/0001 - 98, neste
ato representada pelo Sr. Edimar Vieira Roas, brasileira, casado, agricultor, residente no
Corrego Osvaldo Cruz- Ecoporanga-ES, Cep: 29.850-000 portador de carteira de ldentidade de
n9 875.590, expedida pela SSP-ES, inscritai no CPF sob 0 n9 991.819.327-15, em conjunto
denominados PARCEIROS e'separadamente MUN|CiPIO e ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE
CIVIL - OSC, respectivamente, tendo em vista 0 constante do Processo protocolado n9
7693/2017, cle 08 de dezembro de 2017, resolvem celebrar 0 presente Termo, sujeitando-se,
no que couber aos termos da Lei Federal n9 1.3.019/2014, e suas alteragoes, mediante as
clausulas e condigées abaixo.

I .

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OB.lETO:

O presente Termo tem como objeto 0 repasse de recurso é ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 19 E
29 GRAUS FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA-ES, destinado para custear despesas,
conforme piano cle trabalho constante clo processo n9 7693/2017, que passa a integrar 0
presente instrumento como se nele estivesse transcrito, para a execugiio do seguinte objetoz

Rua: Sue|0nDiaS I\/Iendonga, N9 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850i000
Telefone; (27)3 755 2900/ 3755 2915/3 755 1318
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ESTADO 00 ESPIRITO SANTO

Objetivando o pagamento de funcionérios, seus encargos inerentes (PIS, INSS, FGTS e IRRF),
férias, 139 salério, resclsiies trabalhistas, Honorarios Contébeis, combustivel, pecas, mfio de
obra, DPVAT, IPVA e licenciamento de O1 (uma) moto CCG 125, e outras despesas de
manutencéo que sugerem no decorrer do ano a ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 19 E 29 GRAUS
FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA—ES.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTA(}AO ORQAMENTARIA:

Os recursos financeiros para a execucéo deste Termo serfio custeados exclusivamente pelo
MUNlClPlO DE ECOPORANGA-ES e a OSC utilizados em estrita conformidade com 0 piano de
trabalho, por meio da seguinte dotacao orgamentéria:

UNIDADE GESTORA FONTE PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO 05 DESPESA cooloo
DENOMINACAO.
DRGAO: 030- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO E CULTURA
Unidade: 001- MANUTENCAO DA ESCOLA FAMILIA RURAL.
33504100000 - CONTIBUICDES - MDE FICHA 190.
VALOR ms as 300.o00,0o.
CLAUSULA TERCEIRA - DA LIBERACAO 00 RECURSO FINANCEIRO:

A liberagiio dos recursos financeiros a cargo do MUNlClPlO, previstos na CLAUSULA
SEGUNDA, dar-se-a em 10 parcelas de igual valor, apos a publicagao do extrato deste.

PARAGRAFO PRIMEIRO - E vedada a realizacao de qualquer atividade prevista no Plano de
Trabalho antes do inicio do repasse dos recursos financeiros.

PARAGRAFO SEGUNDO — A OSC movimentaré os recursos previstos nesta clausula em conta
bancaria especifica, vinculada ao presente Termo, assim discriminada: BANCO DO BRASIL,
Agéncia 0844-3 - Ecoporanga-ES, Conta Corrente N9 5.338-4

PARAGRAFO TERCEIRO — Na aplicagéo dos recursos devera ser observada a legislacao
aplicavel, realizando-se sempre que possivel, cotagao de pregos, de acordo com os principios
da economicidade e da eficiéncia. ,

PARAGRAFO QUARTO — Os saldos deste Termo, enquanto nao utilizados, seréq. , ‘
obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupanga de instituigéo financeira oficial, se a II

X’

Rua: SuelonDias Mendonca, N9 20, Bairro Centro, Ecoporanga/a~ES, CEP 29.850.000
Telefone: (27)3 755 2900/ 3755 2915/3 755 1318
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ESTADO 00 ESPIRITO SANTO 1

-

previsao de seu uso for igual ou superior a 30 (trinta) dias, ou em fundo de aplicacao
financeira de curto prazo ou operacéo de mercado aberto, lastreada em titulos da divida
publica, quando a utilizacao dos mesmos verificar-se em prazos menores que 30 (trinta) dias.

PARAGRAFO QUINTO — As receitas financeiras, auferidas na forma do PARAGRAFO
QUARTO, serfio obrigatoriamente computadas a crédito deste Termo e aplicadas,
exclusivamente, no seu objeto, devendo constar de um demonstrativo especifico que
integrara as prestagées de contas apresentadas pela OSC.

PARAGRAFO SEXTO — Quando da extingfio deste Termo,‘ os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das apIica<;6es financeiras
realizadas, seréo devolvidos a0 MUNIClPIO, no prazo improrrogével de 30 (trinta) dias, sob
pena da imediata instauracéo de tomada de contas especial, providenciacla pelo MUNlClPlO.

PARAGRAFO SETIMO — O repasse dos recursos previstos nesta clausula ficaré
automaticamente suspenso, e retidos os valores respectivos, até 0 saneamento da
irregularidade, caso haja inadimplemento de quaisquer das obrigacées previstas neste
Termo, especialmente quando:

a) houver evidéncias de irregularidade na aplicagéo de parcela anteriormente recebida;
b) quando constatado delsvio de finalidade na aplicacéio dos recursos ou 0 inadimplemento
da Organizagao da Sociedade Civil em relacfio a obrigacées estabelecidas neste Termo;
c) quando a Organizacéo da Sociedade Civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as
medidas saneadoras apontadas pela administracéo publica ou pelos érgaos de controle
lnterno ou externo.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACDES:

Além dos compromissos gerais a que se submetem, por forca deste Termo, os PARCEIROS
se comprometem a:

1- MUNlCiP|O:

a) transferir a 05¢ os recursos referentes a sua participacfio financeira;
b) designar técnicos doiseu quadro para realizar 0 acompanhamento, a fiscalizagéo e a
avaliacao deste Termo, observado a legislacéo pertinente e as normas de controle
lnterno e externo;

Rua: SuelonDias Mendonca, N9 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.8S0.000
Telefone: (27)3 755 2900/3755 2915/3 755 1318 »

I IK



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA °___T:;g__
ESTADO DO ESPIRITO SANTO "\§.'jff“,“‘ /

ff Q; ’/\\_&,.,» Iae 5
\>(WWX A Flsfl 2Q...

.. K‘

d M I \ Q
go

/J ‘ F ‘E.J
3 F-‘rocessu __. ,

I

c) exigir da OSC 0 saneamento de eventuais irregularidades observadas em decorréncia
do acompanhamento, da fiscalizagao e da avaliacao deste Termo;
d) apresentar ao final de cada etapa e/ou fase prevista no Plano de Trabalho laudo
acerca do estagio de sua execucéo, atestando, em sendo 0 caso, 0 seu cumprimento,
para a liberagéio das parcelas correspondentes as etapas e/ou fases de execucéo
seguintes;
e) providenciar 0 registro contébil adequado e manter atualizado controle sobre os
recursos liberados e sobre as prestacfies de contas apresentadas;
fl inscrever a OSC como inadimplente no Sistema lntegrado de Planejamento,
Contabilidade e Financas do MUNICIPIO DE ECOPORANGA-ES nas hlpéteses previstas na
Lei federal n9 13.019/2014 (alterada pela Lei n9 13.204/2015);
g) quando o objeto deste Termo for a execucao de obras ou benfeitorias em imovel,
emitir documento de avaliacéio técnica sobre a érea respectiva e 0 projeto bésico;
h) proceder é publicacao resumlda deste Termo e de seus aditamentos na imprensa
oficial, no prazo legal.

n
OSC - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL

a) disponibilizar os bens e/ou servicos correspondentes a sua contrapartida, se for 0
caso, de acordo com as especificagées previstas no plano de trabalho;
b) rnovimentar os recursos relativos a este Termo ern conta bancéria especifica,
utilizando transferéncia eletrénica disponivel ou outra modalidade de saque autorizada
pelo Banco do Brasil, somente se admitindo saques em espécie quando, excepcional e
justificadamente, restar inviével a utilizagéo dos meios indicados;
c) utilizar, quando da aplicaqao dos recursos relativos a este Termo, documentacéo
idénea para comprovar os gastos respectivos; A
d) realizar as atividades constantes no plano de trabalho com 0 acompanhamento do
responsavel técnico indicado no Plano de Trabalho;
e) prestar contas dos recursos financeiros recebidos na forma prevista neste Termo;
f) apresentar relatorio de execucéo fisico-financeiro, informando 0 percentual realizado
do objeto e a sua compatibilidade com montante financeiro dos recursos recebidos e
atendimento dos fins propostos, na periodicidade prevista neste Termo; _
g) aplicar os recursos previstos neste Termo, inclusive 0 rendimento auferidos,
exclusivamente na execucéo do objeto deste Termo; ,.

.\v

Rua: SuelonDias Mendonga, N9 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000
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ESTADO D0 EsPiRITo SANTO
h) realizar cotagéo de precos, para aquisicao de bens e servicos necessérios a execucao
deste Termo, sempre em conformidade com os principios da economicidade e da
eficiéncia;
i) assumir por sua conta e risco as despesas referentes as multas, juros ou correcao
monetéria, bem como as despesas referentes atrasos nos pagamentos;
j) assumir, sob sua Unica e exclusiva responsabilidade, os encargos tributaries,
traba|histas e previdenciarios de todo o pessoal envolvido na execugao do objeto deste
Termo, que nao terao qualquer vinculo empregatfcio ou relagéo de trabalho com o
MUN|C|'PlO;
k) ressarcir ao MUNICIPIO, por meio de pecirnia ou medidas compensatorias, eventuais
saldos apurados e/ou valores irregularmente aplicados;
I) fazer constar na divulgacao através de quaisquer meios de comunicagéio, inclusive
impressos, cartazes, painéis, faixas, etc, a seguinte expresséoz "Esta acao conta com 0
apoio do Municipio de Ecoporanga-ES;
m) adaptar 0 seu Estatuto Social aos requisitos previstos no art.33 da Lei Federal n9
13.019/2014 no prazo méximo de 30 (trinta) dias apos a celebragao deste Termo.

CLAUSULA QUINTA — DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZACAO E DA AVALIAQAO:

O MUNlCiPlO exerceré as atribuigoes de acompanhamento, fiscalizacao e avaliagéo da
execugao deste Termo, além do exame das despesas realizadas, a fim de verificar a correta
utilizagao dos recursos correspondentes, mediante a elaboragao de relatorios, realizagao de
inspecoes e visitas, e atestagao da satisfatoria realizagao do seu objeto.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fica assegurado ao MU_NlCiPlO 0 livre acesso de seus técnicos
devidamente identificados para acompanhar, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e
fatos praticados, relacionados direta ou indiretamente a este Termo,'quand0 em rnisséo
fiscalizadora e/ou de auditoria.

PARAGRAFO SEGUNDO — O acompanhamento, a fiscalizacéo e a avaliacéo da execugéo
deste Termo, a cargo do MUN|Cl'PIO, ser’:-io executados pelos servidores: Flévia Mara Costa
Martins - Servidora estével no cargo de>vBergarista, de provimento efetivo, matricula n9
400436; Simone Lourengo da Silva v- Servidora nomeada no cargo de Supervisor de Divisao
de Compras, de provimento em comissao, matricula n9 404272; Claudineia de So_uza
Meireles — Servidora nomeada no cargo de Assistente da Area de Tesouraria, de provimento
em comisséo, matricula n9 404266; Valdean Vinicius Mendes Baia — Servidor nomeado no
cargo de Chefe de Divisao de Limpeza e Conservagao Priublica, de provimento em comissao,

Rua: SueI0nDias Mendon1;a,N9 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850000
Telefone: (27)3 755 2900/3755 2915/3 755 1318 1
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matricula n9 404286; Alencar Temponi da Silva -— Servidor nomeado no cargo de Chefe de
Divisao de Contabilidade, balancete e processos, de provimento em comissao, matricula n9
404227.

PAR/KGRAFO TERCEIRO — Em caso de afastamento, impedimento ou desligamento dos
quadros do MUNlCiPl0 do servidor indicado para realizar 0 acompanhamento, a fiscalizagao
e a avaliagao da execugao deste Termo, devera ser imediatamente designado substituto,
mediante registro em apostila.

PARAGRAFO QUARTO — O(s) Parecerles) e/ou Laudo(s) Técnico(s) elaborado(s) pelo servidor
indicado para realizar o acompanhamento, a fiscalizagfio e a avaliagao da execucao deste
Termo deverélao) atestar o percentual fisico de realizacao do objeto, se este percentual é
compativel com o montante financeiro dos recursos repassados, bem como se foram
atingidos os fins propostos, e, ainda, contemplar, as seguintes informagoesz

a) quando o objeto incluir a aquisigao de méquinas ou equipamentos mencionara se
foram instalados e se estao em efetivo funcionamento;
b) quando 0 objeto incluir obra de construcao ou reforma, mencionara se o
recebimento é definitivo ou provisorio, anexando as certidoes de quitacao dos encargos
incidentes sobre a obra, bem como 0 documento habil expedido pelo orgéio competente
do Poder Publico Municipal que liberou a obra para utilizacao, nos fins autorizacios,
quando cabivel;
c) quando 0 objeto for intangivel, no todo ou em parte, considerando-se intangiveis
aqueles objetos para os quais nao ha resultado fisico aferivel posteriormente,
consubstanciados na realizacao de eventos, treinamentos, festas populares ou outros
assemelhados; mencionara e apresentara evidéncias dos meios empregados para a
fiscalizacao e verificacao da sua regular execugao, tais como registros fotograficos,
videos, noticias publicadas na midia, impressos cle divulgagao, publicacoes produzidas,
listas de presencas e relatorios de atividades, dentre outros elementos, cabendo as
unidades de controle dos orgaos e entes repassadores de recursos a manutencao de um
plano_de fiscalizagao e acompanhamento das fases e metas desses objetos.

PAR/§\GRAFO QUINTO — No caso de Termo de Colaboragao ou Termo de Fomento com
objeto intangivel, diante da eventual indisponibilidade dos elementos previstos na alinea "'c”
do PARAGRAFO QUARTO desta CLAUSULA QUINTA, para a verificagao da execugao do objeto
e alcance dos fins propostos, o responsavel pela fiscalizagao podera fazer uso de coleta e

Rua: Sue|onDias Mendonca, N9 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000
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registro formal de depoimentos de autoridades locais ou de representantes da sociedade
civil organizada, devidamente identificados por nome, enderego, numeros do CPF e RG, além
de outros instrumentos probatorios que considere pertinentes.

PARAGRAFO SEXTO — O acompanhamento e a fiscalizacao exercidos pelo MUNlCiPl0 nao
excluem e nem reduzem as responsabilidades da OSC de acompanhar e supervisionar a
equipe e as acoes desenvolvidas para execucao do objeto deste Termo.

cLAusuLA SEXTA - DA PRESTACI10 oz CONTAS:

A OSC devera encaminhar ao MUNlCiPlO prestagoes de contas dos recursos em decorréncia
deste termo, mensalmente, no prazo de 15 (quinze) dias de cada més, apos o recolhimento
dos recursos, acompanhada dos seguintes documentos:

a) oficio de encaminhamento;
b) copia deste Termo e, se for o caso, dos termos aditivos, bem como da respectiva
publicacao no Diario Oficial do MUNlCiPlO;
c) copia do piano de trabalho devidamente aprovado pela autoridade competente do
orgao do MUN|CiPlO responsavel pelo repasse de recursos; a
d) relatorio de execucao do objeto da parceria;
e) relacao dos pagamentos efetuados em razao deste Termo e respectivos
comprovantes;
f) demonstrativo das origens e aplicacoes dos recursos, assinado por profissional
responsavel pela contabilidade, com indicacao do numero do seu registro no Conselho
Regional de Contabilidade, contendo elemento_s que permitam a adequada correlacao
entre os documentos de despesas e o ‘piano de trabalho; _
g) conciliacao bancaria; acompanhada de copia do extrato da conta corrente especifica,
copia dos documentos comprobatorios da cotacao de pregos dos bens e servicos
adquiridos, com demonstracao e justificativa expressas da opcao utilizada;
h) relacao de bens eventualmente adquiridos, produzidos ou construidos com recursos
deste.Termo; 4
i) comprovante do recolhimento do saldo de recursos a conta corrente indicada pelo
MUNlCiPlO. ~

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os comprovantes de pagamento referidos na alinea "e" desta
CLASULA SEXTA deverao estar consubstanciados nos seguintes documentos:

Rua: SuelonDias l\/lendonca, N9 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850000
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ESTADO D0 ESPiRITO SANTO
a) nos pagamentos a pessoas juridicas, notas ou cupons fiscais das aquisigoes de bens
de consumo ou permanentes e de servigos, devidamente atestados ou certificados pela
unidade competente quanto a conformidade do item recebido com os termos da
contratacao, com identificacao do responsavel e data em que efetuou a conferéncia;
b) nos pagamentos a trabalhador avulso, sem vinculo empregaticio, recibos com a sua
identificacao e copias do RG e CPF, além da indicagao do endereco de sua residéncia e
numero de telefone para contato;
c) nos casos de pagamento de pessoal pelo regime celetista, a folha de pagamento e
guias de recolhimento dos encargos sociais (PIS, IRRF, FGTS e INSS);
d) nos pagamentes de prestagoes de servicos, sujeitas ao pagamento do lmposto Sobre
Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN) e disciplinadas pela Lei Complementar n°
116/2003, os comprovantes de recolhimento do referido tributo.

PARAGRAFO SEGUNDO - O relatorio de execucao referido na alinea ”d" desta CLAUSULA
SEXTA devera informar as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e 0
comparativo das metas propostas com os resultados alcangados, com indicacao do
percentual de realizagao do objeto deste Termo, bem como sua compatibilidade com o
montante financeiro dos recursos recebidos e atendimento dos fins propostos.

\

PAR/§\GRAFO TERCEIRO - Quando o objeto contemplar a aquisicao de maquinas ou
equipamentos, o relatorio de execucao devera mencionar se foram instalados e se estao em
efetivo funcionamento.

PARAGRAFO QUARTO - Quanto 0 objeto incluir obra de construgao ou reforma, o relatorio
de execugao devera informar se o seu recebimento é provisorio ou definitivo, e apresentar,
anexados, certidoes de quitagao dos encargos incidentes sobre a obra, bem como o
documento habil expedido pelo orgao competente do Poder Publico Municipal, liberando a
obra para uso e utilizagao nos fins autorizados, quando cabivel.

PAR/§\GRAFO QUINTO - Quando 0 objeto for intangivel, no todo ou em parte, considerando-
se intangiveis aqueles objetos para os quais nao ha resultado fisico aferivel posteriormente,
consubstanciados na realizagao de eventos, treinamentos, festas populares ou outros
assemelhados; o relatorio de execucéo fisico-financeiro devera contemplar registros
fotograficos, videos, noticias publicadas na midia, impressos de divulgacao, publicagoes
produzidas, Iistas de presencas e relatorios de atividades, dentre outros elementos. J
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PARAGRAFO SEXTO - O demonstrativo das origens e aplicacoes dos recursos, referido nas
alineas "f" desta CLAUSULA SEXTA incluira, além dos recursos municipais repassados, os
rendimentos decorrentes da aplicacéo no mercado financeiro e os recursos relativos a
contrapartida da OSC, assim como as aplicacoes dos recursos totais e os saldos porventura
devolvidos.

PARAGRAFO SETIMO - Transcorrido o periodo previsto no cronograma de execucao para
cumprimento da(s) etapas(s) e/ou fasels) de execucao correspondente ao montante dos
recursos ja recebidos sem que tenha sido apresentada a prestacao de contas respectiva, a
OSC sera registrada como inadimplente no Sistema lntegrado de Planejamento,
Contabilidade e Finangas do Municipio de Ecoporanga-ES.

PARAGRAFO OITAVO — A aprova<;§0 da prestacao de contas fica condicionada a verificagao
da regularidade dos documentos apresentados, bem assim a certificacao do cumprimento
da etapals) e/ou fasels) de execucao correspondente, mediante parecer circunstanciado do
servidor responsavel pelo acompanhamento, fiscalizacao e avaliacao da execucao deste
Termo.

PARAGRAFO NONO — A prestacao de contas de que trata esta clausula nao exime a OSC de
comprovar a regular aplicagao dos recursos ao orgao de controle interno e externo da
Administracao, nos termos da legislagao especifica vigente. "

CLAUSULA SETIMA - DA ALTERAQAO DESTE TERMO:

E vedada a alteragao do objeto deste Termo, salvo para a sua ampliagao, desde que
aprovado piano de trabalho adicional e comprovada a execugao das etapas e/ou fases de
execucao anteriores com a devida prestagao de contas.

PARAGRAFO UNICO - A ampliagao do objeto deste Termo sera formalizada mediante Termo
Aditivo.

CLAUSULA OITAVA — DA EXTINCAO DESTE TERMO:

A extincao deste Termo se dara mediante o cumprimento do seu objeto ou nas demais
hipoteses previstas paragrafos seguintes.

PAR/5.GRAFO PRIMEIRO — O presente Termo podera ser resilido mediante notificagao
escrlta, com antecedéncia de pelo menos 30 (trinta) dias, por conveniéncia de qualquer dos‘
PARCEIROS, hipotese em que a OSC fica obrigada a restituir integralmente os recursos
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO ‘""’

recebidos e nao aplicados no objeto deste Termo, acrescidos do valor correspondente as
aplicacoes financeiras.

PARAGRAFO SEGUNDO — O descumprimento de qualquer das clausulas deste Termo
constitui causa para sua resolugao, especialmente quando verificadas as seguintes sintuacoesz

a) utilizacéo dos recursos em desacordo com o piano de trabalho;

b) falta de apresentacao de prestagao de contas de qualquer parcela, conforme prazos
estabelecidos; .

c) aplicacao dos recursos no mercado financeiro em desacordo com as autorizagoes legais.

PARAGRAFO TERCEIRO — A nulidade deste Termo podera acarretar a sua rescisao.

PARAGRAFO QUARTO — Extinto o presente Termo, os recursos financeiros ainda nao
aplicados na sua execugao serao devolvidos ao MUNlCiPl0 na forma do disposto no
PARAGRAFO SEXTO da CLAUSULA TERCEIRA, sem prejuizo da necessaria prestacao de
contas. "

CLAUSULA NONA — DA RESPONSABILIDADE DA OSC- ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL:

A OSC é responsavel pelo gerenciamento administrative e financeiro dos recursos recebidos,
inclusive no que diz respeito as despesas de custeio, de investimento e de pessoal, nos
termos do art. 42, incisos XIX e XX, Lei federal n9 13.019/2014, alterada pela Lei n9
13.204/2015.

PARAGRAFO UNICO — E de responsabilidade exclusiva da OSC o pagamento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relacionados a execucao do objeto previsto
neste Termo, nao implicando responsabilidade solidaria ou subsidiaria do MUNICiPl0 a
inadimpléncia da OSC em relacao ao referido pagamento, os onus incidentes sobre 0 objeto
da parceria ou os danos decorrentes de restrigao a sua execucao.

CLAUSULA DECIMA — DA VIGENCIA:

O prazo de vigéncia deste Termo sera de 20 de fevereiro/2018 a 31 de Dezembro de 2018 e
publicado extrato do presente Termo no Diario Oficial do l\/lUNlCiPlO, sendo que a Iiberagao
dos recursos financeiros a cargo do MUNlCiPlO, dar-se-a em 10 parcelas de igual valor,
conforme cronograma de desembolso, no qual o periodo acima descrito corresponde ao . |
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periodo estabelecido no pianto de trabalho para execucao do objeto, acrescido de 30 (trinta)
dias para apresentacao da prestacao de contas mensal.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo previsto nesta clausuia podera ser prorrogado, mediante
a formaiizacao de Termo Aditivo, desde que aprovado novo piano de trabalho adicional.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo eventual atraso por parte do MUNiClPl0 na liberacao
dos recursos previstos na CLAUSULA TERCEIRA, tendo em vista o cronograma de desembolso
estabelecido no piano de trabalho, os PARCEIROS desde ja anuem quanto a prorrogagao
automatica deste Termo, por periodo idéntico aqueie pertinente ao atraso, 0 que devera ser
registrado por meio de apostila. V

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DOS BENS EVENTUALMENTE ADQUIRIDOS:

Os bens eventuaimente adquiridos pela OSC com recursos financeiros custeados pelo
MUNICIPIO com vistas a execucao deste Termo nao poderao ser aiienados, iocados,
emprestados, oferecidos como garantia ou cedidos a terceiros sem prévia e expressa
autorizacao do MUNiClPlO.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacoes previstas em outras
ciausuias deste Termo,. a OSC devera apresentar, durante todo o prazo deste Termo,
relatorios semestrais acerca da utiiizacao dos bens, seu local de instalacao e seu estado de
funcionamento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O MUNiCiP|0, por meio do servidor responsavel pelo
acompanhamento, a fiscalizacao e a avaliacao da execucao deste Termo, emitira pareceres
acerca dos relatorios previstos no PARAGRAFOI PRIMEIRO desta CLAUSULA DECIMA
PR|l\/lE|RA. '

PARAGRAFO TERCEIRO - Os bens definidos nesta clausuia serao revertidos ao MUNiClPiO
ao final do presente Termo, podendo ser cedidos ou doados a OSC, observada a Iegislacao
pertinente, quando,‘ apos a consecucao do objeto, forem necessaries para assegurar a
continuidade da politica publica correspondente.

PARAGRAFO QUARTO - Constatando-se 0 mau uso ou desvio de finalidade na utilizacao dos
bens definidos nesta ciausuia a qualquer tempo, estes serao revertidos ao patrimonio do
MUNiCiPiO, sem prejuizo da responsabilizacao civil, penal e administrativa da OSC e seus
administradores. ‘
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CLAUSULA DEc|iv|A SEGUNDA - DA PUBLICACAO

O MUNiCiPIO providenciara a publicacéo do extrato deste Termo no Diario Oficial do
i\/iUNlCl'PiO ou outro Jornal de Circulacao.

CLAUSULA DéCiMA TERCEIRA — DO FORO

Fica eleito 0 Foro da Comarca do MUNlClPiO DE ECOPORANGA, ESTADO Do ESiRiTO SANTO,
como competente para dirimir as quest6es decorrentes deste instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam 0 presente Termo em 03 (dias) vias de igual teor
e forma, na presenca de duas testemunhas que também o subscrevem, para que produza
seus juridicos e legals efeitos.

Ecoporanga-ES, 20 de Fevereiro de 2018.

. /"
/_//

.-"Y7 /' '
. lit

K MUNiClPlO DE ECOPORANGA-ES
' ELIAS DAL'COL

PREFEITO MUNICIPAL
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ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
Assoc:/-\cAo DA ESCOLA DE 12 5 29 GRAUS FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA-ES,

EDMAR VIEIRA ROAS
PRESIDENTE

Rua: SueionDias Mendonca, N9 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000
Telefone: (27)3 755 2900/3755 2915/3 755 1318



1

/ ' H qlj

iv s“ -.',. Y“
.4 ‘Y ‘ ' -7-PzUL‘,i:‘:>5U-'-"""'

\
u1;“

12/°'»\*2 .2:—?:\

Ci ‘T F)six
c€‘<‘\Q':/"

.1
~\. I

-.

(I)

PREFEITURA MUNICIPAL ECOPORANGA <Rl_,.j.,[f//
ESTADO DO ESPIRITO SANTO ‘*"'

TESTEMUNHAS:

NOME:
V . i‘ ,‘._ //,. i - I.

CPF/MF:

NOME:
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CPF/MF (-1
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1. APRESENTAQQAO: Instituicao: Associacéio da Escola I e 2 Grau Familia Rural dc Ecoporanga

2. IDENTIFICACAO DAENTIDADE: Corrego D0 Paraiso SN°- Zona Rural. - Distrito Sede —
Municipio De Ecoporanga ES. CEP: 29.850000.

CONTATOS: CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO:

Tele celular: (27) 998050893 Email: ceffaecoporanga@gmail.con1

PRESIDENTE: Mzircio Eltivo De Vete : CELULAR: (27) 999579270 PERi()DO DE
ij/IANDATO: 10/01/2018111 10/O1/2020,

3. ESTRUTURA DA ENTIDADE:

A Escola Familia Rural de Ecoporanga funciona em dois Prédio sendo que ha uma
subdivisao deste prédio, estando o prédio um destinado para uso das aulas, onde as suas
dependéncias e dividida da seguinte forma 2 saias de aula, 1 iaboratorio de informatica, 1
saia de professores, 1 biblioteca, 1 secretaria, 2 sanitarios sendo urn mascuiino e outro
feminino, 1 banheiro social, 1 comodo para os monitores, 1 almoxarifado, 1 corredor. No
prédio dois, alojamento feminino e masculino, banheiro mascuiino e feminino, cozinha,
dispensa, refeitorio, area externa ao redor dos dois préclios.

4. CARACTERiSTICAS GERAIS:
Registrus e Certificados em Drgfios Técnicosz

0 Ata de Fundacao
~ CNP.i N“ 0l.206.9i0/0001-98
0 Estatuto
0 Ata cle Posse Lit) Aiuai Diretoria
o CPF e Ci do Responsavei pela Iiistituicfio
0 Lei tie Utilidadc Piiblica Municipal N“l .624/13
0 Aivarél de Funcionamento da PME
w Aivarzi da Vigiiftncia Sanitziria
v Alvaro do Corpo de Bombeiros
1| DiP.l/iRRl"
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0 Ccrtidao Quanto de Débitos de Tributes e Contribuieocs Federals a Divicla Ativa da Uniao
0 Ccrtidao Negativa Trabalhista
0 FGTS
0 PP (Projeto Pcdagogico)
0 PDI
0 Regimento lnterno

5. CONVENIOS E RECURSOS ADQUIRIDOS EM 2018:

0 Termo dc Fomento N“ 001/2018 com a Prefeitura Municipal cle Ecoporanga-ES, no valor total
anual cle R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) anual, em 10 (dez) parcelas mensais no valor do R$
30.000,00 (trinta mil reais), no periodo dc 01/01/18 a 31/12/18;

0 Doacao da Cemunidade, Festas, Bingos e Associados Veluntaries;

6. DOAQDESLEVENTOS1 COMEMORACDES E ATIVIDADES EM GERAL:

No dia 01 de fevereiro de 2018, iniciames a reuniao para o planejamento anual com dinamica
dirigida pela pedagoga Renata Andrade Oliveira Mele aos meniteres da escola. Joao Batista Nete
iniciou dande as boas vidas a todos com dinamica de interaeao onde trecames presentes, em seguida
fez a ieitura cles assuntos tratados na ultima reuniao de direteres e pedagegos. A seguir foi passado 0
Planejamento Administrative para o ano dc 2018. ficande como Coorclenader Administrative Joao.
Ceerdenador Agropecuarie J osé Eduardo Vieira da Costa, Ceerdenadora Pedagegica Renata e
Secretarla Lilian Camargo dc Matos. Foram definidos es acompanhantes de cada turma, assim como
as disciplinas a serem aplicadas per cada monitor, os projetos, temas transvcrsais e comemoracoes a
serem aplicadas no decorrer dos trimestres, além das demais funcoes que serao exercidas por cada
monitor durante e ano escelar de 2018.
N0 dia 02 de fevereiro de 2018, reuniram-se es menitores para 0 planejamento semanal dos dias 5
a 9 cie fevereiro, sob a direcao de Jeao e coordenacae pedagogica cle Renata. Foram informados es
trabalhos a serem aplicados nos seroes de segunda-feira a quinta-feira. Em seguida foi preparada a
dinamica de voita as aulas a ser aplicada aos alunos no primeiro dia letivo do ano de 2018. Lilian
infermou que a escola usaria a pauta eletronica do Renato para o ano letivo do 2018.
No dia 15 de fevereiro de 2018, reuniram-se es meniteres para o planejamento semanal sob a direeae
de Lilian e coordenacae pedagegica dc Renata. Foram informados os trabalhos a serem aplicados nos
seroes de segunda-feira a quinta-l’eira. Falou-se sobre a importancia da organizaeao e cuidado com

Red. Ecoporanga x Barra de S50 Francisco, km 05, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000
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dos pi'cp;ii'aii\ os do coiiiciiiorucao do curnm ill. l*oi lciia a divisfio dos alunos no Setor Agropccuzirio.
sob 1'csponsabilidude do monitor Jose liduardo, cncaminliando os alunos aos seus respeciivos setores.
sendo horta, jardim e culturas, informando a cada aluno as suas tarefas nestes setores. Lilian falou
sobre o Regimento Escolar, de alguns pontos a serem revistos.
No dia 19 de fevereiro de 2018, reuniram-se es monitores para o planejamento semanal sob a direcao
de Joao e coordenacae pedagogica de Renata. Foram informaclos os trabalhos a serem aplicados nos
seroes de segunda-feira a quinta-feira. Renata informou sobre a alteracao feita no horario das
disciplinas. e que foi elaborado o calendario das avaliacoes. Também informou que os livres didaticos
foram entregues, O monitor José Eduardo informou as tarefas a serem executadas no Setor
Agropecuario em horta, jardim e culturas. Lilian informou estar tentando resolver o problema relative
ao transporte dc alunos de algumas regioes o mais rapido possivcl.
N0 dia 13 de fevereiro de 2018. reuniram-se os monitores para o planejamento semanal sob a direcao
de Lilian e coordenacae pedagogica de Renata. Foram informados os trabalhos a serem aplicados nos
serous" do segunda-l‘ciru a quiiiia-l‘ei1'a. liiFoi'i1ioii sobre a doacfio recebida dc l0 latas dc linia para a
manutencao da escola. do Sr. lose Pereira e o diretor do Grupo GCM Group antiga Tracomal. Foram
passadas as tarefas a serem aplicadas pelos alunos no Seter Agropecuario.
N0 dia 26 de fevereiro de 2018., reuniram-se os monitores para o planejamento semanal. sob a
direcao de Joao e coordenacae pedagogica de Renata. Em seguida Passou a informacao sobre os
bebedores e foram informados os trabalhos a serem aplicados nos seroes de segunda-feira a quinta-
feira, O Coordenador Agropecuario José Eduardo informou que a Sala Agropecuaria passaria a
funcionar junto com a Sala Pedagogica, e que havera urn armario exclusivamcnte para documentos
relatives ao Setor Agropecuario. Foram passadas as tarefas a serem aplicadas pelos alunos no setor
agropecuarie.
N0 dia 05 dc marco de 2018. reuniram-se es monitores para o planejamento semanal sob a diiccao
de Joao, A Familia do Joao Vitor compareceu a Escola para obter informacao sobre o aluno, A
comemoracao desta semana sera sobre o dia da mulher. Joao e coordenacae pedagogica de Renata.
Foram informados es trabalhos a serem aplicados nos seroes de segunda-feira a quinta-feira, foi
passade pelo coordenador agropecuario as tarefas a serem desempenhados pelos alunos no setor
agrepecuario nesta sessao escolar.
No dia 12 de marge de 2018 reuniram-se os monitores para o planejamento semanal sob a direcao
de Joao coordenacae pedagogica de Renata. Foram informados os trabalhos a serem aplicados nos
serocs dc segunda-feira a quinta-feira. Nesta data es consellieiros tutelares Senhor Fabio e .leciara
lizeram uma visita a escola, onde professores/monitores devem trabalhar com seus alunos. Lilian
falou sobre a tabela elaberada para o controle de saidas dos monitores, para o bem andamento dos
trabalhos da escola. O coordenador agropecuario informou que nas semanas em que o mesmo for
plantonista, as atividades do setor agrepecuario deverao ocorrer a tarde, e quando for acompanliante.

Rod. Ecoporanga x Barra de S510 Francisco. km 05, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000
Telefone: (278) 9-9805-0893 - e-mail: ceffaecoporanga@gmai1.corn



.--""""""""'~.

a
oi

,,,,,_-..,,_,__ Alterado pela Portaria n°. 045/02 ,,

1 G3,. .0“,-""1 AssociAcAo DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS '" 2;‘ ‘_
.° “FAMlLlA RURAL DE ECOPORANGA" ‘avi i CNPJ.: o1.2os.91o/0001-eaiisi "" ..

,> V *lill..* Entidade Mantenedora: Pref. Mun. de Ecoporanga
.4’, -_|‘ fkv N‘.

r,;1'*l.1§i,*t{§l .5 Ato de Criagao: Dec.n°.1488 de 01/04/96 \ ‘_._" F as E °~<.,%
# 8 E L

mi \‘5 “L ..

.- ‘:5
E 2==.ei°°_ ~ _,

. o
deverao ocorrer pela manha, para que assim todos os moniteres possam participar de tais ativi ‘ties. “W »
Em scguida. informou as tarefas a serem desempenhadas pelos alunos no setor agropecuario nes R
sessao escolar.
N0 dia 19 dc marco de 2018. reuniram-se os monitores para o planejamento semanal sob a direcfio
dc l.lll£ii1 c coordenacae pedagogica de Renata. Foram ini'ormados sobre a reuniao dc Pais que
acontecera nesta data. e sobre es trabalhos a serem aplicados nos seroes de segunda-feira a quinta-
feira. informou que havera comemoracao da pascoa, no setor agropecuario foi informado a comprar
dc dez mudas de bananas. sendo cinco de prata e cinco da terra. O monitor José Eduardo informou a
instalaeao do sembrite na horta. e em seguida informou as tarefas a serem desempenhadas pelos
alunos no setor agropecuario nesta sessao escolar.
N0 dia 26 marco de 2018, reuniram-se es monitores para 0 planejamento semanal sob a direcao de
Joao e coordenacae pedagogica de Renata. Foram informados es trabalhos a serem aplicados nos
seroes de segunda-feira a quinta-feira. Foi informado sobre o cadastro na OBEMEP que ja estava
feito, O regimento interno sera entregue a cada aluno apes se registrado em cartorio. Lilian solicitou
a Luciana que finalizasse a lista de chamadas para a pauta. Foram informadas as tarefas a serem
desempenhadas pelos alunos nesta sessao escolar.
No dia 2 tie abril tie 2018. reuniram-se os moniiores para o planejamento semanal sob a direcao de
Joao e coordenacae pedagogica de Renata. Foram informados es trabalhos a serem aplicados nos
seroes de segunda-feira a quinta-feira. A Senhora Secretarla de Educacao Valdete esteve na escola
pedindo o Espaco para realizaoao de formacao sobre a Educacao no Campo. O coordenador
agropecuario Jose Eduardo disse que surgiu a ideia de fazer uma nova horta no pomar, per conta da
maior facilidade de irrigacao. A seguir. informou as tarefas a serem executadas pelos alunos nesta
sessao escolar.
N0 dia 10 de abril 2018, retmiram-se es menitores para 0 planejamento semanal sob a direcao de
Joao e coordenacae pedagogica de Renata. Foram informados os trabalhos a serem aplicados nos
seroes de segunda-feira a quinta-feira. Terao o primeiro encontre da RACEFFAS que ficaram de
alguns professores apresentar a Escola. Foi falado do projeto prato limpo e projeto higiene. Na
Comemoracfio dia do Munlcipio c os monitores deverao informar seus e-mails para que suas pautas
lhes sejam encaminhadas. sendo iniormada as tarefas a serem executadas pelos alunos no setor
agropecuarie nesta sessao escolar.
No dia 16 de abril de 2018 reuniram-se os monitores para o planejamento semanal sob a direcao de
Jeao e coordenacae pedagogica de Renata. Foram informados es trabalhos a serem aplicados nos
scroes de segunda-feira a quinta-feira. Renata solicitou a conclusao das sequéncias didaticas para até
sexta-feira. informou ainda que as metas da Educacao do Campo devem ser garantidas no Plano
Municipal de Educacao. Foram passadas as tarefas a serem executadas pelos alunos no setor
agropecuario nesta sessao escelar.
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No dia 23 de abril de 2018, reuniram-se es moniteres para o planejamento semanal sob a direcao de
Lilian e coordenacae pedagogica de Renata. Foram informades es trabalhos a serem aplicados nos
serées de segunda-feira a quinta-feira. Em seguida informou sobre a audiéncia publica sobre o piano
municipal de educacao. Nessa data compareceu alguns pais de alunos do none ano para tratar sobre
a conclusfio dos alunos do nono ano. Renata inicio informando sobre o compromisso ente l"amilia e
alune no setor agropecuario nesta sessao escoiar.

N0 dia 7 de maio de 2018, reuniram-se es moniteres para o planejamento semanal sob a direcao de
Joao e coordenacae pedagogica de Renata. Foram inforrnados que forma os trabalhos a serem
aplicados nos seroes de segunda-feira a quinta-feira. Comemeracoes do Trabalho e Conservacao do
Solo nesta semana. Foram infermadas as tarefas a serem executadas pelos alunos no setor
agropecuario nesta sessao escoiar.
N0 dia 14 dc maio dc 2018. reuniram-se es moniteres para 0 planej amento semanal sob a dirccae de
Jeao e coordenacae pedagogica de Renata. Foram informados es trabalhos a serem aplicados nos
serocs de segunda-feira a quinta-feira. Marcie e Fernanda doaram uma panela Elétrica para fazer uma
rifa no valor de 2 reais Comemoracao dia das Mae sera plicado em sala de aula como de costume.
Renata soliciiou que todas as a\ aliacocs lhe l'osscin mosiradas para que eia. como pedagoga da escola.
possa carimba-las c assina-las antes dc serem aplicadas aos alunos. Foram inlormadas as tarefas a
serem cxecutadas pelos alunos no setor agropecuario nesta sessao escoiar.
N 0 dia 21 dc maio de 2018, reuniram-se os moniteres para o planejamento semanal sob a direcae de
Joao e coordenacae pedagogica de Renata. Foram infomiados es trabalhos a serem aplicados nos
seroes de segunda-feira a quinta-feira. A campanha da vacina da gripe. A mac do aluno Rafael
compareceu na escola para cenversa sobre a folmatura que esta a disposicéio no que precisar. Foram
infermadas as tarefas a serem executadas pelos alunos no setor agropecuario nesta sessao escoiar.
No dia 28 dc maio de 2018, reuniram-se os moniteres para o planej amcnto semanal sob a direcao de
Joao e coordenacae pedagogica de Renata. Foram informados os trabalhos a serem aplicados nos
seroes dc segunda-feira a quinta-feira. Joao informo que nao havera transporte na rua per falta dc
combustivel Lilian informou que o horario da servente foi alterado para que eia possa auxiliar nos
trabalhos da cozinha. Lilian solicitou que quando ocorrer problemas com as bombas d'agua. que eia
seja axisada o mais rapido possivcl para que agcnde com o eletricista da prcfeiiiira um horzirio para
que uicnda u escola. xisio que clc é muiio soiiciiado por outros seiores e dispoe de pouco tempo.
Foram infermadas as tarefas a serem executadas pelos alunos no setor agrepecuario nesta sessao
escoiar.
N0 dia 04 de junho dc 2018, reuniram-se os moniteres para o planejamento semanal sob a direcao
de Joao e coordenacae pedagogica de Renata. Foram informados os trabalhos a serem aplicados nos
seroes de segunda-feira a quinta-feira. Foram marcadas uma assembleia dc pais para as duas ultimas
semanas de junho, as visitas as familias ficaram para 0 2 trimestre foram infermadas as tarefas a
serem executadas pelos alunos no setor agropecuario nesta sessao escoiar.
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No dia ll de junho de 2018, reuniram-se os moniteres para o planejamento semanal sob a direqao
cle Joao e coordenacgfio pedagogica de Renata. Foram informados 0s trabalhos a serem aplicados nos
seroes de segunda-feira pluralidade cultural. quinta-feira tema transversal: Historia e cultura Afro
Brasileiro e indigena e na quana tema: meio ambiente. quinta atividade cultural projetos meio
ambiente. Foram informadas as tarefas a serem executadas pelos alunos no setor agropecuario nesta
sessao escolar.
N0 dia 18 de junho de 2018, reuniram-se os moniteres para 0 planejamento semanal sob a direqao
de J050 e coordenagao pedagogica de Renata. Foram informados os trabalhos a serem aplicados nos
seroes dc segunda-feira a quinta-feira. Joao informou que recebeu 0 curriculo do Wberlan para ser
analisado para vaga de professor, devido ter passado no concurso da prefeitura ira sai ele e Renata.
J 050 disse que a reuniao sera com os pais dos alunos do nono ano, que 0 mesmo nao podera vim sem
0 uniforms cla escola. Renata parabenizou 0 aluno Rafael por ter representado a escola na conferéncia
que teve em vitoria. Foram informadas as tarefas a serem executadas pelos alunos no setor
agropecuario nesta sessao escolar.
N0 dia 25 de junho de 2018. reuniram-se os monitores para 0 planejamento semanal sob a direqao
de Joao e coordcnaqao pedagogica de Renata. Foram informados 0s trabalhos a serem aplicados nos
seroes de segunda-feira a quinta-feira. Joao informou que essa semana os professores que iram
assumir a vaga estarao na escola a professora Fatima e wberlam para a passa os informes sobre a
csuola. Joao [ara uma soliciiaoao para uma nova diretoria que sera l\/larcilene. lnicia as visitas as
familias. E que os boletins de fechamento de trimestre serfio entregues os pais. Que estava presente
na reuniao que deu inicio nessa mesma data. Pais. Foram informadas as tarefas a serem executadas
pelos alunos no setor agropecuario nesta sessao escoiar.
N0 dia 02 de junho de 2018, reuniram-se os moniteres para 0 planejamento semanal sob a direcgao
da nova diretoria: Marcilene P, de Almeida, que a partir dc hoje assumir a clirepao, no setor
pedagogica Lilia Camargo de Mato. N0 administrative Jardel C. Roas Lilia Foram informados os
trabalhos a serem aplicados nos seroes de segunda-feira a quinta-feira. Foram compartilhadas as
visitas feitas as familias. Corrego do dois e visitas as familias do corrego do Paraiso. foram informadas
as tarefas a serem executaclas pelos alunos no setor agropecuario nesta sessao escolar.
N0 dia 23 de junho de 2018. reuniram-se os monitores para o planejamento semanal sob a direqfio
de Marcilene e coordenagao pedagogica de Lilia. Marcilene passou os lnformes gerais: sobre a
.»\u1m"i2.u\;5io du lirslu du Escola a mesma levou 0 olicio no comandame da policia solicitando
policiamento no dia cla festa. Tera formac;z‘1o do Agrinho. sendo no dia 24 deste més, no periodo da
tarde devera panicipar os professore Lilia e Marcilene e no dia 25 no periodo da manha ira participar
os professores vivia e wberlan. Os monitores deverao trabalhar 0s temas do Agrinho e da Olimpiada
de Lingua Portuguesa. As visitas as familias cle Muritiba que deveriam ocorrer essa semana foram
canceladas por conta da reuniao de quarta-feira. Foram informadas as tarefas a serem executadas
pelos alunos no setor agropecuario nesta sessao escolar.
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N0 dia 30 de julho de 2018. reuniram-se os monitores para 0 planejamento semanal sob a direcao de
l\/larcilene e coordenacae pedagogica de Lilia. Foram informados os trabalhos a serem aplicados nos
seroes de segunda-feira a quinta-feira. Lilian informou da ultima reuniao de diretores na secretaria dc
Educacao: onde foi discutido sobre a base nacional comum curricular, Desfile sete de sete dc
setembro, que ainda esta sendo discutido a data que vai acontecer em nossa ciclade. Lilian informou
que nessa semana acontecera as visitas a familia de. Foram infermadas as tarefas a serem executadas
pelos alunos no setor agropecuario nesta sessao escolar.
N0 dia 6 de agosto de 2018, reuniram-se os monitores para 0 planejamento semanal sob a direeao cle
Marcilene e coordenacao pedagogica de Lilia Foram informados os trabalhos a serem aplicados nos
seroes de segunda-feira a quinta-feira. Lilian informou a equipe sobre a reuniao para diretorcs e
secretarios na SMEC. Renata pediu que os acompanhantes orientem os alunos quanto ao projeto final.
Foram informadas as tarefas a serem executadas pelos alunos no setor agropecuario nesta sessao
escoiar.
N0 dia 13 de agosto de 2018, reuniram-se os monitores para 0 planejamento semanal sob a direcao
de Marcilene e coorclenacao pedagogica de Lilia. Foram informados os trabalhos a serem aplicados
nos seroes de segunda-feira a quinta-feira. Lilian comentou sobre a aplicacao do projeto folclore
combate as drogas. professor responsavel Jardel e juliana e a comemoracao do dia dos pais pela
professora Vivia. Lilia enfatizou sobre a aplicaeao do Agrinho para os professore ficarem atentos, e
sobre as visitas as familias. Foram informadas as tarefas a serem executadas pelos alunos no setor
agropecuario nesta sessao escoiar.
N0 dia 20 de agosto de 2018, reuniram-se os monitores para o planejamento semanal sob a direcao
cle Lilian e coordenacao pcdagogica de Renata. Foram informados os trabalhos a serem aplicados nos
seroes de segunda-feira a quinta~feira. Lilian informou que nessa semana serao realizadas as
comemoracoes Dia do Estudante, pelo professor wberlan e combate as drogas e o tabaco, pela
professora Juliana sera aplicado o programa Agrinho visita as familias no centro e bairro Divino
Espirito santo, Lilia relato sobre 0 PDI nesta data tivemos reuniao com os pais, foram informadas as
tarefas a serem executadas pelos alunos no setor agropecuario nesta sessao escolar.

N0 dia 27de agosto de 2018. reuniram-se os monitores para o planejamento semanal sob a direeao
de Marcilene e coordenacao pedagogica dc Lilia. Foram informaclos os trabalhos a serem aplicados
nos seroes de segunda-feira a quirita-feira. Lilian informou os professores sobre o fechamento das
pautas na pr(>.\'ima segunda-feira e informou aos monitores a tarefa de cada um. Lilia informou que o
Programa Agrinho esta encaniinhado, pediu ainda que as avaliacoes sejam aplicadas na terceira
sessao e que deverao ser carimbadas por ela, como pedagoga. Visitas as familias de corrego do cavaco
ejardim paulista foram informadas as tarefas a serem executadas pelos alunos no setor agropecuario
nesta sessao escolar.
N0 dia 10 de setembro de 2018, reuniram-se os monitores para o planejamento semanal sob a direcao
de Marcilene e coordenacao pedagogica de Lilia. Foram infonnados os trabalhos a serem aplicados
nos seroes de segunda-feira a quinta-feira. Marcilene informou sobre a Sétimo Edicao do Mundo
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Encantado que dia primeiro a cinco cle outubro no parque de Exposicao de Ecoporanga e comentou
sobre :1 palestra quc acontecera que acontecera no dia ll no turno matutino, com a equipe da
associacao de material reciclavel de Ecoporanga sobre o projeto seu lixo meu luxo.

Foram informadas as tarefas a serem executadas pelos alunos no setor agropecuario nesta sessao
escoiar.
No dia 17 de setembro de 2018, reuniram-se os monitores para o planejamento semanal sob a direpao
de Marcilene e coordenacae pedagogica de Lilia. Foram informados os trabalhos a serem aplicados
nos seroes de segunda-feira a quinta-feira. Marcilene informou que no dia 28 desde més havera o
evento Cultural na Praca a senhora Selina Ferreira esteve na escola procurando sobre vaga. Setor
peclagogico divisao clos seroes comemoracao dia da arvore, visita as familias, corrego da pipoca
Corrego alto, foram informadas as tarefas a serem executadas pelos alunos no setor agropecuario nesta
sessao escoiar.
No dia 24 de setem bro de 2018, reuniram-se os monitores para 0 planejamento semanal sob a direcao
de Marcilene e coordenacao pedagogica de Lilia. Foram informados os trabalhos a serem aplicados
nos seroes de segunda-feira a quinta-feira. Nesta semana acontecera 0 projeto l-Iumanizacao no
transito, professor responsavel Lilia, Neste trimestre o ambiente educativo e de responsabilidade dos
professores Jardel e maria de Fatima A atividade pratica orientada acontecera na terca feira a tardc.
divisao das tarefas por grupo: Horta: limpeza, 0 senhor Abilio vai busca esterco nas plantas de
hortalicas visitas as familias bairro Benedita monteiro e bairro da Geni professores responsavel
Fatima e Jardel, projetos Billings Foram informadas as tarefas a serem executadas pelos alunos no
setor agropecuario nesta sessao escolar.
N0 dia 01 de outubro de 2018, reuniram-se os monitores para 0 planej amento semanal sob a direcao
de Marcilene e coorclenacao pedagogica dc Lilia. Foram informados os trabalhos a serem aplicados
nos seroes de segunda-feira a quinta-feira. Conclusao do nono ano sera no dia 20 de dezembro os
alunos participarao do projeto Municipal “Mundo encantado, colocacao em comum visita as familias
desta sessao. comemoraeao dia do Idoso. Lilia repasso os itens sobre o regimento interno cla Escola
para analise e discursao com os professores Foram inforrnadas as tarefas a serem executadas pelos
alunos no setor agropecuario nesta sessao escolar Atividade pratica orientada acontecera na terca
feira, na parte da manhfi. divisao de tarefa por grupo horta: molhar os canteiros_ planta abobora e
quiabo, limpcza dos canteiros; jardim: fazer limpeza na entrada da escola e dos patios, molhar o
jardins; culturas; ajudar no setor de jardins em seguida setor pedagogico, divisao dos seroes: segunda
feira: atividade cultural: terca; Dinamica ; quarta leitura com relatorio ; quinta comemoracao dos dias
do idoso.
N0 dia 08 de outubro 2018, reuniram-se os monitores para o planejamento semanal sob a direcao de
Marcilene e coordenacae pedagogica cle Lilia. Foram informados os trabalhos a serem aplicados nos
seroes de segunda-feira a quinta-feira. Marcilene tera reuniao no dia 9 na secretaria de educacao para
cliretores e pedagogos: em seguida foi feita a divisao dos seroes, sendo segunda-feira; atividade
cultural; terca dinamica quarta leitura com relatorio quinta comemoracao dia do idosos; colocacao
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em comum visitas a s ianiilias agua doce do norte e barra de sao Francisco. em seguida dando :1
(.1l‘lC11l£lt,'flt) das utix ltlzttlcs przilieus que uconleecru nu lcri,-at nu parle du inanhai sendo horta; molhur c
lintpu_iurtlins: molhzir c limpa: cultura: tljudar no jurdins.
No dia 29 dc outubro dc 2018, reuniram-se os monitores para o planejamento semanal sob a dire<;€1o
de Marcilene e coordenacae pedagogica de Lilia. Foram informados os trabalhos a serem aplicados
nos seroes de segunda-feira a quinta-feira teve divisao de seroes ticando na segunda feira om projeto
cancer; na terca leira o projeto familia na quarta acontecera a atividade cultural e na quinta sera leitura
Lilia lembrou do projeto do mes de novembro, que sao Billings e consciéncia negra as comemoracoes
programacao da republica coinbate a AIDS e Natal foi colocada em comum as visitas feitas em barra
dc sao Francisco e agua doce do norte e em Muritiba dando em sequéncia Lilia lembrou que no dia
17 de dezembro acontecera a atividade cle retomo como tema bullying. Em seguida foi feita a divisao
de tarefa setor agropecuaria: ficando hoita; manutencao da horta; jardins; limpa os patios; cultura;
colhcr coco
N0 dia 05 de novembro de 2018, reuniram-se os monitores para o planejamento semanal sob a
dircczio dc Marcilene e coordenacao pedagogical de Lilia. Foram inforniados os trabalhos a serem
aplicados nos seroes de segunda-l'ei|“a a quinta-feira foram leitas a organizacao dos seroes: segunda
feira; projeto cancer; terca feira projeto familia. quarta feira Atividade cultural, quinta feira leitura.
Dando sequéncia foi realizada 0 planejamento agropecuaria. nesta semana a atividade pratica
orientada sera pela manha da terca feira, sendo na horta fazer manutencao. limpeza dos patios e no
grupo de cultura ser orientado a ajudar o grupo dejardim.
N0 12 de novembro de 2018, reuniram-se os monitores para o planejamento semanal sob a direcao
de Marcilene e coordenacao pedagogica de Lilia. Foram informados os trabalhos a serem aplicados
nos seroes de segunda-feira a quinta-feira foi feita as prestacoes dc conta do fomento, 4 parcelas no
dia 7/11/2018 a 5 parcela 27/11/2018, dando sequéncia foi feita a organizacao do serao sendo;
segunda comemoracao consciéncia negra. traca projeto familia. quarta dinamica quinta atividade
cultural Lilia coordenadora pedagogica, in1’ormou que devido o calendario escolar. dia 15 dc
novembro havera aula e também no sabado dia 17/1 1/2018, sendo letivo esses dias para atender a
carga lioraria anual. Pediu ainda para os professores adianta as pautas evitando atrasos, sobre os
registro e tarefas de estadias nas pautas. Marcilene informou que no dia 19/ l 1 havera reuniao com os
pais para aprovacao do regimento interno escolar no setor agropecuaria seguir 0 planejamento
semanal. caso nao esteja chovenclo.
No dia 19 de novem bro de 2018, reuniram~se os monitores para 0 planejamento semanal sob a direcao
de l\/larcilene e coordenacao pedagogica de Lilia. Foram informados os trabalhos a serem aplicados
nos seroes dc segunda-feira a quinta-feira, nesta data reuniao com os pais e familiares dos alunos no
primeiro momento foram falanclo sobre a rematricula e matricula a manutencao para o proximo ano.
As rematriculas aconteceram no dia no dia 26 a 30 de novembro. Ja as matriculas serao no dia 3 a 7
de dezembro para a Zona rural e de l0 a 14 de dezembro para zona urbana. Em seguida Marcilene fez
a leitura do regimento interno, onde nao teve objecao foi aprovado.

Rod. Ecoporanga x Barra de Sao Francisco. km 05, Ecoporanga-ES. CEP 29.850.000
Telefone: (27) 9-9805-0893 - e-mail: ceffaecoporanga@gmail.com
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As rematriculas aconteceram no dia no dia 26 a 30 de novembro. Ja as matriculas serao no dia 3 a 7
de dezembro para a zona rural e de 10 a 14 de dezembro para zona urbana. Em seguida Marcilene fez
a leitura do regimento interno, onde nao teve objecao foi aprovado.
N0 dia 26 de novembro de 2018, reuniram-se os monitores para o planejamento semanal sob a
direcao de Marcilene e coordenacao pedagogica de Lilia. Foram informados os trabalhos a serem
aplicados nos seroes dc segunda-feira a quinta-feira, Marcilene inicio a fala colocando em comum as
atividades realizada no ultimo sabado dia 24/11/18 referente a reposicao de aula, conforme o
calendario, no setor pedagogico foi feita a organizacao dos seroes, sendo segtmda feira, atividade
cultural terca feira filme educativo, quarta-feira, dinémica quinta. Feira comemoracao do natal.
lniciarao as rematriculas.
N0 dia 03 de dezembro de 2018, reuniram-se os monitores para o planejamento semanal sob a
direcao de Marcilene. Foram informados os trabalhos a serem aplicados nos seroes de segunda-feira
a quinta-feira, dando inicio a abertura da matricula, da zona rural. Recebimento nesta data da
merenda. Gas e verdura, fornecido pela prefeitura municipal de Ecoporanga. Os professores foram
informados das tarefas a serem executadas pelos alunos no setor agropecuario nesta sessao escolar.
Atividade pratica orientada acontecera na terca feira, na parte da manha, divisao de tarefa por grupo.
horta: molhar os canteiros. planta abobora e quiabo, limpeza dos canteiros; jardim: fazer limpeza na
entrada da escola e dos patios. molhar ojardins; culturas; ajudar no setor dejardins em seguida setor
pedagégico, divisao dos ser6es: segunda feira: atividade cultural: terga; Dinamica; quarta leitura com
relatorio; quinta comemoracao dos dias do Natal.
No dia 10 de dezembro de 2018, reuniram-se os monitores para 0 planejamento semanal sob a
direcao cle Marcilene. Foram informados os trabalhos a serem aplicados nos seroes dc segunda-feira
a quinta-feira, Marcilene inicio a fala com o planejamento pedagogico, com aulas de revisao de
coiiteudo anual dos alunos que ficarao de recuperacao, com os alunos do 6° ao 9° ano, o periodo de
recuperacao sera entre 18 a 20 dc dezembro. Marcilene acrescentou sobre os preparativos da
formatura do 9° ano, que sera no dia 20/12/18, com a participacao dos familiares a amigos e demais
autoridades presentes.
Em seguida, foi comentado sobre parte da prestaeao de contas do Fomento/201 8 entre PME e AEFRE.
referente aos meses de janeiro/fevereiro e marco/abril 2018, com a documentacao devidamente
arquivada em pasta propria.

Rod. Ecoporanga x Barra de Sao Francisco, km 05, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000
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Relagao Nominal dos Alunos da E.M.E.F. “Familia Rural de Ecoporanga” - Ano de 2018

Nome do Aluno Série Data de Nascimento
Adrielly de Souza Oliveira 7° Ano 30/12/2005
Adson Pereira de Azevedo 6° Ano 24/08/2006
Alana de Jesus Souza 8° Ano 29/03/2005
Alvaro Jose Lima Dal‘Col 8° Ano 09/06/2004
Ana Cecilia Oliveira Santos 6° Ano 20/10/2007
Ana Clara Prates Bianquini Sansao 8° Ano 27/01/2005
Ana Lals Silva Nobre Nunes 6° Ano 13/02/2007
Ana Paula Sampaio Andrade 6° Ano 06/1 2/2006
Anabel Araujo Muniz 8° Ano 15/11/2004
Ananda C108 S3I'ltOS lVl8Cl'13dO 6° Ano 05/07/2006
Arilso Pegorete Curty 8° Ano 24/11/2003
Arthur de Almeida Santos 6° Ano 1 5/05/2006
Arthur Santos Scares 8° Ano 21/01/2005
Bernardo Oliveira Dal‘CoI Martins 7° Ano 28/07/2005
Bernardo Severiano Mendes 7° Ano 15/06/2005
Bruna Sales Piont Konsky 8° Ano 16/12/2004
Camila Miranda Matos 7° Ano 28/03/2006
Camila Sanser Reis 6° AnO 09/08/2006
Carlos Henrique Bibiano Brandemburg 6° Ano 01/09/2004
Clara Felicio Guese 6° Ano 30/01/2007
Daniel Marcondes Onofre 7° Ano 24/02/2006
Daniel Natividade de Melo 8° Ano 03/09/2004
Dennys Dheiky de Almeida Silva 8° Ano 26/12/2004
Dhavilla Talita dos Santos Rosa 7° Ano 16/02/2006
Dilma Hellen Pessoa Vieira 8° Ano 28/08/2003
Douglas Rodrigues dos Santos 7° Ano 10/04/2005
Eduarda Felicio Rodrigues 9° Ano 03/11/2003
Eduarda Layra Silva dos Santos 6° Ano 08/12/2006
Elder Brandemburg Storch 8° Ano 17/01/2002
Erica da Rocha Serqueira 7° Ano 30/05/2005
Estevao Fiorolti Dalla Bernardina Seidel 6° Ano 07/07/2006
Evely Souza de Oliveira 7° Ano 04/12/2005
Felipe Damascena Delogo 6° Ano 02/02/2007
Felipe Rodrigues Vicente 7° Ano 04/04/2005
Gabriel Erculino Serqueira Custodio 6° Ano 29/03/2007
Gabriel Henrique de Abreu Ferreira 9° Ano 17/01/2004
Gabriel Silva 8° Ano 24/12/2004
Gabriela Reis Mendes 7° Ano 20/09/2005
Girliane da Silva de Souza
Glaucielly Rosa Loback

6° Ano
6° Ano

0706/2006
02/06/2006

Gustavo de Freitas lnacio 8° Ano 23/05/2004

Corrego do Paraiso, s/n° - Zona Rural — Distrito da Sede — Municipio cle Ecoporanga, ES
'1elefone: 9.9805—0893/ El-mail: ceffaecoporanga@gmail.c0m / CNPJ: 01.206910/0001-98
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Gustavo Henrique Pereira Guarine 7° Ano 16/05/2005

Gustavo Marchiolli Alves 8° Ano 20/1 0/2004

Henry Rodi igues Bastos 7° Ano 23/1 1/2005

Isabella de Oliveira Fonseca 7° Ano 21/10/2005

lvo Pessoa Macedo cla Silva 7° Ano 04/11/2005

lzadora Ribeiro Antunes Oliveira 7° Ano 30/05/2005

L, ,, — “W c:°¢;.
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Pro esso _________

»_2
2 Liziriczif

42
43
44
45
46
47
48 Jean Vieira de Almeida 8° Ano 20/07/2004

49 Jennifer Pereira Santos 8° Ano 30/12/2004

50 Joao Paulo Silva Rodrigues 8° Ano 12/03/2005

51 Jorge Luiz Gomes de Matos 8° Ano 07/05/2003

52 Jose Gabriel da Silva Ramalho 6° Ano 19/10/2006

53 Juli Alves Boteiho 7° Ano 26/04/2005

54 Juliadson Costa da Silva 7° Ano 01/02/2006

55 Junior da Silva Teixeira Germano 7° Ano 27/01/2006

56 Kaiky Fellclo da Silva 9° Ano 1 1/07/2003

57 Kawan Pedro Moitim 6° Ano 06/01/2007

58 Kayky Pereira Goncalves 9° Ano 27/04/2003

59 Kaygue Matos Camargo 8° Ano 23/04/2004

60 Leticia Carvalho Santos da Silva 9° Ano 17/09/2003

61 Lislane Souza Brito 7° Ano 23/04/2006

62 Livia Maria Rocha Souza 8° Ano 08/11/2004

63 Lorenzo Santos Machado de Andrade 7° Ano 27/03/2005

64 Luciene Oliveira de Aguilar 9° Ano 30/08/2003

65 Lucineide de Souza Costa 6° Ano 28/04/2006

66 Luiz Ricardo Motta Cabral 6° Ano 16/04/2006
67 Mara Karoliny Da|'Col Dutra 6° Ano 18/07/2006
68 Marcos Henrique Rodrigues Silva 7° Ano 15/05/2004
69 Marcos Paulo Lourenco de Amelida 6° Ano 30/12/2006
70 Maria Julia Pereira Macedo 9° Ano 09/03/2004

71 Mariany Martins Carrego 7° Ano 09/05/2005
72 Marilian Vitoria Teles Martins 8° Ano 22/1 0/2004
73 Mirian da Silva Ferreira 8° Ano 20/06/2004
74 Nicasio Ferreira Souza 7° Ano 12/12/2005
75 Otavio Lamburgni Miranda 6° Ano 02/10/2006
76 Pedro Henrique Ferreira dos Santos 8° Ano 28/02/2005
77 Pedro Henrique Prado Laia 7° Ano 27/12/2005

78 Pedro Marques Machado 7° Ano 30/07/2005
79
80

Rafael Augusto de Oliveira Fonseca
Rafael Ferraz Ribas sa

9° Ano
7° Ano

13/05/2003
20/06/2006

?s1 Rafaeia Alves Carvalho 6° Ano 1 5/10/2006
82 Raiani Brandemburg Storch 6° Ano 21/02/2007
83 Raissa Victoria Scares da Silva 6° Ano 14/11/2006
84 Ramon Arantes Campos 8° Ano 06/07/2004
85 Ramon Barbosa Guedes 6° Ano 17/10/2006

86 Rhenan de Almeida Santos 8° Ano 02/10/2003
87 Rian da Silva Benedito 8° Ano 27/08/2004
88 Rikellme de Souza Maia 6° Ano 29/06/2006

2

Corrego do Paraiso. s/n° - Zona Rural — Distrito da Sede — Munlcipio de Ecoporanga, ES.
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WT J

‘ii’ ii Ru - Alterado pela Portaria n°.045/02

ii§‘§ii*?"- *°%“iiii1ili]r;;<r¢ EMEF “FAMiLlA RURAL DE ECOPORANGA”
3 'i l;;r'i~.. I j 1 -~,;'~* 51*‘;

“{f\,=,§/W Rodovia Ecoporanga X Barra de S50 Francisco - km 05
1/?i;i,W4 Entidade Mantenedora: Prefeitura Municipal do Ecoporanga

H Ato de Criaqao: Decreto n°. 14aa de 01/04/1996"ii ll‘ 1 ‘ ’ 1 1

/"""§,T"‘\

89 Riquelmy Serqueira Matias 7° Ano 22/10/2005
90 Roberta Jamily Pereira Fagunde 6° Ano 06/12/2006
91 Ronaldo Ferreira Xavier 9° Ano 26/05/2003
92 Ruan Cesar Caimon dos Santos 9° Ano 28/09/2004
93 Ruan Dito Amorim da Costa 7° Ano 21/01/2004
94 Santelly Ramos de Vete 7° Ano 27/01/2006
95 Snaylla Kelly Pereira Ribeiro 9° Ano 12/10/2003
96 Tawan Vitor Silva de Olveira 7° Ano 27/03/2005
97 Thais Fritz Camilo 6° Ano 01/11/2006
98 Victor Bento Lino Alvarenga de Freitas 6° Ano 09/02/2007
99 Vitor Manoel Pereira Dias 8° Ano 17/08/2004
100 Wellia Viana de Oliveira 8° Ano 04/09/2002
101 Weverton Viana Domingos 8° Ano 20/09/2003
102 Ystanley Junior Lacerda da Silva 7° Ano 04/1 1/2005
103 Zayne Leal Almeida 6° Ano 04/07/2006

Corrego do Paraiso, s/n° - Zona Rural — Distrito da Sede — Municipio de Ecoporanga, ES.
Telefone: 9.9805-0893 / E-mail: ceffaec0poranga@gmail.c0m / CNPJ: o1.2o6.91o/0001-98
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Dirigir é um privilégio concedido a poucos.
Esta e uma atividade que exige muito mais do que habilidades neuro-motoras e
conhecimento das leis: exige consciéncia cidada. O respeito as normas é essencial para
que o ambiente transito seja seguro. Quem nao cumpre as regras esta muito mais sujeito
a provocar ou a se envolver em acidentes. E por isso que a civilidade e o bom senso
criam limitagoes e penalidades para quem nao cumpre as regras. Humanizar o transito é
necessario e urgente. E, nesta perspectiva, humanizar significa fazer com que as pessoas
cumpram as regras. Segundo o Codigo de Transito Brasileiro, trénsito é a utilizagao das
vias por pessoas. veiculos e animals, para circulacao, parada, estacionamento e
operacao de carga e descarga.Ou seja, quando vocé esta no carro, no énibus,
atravessando a rua ou esperando 0 semaforo abrir, vocé esta no transito.
O trénsito é um assunto muito tratado hoje em dia, isso porque praticamente todas as
pessoas de alguma maneira, convivem com 0 transito.Todo cidadao tem 0 direito de ter o
transito em condicoes seguras, mas para que isso aconteca é importante que todos
colaborem e conhecam as regras e sinais do transito.

Cuidados no Transito
Todos os dias acontecem acidentes de transito em algum lugar. Para evitar esses
acidentes temos que respeitar as leis de trénsito porque elas foram feitas para auxiliar a
todos. Por isso é importante prestar bastante atencao nas dicas e cuidados no transito:
- Preste muita atengéo porque existem motoristas mal-educados. Olhe para os dois
lados quando for atravessar e espere os veiculos pararem.
- Atravesse sempre na faixa de pedestres ou nas passareias. Elas foram feitas para
te ajudar.

- Se a rua nao tiver faixa nem semaforo atravesse em lugar reto e sem curvas para
poder enxergar os carros.

- Ande na calcada.
— - Se nao tiver calcada ande proximo ao muro da direcao contraria dos veiculos.

- Nao corra ao atravessar a rua.

- Nao coloque a cabeca ou bragos para fora da janela e nem fique em pé dentro do
carro ou énibus porque isso pode provocar acidentes.

- Se houver policiais ou agentes municipais de trénsito siga as suas orientacoes ou
pega alguma instrucao se tiver dt]VldElS.
Se vocé vai para escola de énibus espere-0 parar para poder entrar e sair.
Evite brincadeiras que possam distrair 0 motorista.
Use sempre cinto de seguranca e ajude seus pais lembrando que todos devem
usar 0 cinto de seguranca.
Se vocé tem menos de 10 anos so pode sentar no banco de tras.
Se for dar um passeio com seu animal cuide bem dele. Use a coieira para que ele
nao ande na direcao dos carros.

Corrego Paraiso, S/N, Zona Rural, Ecoporanga-ES
(27) 9.9805-0893 / ceffaecoporanga@grnail.corn
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- As criangas nao podem brincar, andar de patins, skate ou bicicleta no meio s-Wits ,»
ruas e proximo aos automoveis. Todos devem fazer essas atividades no parque, '
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clube, praca, jardim, quintal, campo ou na escola.
- Se a bola cair na rua nao corra para busca-la. Peca isso para adulto ou olhe se

esta vindo um carro antes de ir busca-la.
- Menores de 18 anos nao podem diriglr veiculos ciclomotores.

Para ajudar a melhorar cada vez mais a qualidade do transito, devemos seguir essas
dicas e ensina-las para todos. Afinal, um transito seguro depende de todos nos!

Sinalizacéo
Os sinais de trénsito sao usados para orientar, advertir e disciplinar a circulacao dos
elementos do trénsito ao longo das vias. Eles séo super importantes para “manter a
ordem" no trénsito. Imagine que confusao se nao existisse os semaforos, as faixas de
pedestres e tudo 0 mais!
O semaforo serve para orientar o fluxo de veiculos e pedestres. Ele possui trés cores: 0
vermelho que significa "pare“; o amarelo que quer dizer “ateng:ao" e 0 verde que significa
"siga".
Possuimos uma grande variedade de sinais de transito. entre eles temos os chamados
sinais verticals que recebem esse nome porque estao fixados na posicao vertical ao lado
da via. Provavelmente, vocé ja deve ter visto multas placas verticais em seus diversos
tipos. Veja se conhece:

- Placas de adverténcia: sao amarelas, com detalhes em preto e indicam perigo. Sao
colocadas antes dos perigos e obstacuios das vias para alertar condutores e
pedestres.

- Placas de regulamentacao: possuem 0 fundo branco, com borclas vermelhas e
detalhes em preto. lnformam as proibicoes, obrigacoes e restricoes.

- Placas de indicacao: sao apenas informativas, sem constituir imposigao. Como 0
proprio nome diz, servem apenas para indicar e passar informacoes como a
localizacao das cidades, marcos quilométricos, servicos auxiliares etc.

Tréinsito e Cidadania
Cidadao é 0 individuo consciente do seu papel na sociedade. Ser cidadéo significa
conhecer e reconhecer que temos direitos e deveres que devem ser cumpridos e
exercidos para que a vida em sociedade seja possivei.
O bom cidadao é geralmente, um bom motorista e pedestre, pois reconhece os seus
deveres e direitos também no transito.
Podemos tirar do Codigo de Transito Brasileiro alguns preceitos simples, que nos
mostram quais sac os principals direitos e deveres do cidadao. Sac eles:

Dever
- Todo cidadao nao deve oferecer perigo ou ser um obstaculo para os demais elementos
do transito. Ou seja, nada de atravessar a rua sem olhar, ou correr no trénsito.

Corrego Paraiso, S/N, Zona Rural, Ecoporanga-ES
(27) 9.9805-0893 / ceffaecoporanga@gmai|.com
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Direito /,
- Utilizar vias seguras e sinalizadas. Vocé pode e deve cobrar das autoridades quando
perceber que a rua esta mal iluminada ou ha falta de semaforo nelas, sendo que vocé tem
o direito de ser atendido e receber uma resposta.
-Cobrar das autoridades a educacao para o transito, que é prioridade definlda pelo CTB.

Transito e Meio-Ambiente
Apesar de grandes facilitadores da vida moderna, os veiculos sao também grandes
responsaveis pela poluicao global. isso porque emitem gases nocivos ao meio-ambiente
como 0 Gas Carbénico (CO2) e o Monoxido de Carbono (CO). Além disso, os veiculos
emitem ruidos multas vezes indesejaveis que diminuem a qualidade de vida nas cidades.
Por isso, os motoristas devem cuidar muito bem da mecanica dos seus veiculos,
verificando sempre 0 carburador, o purificador de ar, o escapamento, a bobina, a injecao
eletronica, o distribuidor e as velas. Outro ponto importante é nao jogar lixo pela janela,
pois o lixo nas pistas pode representar perigo direto para veiculos mais frageis como
motocicletas e bicicletas.
E preciso sempre lutar pela arborizacao das cidades, pois as arvores, além de ajudarem a
diminuir o nivel de gas carbonico, absorvem quantidades consideraveis de
ruidos.Disponivel em <https://wvvvv.smartkids.com.br/trabalho/transito>.

Titulo do projeto: Transito em nossas vidas.
Duragao: 3 dias paras as turmas do: 6°,7°,8° e 9 ano.

1° momento: Aula explicativa, dialogada sobre 0 Transito em nossas vidas.
2° momento: Videos sobre acidentes nos transitos.
3° momento: Confeccoes de cartazes como: Parodia, poesia.
4° momento: Exposicao com explicacao dos cartazes.

n.2

Corrego Paraiso, S/N, Zona Rural, Ecoporanga-ES
(27) 9.9805-0893 / ceffaecoporanga@gmail.com
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Projeto Patria /
A democracia é uma conquista do povo brasileiro e devemos sempre
exercer a cidadania. O dia 7 de Setembro é uma data muito especial, 0 nosso
pais vive um momento de eleicao, ja passou por um periodo de ditadura militar

h' t ibdd d "e ole emos ier a e e expressao, uma conquista que iniciou com a
lndependéncia. Por isso a importancia de se trabalhar nos alunos essa
consciéncia, e o amor a Patria.
A semana da Patria é sempre momento de emocao e reflexao.
Comecamos a nos tornar uma nacao independente, marco historico de uma
luta iniciada bem antes e que continua até hoje. Homenagem a Patria Amada é
o céu, o solo, o povo, a tradicao, a consciéncia, o lar, 0 berco dos filhos e o
tilimulo dos antepassados, a comunhao da Lei, da lingua e da liberdade, cada
um de nos faz parte desta Patria Amada.
E importante que a escola cuide para aproximar 0 aluno do significado
dessa data. Vale pensar um pouco sobre isso para planejar e estabelecer as
intencoes de cada uma das atividades promovidas junto aos alunos. A crianca
deve entender que nos somos o Brasil. Podemos expressar nosso amor a
Patria preservando o que o pais tem de mais bonito: suas areas verdes, seus
passaros, seu ar...
Podemos expressar 0 amor a Patria sendo solidarios, cuidando e
respeitando cada um que esta ao nosso redor. Nosso amor a Patria se faz pelo
reconhecimento e respeito a sua terra, sua natureza, sua gente e seus simbolos.

(https://www.espacoeducar.net/2012/08/projeto-semana-da-patria.html)

Titulo do projeto: Patria Amada.

Duracao: 2 dias paras as turmas do: 6°,7°,8° e 9 ano.

Justificativa: E preciso a Patria com nossos alunos, levando-os a conhecer os problemas
sociais, economicos e politicos que constituem obstaculos e dificuldades para 0
engrandecimento do nosso pais, bem como as grandes realizacoes, marco da nossa
historia, a fim de proporcionar-lhes maior compreensao, amor e espirito de luta pelo
Brasil.

1° momento: Aula explicativa, dialogada sobre o significado da data e sua importancia.
2° momento: O tradicional hasteamento da Bandeira Nacional na Escola.
3° momento: Hino Nacional
4° momento: Confeccoes de cartazes sobre a patria e exposicao dos mesmos.
6° momento: Desfile Civico.
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Projeto Cancer
Turmas Envolvidas: 6° ao 9° ano.
Cancer é 0 nome dado a um conjunto de mais de 100 doencas que tém em comum o crescimento
desordenado de células que invadem os tecidos e orgaos, podendo espalhar-se para outras regioes
do corpo. As células saudaveis se muitiplicam quando necessario e morrem quando 0 organismo
nao precisa mais delas. O cancer ocorre quando o aumento de células do corpo esta fora de
controle, e elas se dividem muito rapido. Também pode ocorrer quando a célula "se esquece" de
morrer.
Dividindo-se rapidamente, essas células tendem a ser muito agressivas e incontrolaveis,
determinando a formacao de tumores (8CUl'TlLi|O de células cancerosas) ou as neoplasias malignas.
Por outro lado, um tumor benigno significa simplesmente uma massa localizada de células que se
muitiplicam vagarosamente e se assemelham ao seu tecido original, raramente constituindo um risco
“e morte.
._xistem diversos tipos de cancer. O cancer pode se desenvolver em qualquer orgao ou tecido,
como, por exemplo, 0 pulmao, 0 colon, a mama, a pele, os ossos ou os tecidos neurais. Os
diferentes tipos de cancer correspondem aos varios tipos de células do corpo. Por exemplo, existem
diversos tipos de cancer de pele porque a pele é formada de mais de um tipo de célula.
Outras caracteristicas que diferenciam os diversos tipos de cancer entre si sao a veiocidade de
multiplicacao das células e a capacidade de invadir tecidos e orgaos vizlnhos ou distantes
(metastases).
Sao previstos 576 mil casos novos de cancer no Brasil por ano. O tumor mais incidente é 0 cancer
de pele do tipo nao melanoma (182 mil casos), seguido por cancer de prostata (68,8 mil casos),
cancer de mama (57,1 mil casos), cancer de intestino (33 mil casos) e cancer de pulmao (27 mil
casos).
O cancer e causado por alteracoes (mutacoes) no interior das células. O DNA dentro de uma célula
contem um conjunto de instrucoes que dizem a célula como crescer e se dividir. Erros nas
instrucoes podem permitir que uma celula se torne cancerosa.
Muitos tratamentos contra o cancer estao disponiveis. Suas opcoes cle tratamento vao depender de

évarios fatores, como o tipo e estagio do cancer, sua saude geral e as suas preferéncias. Dessa
orma, a EMEF “Familia Rural de Ecoporanga" desenvolvera o Projeto Cancer, tendo em vista
contribuir para a qualidade de vida de seus alunos e conscientiza-los quanto a gravidade dessa
doenca.
2. Objetivos
- Conceituar Cancer;
- Compartilhar informacoes sobre 0 cancer;
- Promover a conscientizacao sobre a importancia da deteccao precoce da doenca;
- Demonstrar dados estatisticos sobre 0 avanco da doenca em nosso pais;
- Apreseniar as formas de tratamento;
- A importancia do apoio familiar e dos amigos para que 0 paciente tenha bom éxito no tratamento
3. Desenvolvimento
O Projeto se inicia demonstrando aos alunos o que é 0 cancer, pedindo-os que comentem sobre se
ja teve algum caso de deteccao da doenca na familia ou entre os amigos, e, como foi feito o
diagnostico e tratamento.
Em um outro momento foram expostas uma matéria exibida pelo JORNAL NACIONAL sobre 0 tema
em questao, a fim de demonstrar atraves de pesquisas cientificas, dados e entrevistas sobre 0
mesmo, como:
- Como Nasce um Cancer - Parte 01 de 06
https://vwvvv.youtube.com/watch?v=HdiVzfV\/aMvM
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- Como Nasce um Cancer - Parte 02 de 06
https://www.youtube.com/watch?v=mZu-oO2S7uA
- Como Nasce um Cancer — Parte 03 de 06
https://www.youtube.com/watch'?v=6MLoYVFTPzw
- Como Nasce um Cancer - Parte 04 de 06
https://www.youtube.com/watch?v=8wZgWBH93-M
- Como Nasce um Cancer - Parte 05 de 06
https://vvvvw.youtube.com/watch'?v=WmjwNMQ8EVc
- Como Nasce um Cancer - Parte O6 de 06
https1//www.youtube.com/watch?v=ooqzMdhaW1g
Os alunos fizeram uma apresentacao baseado em depoimentos de pessoas que foram diagnosticas
com algum dos diversos tipos de cancer, e, como foi o processo de tratamento. Em alguns
'lepoimentos foram destacados a importancia do diagnostico precoce para a cura total da doenca, e,
em contrapartida foi mencionado como o diagnostico tardio pode reduzlr as chances de cura e levar
0 paciente a morte.

4. Conclusao
Conclui-se que a apresentacao na escola do tema Cancer é importante para que 0 aluno conheca e
se conscientize sobre os conceitos, tipos, diagnosticos e tratamento dessa doenca tao traicoeira. O
envolvimento dos alunos foi de suma importancia para o bom éxito das atividades desenvolvidas.

er
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Projeto Bullying ‘\__//

Realizado com as turmas do 6° ao 9° ano, atendendo a proposta da escola, buscando
valorizar cada aluno e desenvolver o bom convivio em grupo.
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Comemoracao do Dia do Munlcipio

O Dia do Munlcipio é também uma das comemoracoes realizadas na Escola, buscando
despertar nos alunos o amor pelo nosso municipio, resgatando um pouco da sua historia.
Neste momento, os alunos estao produzindo painéis.

‘ ,
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.. . \'\ ricaComemoracao da Pascoa \;____/

Pascoa ou Domingo da Ressurreicao é uma festividade religiosa e um feriado que celebra
a ressurreicao de Jesus ocorrida trés dias depois da sua cruclficacao no Calvario,
conforme 0 relato do Novo Testamento. Resgatando os bons valores humanos e cristaos,
a EMEF “Familia Rural de Ecoporanga" realizou uma atividade comemorando a Pascoa.

l
1

Cérrego Paraiso, S/N, Zona Rural, Ecoporanga-ES
(27) 9.9805-0893 / ceffaecoporanga@gmall.com



~_v H, .4 _,,;,‘J 11.1.‘

v' 7': "‘-‘--.1 " -‘ ‘V
1@111,-iii’ ~44 $71!»? 1!"?/11 ,*,£=' 3 '1 -_-1‘ , ‘ 1l‘11r“~ “,‘,:‘ "-K‘

.41 M ‘ 1AI 1 ",1 1. (W I?/~,11_,,,;
i '1:1.1,1., ,.,»,r>,:111~__ ,' 'ii,1‘;r,-Y1 ,

‘ 1‘9‘."‘1‘l'i-‘i=1. ’- -'1 1».i:tu tar

‘Q tla ' /

J _-n_Escola Municipal de Ensino Fundamental
"Familia Rural dc Ecoporanga"

ATIVIDADES PEDAGOGICAS 2018
§;—_av,l

,4» ’ ~45
‘\,-_.y (lg

I,-\\i_ .“ff;I"-4;

11'<4 :0

TQCQSS

R Ll-or ica
Xj

Comemoracao Dia do ldoso

1° de Outubro

Did do
ldoso

Até o ano de 2006 0 Brasil comemorava o dia do ldoso na data de 27 de setembro. Nunca
houve um consenso sobre 0 motivo da escolha da data.
Para alguns, a efeméride veio lembrando, ao longo dos tempos, a data de implantacao do
primeiro asilo brasileiro, construido em recife, no final de 1889, pela ordem francesa das
freiras irmas de Marilac, o que motivou a criacao de comemoracoes alusivas.
Na franca a data ata hoje, também devido ao trabalho dessa mesma ordem religiosa de
freiras, comemora o dia dos ancioes.
Em algumas literaturas antigas o dia 27 de setembro aparece como o dia dos velhos, por
ser a data do falecimento de sao Vicente de Paulo, padre francés morto em 1660,
considerado ate hoje patrono das obras de caridade da igreja catolica, por ter dedicado
sua vida aos pobres.
Na maioria dos paises a data de festejos para os idosos sempre foi o 1° de outubro,
segundo alguns autores por se tratar do outono, no hemisfério norte.
Como a maioria dos municipios do Brasil adotaram no passado 0 seu dia municipal do
ldoso para seguir a que era a data nacional, desde 2006 se adotou a semana do ldoso de
27 se setembro a 1° de outubro, aproveitando a proximidade das duas datas.

1 l
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Comemoracao Dia das Crrancas (12 de outubro) /

Dia 12 de outubro é feriado nacional por conta de uma data religiosa, mas é também
nesse dia que se comemora o dia das criancas. O Dia das Criancas no Brasil foi
"inventado" por um politico. O deputado federal Galdino do Valle Filho teve a ideia de criar
um dia em homenagem as criancas na década de 1920.
Na década de 1920, o deputado federal Galdino do Valle Filho teve a ideia de
"criar" 0 dia das criancas. Os deputados aprovaram e o dia 12 de outubro foi
oficializado como Dia da Crianca pelo presidente Arthur Bernardes, por meio do decreto
n° 4867, de 5 de novembro de 1924.
Mas somente em 1960, quando a Fabrica de Brinquedos Estrela fez uma promocao
conjunta com a Johnson & Johnson para lancar a "Semana do Bebé Robusto" e aumentar
suas vendas, é que a data passou a ser comemorada. A estratégia deu certo, pois desde
entao o dia das Criancas é comemorado com muitos presentes!
Logo depois, outras empresas decidiram criar a Semana da Crianca, para aumentar as
vendas. No ano seguinte, os fabricantes de brinquedos decidiram escolher um ilinico dia
para a promocao e fizeram ressurgir o antigo decreto.
A partir dai, o dia 12 de outubro se tornou uma data importante para o setor de
brinquedos.

Comemoracao aplicada paras turmas do 6°,7°,8° e 9° ano.
1° momento: Aula explicativa, dialogada sobre o significado da data e sua importancia.
2° momento: Aula expositiva na sala de aula.
3° momento: Momento de lazer no (Parque de Exposicao).
7° edicao do projeto Mundo Encantado 2018, um evento voltado para as criancas
ecoporanguenses, em comemoracao ao dia das criancas, organizado pela Prefeitura
Municipal de Ecoporanga.

—r - _. , I
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Proclamacao da R€pt]bllC8
Comemoracao aplicada paras turmas do 6°,7°,8° e 9° ano.
1° momento: Aula explicativa, dialogada sobre 0 significado da data e sua importancia.
2° momento: Aula expositiva de imagens na sala de aula.
3° momento: Confeccées de cartazes e exposicao no corredor da escola.

A Proclamacao da Republica Brasileira foi um golpe de Estado politico-militar, ocorrido em 15 de
novembro de 1889, que lnstaurou a forma l‘€pLll'lllLIt1fl£i prcsiclcncialista de governo no Brasil,
encerrando a monarquia constitucional parlamentarista do lmpério e, por conseguinte, destituindo e
deportando 0 entao chefe de estado, imperador D. Pedro ll.
A proclamacao ocorreu na Praca da Aclamacao (atual Praca da R9pUb|lC8), na cidade do Rio de
laneiro, entao capital do lmperio do Brasil, quando um grupo de militares do exército brasileiro,
....ierados pelo marechal Manuel Deodoro da Fonseca, destituiu 0 imperador e assumiu 0 poder no
pais, instituindo um governo provisorio republicano, que se tornaria a Primeira Republica Brasileira.
- Em 1789, a conspiracao denominada lnconfidéncia Mineira nao buscava apenas

a independéncia, mas também a proclamacao de uma repfliblica na Capitania de Minas Gerais,
seguida de uma serie de reformas politicas, economicas e sociais;

- Em 1817, através da Revolucao Pernambucana — unico movlmento separatista do periodo
colonial que ultrapassou a fase conspiratoria e atingiu 0 processo revolucionario de tomada do
poder — Pernambuco teve governo provisorio por 75 dias;m[2]

- Em 1824, Pernambuco e outras provincias do Nordeste brasileiro (territorios que peitenceram
outrora a provincia pernambucana) criaram o movlmento independentista conhecido
como Confederacao do Equador, igualmente republicano, considerado a principal reacao contra
a tendéncia absolutista e a politica centralizadora do governo de D. Pedro l;[3]

- Em 1839, na esteira da Revolucao Farroupilha, proclamaram-se a Republica Rio-Grandense e
a Republlca Juliana, respectivamente no Rio Grande do Sui e em Santa Catarina.
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Comemoracao Consciencia Negra
Somos seres diferentes nas caracteristicas, mas iguais nos valores. A escola desenvolve
varias comemoracoes ao longo do ano, conforme o planejamento realizado coletivamente.
Com esta atividade, os alunos buscaram mostrar um ao outro 0 valor de cada um,
reconhecendo as diferencas raciais e valorizando cada ser humano.

r ~1.1.,.,1,..1_r1...,.1~,,, ,,_ V 11, 1, 1 , _ v,_.LP M. 1
‘ 7 ii ‘,

.1.,.»r, i

117 _. :1
\'E§-"f ' j,;~' '1‘. -‘

—-—*—"T'\L“:;‘i‘."4T.:?1!'b_
: \ L

Corrego Paraiso, S/N, Zona Rural, Ecoporanga-ES
(27) 9.9805-0893 / cef“faecoporanga@gmail.com

l

,~ 'l'lLZl



»\

Atividade desenvolvida com as turmas, relembrando a historia do nosso Estado, a Nossa
Terra. Na culminancia, os alunos apresentaram teatros, parodias e cartazes.

l l

l
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ATIVIDADES DIVERSIFICADAS COM JOGOS EDUCATIVOS ‘
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Atividade Pratica Orientada na Propriedade \"\—-”/
Apos serem orientados em sala de aula, os estudantes foram para a proprledade excultar
na pratica tudo que aprenderam na aula teorica, vivenciando teoria e pratica. Os
estudantes fizeram a limpeza do espaco, apos fizeram os canteiros para semeadura.
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Pratica Orientada na Propriedade Escolar
Turmas envolvidas: 7° e 9° ano.
Apos serem orientados em sala de aula, os estudantes foram para a propriedade excultar na pratica
tudo que aprendeu na aula teorica. Os estudantes fizeram a limpeza do espaco, apés fizeram os
canteiros para semeadura.
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Nesse momento os estudantes, realizaram os canteiros, logo apés semearam coentro e alface.
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Pratica Orientada na Propriedade Escolar

Neste momento os alunos, orientados pelos professores,
horta e a colheita de verduras.
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Plano de Estudo '4

O Plano de Estudo (PE) é um instrumento pedagogico da Pedagogia da Alternancia (PA).
Os alunos sac orientados pelos professores acompanhantes de turma. Ao longo do
trimestre realizam varias atividades, como producao de questionarios, entrevistas,
producao de textos e ilustracoes e apresentacoes diversas (teatro, mlstica, parodies,
cartazes, etc.). Ao final, entregam um trabalho intltulado Caderno da Realidade (CR).
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Plano de Estudo Familia
Plano de Estudo da turma do 6° Ano

Confecgées de Cartazes, Mistica, Teatro

Podemos perceber que do inicio do século XIX ate os dias de hoje houve grandes modificacées na
instituicao familia.
A sociedade moderna caracteriza-se por grandes mudancas nos campos da economia, da politica e
da cultura, afetando significativamente todos os aspectos da existéncia pessoal e social. Essas
mudancas repercutem foitemente na vida familiar, desde 0 modelo de formacao ate 0 provedor do
sustento, entre outros aspectos.
Hoje, entende-se por familia um grupo de pessoas identificado nao somente por lacos sanguineos1
mas também por compromissos em comum, que vivam num mesmo lar. Nao identificamos uma

,milia somente como pal, mae e filhos. A realidade e outra. Temos multas criancas abandonadas
pelo pal ou mae, criadas pelos avos ou tios. Temos maes solteiras com a funcao também de pal,
apesar de, na realidade, nao poderem substitui-lo por completo.
Temos também o caso do pal sem a presenca da mae, que deixa os filhos a encargo da avo ou da
madrasta, no caso de reconstrucao de vida matrimonial.
lndependentemente de seu perfil, a cooperacao, consideragao de valores, uniao e parceria sac
primordiais em um ambiente familiar, mas 0 essencial e o amor. Nao importa como essa familia de
hoje é formada. O importante é que exista amor entre esses componentes. Vemos exemplos de
alunos que sao criados somente pela avo e nao apresentam problemas comportamentais nem de
aprendizagem, pols o amor estava sempre presente em sua vida. Temos alunos de pais separados
que também nao apresentam grandes problemas, quando na relacao entre os pais ha respeito e
amor ao filho. Temos criancas, por outro lado, com familias aparentemente estruturadas, mas
demonstrando grandes disttirbios comportamentais e de aprendizagem.
A familia continua sendo a base de desenvolvimento de um ser humano. Nao importa se ele e
adotado, se foi criado pelos avos, tios ou ate mesmo por patroes de seus pais. A relacao com a
familia vai repercutir por toda a sua vida.

/211%1
Corrego Paraiso, S/N, Zona Rural, Ecoporanga-ES
(27) 9.9805-0893 / ceffaecoporanga@gmail.com
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Contemplando dos temas abordados nos Pianos de Estudos, os alunos assistiram és
palestras. Essa também é uma prética comum da Pedagogia da Alternéncia (PA).
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Projeto Final

Os alunos foram orientados pelos professores acompanhantes de turma ao longo do
trimestre. No final, apresentam aos colegas e professores os resultados alcangados. Esta
atividade é uma pratica comum na Pedagogia da Alternancia (PA). O Projeto Final é um
instrumento da PA.

Objetivos:
- Compreender criticamente a realidade local, indicando alternativa para superar desafios;
- Promover interligagao e interagao entre os saberes vivencial popular e os saberes
instituidos, respondendo as questées da realidade, visando uma agao transformadora
consciente da pessoa e do meio.
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Apresentacao dos alunos sobre a Pedagogia da - < ncia

A apresentagao foi realizada pelas turmas do 6° e 8° ano, mostrando aos presentes
alguns elementos da Pedagogia da Alternancia (PA).

Carrego Paraiso, S/N, Zona Rural, Ecoporanga-ES
(27) 9.9805-0893 / ceffaecoporanga@gmail.com
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Estudo dos professores/monitores ~-M

Orientados pela equipe da Secretarla Municipal de Educagao, a equipe gestora da escola
organizou e realizou 0 estudo com os professores. Esse é um momento importante para a
troca de vivéncias e 0 aperfeigoamento profissional.
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1 — IDENTIFICAQAO DA INSTITUIQAO ESCOLAR

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL “FAMlL|A RURAL DE ECOPORANGA" —

E.M.E.F.F.R.E

ENDEREQO: Rodovia Ecoporanga X Barra de Sao Francisco - Km 05

,8 Ecoporanga — ES - CEP 29850-000

Telefone: (27) 99805-0893

E-mail: ceffaecoporanga@gmail.com

CDDIGO DO INEP: 32068395

ENTIDADE MANTENEDORA: Prefeitura Municipal de Ecoporanga — ES

PARCERIA: Associacao da Escola “Familia Rural de Ecoporanga” — ES

CNPJ da Associacao: 01.206910/0001-98

ATO DE CRIAQ/10: N° 1488 de 01 de abril de 1996, alterado pela Portaria N° O45/02, passando
a ser Escola Municipal de Ensino Fundamental "Familia Rural de Ecoporanga"
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2- DESDE A SUA FUNDAQAO A EMEFFRE TEVE OS SEGUINTES DIRETORES:

o Vanderley Bento Amorim — Marco e 1996 a Dezembro de 1996;

o Mirailde Alves de Oliveira — Janeiro de 1997 a Dezembro de 2000;

o Sandra Vieira Roas — Janeiro de 2001 a Dezembro de 2003;

0 Leaci Vieira Onofre — Janeiro de 2004 a Julho de 2004;

0 Delton de Almeida Matos — Agosto de 2004 a Julho de 2005;

o Zenilda Vieira da Silva Costa — Agosto de 2005 a Dezembro de 2007;

0 Catiane de Araujo Franca Roas — Janeiro de 2008 a Dezembro de 2008;

o Sandra Vieira Roas - Janeiro de 2009 a Dezembro de 2010;

o Jardel Carnielli Roas — Janeiro de 2011 a Dezembro de 2014.

0 Paulo Ferreira de Oiiveira- Janeiro de 2015 até dezembro 2015.

o Janielly Calais Araujo Lopes - Janeiro de 2016 até 01 de marco de 2016.

0 Lilian Camargo de Matos Carnielli - Marco de 2016 até a dezembro de 2017.

0 Joao Batista Neto: Fevereiro de 2018 até 29 de junho de 2018

~ Marcilene Pereira de Almeida: 02 de julho de 2018 até a presente data.
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3- APRESENTAQAO

A Escola Municipal de Ensino Fundamental “Familia Rural de Ecoporanga" (EMEFFRE) tem por
finalidade a promocao integral da pessoa humana e o desenvolvimento da cultura por meio de
suas acoes pedagogicas, técnicas e comunitarias inerentes aos interesses do homem do campo,
principalmente no que concerne a elevacao do agricultor no ponto de vista religioso, intelectual,
técnico e economico.

Por meio desta formacao integral associada ao mundo do trabalho e a partir das experiéncias dos
educandos, a EMEFFRE busca propiciar aos adolescentes e jovens uma formacao de qualidade
que lhes permitem descobrir sua vocacao e desenvolver 0 seu projeto de vida junto com sua
familia e no meio em que vivem, abrindo as possibilidades de insercao profissional e
empreendedora com sucesso e dignidade no campo, como agente de transformacao no meio
rural. Com esta formacao em conjunto com suas familias a EMEFFRE busca a promocao e o
desenvolvimento local e sustentavel.

O modelo de “Escola Familia" define-se como uma instituigao educativa em que se reunem
agricultores, pais, professores, comunidades, alunos e entidades, todos voltados a “promocao do
homem", ao “crescimento humano da comunidade" e ao “desenvolvimento técnico-economico do
meio".

Estas afirmacoes sac motivadoras no momento de planejarmos as atividades pedagogicas,
economico-administrativas, tecnicas e comunitarias da escola. Assim, entendendo 0 Projeto como
um trabalho de preparacao, uma planificagao das atividades a serem desenvolvidas, somos
sabedores que situacoes novas aparecerao, e ai precisaremos estar prontos a enfrenta-las com
coeréncia na certeza de realizarmos um bom trabalho.
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4 — HISTDRICO I REALIDADE DA ESCOLA

No ano de 1995 (mil novecentos e noventa e cinco) com o incentivo do Prefeito Municipal, Sr.
Francisco Roberto Figueiredo Gomes, que conhecendo a Pedagogia das Escolas Familias
interessou-se em implantar no municipio de Ecoporanga uma escola que trabalhasse a
Pedagogia da Alternéncia. Assim, juntamente com a comunidade Corrego Osvaldo Cruz e
Paraiso, deram inicio ao processo de implantacao desta escola, comecando neste ano a
construcao de um prédio. Nesta época cinco professores, Angela Maria Costa, Gilberto Santana
Pereira, Mirailde Alves de Oliveira, Sandra Vieira Roas e Wanderlei Bento Amorin foram para 0
municipio de Piuma fazer 0 curso da Pedagogia da Alternancia. Em 25 (vinte e cinco) de marco
de 1996 (mil novecentos e noventa e seis), iniciaram-se as aulas com uma turma de 25 (vinte e
cinco) alunos na 5“ (quinta) série, aumentando uma turma a cada ano.

Atualmente, existem quatro turmas de sexto ao nono ano, com oito monitores que trabalham com
a Pedagogia de Alternéncia, que consiste na organizacao da formacao em espacos e tempos
diferenciados, alternados em periodos no centro educativo e em periodo no meio socio-
profissional familiar, variando sua duracao de acordo com as peculiaridades de cada regiéo.

Portanto, o regime de alteméncia desenvolve-se em trés momentos integrados, que conjuguem
um itinerario com um processo de aprendizagem, explicito da seguinte forma:

Primeiro Momento - No meio socio-profissional familiar onde acontecem pesquisas e obsen/acao
da realidade (busca dos saberes e experiéncias);

Segundo Momento — No ambiente escolar onde se realiza reflexoes, problematizacéo e
aprofundamento (sistematizacao do conhecimento);

Terceiro Momento - De volta ao meio familiar o educando aplica seus conhecimentos na pratica,
realiza novas experiéncias e pesquisa (confronto dos saberes teorico e dos saberes praticos).

Neste sistema pedagogico o processo de ensino e aprendizagem desenvolve-se a partir das
experiéncias e da realidade concreta dos educandos, em que 0 meio socio-profissional é o eixo
principal desta proposta pedagogica.

A clientela da escola é constituida prioritariamente de adolescentes e jovens oriundos do espaco
rural, dos diferentes segmentos, havendo um peso maior para os filhos de pequenos e médios
agricultores. Atendem-se também alunos do meio urbano que se comprometem ao trabalho
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As acoes educativas da escola sao desenvolvidas por uma equipe de educadores, denominados
"monitores" com uma formacao especifica em Pedagogia de Alternancia, que se dedicam em
tempo integral para proporcionar aos jovens uma educacao de qualidade. Sao profissionais
preparados para 0 trabalho em equipe e acompanhamento dos alunos em todas as etapas de sua
formacao.

A escola e administrada por uma associacao de pais e colaboradores da mesma e tem um Termo
de fomento com a Prefeitura para pagamento de funcionarios. Funciona com no maximo 150
(cento e vinte) educandos, na faixa-etaria de 11 (onze) a 18 (dezoito) anos, do 6° (sexto) ao 9°
(nono) ano, contando com 08 (oito) professores (sendo que, dentre estes oito, um responde pela
Secretarla, um pela Coordenacao Administrativa, um pela Coordenacao Agropecuaria e um pela
Coordenacao Pedagogica), trés serventes e um trabalhador bracal.

O ato de criacao municipal foi registrado sob 0 Decreto N° 1488 de 01 de abril de 1996 sendo
Escola Municipal de Primeiro e Segundo Graus "Familia Rural de Ecoporanga” e tendo como
entidade mantenedora a Prefeitura Municipal de Ecoporanga. Foi alterado pela Portaria N°
045/02, passando a ser Escola Municipal de Ensino Fundamental “Familia Rural de Ecoporanga”.
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5- o ESPACO FiSlCO
O espaco fisico é dividido em dois prédios, que sao caracterizados em Ala l e Ala ll.

ALAL tem uma cozinha, uma varanda, dois dormitories masculinos, um quarto para os monitores;
dois dormitorios femininos um quarto para os monitores, um banheiro em cada dormitorio, um
refeitorio.

ALA ll: uma biblioteca, uma secretaria, duas salas de aula, uma sala de professores, um
laboratorio de informatica, um banheiro social, um sanitario masculino, um sanitario feminino, um
quarto para os monitores, um almoxarifados, uma sala de arte, sala mais Educacao e uma sala
nedagogica/Agropecuaria.

A escola tem uma area de cinco hectares onde produz hortalicas, frutas, cafe, feijao, amendoim,
mandioca, milho, maracuja, area de reflorestamento, jardim e horta medicinal, contando com uma
pocilga e um aviario (quando pode).

5.1- INFRA-ESTRUTURA

5.1.1— SALAS DE AULA1 5,85 M X 7,30 M

02 salas de aula

o paredes: 157,80 m2

0 teto: 85,41 m’

o porta de madeira: 2,10 m x 0,80 m

0 02 janelas de vidro cada sala: 1,65 m x 2,00 m

o 02 quadros negros em cada sala: 1,00 m x 3,00 m

0 01 ventilador de teto

~ 08 lampadas fluorescentes
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5.1.2 — SALA DE PROFESSORES: 5,85 M X 7,30 M

paredes: 78,90 m’

teto: 42,70 m2

porta de madeira: 2,10 m x 0,80 m

O2 janelas de vidro: 1,65 m x 2,00 m

02 quadro negro cada sala: 1,00 m x 3,00

08 lampadas fluorescentes

01 mesa de granito com 08 cadeiras

01 bancada de granito anexada na parede

O1 telefone celular

03 armérios verticals com 04 divisorias com trancas

5.1.3 LABORATDRIO DE INFORMATICA: 5,85 M X 7,30 M

paredes: 78,90 m2

teto: 42,70 m’

porta de madeira: 2,10 m x 0,80 m

02 janelas de vidro: 1,65 m x 2,00 m

01 quadro negro na sala: 1,00 m x 3,00 m

01 ventilador de teto

08 lémpadas fluorescentes

05 computadores e 01 impressora
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O5 cadeiras

01 ar condicionado

01 mesa de granito

Bancadas de granito instaladas nas paredes

5.1.34 B|BL|0TECAI 5,85 M X 7,30 M

paredes: 78,90 m2

teto: 42,70 m2

porta de madeira: 2,10 m x 0,80 m

02 janelas de vidro: 1,65 m x 2,00 m

08 lampadas fluorescentes

10 prateleiras de aco com 05 divisorias cada

Mini-biblioteca da EMBRAPA

02 mesas com 08 cadeiras para estudos

01 armario de arquivo

5.1.5 SECRETARIA: 4,00 M X 3,00 M

paredes: 42,00 m‘

teto: 12,00 m2

porta de madeira: 2,10 m x 0,80 m

01 janela de vidro: 1,65 m x 2,00 m

02 lampadas fluorescentes
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01 computador com 02 impressoras

01 mesa com 06 gavetas e 03 cadeiras

03 armarios de arquivo

O2 armarios verticals com 04 divisorias com trancas

5.1.6 SANITARIOS MASCULINO E FEMININO: (02 SANITARIOS) — ALA ll:

paredes: 92,00 m’

teto: 18,00 ml

porta de madeira: 2,10

02 sanitarios e 02 pias

01 bascula em cada sa

paredes: 18,00 m2

teto: 2,25 m’

porta de madeira: 2,10

m x 0,80 m

nitario

5.1.7 BANHEIRO SOCIAL - ALA ll:

m x0,80 m

01 vaso sanitario, 01 pia e 01 chuveiro

01 bascula
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5.1.8 COMODO DOS MONITORES:

paredes: 42,00 m2

teto: 12,00 m’

porta de madeira: 2,10 m x 0,80 m

01 janela de vidro: 1,65 m x 2,00 m

02 lampadas fluorescentes

01 armario com 04 divisorias

5.1.9 - ALMOXARIFADO:

paredes: 53,10m2

teto: 17,55m*'

porta de madeira: 2,10 m x 0,80 m

01 janela de vidro: 1,65 m x 2,00 m

02 lampadas fluorescentes

01 armario de madeira tipo balcao com 02 divisorias

01 tanque e O1 pia

paredes: 492,60 m2

teto: 225,70 m2

02 portoes de grade

5.1.10 CORREDOR
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5.1.11— ALOJAMENTO MASCULINO E FEMININO:

O4 quartos: 5,00 m x 5,00 m (02 feminino e 02 masculino)

paredes: 240,00 m’

teto: 100,00 m2

porta de madeira em cada quarto: 2,10 m x 0,80 m

01 janela de vidro cada quarto: 1,65 m x 2,00 m

04 lampadas fluorescentes em cada quarto

01 ventilador de teto e 01 tufao em cada quarto

07 beliches em cada quarto feminino

08 beliches em cada quarto masculino

5.1.12 BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DOS ALOJAMENTOS - ALA I:

banheiro no alojamento feminino e 01 banheiro no alojamento masculino:

paredes: 165,60 m’

teto: 46,40 m2

porta de madeira: 2,10 m x 0,80 m

03 basculas em cada banheiro

03 sanitarios em cada banheiro

02 pias em cada banheiro

03 chuveiros em cada banheiro
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5.1.13 COZINHA: 7,50 M X 3,00 M

paredes: 63,00 m2

teto: 22,50 m2

02 portas de madeira: 2,10 m x 0,80 m

03 basculas em cada banheiro

01 pia

01 frizer horizontal

02 geladeiras

01 fogao com 02 fogareiros

01 fogao com 04 fogareiros

01 liquidificador industrial

01 batedeira industrial

01 armario com 06 portas e 03 gavetas

5.1.14 DISPENSA 2,50 M X 3,00 M

paredes: 33,00 m2

teto: 7,50 m2

01 porta de madeira: 2,10 m x 0,80 m

01 bascula em cada banheiro

prateleiras de madeira anexadas a parede
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5.1.15 - REFEITDRIO: 6,15 M X 10,20 M

paredes: 101,00 m2

teto: 66,30 m2

02 portas de madeira: 2,10 m x 0,80 m

02 janelas de vidro: 1,65 m x 2,00 m

06 mesas de granito com 02 bancos cada

01 suporte para televisao e 01 televisao conectada a antena.

s.1.1s- AREA EXTERNA TOTAL (oos DOIS PREDIOS)

paredes: 364,00 m’

5.1.11 - TOTAL DE AREA:

area de paredes: 2100,80 m2

area de tetos: 743,70 mg

area total: 2844,50 ml
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6 — FINALIDADES E OBJETIVOS DA INSTITUIQAO

A EMEF "Familia Rural de Ecoporanga" busca a vaiorizacao do adolescente e jovem do campo,
no contexto de sua familia e comunidade, resgatando os principios éticos, morals e civicos,
observando a capacidade de aprender a partir da pesquisa de sua propria realidade, sendo assim
trabalha com a Pedagogia da Alternancia em que os educandos permanecem uma semana na
escola e a outra semana com a sua familia em casa. Durante o ano letivo existem vinte e uma
sessoes escolares e vinte e uma sessées estadias.Com um dia letivo onde os estudantes

-realizam atividades cie retorno antes das ferias na qual os acompanhantes de turma sao
responsaveis para aplicar o referido tema: Para 0 ano de dois mil e dezoito os estudantes irao
desenvolver o tema Bullying (as quatros turmas estao na escola no mesmo dia para a colocacao
em comum do tema abordado).

A escola se preocupa com a qualidade cio ensino oferecido a sua clientela e tem como finalidades
educativas promover aos educandos e educadores atitudes como:

1 - Formar um cidadao com consciéncia critica nas dimensées sociais, economicas, ambientais,
culturais e politica;

2 - Engajar e valorizar educador e educando para que goste, acredite e respeite os valores da
cultura do agricultor;

3 — Desenvolver uma atitude de valorizacao, cuidado e responsabilidade individual e coletiva em
relacao a sexualidade;

4 - Oportunizar acoes de autonomia, cooperacao e sentido de co-responsabilidade no processo
de desenvolvimento individual e coletivo;

5 - Facilitar a aplicacao pratica dos conhecimentos acumulados;

6- Sistematizar as acoes pedagogicas da escola em consonancia com as novas diretrizes legals e
as mudancas sociais no mundo contemporaneo;

7 - Oferecer parametros para que o professor elabore uma pratica pedagogica compativel com
sua clientela e comunidade;

8 — Promover uma educacao pratica em coeréncia com a educacao teorica, visando o
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aprimoramento do educando no meio familiar e comunitario;

9 — Enriquecer a aprendizagem constante, com a informacao da propria realidade para que 0
educando entenda desde cedo que a escola o prepara para atuar na realidade, para modifica-la
na medida em que, como pessoas humanas, ele também assuma o processo;

10 — Oferecer uma avaliacao condizente, proporcionando ao educando seu desenvolvimento
cognitivo, afetivo, psicomotor, prevalecendo o aspecto qualitativo sobre o quantitativo.

A Escola oferece do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental da Educacao Basica em periodo
integral, sendo que em cada semana estao na sessao escola duas turmas e as outras duas estao

pa sessao familiar, deste modo 0 sexto e oitavo ano sempre alternarao no mesmo periodo assim
como sétimo e nono ano. A Escola tem uma capacidade para setenta estudantes por sessao
escolar, de acordo com 0 Regimento Municipal de Ecoporanga e o Regimento da Escola Familia.
Destes alunos para o regime de internato comporta apenas 30 meninas e 30 meninos. (somente
para os alunos da zona rural com mais de trés quilometros da escola.

7- DOS SERVICOS COMPLEMENTARES DE APOIO PEDAGDGICO

A escola é uma instituicao que recebe a incumbéncia de nao apenas ensinar a ler, mas fazer com
que o educando adquira o habito da leitura e nao mais perca a condicao de leitor. A biblioteca é o
espaco onde 0 educando mantém contato com a lingua literaria e materna de nossa lingua. Na
EMEFFRE tera objetivo de despertar a criatividade proporcionando-lhe prazer e fazendo com que
ele transforme num leitor com uma visao de mundo que em muito ultrapasse o pequeno mundo
em que vive.

Aprimorar a linguagem a nivel individual e coletivo, possibilitando a pesquisa, a reflexao critica, o
questionamento, enfim, expandir as oportunidades de acesso ao saber, visando buscar uma
mudanca social.
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8- DA ORGANIZACAO

- O ensino fundamental na Escola Familia Ecoporanga esta organizado em Alternancia que
consiste na distribuicao do tempo em periodos regulares de estudos na escola alternados com
periodos regulares de estudos no meio familiar socio profissional.

9- DA EDUCACAO DO CAMPO

-A educacao do campo, compreendida como a mediacao didatica entre o conjunto de
conhecimentos que instituem o curriculo da Educacao Basica, face aos objetivos da educacao
nacional, e aqueles que emanam da realidade campesina em suas facetas geograficas ,
economica, ambiental e cultural, ocorre na Escola Familia Ecoporanga orientada por quatro
aspectos essenciais:

~ Proposta curricular e metodologias sintonizadas com os desafios da realidade do campo,
do mundo do trabalho e da cultura local;

- Organizacao escolar propria, incluindo adequacao do calendario escolar as fases do ciclo
agricola e as condicoes climaticas;

¢ Mediacao entre campo e cidade, observando aspectos sociologicos e tendéncias
socioeconomicas do processo de desenvolvimento local e regional;

o Preparacao do educando para, na vida adulta, optar pela vida no campo ou na cidade,
como cidadao conhecedor das peculiaridades socio-politicas e culturais que constituem
esses espacos.

0 lncentivar professores e demais membros da comunidade a participarem do processo
educacional com espirito livre e consciente;

~ Garantir a perfeita observancia da boa convivéncia na unidade escolar.
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10 - D0 ANO LETIVO E DA CARGA HORARIA

Art. O trabalho escolar anual contemplas os itens abaixo.

Art a ano letivo é estruturado anualmente por 21 sessoes regulares na escola, alternadas com 21
sessoes regulares no meio familiar socio profissional, cumpuntando emicaajisessao 5 dias letivos,
comexcessesao as semanas que ha feriados , totalizando anualmente , no minlmo 200 dlas
letivos e\a;cFaga‘*l1orarialminlma para 0 curso vigente com hora aula de 60 minutos.

O trabalho escolar obedece a orlentacao anual, a que estabelecera:

o Calendario Escolar e Organizacao Curricular, aprovado pela Superlntendéncia Regional
em cada ano (ou pela Secretarla Municipal de Educacao), conforme orientacées
especiflcas do setor responsavei por estes documentos;

11-CALENDARIO ESCOLAR

~ A Escola Municipal de Ensino Fundamental “Familia Rural de Ecoporanga" tem previsto
em seu calendario escolar, etapas letivas na escola, na familia, visitas de estudo, férlas,
recesso escolar, comemoracées civicas e religiosas, avaliacao de convlvéncia, habilidade,
aprendizagem e auto - avaliacao, recuperacao final, visitas as familias e estudos especiais
de recuperacao, conforme exlgéncias estabelecidas pela legislacao de ensino vigente.

o De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96, artlgo 24 paragrafo l, a Escola
oferece a carga horaria minima de 800 (oitocentas) horas, distribuidas por um minlmo de
200 (duzentos) dlas de efetivo trabalho escolar, excluindo o tempo resen/ado aos exames
finals, quando houver.

- Aulas, teorlcas-pratlcas na propriedade da escola;

o Atividades extracurriculares e de carater social, cultural, clvlco, artistico, desportlvo,
rellgioso, de lazer, visando a promocao e lntegracao da Escola com a familia e comunidade;

o Visitas e viagens de estudo em localidades diversas, com 0 objetivo de contextualizar e
aperfeicoar o conhecimento.

As escolas familias por sua modalidade de ensino e educacao, baseadas na alternancia Vida-
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Escola e sua orientacao para o meio rural, tem seu ano letivo independente do ano civil, com
sessées alternadas de aula na escola e de trabalho no meio no qual o aluno esta inserido.

O ano letivo é estruturado com no minlmo vinte e uma sessoes escolares semanais de
funcionamento, com quarenta horas cada sessao, comblnadas com a alternancla de uma semana
de permanéncla na familia e comunidade.

Trabalhando com series finals do Ensino Fundamental sexto ao nono ano, 0 curso mlnistrado pela
escola tem a duragao de quatro anos escolares e compreende anualmente, o minlmo de
oltocentas horas de atividades e duzentos dias letivos na escola e na familia.

12 - Do CURRiCULO
A proposta pedagoglca da escola é elaborada de acordo com pareceres e resolucoes especificas,
considerando os aspectos reglonais e locais, adequando-se as reais necessidades e interesses
cla populacao rural.

A organizacao curricular do Ensino Fundamental consta de discipllnas previstas na legislacao
vigente, com respectlvas cargas horarlas, sendo a parte diversiflcada destinada as peculiaridades
locais, aprovadas pelo orgao proprio do sistema.

A parte diverslficada consta das seguintes disclplinas: Agricultura e Zootecnla, e os instrumentos
pedagogicos: Caderno da Realidade, Plano de estudo, Avaliacao coletiva, Caderno de
Acompanhamento, Avaliacao de habilidades, Avaliacao de Convlvéncia, Avaliacao de
Aprendizagem, Caderno de Trabalho Pratico, Mini-Cursos, Seroes, Vida de Grupo, Alternancia,
Vislta as Familias, Aulas Teorlcas e Praticas, Viagem de Estudos, Estaglo e Associacao de
Alunos, Atividades de retorno, sao algumas formas de trabalhar a parte social e cultural do
educando dentro da Pedagogia da Alternancla.

13 - DA AVALIACAO
Educar é fazer ato de sujeito, é problematizar o mundo em que vlvemos para superar as
constantes contradicces, comprometendo-se com esse mundo para recrla-lo. Portanto a
avaliacao é essencial na educacao. Nesta perspectiva, o processo avallatlvo da escola tem como
objetivo:
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o Transformar cada avallaoao dentro da perspectiva de construcao de conhecimento tanto
dos alunos, como dos agentes educadores que estao diretamente envolvldos com a
educacao de adolescentes e jovens;

o Demonstrar confianca na posslbllidade dos alunos construirem suas proprias verdades
com valorizacao de suas manifestacoes e interesses proprios;

o Dlnamizar as oportunidades de acao reflexao, num acompanhamento da equipe de
monitores, familias dos alunos e dos proprios educandos;

0 Capacltar os alunos e os monitores a estarem num dlscurso livre e com autonomia para
refletirem sobre os problemas da vida de internato, vida de grupo, buscando uma acao
coletiva para solucionar tais dlficuldades;

o Colaborar na analise de principios da pedagogia llbertadora da Escola Familia e
consclentizadora das diferencas sociais e culturais, tornando os alunos critlcos e
partlclpativos, inseridos no seu contexto social e politico a qual pertence a familia;

o Buscar uma acao coletiva entre os alunos, pais, monitores, assoclacao e outros agentes
educacionals dentro dos principios da cooperacao e consciéncia critica sobre os trabalhos

desenvoivldos pela EMEF "Famllia Rural de Ecoporanga” no decorrer do ano onde a
responsabilidade seja de todos e de cada um.

13.1- AVALIAQAO DE APRENDIZAGEM (DAS DISCIPLINAS)

Cada discipllna apllcara durante o trimestre no minlmo trés modalidades de avaliacao
(distribuidos entre duas provas e um trabalho) para avaliar a aprendizagem de cada aluno no
conteudo trabalhado. Caso o aluno nao atlnja sessenta por cento do aprendizado na modalidade
de provas sera feito um trabalho de recuperacao paralela, ofereclda obrigatoriamente ao longo
dos trimestres letivos.

Observacao: No primeiro e segundo trimestres as avallacces de conteudo valerao 20 (vinte)
pontos e no terceiro trimestre 26 (vinte e seis) pontos, isso porque os demais pontos sao
atribuidos através dos outros aspectos pedagogicos especlflcos da escola, como Plano de
Estudo, Caderno da Realidade, Avaliacao Coletlva, Avaliacao de Habilldade e Convivéncla,
Pratica Orientada na propriedade e Caderno de Acompanhamento.
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O estudante é promovido a serie subsequente se obtlver no final do ano letivo:

~’ Frequéncia minima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para
aprovacao e resultado final igual ou superior a média sessenta;

~/ Frequéncia minima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para
aprovacao e resultado final igual ou superior a média sessenta, apos estudos de
recuperacao.

./

Izscala de pontuacao:

Primeiro Trlmestre = 30 (trlnta pontos) I média = 18 (dezoito);

Segundo Trlmestre = 30 (trlnta pontos) I média = 18 (dezoito);

Terceiro Trlmestre = 40 (quarenta pontos) I média = 24 (vinte e quatro)

13.1.2 — RECUPERACAO

A recuperacao paralela deve ser realizada apos a avaliacao imediatamente a constatacao
de que os resultados nao foram igual ou superior a media de sessenta por cento ao valor
da avaliacao;

O aluno que ao final do periodo letivo, nao atingir em determinada disciplina a média
minima de sessenta por cento para aprovacao é submetido aos trabalhos de recuperacao
final, levados a efeito pela escola, apos cumprimento do ano letivo;

O aluno é submetido a recuperacao paralela e final, em quantas areas do conhecimento
e/ou dlsciplinas que se fizerem necessarias;

A Escola deve comunlcar aos pais, por escrito, os componentes curriculares em que o
aluno flcou submetido de recuperacao final, os procedimentos relativos a esses estudos,
bem como 0 periodo de reallzacao;

O aluno que nao comparecer na data prevista para a realizacao dos estudos de
recuperacao, é considerado reprovado, salvo os casos prevlstos na legislacao;
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~ O aluno amparado pela legislacao deve apresentar as justlficativas a Escola, no prazo
maximo de quarenta e oito horas apos a data prevista, para que seja marcada uma
segunda chamada.

Observacao: As avaiiacoes de recuperacao final tém um valor de cem pontos, onde 0 aluno deve
obter no minlmo sessenta por cento, ou seja, sessenta pontos para ser considerado aprovado.

_ 1s.1.s- DA MATRiCULA
Matricula e o registro do aluno na unidade escolar e oficializa a sua participacao como membro
da comunidade escolar.

Para efetivacao da matricula, exige-se o compromisso de vida perante as regras da escola.

No ato da matricula se faz necessario a presenca dos pais ou responsavel, para a assinatura do
contrato de formacao. O responsavel que for fazer a matricula devera levar uma procuracao
simples, passada pelos pais para que o possa representar como responsavel do aluno, este
devera ter acima de dezoito anos.

A matricula de alunos no ensino fundamental é felta mediante a apresentacao da seguinte
documentacao:

0 Comprovante de Residéncia(talao de energia).

o Copia do cartao do SUS. -

0 Cartao de vacinas.

0 Copia do registro de nascimento.

0 Historico escolar.

.

O numero de alunos por turma é estabelecido conforme a leglslacao especlflca e o
espaco fisico, a fim de que possa permitir um atendimento de forma individuallzada
e coletiva, compatlvel ao Plano de Formacao da Pedagogia da Alternancia e de
acordo com o reglmento Municipal Art. 195 N° ill, onde diz/; 6 ao 9 ano — 35
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educandos por turma.

F

Observacao: Os pals ou responsavels tem um prazo de quinze dias para apresentar toda a
documentacao exiglda pela escola, uitrapassado o prazo o aluno se ausentara da escola ate que
sua sltuacao se regularize.

14- TRANSFERENCIA
A transferéncia do aluno para a escola far-se-a pela Base Nacional Comum e, com observancia
Jos principios e normas baixadas pelo Conselho Estadual de Educacao.

A divergéncia de curriculo em relacao as matérias da pane diversificada pela escola ou pela
escola de origem, nao constituira impedimento para aceitacao de matricula, porque ao aceltar
alunos transferidos com insuficiéncia de estudos em dlsciplinas do curriculo adotado pela Escola
Familia Rural, é apresentada assisténcia necessaria a sua complementacao curricular (é 0
ajustamento do aluno transferido de outro mlnistrado pela escola de destino).

A transferéncia do aluno para outro estabelecimento sera requerlda pelo aluno, se maior, ou pelo
responsavel, se menor.

A transferéncia sera concedida em qualquer epoca do ano letivo, nao cabendo responsabilidade a
escola pelas dlficuldades de adaptacao de situacao escolar do aluno no estabelecimento para o
qual se transferlr.

A escola so aceitara transferéncia se houver vagas em sala de aula e dormitorios.

A escola podera aceltar a matricula, em carater condicional, pelo prazo de quinze dias mediante a
apresentacao de declaracao provisoria de transferéncia expedida pela escola de origem de
acordo as normas do sistema de ensino.

Esgotando o prazo mencionado acima, a matricula condiclonal sera tomada sem efeito se 0 aluno
nao apresentar documentacao de transferencia, salvo se sua expedicao estiver pendente de
decisao de autoridade superior de ensino.
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~15- CLASSIFICACAO E RECLASSIFICACAO DE ALUNOS

A escola posiclonara 0 aluno na serie ou etapa adequada ou de acordo com outras formas de
organizacao da estrutura de ensino, segundo o seu nivel de conhecimento e desempenho.

A classificacao podera ocorrer através de:

o Promocao - para aqueles alunos que cursaram, com aproveltamento, a série ou fase
anterior, na propria unidade de ensino;

o Transferéncia - para aqueles alunos procedentes de outras unidades de ensino;

o Avaliacao - para aqueles alunos sem aprovacao de estudos anteriores, observando-se o
Regimento Comum das Escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado do Espirito Santo
(artigo cento e dezenove) e LDB (artigo vinte quatro, Lei nove mil trezentos e noventa e
quatro barra noventa e seis).

A reclassificacao é o processo pelo qual a unidade de ensino, em qualquer época do ano letivo,
avaliar 0 grau de experiéncia do educando transferido, proveniente de outras unidades de ensino,
situados no pals ou no exterior, que adota em formas diferenciadas de organizagao da Educacao
Basica, a fim de encaminha-lo ao ano/série ou etapa de estudos compatlvel com sua experiéncia
e desenvolvimento, independentemente dos registros contidos no seu historico escolar (artigo
cento e vinte e dois do Regimento Comum das Escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado
do Espirito Santo e LDB nove mil trezentos e noventa e quatro barra noventa e seis , artigo vinte
e trés).

Na reclassiflcacao, devem ser considerados os componentes curriculares da base nacional
comum e adotados os mesmos procedimentos da classificacao. (artigo cento e vinte e trés do
Regimento Comum das Escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado do Espirito Santo).

o Proposta apresentada pelo Conselho de Classe, tendo por base os resultados avaliativos;

0 Requerimento do proprio aluno, se maior, ou pelo responsavel, se menor.

A reclassificacao de aluno acima cltada ocorrera:

o Ate 0 final do primeiro Trlmestre letivo para os alunos da propria escola;

v Em qualquer época do ano do periodo letivo para aluno recebido por transferéncia.
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16- FREQUENCIA
O controle de frequéncia fica a cargo da escola com forme o disposto no seu reglmento e nas
normas do respectivo sistema cle ensino, exiglda a frequéncia minima de setenta e cinco por
cento do total de horas letivas para aprovacao (LDB nove mil trezentos e noventa e quatro barra
noventa e seis, artigo vinte e quatro, VI).

Segundo o artigo cento e onze do Regimento Comum das Escolas da Rede Estadual de Ensino
do Estado do Espirito Santo, em qualquer nivel/etapa de ensino, é assegurado ao educando que
.presentar lmpedimento de frequéncia, amparado por legislacao especifica (enfermos, gestantes,

militares e outros), o direito a tratamento especial, como forma alternativa de cumprimento da
carga horaria e das avaliacoes que atendam os mlnimos exigidos para a promocao.

Este tratamento especial consiste em proporcionar estudos e atividades para execucao em casa,
enquanto durar lmpedimento de frequéncia as aulas. Desconsiderar as faltas para efeito de
promocao, embora registradas no diario de classe.

Observacao: Sera considerado aprovado em cada disciplina ou area de conhecimento, para fins
de promocao, o aluno que tiver alcancado frequéncia minima de setenta e cinco por cento da
carga horaria total e obtido, no minlmo, sessenta por cento dos pontos a serem distribuldos
durante o ano letivo.

17- ACAO COMUNITARIA
o periodo de trabalho na familia ea vivencia na comunidade é uma forma de consolidar
informacoes trazidas da vida para a Escola, tornando esse meio, instrumentos pedagogicos, pols
cabe a familia o acompanhamento e parte da avaliacao do processo educativo do aluno, bem
como colaborar na elaboracao da Plano de Estudo, que é desenvolvldo no periodo vivido na
familia;

18- ALTERNANCIA
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Alternancia é 0 periodo onde 0 aluno desenvolve as atividades do caderno da realidade, como:
plano de estudo, atividades das disciplinas da base nacional comum e as complementares ,
palestra, visita de estudo, experiéncias agricolas, viagem de estudo e atividades relacionadas a
area de ensino, familiar e comunitaria.

19- ASPECTOS PEDAGOGICOS
Todas as ac;6es da Escola Familia Rural séo utilizadas de forma que sirvam como instrumentos
pedagégicos. Desta forma para 0 ano letivo de dois mil e dezoito, serao prioridades dentro do

specto pedagégico:

v O trabalho interno e externo junto aos alunos;

0 O trabalho externo junto as familias;

o O ambiente educativo da escola.

20- DOS INSTRUMENTOS PEDAGOGICOS

20.1 - AVALIAQ/10 COLETIVA

Sera felta no final de cada trimestre, para sistematizagao dos temas geradores. Os alunos
desenvolvem trabalhos por meio de teatros, cartazes, parédias entre outros. O valor atribuido é
de zero a dois, nota dada pelos acompanhantes de turma em conjunto, levando em consideragao
os critérios de avaliagzao:

o Aprofundamento do tema - 0,5 (meio) ponto;

0 interesse dos alunos — 0,5 (meio) ponto;

0 Participagao na elaboragzao da avaliagao - 0,5 (meio) ponto;

o Apresentagao - 0,5 (meio) ponto.
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20.1.1 — AVALIAQAO DO PLANO DE ESTUDO E DO CADERNO DA REALIDADE

E um instrumento de alternéncia e do piano de curso. Através dele se faz a integragao da vida
com a Escola, criando no aluno o habito de ligar a reflexao/agao e de praticar a experiéncia para
a sistematizagao cientifica. Seré avaliado no final do primeiro e segundo trimestre. No terceiro
trimestre sera realizado o Projeto de avaliagao final, orientados pelos monitores responsaveis por
cada turma, tendo esse instrumento, 0 valor de trés pontos, seguido os oritérios avaliativos;

Plano de Estudo: ( Valor 3,0 pontos)

o COl'lT8Cld0 — de acordo com as respostas;

~ llustragao e criatividade;

0 Estética;

Caderno da Realidade: (Valor 1,0 ponto). é um documento que recolhe analises feitas com pais;
pessoas da comunidade e os monitores sobre os problemas, atividades da familia e comunidade.
Permite ao jovem descobrir aspectos novos de sua vida familiar e comunitaria. Ajuda a tomada de
consciéncia e a uma particular percepgao de vida cotidiana, formagao geral e inicio para a
discussao em familia de realidade e orientagao profissional. E uma pasta preta pasta catalogo):

Os Pianos de Estudo, ampliados, organizados, com esquema, desenhos, croquis, fotografias, etc.
Aprofundamento dos Pianos de Estudo, disoussoes realizadas na escola, referente a realidade do
aluno.

. No periodo que passam na escola e em casa, confeccionam na pasta, todas as perguntas e
sintese do plano de estudo, O caderno da realidade pode ter arquivado todas as pesquisas do
aluno desde o sexto ano. Tendo esse instrumento, 0 valor de um ponto, seguindo os critérios
avafiafivos:

0 Caligrafia;

o Estética;

o Organizagao.
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Critérios a serem avaliados no PL.

Organizar a pasta conforme a folha entregue pelos acompanhantes de turma.

Fazer margens 2cm por 1 cm. (Fazer a margem de acordo com o modelo.)

Podem ser feitos desenhos nas capas, desde que esteja de acordo com 0 tema abordado.

Ter capricho com a pasta em geral.

Fazer com uma cor so de caneta. ( preta ou azul)

Utilizar a folha de Iinhas, para a escrita saia no rumo certo.

Desmanchar totalmente as linhas feitas a lapis.

Melhorar e/ou executar a escrita legivel.( Melhorar a caligrafia.)

Fazer as atividades nas datas estipuladas pelos acompanhantes de turma.

Responder as perguntas com clareza.

Recolher as assinaturas dos entrevistados (as)

Nao rasurar as folhas entrevistadas.

Fazer a redacao de acordo comas perguntas e respostas. ( contendo: comego, meio e fim)

Melhorar a concordéncia na redaoao.

Melhorar a escrita na redagao.

Fazer e colorir as ilustragoes de acordo com 0 contetldo do P E e com as respostas
obtidas apos as entrevistas.

Colocar a folha da sintese entrega pelo acompanhantes de turma.

Retirar folhas de trabalhos de outras disciplinas da pasta, deixar somente o Plano de
Estudo.

Ter mais capricho com 0 trabalho. Nao rasurar, nao amassar, nao molhar, nao sujar, 0
CR.
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20.1.2 — AVALIAQAO DE HABlLlDADES- ( Valor 2,0 pontos)

Sera felta uma avaliacao no primeiro trimestre. Aluno, pais e monitores farao a avaliacao no
Caderno de Acompanhamento (C.A), dando uma nota com valor numérico de zero a dois
somando as mesmas e dividindo por trés. Caso alguma das partes fique sem fazer, sera atribuida
nota zero.

Esta avaliacao tem o sentido de apreciar a capacidade de fazer as atividades préticas, tanto na
escola, como na sessao familiar.

20.1.3 — AVALIAQAO DE CONVIVENCIA-( Valor 2,0 pontos)

Sera feita uma avaliacao no final do ( Valor 2,0 pontos). Aluno, pais e monitores farao a avaliacao
no caderno de acompanhamento, atribuindo uma nota com valor numérico de zero a dois,
somando as mesmas e dividindo por trés, caso alguma das partes fique sem fazer, sera atribuida
nota zero.

Essa avaliagao tem o sentido de apreciar o desenvolvimento das atitudes do aluno frente ao
relacionamento social, na familia, escola e comunidade.

20.1.4 - AVALIAQAO DE APRENDIZAGEM-( Valor 2,0 pontos)

Sera feita uma avaliacao no terceiro trimestre. Alunos, pais e monitores farao a avaliacao no
Caderno de Acompanhamento, dando uma nota com valor numérico de zero a dois, somando as
mesmas e dividindo por trés, caso alguma das partes fique sem fazer sera, atribuida nota zero.

Essa avaliaoao tem o sentido de apreciar o desenvolvimento dos conhecimentos e idéias, em
todas as atividades pedagogicas da Escola.
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20.1.5 - AvAL|AcAo FINAL (Projeto Final) - (VALOR 10,0 PONTOS)
Os alunos farao um projeto de conclusao, com temas relacionados com os Pianos de Estudo de
cada série, podendo ser técnico ou social. No primeiro ciclo o projeto nao consta de
embasamento teorico, ao contrario do segundo ciclo. Esse projeto sera avaliado pelos
responsavels de turma, observando os critérios de avaliacéo:

0 Apresentacao: 04 (quatro) pontos;

o Estética: 02 (dois) pontos;

0 Aprofundamento do tema: 04 (quatro) pontos.

20.1.6 PLANO DE ESTUDO (P.E.)
E um importante instrumento na pedagogia da alternancia e no piano de curso, pois através dele
os educandos fazem comparacoes com a realidade cotidiana, com agzoes e experiéncias, fazendo
novas interrogacoes, observagoes e pesquisas. Serao trabalhados em cada turma os seguintes
plano de estudo (P.E.).
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Objetivo Temas de lnterferéncia
Estudos

1° Trlmestre
A Familia

- Compreender a
importancia da participacao
familiar nas atividades
desenvolvidas no meio
rural e urbano;
- Reconhecer a Terra como
fonte de luta, resisténcia e
vida da familia camponesa;
- Refietir sobre a
necessidade de
conservacao da Terra e dos
recursos naturais;
- Resgatar as origens e
valores culturais da familia
camponesa e urbana;
- Refletir sobre as mudangas
ocorridas na estrutura
familiar no tempo e espago;
- Conhecer os tipos de
familia.

- A terra em que - Paiestra sobre a
trabalhamos; reestruturaoao
- A nossa familia; familiar.
- A nossa moradia. - Responsabilidade,

valores éticos e
morais.

2° Trlmestre
Alimentagao e

Saude

- Reconhecer a nutricao
como fator de controle de
pragas e cloengas;
- Conhecer as funcoes
bioiogicas dos nutrientes
nos animais e vegetais;

- Alimentagao das - Paiestra sobre
piantasecriacoes; valor nutritivo clos
- A nossa alimentos e
aiimentaoao e aiimentacao
nossa saude. saudavei

(organicos).
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- Reconhecer na
aiimentacao saudavei o
fator indispensavel a boa
qualidade de vida;
- Reiacionar os problemas
sociais com deficiéncia
aiimentar;
- Analisar as mudancas
ocorridas nos costumes
aiimentares.

1 I

3° Trlmestre
Projeto Final

- Compreender
criticamente a realidade
local, indicando alternativa
para superar desafios;
- Promover interligaoao e
interagao entre os saberes
vivencial popular e os
saberes instituidos,
respondendo as questoes
da realidade, visando uma
acao transformadora
consciente da pessoa e do
meio.

_ S.t _ _ ..
l uacao Apresentacao

problema da sua para a comunidade
casa ou da sua escolar.
comunidade.

7° Ano
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5°‘Ir

Gerad Estudos
OI’

ema Objetivo Temas de _- lifirferéncia

1° Trimestre
Comunidade

e o Clima

- Refletir sobre o
funcionamento da sociedade
a partir da realidade local e
perceber a importéncia da
participaoao de cada
individuo no processo
historico;
- Resgatar a historia da
comunidade e identificar os
aspectos geograficos da
comunidade;
- Refletir sobre as formas de
organizacao e a importancia
para a vida da comunidade;
- Analisar a funcao dos
iideres
comunitarios, quem sao e
que tipo de forca possuem.
- Perceber a maneira que o
clima interfere na vida do
homem e na comunidade.
- Analisar os fatores e as
mudancas ciimaticas
ocorridas na comunidade;
- Refletir sobre as técnicas
de uso e conservagao da
agua;
- Perceber a importancia da

- Historia e
organizaoao da
comunidade;
- Exodo rural;
- Formacao da
associacao;
- A utiiizacao da
agua.

- Paiestra
sobre a
importancia da
associacao e
permanéncia
do homem do
campo.
- Paiestra sobre a
influéncia do homem no
clima e sua permanéncia
no campo.
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agjua c-omo fonte de vida do
camponés e da
humanidade;

2° Trlmestre
Os Meios de
Transporte e
Comunicacao

- Refletir sobre os tipos,
evolucao e importancia dos
meios de transporte e
comunicacao existente na
comunidade;
- Analisar a impoitancia dos
meios de transporte e
comunicacao para o
desenvolvimento do meio.

A utiiizagao dos
meios de
comunicaoao e
transporte.

- Influéncia na
familia e
comunidade;

- Evoluoao.

- Paiestra com
autoescola - primeiros
socorros e diregzao
defensiva;

- Visitar os propriedades
que utilizam meios de
comunicaoao
aiternativos.

3° Trimestre
Projeto Final

- Compreender criticamente
a realidade local, indicando
alternativa para superar
desafios;
- Promover interiigacao e
interacao entre os saberes
vivencial popular e os
saberes instituidos,
respondendo as questoes
da realidade, visando uma
acao transformadora
consciente da pessoa e do
meio.

- Situacao
problema da sua
casa ou da sua
comunidade.

- Apresentacao para a
comunidade escoiar.



." 1/ “I

“fur.
.1 _\-, II“ -'3

3"
~ _-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENT F_m_m,, ____ 5; ;_ -1 :-

"FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA" " — " ca‘-*
Entidade Mantenedora: Prefeitura Municipal de Ecopor 9i1i_;£i_'iA!.: if 1'1 . (

L»

Rodovia Ecoporanga X Barra de S50 Francisco - k 0§,,_ _ "/ qfl $

AAto do Crlacao: Decreto n°. 1488 do 01/04/1996 \_ _// L " “LT”
Alterado pela Portaria n°. 045/02 \

8° Ano

Gerador Estudos

Tema Objetivo Temas de lnterferéncia

1° Trimestre
Reproducao

~ Proporclonar 0 conhecimento -
dos diversos tipos, funcao e
técnicas de reproducao, bem
como, analisar os seus
impactos cientificos, sociais,
politicos e econémicos;
- Compreender a f
transformacao bioiogica do ser
humano, buscando refietir os
tabus e preconceitos sobre
sexualidade.

A reproducao
humana;
- A reproducao
das plantas e
criacoes;
- O planejamento
amiliar.

- Paiestra sobre
sexualidade.

2° Trimestre
Culturas e
Criacoes

- Analisar as cuituras e
criacoes de auto-sustentacao
da regiao, destacando a sua
viabilidade e importancia
para a agricultura familiar.

- As principais
cuituras e criacoes
cuitivadas em
nossa regiao;

- Paiestra sobre a
integracao das
cuituras e criacoes e
sua importancia
economica - social
para a regiao.

3° Trimestre
Projeto Final

- Compreender criticamente a
realidade local, indicando
aiternativa para superar
desafios;
- Promover interiigacao e
interacao entre os saberes
vivencial popular e os
saberes instituidos,
respondendo as questoes da
realidade, visando uma acao

- Situacao
problema da sua
casa ou da sua
comunidade.

- Apresentacao para
a comunidade
escolar.
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ora consciente da
pessoa e do meio.

 1 I i i I i | I
y -

9° Ano

Tema Gerador Objetivo Temas de Estudos lnterferéncia
' 1° Trimestre

lndustria, Comércio
e Associagao

- Analisar a importancia da
agroindtistria como fonte
economica e de aproveitamento
da matéria prima na economia
familiar;
- Perceber as reiacoes
comerciais, as etapas da
comerciaiizacao dos prod utos,
os mercados e os agentes
envolvldos no processo da
comercializacao.

- A industrializacao e
comercializacao dos
nossos produtos.

- Visita a
uma
ll'1dUSti'ia
caseira.

2° Trimestre
Estagio

~ Adquirir maior conhecimento
em experiéncias técnicas ou
sociais;
- Conhecer organizacao de
trabalhos na agricultura,
pecuaria e outros profissionais
que forem escolhidos.

- O estagio sera
realizado de acordo
coma realidade do
aluno, desde que
contempie os pianos
de estudos e a
vivéncia na escola.

Apresentacao
para a
comunidade
escolar.
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- sender criticamente a - Situacao problema da
realidade local, indicando sua casa ou da sua
alternativa para superar comunidade.
desafios;
- Promover interligacao e
interacao entre os saberes
vivencial popular e os saberes
instituidos, respondendo as
questoes da realidade,
visando uma acao
transformadora consciente da
pessoa e do meio.
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Apresentacao
para a
comunidade
escoiar.

22- VIAGEM DE ESTUDO

Havendo possibilidade os alunos do sexto, sétimo, oitavo e nono ano, alguns pais de alunos,
agricuitores e iiderancas, farao viagens de estudo com objetivo de conhecer experiéncias, e a fim
de possibiiitar melhoria em sua pratica agricola, bem como conhecer a parte historica e cultural.
Essas viagens serao de acordo com o piano de estudo, convénios e parcerias realizadas entre a
escola e outras entidades

23- AULAS TEORICAS E PRATICAS
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As aulas teoricas e praticas serao ministradas pelo monitor responsavel, tomando como base o
tema gerador, o piano de curso organico e as necessidades dos alunos.

24 - MINI-CURSOS

Os mini cursos serao desenvoividos de acordo com as possibiiidades da EMEFFRE e com as
necessidades dos alunos. A duracao de cada mini curso sera prevista em funcao dos mesmos.
Esses cursos serao realizados nos horarios de aula e nas atividades extraciasse, como trabalho
pratico. Dando énfase aos pianos de estudos, sendo um no primeiro semestre e o outro no

agundo semestre. Os cursos serao ministrados pelos monitores e voluntarios.

25- AMBIENTE EDUCATIVO E VIDA DE GRUPO

No mundo agitado em que vlvemos marcados pela massificacao, é urgente que se criem espacos
para que a pessoa humana possa desabrochar, a caminho de sua plenitude; espacos onde se
busque ultrapassar as formas de relacionamento marcadas pela mascara, pelos mecanismos
inconscientes pela competicao e pela dominacao.

O objetivo principal de vida de grupo é fazer acontecer através da vivéncia grupai, um clima de
liberdade, responsabilidade, de aceitacao, de diaiogo, de encontro, de comunicacao e de
comunhao entre as pessoas.

o Trabaihar junto aos alunos no sentido de conservar e meihorar o ambiente;

0 Fazer cartazes sobre a metodologia da escola;

0 Fazer cartazes com datas de aniversarios dos alunos;

o Organizar dormitorios;

0 Auto ~ organizacao dos alunos (esportes, tarefas diarias e seroes livres);

o Organizar as salas de aula, melhorando o ambiente.

26- — EVENTOS, PALESTRAS E ENCONTROS

Objetivando valorizar os acontecimentos mais significativos de onde esta inserida, a escola
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quando convidada e de acordo com as possibiiidades participara de todos esses momentos.
Participacao esta que conforme a atividade em realizacao podera ser através de monitores,
alunos, pais e associacao e outros que fazem parte do contexto da escola. Além de participar a
escola procura promover eventos visando a participacao de toda a comunidade, bem como a
formacao de todos os participantes.

Para dois mil e dezoito os eventos de relevancia na escola sao:

o Palestras relacionadas aos pianos de estudo;

0 Visitas de estudo.

o Formacao das Familias.

v Reunioes.

o Assembleia de pais

Na montagem e execucao das referidas atividades, a Escola tentara a co-participacao da
Prefeitura, Secretarla Municipal de Educacao, Secretarla Municipal cle Agricultura, Associacao da
Escola, educandos, pais dos educandos e outras entidades e comércio.

A reaiizacao da festa da escola é acompanhada de varios objetivos considerados importantes
para a vida da escola, como:

0 Favorecer uma maior integracao comunitaria;

0 lncentivar a cultura do povo;

v Favorecer a relacao escola — comunidade;

0 Arrecadar recursos para a manutencao da escola.

Esta prevista para ser realizada, geraimente, nos meses de julho a agosto. A programacéo sera
definlda em equipe com antecedéncia.

27- VIDA DE GRUPO

No mundo agitado em que vivemos marcados pela massificacao, é urgente que se criem
espacos para que a pessoa humana possa desabrochar, a caminho de sua plenitude;



I. ..
/. 1.0“ "N '* E. \fix‘ ~31 -

,7:-' ii IS iv 7.]. "%;\
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA ,;.,uL,',;,“__ “ F1. 1*:

“FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA" " “ *--~-- .' *
Rodovia Ecoporanga X Barra do Sac Francisco - km _05.._. _ _ / “‘ __

Entidade Mantenedora: Prefeitura Municipal de Ecoporan\ga;;§ __ _ ~(
Ato de Crlacaoz Decreto n°. 1488 do 01/04/1996 " fl/-' ._ ’*‘~_*_"""‘ ,

Alterado pela Portaria n°. 045/02 ““' "'

espacos onde se busque ultrapassar as formas de relacionamento marcadas pela
mascara, pelos mecanismos inconscientes pela competicao e pela dominacao.

O objetivo principal de vida de grupo é fazer acontecer através da vivéncia grupai, um
clima de iiberdade, responsabilidade, de aceitacao, de dialogo, de encontro, de
comunicacao e de comunhao entre as pessoas.

A vida de grupo na Escola sera baseada nas normas de convivéncia grupai feitas pelos
alunos, monitores e pais, reglmento interno e fiiosofia da escola.

A escola proporcionara aos alunos momentos de preparacao para a funcao de
coordenador, que tera a cada sessao.

-4 n

28- AQAO COMUNITARIA

E uma das areas de atuacao da Escola Familia, uma vez que a escola procura caminhar visando
nao somente o aluno como também a familia e a comunidade onde o mesmo esta inserido. A
finalidade desta acao e o fortalecimento da familia e comunidade nos niveis social, técnico e
economico.

De todas as atividades que compreendem esta acao, serao prioridades para o ano de dois mil e
dezoito

0 Atividades Cuiturais: Arraiazinho, ieilao, quermesse, torneio, campeonato.

o Aniversério da escola;

o Arraia do Furundum

29- SERDES

Na vida interna( alunos da zona rural que dormem na escola) e em casa( alunos da zona urbana
que vao embora todos os dias) da escola os educandos, além de seu momento de estudo
individual e de grupo, durante, aproximadamente, sete horas por dia, cuidam do ambiente escolar
como se estivessem em sua propria casa, trabalham na pequena propriedade e realizam
atividades como manter limpo todo o ambiente educativo e de internato, lavar as ioucas, arrumar
as mesas, brincar, etc.
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Durante 0 periodo noturno, participam junto com os monitores de seroes e m
nos quais sao debatidas questoes curriculares iigadas aos temas dos pa
outros assuntos que surgiram durante as aulas e fora deias que despe

casa com os pais,
nos de estudos ou
rtaram interesse e

curiosidade, como misticas, temas transversais, projetos, dinamicas, entre outras.

Os seroes tém a duracao de uma hora (inicio as vinte horas e término as vinte e uma horas na
escola) em casa ( vac e acordo com auto organizacao da familia) e sao registrados pautas, de
segunda a quinta - feira.

- 30- RELACAO COM AS FAMILIAS

Os pais devem participar de todo o processo de educacao dos filhos. Os monitores reaiizarao em
cada familia uma visita por ano como forma de reconhecimento da realidade,

de coleta de dados
sobre o aluno, de acompanhamento e de orientacao educativa do aluno e da familia,
principalmente no ambito agricola.

Para a realizacao dessas visitas a escola contara com recursos da Associacao da escola com a
moto e o petroieo.

As visitas serao registradas em fichas apropriadas, nas quais sao relacionados as familias visitas
e os assuntos abordados. Para uma melhor praticidade desta atividade sera elaborado um
cronograma de visita as familias.

31- PROJETOS
Todos os monitores estao envolvldos na reaiizacao das tarefas planejadas em cada projeto. A
maioria das atividades tem o objetivo de levar 0 grupo a descobrir resp
materials, frequentemente, no desenvolvimento do projeto, surgem novas ostas ou construir

questoes e novaspropostas podem ser incluidas no planejamento. Neste ano serao desenvoividos os projetos
relacionados abaixo. Para os anos seguintes, os projetos podem ser alterados, de acordo com as
propostas elencadas no planejamento anual.

> 1° Trimestre

~ Prato Limpo e Consumo Consciente
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e Hanseniase — ultimo domingo de Janeiro)

0 Cancer — ( 04 fevereiro )

0 Tuberculose —(24 de marco)

- Conscientizacao contra o Bullying — (20/03)

> 2° Trimestre

0 Higiene

o Dia do Meio Ambiente (05 de junho)

0 Combate as Drogas e ao Tabaco: ( 29 de agosto)

> 3° Trimestre

- Semana da Pétria -( 07 de setembro)

o Dengue - 02/12

Humanizacao do Transito - ( 25 de setembro)

o Familia - (08 de dezembro)

0 Combate a AIDS — (01/12)

32- — DATAS COMEMORATIVAS

envolver monitores, alunos, pais e associacao para as
comemoracoes. Tendo como ob'et' I ' "
ITIBSITIHS.

1 IVO a va orizacao das datas e resgate das cuituras das

0 Volta as Aulas (primeira sessao de cada turma) — Acompanhantes de turma;

0 Carnavai;
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Dia internacionai da Mulher — (08/03)

Dia da Escola (mural) —(15/03)

Dia da agua -(22/03)

Dia do Circo - (27/03)

Pascoa

Dia do Munlcipio - (09/04)

Conservacao do Solo — (15/04)

Dia do indio - (19/04)

Tiradentes - (21/04)

Descobrimento do Brasil — (22/04)

Dia do Trabalho- (01/O5)

Dia do Trabalhador Rural - (25/05)

Dia das Maes — (2° domingo de maio)

Colonizacao do Solo Espirito Santense - ( 23/05)

Dia das Bandeira - ( 30/05)

Festa Junina — Equipe de monitores

Dia dos motoristas - (25/07)

Dia dos avos - ( 26/07) Ja

Dia do Estudante-( 11/08)

Folciore - ( 22 de agosto)

Dia dos Pals — (2° domingo de agosto)

Dia da Arvore — (21/09)

Dia do idoso- ( 01/10)

Dia das Criancas — (12/10)
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o Dia da Consciencia Negra -( 20 de novembro)

0 Saude bucal - 25/10)

o Proclamacao da Repubiica —(15/1 1)

. Natal- (25/12)

13.15 — TEMAS TRANSVERSAIS:

v Sexualidade e género

o Vida familiar e social

o Direitos das criancas e dos adolescentes

o Direitos dos idosos

o Prevencao do meio ambiente

0 Educacao para o consumo

o Educacao fiscal

o Educacao para o transito

o Trabalho

0 Ciéncia e tecnoiogia

o Diversidade cultural

(Sac trabalhados articulados com os conteudos, conforme Resolucao CNE N°. 07, de
14/12/2010 que fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove
anos)
(Os conteudos referentes a Historia e Cultura Afro-Brasileira e dos Povos lndigenas serao
ministrados no ambito de todo o curriculo escolar conforme a Lei n°. 11.645/2008.
- Os conteudos referentes a Miiisica serao ministrados no componente curricular Arte,
conforme a Lei 11.769/2008).
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i33- — AVALIACAO DOS TRABALHOS EM EQUIPES

A equipe de monitores e a equipe de apoio se reunirao no final de cada trimestre para avaliar o
desenvolvimento dos trabalhos em cada setor da escola, dividido e subdividido pelos setores
administrativo, pedagogico e agropecuario.

34- AVALIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL “FAMILlA RURAL

DE ECOPORANGA"
No final do ano letivo, a equipe de monitores e a Associacao da escola se reunirao para realizar
"ma avaiiacao de todos os setores da unidade educativa, pedagogica, administrativa e
agropecuaria. Neste mesmo momento irao tracar os novos pianos e projetos para o novo ano
letivo.

Na assembleia final da escola sera felta uma avaliacao do periodo letivo que se encerra e
apresentam propostas e sugestoes para o novo ano letivo. Todos os pais sac convidados para a
assembleia final.

35 — VIDEO — ESCOLA I DVDI DATA-SHOW / CAIXA DE SOM

Funcao video-escola: colaborar na exploracao dos conteudos dos programas, ampliando sua
visao em relacao ao tema tratado e facilitando a articulacao com o curriculo escolar, enfocando a
interdisciplinaridade, possibilitando aos educandos um maior conhecimento teorico-pratico dos
conteudos estudados.

36 — TELEVISAO
Funcao: utiiizar para video, lazer dos alunos e realizarem trabalhos com programas
apresentados.

A vida de grupo na Escola sera baseada nas normas de convivéncia grupai feitas pelos alunos,
monitores e pais, reglmento interno e filosofia da escola.

A escola proporcionara aos alunos momentos de preparacao para a funcao de coordenador, que
tera a cada sessao.
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37 - AMBIENTE EDUCATIVO
O ambiente educativo da sede da EMEFFRE é todo o espaco atingido pela acao educativa. E um
ambiente que se assemelha em quase todos os aspectos, ao ambiente da vida cotidiana dos
educandos, suas familias e comunidade. E constituido de uma pequena propriedade agricola com
cinco hectares, na qual existem construcoes, tem como objetivo possibiiitar a realizacao de
praticas agricoias adequadas ao ambiente da regiao; proporcionar um ambiente educativo
comunitario e um sistema escolar onde dé condicoes de desenvolver estudos teoricos e praticos,
bem como atividades culturais e esportivas.

Enfim, é o espaco que permite a sistematizacao da pedagogia da aiternancia.

38 — BIBLIOTECA
A escola é uma instituicao que recebe a incumbéncia de nao apenas ensinar a ler, mas fazer com
que 0 educando adquira o habito da leitura e nao mais perca a condicao de leitor. A biblioteca é o
espaco onde o educando mantém contato com a lingua literaria e materna de nossa lingua. Na
EMEFFRE tera objetivo de despertar a criatividade proporcionando-lhe prazer e fazendo com que
ele transforme num leitor com uma visao de mundo que em muito ultrapasse o pequeno mundo
em que vive.

Aprimorar a linguagem a nivel individual e coletivo, possibilitando a pesquisa, a refiexao critica, o
questionamento, enfim, expandir as oportunidades de acesso ao saber, visando buscar uma
mudanca social.

Neste ano pretende-se:

o Manter o controle de empréstimos dos livros aos alunos através de fichas individuals de
cada um;

0 Catalogar e registrar os livros existentes na biblioteca e os que forem adquiridos.

39 - REUNIAO PEDAGOGICA I ADMINISTRATIVA / AGROPECUARIA

inseridos numa sociedade dividida, desiguai, necessitamos deixar de sermos um deposito de
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informacoes para nos colocarmos como seres critlcos, organizativos e refiexivos. Para tanto, é
indispensavei que a equipe de operadores encontre espacos e se dedique especificamente nao
apenas como obrigacao, mas como seres que visam o bem comum igualitario e que podera ser
alcancado com a existéncia de posicionamento critico e atos responsavels.

Esse espaco assim chamado de reuniao funcionara ordinariamente das sete e meia as nove
horas, as segundas-feiras e tem como objetivo assegurar a execucao do planejamento
pedagogico, administrativo e agropecuario, bem como, programar a sessao de cada turma de
educandos, distribuir tarefas, horarios, dinamica dos trabalhos, discutir o piano de estudo, piano
de curso, folha de observacao, curriculo, paiestras, visita as familias, vida de grupo, enfim, tudo o
que diz respeito a metodologia e Pedagogia da Aiternancia da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Familia Rural de Ecoporanga.

Para que aconteca esta reuniao os Coordenadores (Administrativo, Pedagogico e Agropecuario)
se reunirao na sessao anterior, pianejando em conjunto e fazendo a pauta da reuniao das
segundas-feiras.

40- SETOR AGROPECUARIO
Obietivo Geral:

o Criar condicoes, que permitam ac educando acompanhar na pratica o que aprende
teoricamente na saia de aula e ter espaco na escola como na familia para viver em
contato com o ambiente.

Obietivos Especificos:

9 Oportunizar os alunos na preparaoao do solo, plantio, cultivo, tratos culturais e colheitas.

0 Desenvolver atividades na propriedade na qual forneca alimentos para 0 abastecimento
e consumo interno (alunos, monitores, pais e outros) e externo havendo, sera
comerciaiizado dando retorno para futuros investimentos e ampliacoes da mesma.

Prioridade

0 Ensino pratico-teorico;

o Produtividade;
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Ampliar as atividades: setores de cultura perenes, cuituras anuais e criacoes.

Manutencao dos setores.

40.1 — SETORES
O setor agropecuario esta dividido em trés areas, (horticuitura, cuituras, jardim e horta medicinal)
para que haja um melhor desenvolvimento da propriedade. Os alunos sao distribuldos,
trimestraimente, em cada um desses setores, para que possam aprimorar seus conhecimentos
em todas as areas, sendo orientados por seus monitores, que sac os responsavels pelos setores.

I0 2-m

40.1.2 - HORTICULTURA
Envolver o trabalhador, alunos e responsavel pelo setor.

Explorar diversos tipos de hortaiicas;

intensificar a expioracao visando o abastecimento da escola e o excedente.

Produzir alface, cenoura, beterraba, couve, repolho, brocolis, salsa, coentro, cebolinha,
inhame, abobora, jiio, pepino, pimentao, quiabo e vagem;

Fazer canteiros;

Controlar pragas e doencas;

Fazer sulcos;

Semeadura;

Tratos culturais: capina, desbrota, tutoramento, amarrio, irrigacao, adubacao e
atorreamento;

Produzir e fazer estacas;

Fazer covas;

Colheita.



~~" .1: UL.- . \-’. ._(\. ‘r’ L ,_ .\' “ 4!.-'

"FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA" '3 @0099-.»<> __.
Rodovia Ecoporanga X Barra de Sao Francisco - km 05 -

Alterado pela Portaria n°. 045/02 ""-~---we -'

539*‘

‘L no "1"".-&t'(
-T I SJ -. U _,_ "___i;‘ ____V HESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN Al. ‘-1 -.

Entidade Mantenedora: Prefeitura Municipal do Ecoporanga _ _ 7 (
Ato do Crlacao: Decreto n°. 1488 do 01/04/1996 “~-, ta 2.11 -;'~// L "“;':‘“"‘ ,

40.1.3 - CULTURAS
o Envolver o trabalhador, alunos e responsavel pelo setor.

9 Explorar diversos tipos de cuituras;

0 intensificar a exploracao visando o abastecimento da escola e 0 excedente para
comércio.

Cuituras Anuais e Perenes

o Fazer plantio de mandioca, amendoim, feijao, miiho e maracuja.

o Fazer plantio de ieguminosas.

O

o Controle de pragas e doencas;

o Producao de mudas;

o Colheita, selecao e armazenamento;

o Fazer Plantio de banana e abacaxi;

o Cuidado com as an/ores frutiferas ja existentes e as bananas;

0 Cuidar e renovar o plantio de manga, coco, iaranja, limao e maracuja.

Observacao: Cada cultura devera ser plantada na época apropriada, respeitando as condicées
_climaticas.

40.1 .4- JARDIM E HORTA MEDICINAL
o Podan

o Fazer plantio de plantas ornamentais;

0 implantar a horta medicinal para atender o consumo interno (cha e producao de remédios)

0 Manutencao do reflorestamento.

40.1.5 - FERRAMENTAS

Tratos culturais: desbrota, capina, amarrio, tutoramento, irrigacao e adubacao;
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Estudantes.

9 Organizar o deposito de ferramentas de forma que cada reparticao seja bem utilizada.

9 Fazer limpeza das ferramentas e conserta-las.

9 Terao dois educandos para organizar as ferramentas.

40.1 .e- CRIACOES
9 Adquirir formas de alimentacao aiternativa e barata, aproveitando recursos da propriedade;

9 Criacées de galinhas;

9 Criacao de suinos;

Observacoes:

9 A propriedade funcionara em setores de trabalhos subdivididos;

9 Cada setor tera um monitor responsavel e este fara o controle de producao e despesa;

9 Todo trabalho pratico na propriedade tera a participacao dos alunos e monitores;

9 lncentivar os alunos para o trabalho;

9 A cada trimestre fazer uma avaliacao do trabalho da propriedade;

41- ACAO COMUNITARIA
E uma das areas de atuacao da Escola Familia, uma vez que a escola procura caminhar visando
nao somente o aluno como também a familia e a comunidade onde o mesmo esta inserido. A
finalidade desta acao e o fortalecimento da familia e comunidade nos niveis social, técnico e
econémico.

De todas as atividades que compreendem esta acao, serao prioridades para 0 ano de dois mil e
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9 Atividades Cuiturais: Arraiazinho, leiiao, quermesse, torneio, campeonato.

9 Aniversario da escola;

9 Arraia do Furundum

42 — INFORMATIVO (Pedagogo (a))
O objetivo é fazer circular entre as familias, alunos e comunidades, informacoes que possam vir

_coiaborar com os mesmos, como: educacao, saude, questoes agropecuarias, politica e outros
onsiderados de interesse da comunidade e ainda informacées da escola. Na escola terao

monitores que farao o papel de correspondente no sentido de recoiher informacoes, o que
demanda a necessidade de articular formas de caminhar este trabalho.

O informativo sera feito de acordo com os recursos da escola ou quando for necessario. Sera
confeccionado peio Pedagogo da Escola.

43 - ASSEMBLEIAS
Para favorecer a participacao da comunidade quanto ao acompanhamento e envolvimento em
todo o processo educativo da escola, além das atividades de carater comunitario como festas,

encontros, paiestras, visitas, a escola faz uso das assembleias.

1s assembleias estao previstas para serem realizadas no inicio e final de ano visam a
participacao dos pais, comunidade e associacao afim de apresentagoes e apreciacao do
planejamento das atividades pedagogicas, administrativas, comunitarias e agropecuarias, bem
como, os desafios a serem enfrentados, avaliacao dos trabalhos da escola, sugestées de novas
atividades, orcamento e balancetes, prioridades, enfim, estas assembleias fortaiecem e
favorecem o intercambio escola~comunidade.

44 - RELACIONAMENTO COM ENTIDADES E one/Ros PUBLICOS
Para a Escola Familia Rural o intercambio nao é no ao b tr t

c a s a a, mas seu verdadeiro polo desustentacao do trabalho, meio concreto de vivéncia comunitaria, de crescimento harménico, de
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econémicos.

E muito significativc para a escola fazer com que continue sempre vivo o diaiogo, o pluralismo e a
partilha, bases nas relacoes internas e externas da escola.

Sac varias as formas cu cs metcdcs de se manter um relacionamento. Um dos relacionamentos
mais expressivos sera junto a Prefeitura Municipal de Ecoporanga e seus setores de atuacao,
uma vez que a escola nao tem fins lucrativos, precisando para isso de todo tipo de colaboracao
no sentido de fortalecer 0 trabalho a ser desenvolvldo nas areas pedagcgicas, administrativas e
agropecuarias.

la medida do possivel a escola encaminhara aos diferentes crgacs e entidades pedidas cu
projetos que venham a colaborar com a proposta de trabalho da escola, pensando principalmente
na manutencao da mesma.

Neste sentido, a escola mantera reiacac com toda a comunidade e com todos cs orgacs que
compcem, com o intuito de fortalecer 0 intercambio, no qual destacamos:

9 Prefeitura Municipal de Ecoporanga;

9 Secretarla Municipal de Educacao;

9 Secretarla de Obras e Financas

9 Secretarla Municipal de Transporte;

9 Secretarla Municipal de Agricultura;

9 Setor Municipal de Merenda Escolar;

9 Camara Municipal de Vereadores;

9 Parcquia Sac Jcsé Operaric;

9 incaper;

9 ldaf;

9 Raceffaes;

9 Mepes.

9 Superintendéncia.
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9 Sindicatos;

9 Ministério dc Meio Ambiente;

9 Demais orgaos e entidades locais e reglonais.

45- ASPECTOS: PEDAGDGICO — ADMINISTRATIVO - AGROPECUARIO — SETORES E

TAREFAS
Visandc a perfeita harmonia entre cs setores de trabalho da EMEF "Familia Rural de

L Ecoporanga", estabeleceram-se cs principais objetivos e funcces de cada ccordenacac

Ja organizacao complementares e auxiliares do processo educativos orgac complementares e
auxiliares do processo educativo terac por finalidade :

9 Auxiliar as tarefas educativas criando novas condigées de rendimento do ensino
aprendizagem

9 Estimular a orientacao e acao educativa das familias participandc dos pianos de estudo ,
cadernc da realidade e contribuindo para amaneuntecao da escola

9 lncentivar uma assuncao cada vez maior de responsabilidade das ccmunidades nas
escolas

46- SETOR ADMINISTRATIVO

46.1 - DlRETOR(A)
Dentro desse aspecto, a escola sendo de carater filantropico, visa principalmente a regularidade
no que se refere as despesas de manutencac.

A escola procurara manter relacionamento com toda a comunidade, principalmente com crgao
pt‘/biico e entidades, objetivando a garantia de recursos para a manutencao e desenvolvimento da
escola nos aspectos pedagcgicos, agropecuaric e administrativo. Ccmpreende esses aspectos:
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O cocrdenador da Efre é designado pela AFRE depois de ouvidos cs monitores.

O cocrdenador é o principal responsavel peio bom andamento da escola no seu conjunto,
cabe lhe por essa razac.

a coordenacae administrativa é exercida por um profissionai da equipe docente, em
exercicio no Estabelecimento de Ensino com fcrmacao de nivel superior.

A coordenacae administrativa, nos eventuais impedimentos sac substituidos por um
profissionai da equipe da referida Escola Familia atendendo as exigéncias exigidas ac
titular.

A coordenacae administrativa da escola é indicada pela diretoria da Associacao da escola.

Sac atribuicoes do cocrdenador administrativo (diretor)

Participar das reunices dos ccordenadores administrativos (diretores) das escolas familias,
comunicando as decisées a equipe docente;
Representar a equipe junto a associacao da escola e a mantenedora;
Participar das reunioes da EFRE e acompanhar a administracao da escola
Apresentar a Efre as eleicoes tomadas pela escola.
Promover periodicamente reunices para a programacao e revisao do trabalho.
Garantir a execucao e a eficiéncia do trabalho pianejadc em equipe, ccordenando cs
monitores, alunos equipes de apoio na execucao de suas tarefas.
O cocrdenador como membro responsavel peio planejamento, supervisao, controle e

avaliacao das atividades administrativas e pedagcgicas da escola compete.
Administra, planejar, Organizar, coordenar, ccntroiar e avaliar atividades educacionals
desenvolvidas na unidade escolar junto aos monitores/professores na funcao de suporte
pedagcgicc a dccéncia, docentes e discentes.

A integracao da Escola com as familias e comunidades, incentivando e sensibiiizando para
a participacac na responsabilidade de educar; Ccnvocar a equipe para a reuniao e
ccordena-la;

Dirigir a equipe docente;

Participar de reunices e colocar para a equipe;
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iManter contato ccm orgacs DUDIICOS;

lnformar-se do andamento de todos cs setores da EMEFFRE;

Participar das reuniées dc Conselho Administrativo (Associacac);

Prcvidenciar materials para cs setores da EMEFFRE;

Promover parcerias com a comunidade e diversos orgaos;

Promover com a equipe docente

Representar a escola perante crgacs e/ou autoridades do poder publico e em atividade de
carater civico, social e cultural em consonancia com o Conselho Administrativo
(Asscciacao);

lncentivar as reiacées humanas entre cs professores, alunos, funcionarics e demais
colaboradores da Escola;

lnteressar-se peio aperfeiccamento prcpric, dos funcionarics e colaboradores;

Supervisionar as matriculas de novos alunos;

Assinar juntamente com a secretaric (a) escolar todos os documentos escolares;

Cccrdenar juntamente com o Conselho Administrativo (Associacao) a aquisicac e
administracac dos recursos financeiros da Escola;

Cccrdenar o processo de elabcracao e revisao das normas internas da Escola, com a
participacao do corpo docente e da comunidade escolar;

Divulgar o reglmento da Escola entre professores, pessoal técnicc-administrativo, pais de
alunos e outros elementos da comunidade;

Cccrdenar o processo de eiaboracao e revisao das normas internas da Escola;

Apresentar em Assembleia de pais dos alunos, regularmente matriculadcs, a proposta da
programacac anual das atividades escolares, encaminhandc pcsteriormente aos crgaos
ccmpetentes;

Encaminhar ac setor competente as solicitacoes de licenca do pessoal técnicc e
administrativo;
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9 Promover campanhas e enccntros juntamente com monitores da EMEFFRE;

Zelar pela boa higiene da cozinha, acondicionamentc dos géneros aiimenticios e demais
dependéncias da escola;

Criar condicées de trabalho que contribuam para o melhor desempenho das tarefas,
promovendo reiacoes harménicas entre as pessoas da escola;

Fazer acontecer a pontualidade na entrega dos reiatorios;

Acompanhar o planejamento, calendario e horarios atendendo ac Plano de Curso e a
Proposta Politico Pedagogica; juntamente com a Cccrdenadora Pedagogica, de acordo
com as normas da SMEC , Estado e Raceffaes.
Estar em dia com as leis, as normas e diretrizes do interesse do ensino.
Fazer o reglmento interno da Efre.
Acompanhar internamente cs trabalhos de elaboracac do piano de desenvolvimento da
instituicac- PDI, da proposta politica pedagogica. —PPP, com a participacao da equipe
docente.

Apresentar ema assembleia da associacac escolar, proposta da programacao anual das
atividades escolares.

Garantir c cumprimento do calendario escolar e da grade curricular aprcvados para cada
periodo letivo;

Organizar estudos juntamente com a Cccrdenadora Pedagcgica;

Cumprir e/ou assegurar o cumprimento das disposicoes legals, das diretrizes da politica
educacional e das instrucoes da Secretarla de Educacao, Estado, do Regional das
Associacoes dos Centros Familiares de Formacac em Alternancia do Espirito Santo e da
Uniac Nacional das Escolas Familias Agricoias do Brasil;

Assinar cs pautas

Cumprir e/ou assegurar o cumprimento das dispcsicces legals, contidas neste reglmento.

Organizar/guardar todos cs documentos da Efre.
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46.1 .1- SUPERVISAO ESCOLAR (PEDAGOGO)

O servico de supe/visac sera efetuada pelo cocrdenador pedagcgico dentro dos principios da
alternancia. O cocrdenador pedagcgico e o cocrdenador administrativo deverac promover
durante o ano letivo, enccntros, seminarios, semana de estudos e outras atividades pedagogicas
voitadas para a orientacao, acompanhamento e avaliacac das atividades curriculares da Efre.

Compete ac o cocrdenador pedagogicc:

9 Estar atento a execucao do planejamento, calendario e horarios atendendo ac Plano de
Curso e a Proposta Politico Pedagcgica;

9 Orientar o piano de fcrmacac do educando no que se refere ac Caderno da Realidade,
Piano de Estudo, habilidades, convivéncia e conteudo, tendo em vista cs principios
filcsoficcs e metodologicos da Pedagogia da Alternancia;

9 Responsabiiizar-se pelos processos de acompanhamento da pratica, visitas, técnicas,
cursos, Estagic, atividades complementares, projetos integradcres e

9 Acompanhar o cumprimento das atividade/responsabilidades estabelecidas nas reunioes
pedagcgicas;

9 Discutir e ajustar cs contefi/dos por series nas reunices de programacao semanal tendo por
base cs temas geradores e subtemas;

9 lncentivar a participacao familiar e comunitaria, através do programa de visitas as familias
e ccmunidades;

9 Orientar cs trabalhos da secretaria escolar;
9 Propor melhorias do acervo bibiiografico, de recursos didaticos, para um melhor

desempenho das atividades pedagogicas;
9 Zelar pelo aprcveitamento da vida de grupo como fator de educacao e promocao da

pessoa;
9 Ccnvocar, cocrdenar e dccumentar as reunices pedagogicas e de conselhos avaliativos,

com a finalidade de acompanhar c desempenho das series e o desenvolvimento do curso;
9 Participar da elaboracao da Proposta Poiitica Pedagogica -PPP, do Plano de

Desenvolvimento da instituicao - PDI;
9 Acompanhar a apiicacao didatica metodologia do processo ensino das metodologia e

didaticas utilizadas com cs educandos;
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9 Fazer cumprir junto a Equipe Docente o programa de recuperacao e de ccmplementacao
curricular;

9 Analisar documentos e dar parecer quanto ac aprcveitamento de conhecimento e
experléncias anteriores ac ingressc no curso;

9 Manter a Coordenacac Administrativa(direcao) e a Equipe informadas sobre cs
andamentos das atividades pedagogicas da escola;

9 Fazer cumprir e acompanhar o planejamento de aula realizado pela equipe docente;
9 Executar outras atribuicoes correlatas.

9 Orientar as avaliacfies dos alunos;

9 Orientar o planejamento pedagcgico;

9 Organizar o conseiho de classe e escola;

9 Orientar o processo de interdisciplinaridade;

9 Proporclonar um trabalho integrado com cs pais, alunos, monitores e cocrdenador
administrativo para decisces quanto a problemas disciplinares oriundos na escola;

9 Organizar estudos juntamente com c cocrdenador administrativo;

9 Organizar cs horarios de aulas;

9 Organizar, consen/ar e cocrdenar materials pedagcgiccs;

9 Fazer, Corrigir as pautas assinar juntamente com: professores, secretario(A) e diretcr(a).

46.1 .2- DO SETOR APOIO ADMINISTRATIVO (SECRETARIO (A)

O setor de apoio administrativo da Efre sera constituido pelo secretaric (a) escolar. A secretaria
escolar, orgao encarregado de todo o servico burocratico de cada escola cabe executar e
organizar cs serviccs de escrituracac e arquivo escolar

9 A funcao do secretaric (a) escolar sera exercida pelo monitor da equipe, previamente
designado peio grupo e monitores e a AEFRE.

<
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Secretaria Escolar é executado pelo Secretério Escolar, sob a orientagéo da
Coordenadoria Administragéo Escolar.

-O Secretério Escolar tem como atribuigées

Participar do planejamento e reuniéo da escola, responsabilizando-se, no que coube, pela
sua execugzéo, registrando em atas;
Responder pela escrituragéo e documentagéo, assinado juntamente com o coordenador
administrativo (diretor) os documentos escolares;
Organizar o servigo da Secretarla Escola, concentrando nela toda escrituragéo escolar da
Unidade de Ensino, zelando pela segurangza e autenticidade da documentagéo;
Manter atualizado os registros e documentagtéo escolares, de forma que assegure a
verificagéo de ldentidade de cada estudante, a regularidade e autenticidade da vida
escolar;
Elaborar atas, termos de abenura e encerramento de livros e quadros estatlstico
concernentes éi Escola;
Comunicar é coordenadoria ou a coordenagéo administrativa os casos de educando que
necessitam regularizar sua vida escolar seja quanto é falta de documentagéo,
necessidades de complementagéo curricular ou adequagéo de estudo e outros aspectos
pertinentes, observadas os prazos estabelecidos pela legislagéo em vigor;
Fornecer dados inforrnagées concernentes és suas atividades, quando solicitado;

Manter-se atualizado quanto ao conjunto de leis do interesse do ensino, regulamentos,
ordem de servigos, circulares e resolugées.
Deveréo ser mantida em dias a colegéo de leis, matriculas, declaragées, histéricos,
regulamentos, diretrizes, ordens de servigos. curriculares, resolugées, livro de matricula,
atas de conclusées, fichas individuals dos alunos e outros documentos que forem jugados
de importéncia

46.1 .3 - COORDENAC}/T\O AGROPECUARIA

Obietivos e FUI1Q59SI
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o Orientar a estruturagéo da propriedade junto a equipe;

o Planejar as atividades diérias de comum acordo com a equipe;

o Proporclonar 0 uso da tecnoiogia adequada;

o Mapear toda a propriedade agricola;

o Orientar 0 aproveitamento de recursos na propriedade;

o Organizar o trabalho pratico;

0 Agilizar 0 planejamento da propriedade a curto, médio e longo prazo, junto a equipe;

o Buscar orientaoao técnica;

0 Providenciar matéria orgénica;

0 Programar os trabalhos da propriedade e passar ao trabalhador;

o Fazer defensivo.

47- DOCENTE (DOS MONITORES E SUAS COMPETENCIAS)

As atividades dos monitores sera de acordo com a escolha feita em equipe, sendo responsavel
pelas incumbéncias determinadas. Ministrara a programagao escolar ja estabelecida pela Efre e
Sera responsavel pelas matérias, area de estudos e atividades que lhe serao atribuidas pela
equipe. Devera participar das reunioes, encontros e curso promovidos para sua formagao
permanente, geral e especifica, e se for necessario relatar aos colegas da equipe e a AEFRE.

No exercicio do seu cargo e dele inerentes sao atribuigoes do monitor além das atividades
normals em sala de aula, oficina e campo:

o Orientar e supervisionar o processo educativo e aprendizagem dos alunos

~ lntegrar na vida comunidade-escola
~ Executar tarefas de coordenagoes pedagogicas da Efre, tais como: coordenagéo de areas

de atividades extra curriculares, de recurso e instrumentos e outros.
0 Participar das atividades previstas em normas e pianos da Efre, como: desfile escolar,

festas, homenagens, comemoraooes, formaturas e outros;
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Executar programacao pedagogica do sistema de ensino a nivel de sala de aula, de
oficinas produtivas e de area de manutencao;
Elaborar programas das matérias, disciplinas, areas de estudo e ou atividades,
assessorando pelo Coordenador Geral da EFRE ou por outro técnico;
Colaborar com a Coordenagao da Escola, no sentindo de zelar pelos seu equipamento e
material;
Comparecer com pontualidade ao estabelecimento e rever as aulas com precisao, dentro
dos horarios estabelecidos;
Elaborar no plano fixado, o plano de ensino de disciplina e seu cargo submetendo-se a
apreciagao do Coordenador Pedagogico e do Coordenador Geral da EFRE;
Procurar Desenvolver o maximo possivel das atividades previstas no plano de ensino;
Elaborar relatorios semestrais sobre as atividades desenvolvidas, com sugestoes para
melhoria sistematica do rendimento escolar, no aprimoramento do processo educativo;
Colaborar na formacao moral e civica dos alunos;
Manter com os colegas e demais membros da equipe, colaboragéo indispensavel a
eficiéncia da obra educativa que processa na EFRE;
Corrigir com devido cuidado, os trabalhos escolares e analisar com os alunos os resultados
esclarecendo os erros que tenham cometido e os critérios adotados para avaliagao;
Manter em ordem a escrituragéo das pautas e demais documentos dele exigidos;
Colaborar nas atividades orientaoao dos alunos;
Reunir-se periodicamente para planejar e avaliar os trabalhos;

Comparecer com pontualidade a Escola e reger aulas com precisao, dentro dos horarios
estabelecidos;

Manter com colegas e demais funcionarics, colaboragao indispensavel a eficiéncia do
processo educativo que se desenvolve na escola;

Entregar a coordenagao pedagogica, (antes do conseiho de classe, data determinada pela
coordenacae pedagogica) apos o término dos trimestres e da avaliagao final, a relagao das
notas e frequéncias dos alunos.

Entregar a coordenagao pedagogica a sequéncia didatica.



X ..

-ii-‘Q "»_, xi‘
, -;_ ‘\

3:“ ,1 1 "I \ ‘_. .:;_ it¢___ hAESCOLA MQNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENT ' "' ‘ U
"FAMlLlA RURAL DE ECOPORANGA" »,;-,-,i_t:5uu _,- \ -

Rodovia Ecoporanga X Barra de S30 Franclsco - k ‘O5 . I ;,"
Entidade Mantenedora: Prefeitura Munlclpal de Ecopo anga... _ _ " ~.

Ato de Criaqao: Decreto n°. 1488 de 01/04/1996 ‘" .. ‘.;t'.1l> it 11/1 ‘ '~~_:_--"I ,
Alterado pela Portaria n°. O45/02 '~».._____ /'

0 Zelar pelo patrimonio da Escola e recursos didaticos pedagogicos;

o Respeitar as disposicoes do presente Projeto Politico Pedagogico Regimento e demais
leis.

48- CONTRIBUIQAO DAS EQUIPES
o A Efre sera sob responsabilidade de uma equipe de monitores sendo que um deles

exercera funcao de coordenador administrativo, pedagégico, secretaric e coordenador
rs Q agropecuaric.

v A equipe em conjunto é responsavel pelo andamento da Efre, sendo que cada membro a
responsabilidade mais direta, em setores especificos, de acordo com sua capacidade e
exigéncias; nao so limitando — se as areas de ensino, mas também participando de outras
atividades da escola e comunidades.

49- DAS COMPETENCIAS E ATRIBUICCES DA EQUIPE
0 A equipe recebera complementagao de formacao técnica pedagogica em centros de

formagao da pedagogia da alternancia existentes no ES .
o Cada membro da equipe deve manter contato direto com pais de alunos, liderancas das

ccmunidades para facilitar o trabalho do educador.
~ A equipe dever se reunir periodicamente para planejar e avaliar o trabalho.
0 A equipe docente devera apresentar a Efre e a SMEC e aos pais de alunos a p
o A equipe devera promover na escola familia um ambiente educativo de respeito, trabalho e

convivéncia.

50- DA RESPONSABILIDADE DA EQUIPE
v Os monitores programarao visitas as familias de sua area de atuaoao, com maior

frequéncia possivel, tendo em vista a filosofia das Efre.
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O corpo docente da Efre respondera por sua atuagao perante a Efre ciente de que os
principios em pauta sao as normas de ética e profissional.
A equipe de monitores, juntamente com a Efre é responsavel pelo relacionamento com as
pessoas fisicas e juridicas com as quais a escola matem contato.

51- RESPONSAVEIS DE TURMA (ACOMPANHANTES)

Preparar o Plano de Estudo na sessao anterior;

Planejar viagens de estudo e atividades de retorno;

Recolher e assinar o C.A no inicio e fim de cada sessao escolar;

Fazer anotacoes quando necessarios no C.A, para os pais;

Corrigir o P.E. e C.R. no final de cada trimestre;

Trabaihar com os alunos a disciplina, organizacao, normas de grupo e a convivéncia;

Se empenhar e organizar com os alunos a Avaliacao Coletiva;

Escolher lider de turma.

52- COZlNHA- COZINHEIRAS (SERVENTES)

Manter a dispensa organizada e trancada;

Seguir o cardapio;

Fazer a alimentagao e evitar desperdicios;

Manter a cozinha organizada;

Fazer a faxina geral toda semana;

Manter a frente da cozinha sempre limpa e organizada;

Limpar a cozinha todos os dias;

Usar avental, touca e calcados adequados;

Unhas aparadas e limpas;
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o Separar o lixo de acordo com a classiflcagao (organico e inorganico);

o Fazer alimentacao aiternativa;

0 Manter limpos os congeladores e despensa.

53- SERVENTES

o Limpar os locals onde os alunos nao limpam;

- Limpar o banheiro social todos os dlas;

o Dar faxina nos banhelros toda semana;

0 Retirar as teias de aranha toda semana;

o Limpar e organizar as salas dos alunos no inicio de cada sessao escolar.

o Retirar poeira dos armarlos e prateleiras todos os dias.

54- TRABALHADOR AGRlCOLA
o Executar os trabalhos que nao podem ser lnterrompiclos;

0 Molhar a horta e tratar das criacoes nos finals de semana;

o Seguir o horario de trabalho, nao podendo ausentar-se da escola, no periodo de sexta-feira
as meio dia até a segunda-feira as sete horas, salvo casos excepcionais, comunicando
previamente aos superiores;

o Participar das reunloes de planejamento;

o Zelar das crlacoes, cuidando bem dos animals em todas as fases de vida;

o Tratar das criagoes, evitando o desperdicio de alimentos.

55- COORDENAQAO DIARIA (ACOMPANHANTE DO DIA)

A Coordenacao Dlaria é exercida em forma de rodizlo pela equipe docente e tem como objetivo
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garantlr assessorla e apoio a auto-organizacao da vida de grupo baseado no protagonismo dos
educandos.

- Compete a sua funcao 0 apoio as atividades de natureza administrativa e peclagogica, sendo
exercida pelo professor responsavel pelo dia, cabendo-lhe:

o Proporclonar seguranca para o coletivo dos educandos;
o Perceber e canalizar manifestacoes de habltos que nao condizem com os valores humanos

da solidariedade, como o indlvlduallsmo, pen/ersidade e outros;
o Oferecer as orientagoes necessarias para as funcoes dos educandos dentro da auto-

organlzacao de acordo com os seus ciclos, como por exemplo, associacao, coordenagao,
~ tarefas, etc.

e Planejar as atividades diarias de comum acordo com a equipe;

o Dar inicio e término as atividades do seu dia de traba|ho(Plantao);

o Comunicar ao coordenador administrativo as condlcoes de higiene e conservacao das
instalacoes fisicas e equlpamentos;

v Fazer cumprir os horarios e as atividades previstas para o seu dia de trabalho;

o Comunicar ao coordenador administrativo eventuais enfermidades ocorridas com os alunos
bem como outras ocorréncias graves.

o Manter a ordem e disciplina do dia.

56- E VEDADO (EQUlPElFUNClONARlOS.)

Ao pessoal que exerce fungao de docéncia e funclonarios da Efre é vedado(prolbido)

o Tomar decisoes individuals que venham a prejudicar o processo pedagogico e o
andamento geral da Escola Familia de Ecoporanga;

o Retirar e utillzar qualquer documento, material e equipamento pertencentes a Escola, sem
o devida permissao do coordenador administrativo (diretor) coordenador pedagoglco
(pedagogo (a) ), Secretario (a) coordenador (agropecuaric) ;

o Dlscrlminar, usar de violéncia simbolica, agredlr fislcamente e/ou verbalmente qualquer
membro da comunidade escolar;
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Ausentar-se dazEscola no seu horario de trabalho sem a prévia autorizacao do
coordenador administrativo (diretor) ou, na sua auséncia, do coordenador pedagogico e/ou
acompanhantes do dia;
Expor educandos, colegas de trabalho ou qualquer pessoa da comunidade a situagoes
constrangedoras;
Receber pessoas estranhas ao funcionamento da Escola durante o periodo de trabalho
sem a prévia autorizagao do coordenador administrativo (diretor), coordenador pedagoglco
(pedagogo (a) Secretario (a) coordenador (agropecuaric) ;
Ocupar-se, durante 0 periodo de trabalho, de atividades nao vinculadas a funcao;
Transferir outra pessoa o desempenho do encargo que lhe foi confiado;
Divulgar assuntos que envolvam direta ou indiretamente o nome da Escola, por qualquer
meio de publicidade, sem prévia autorlzagao da diretoria da associagao da escola ou do
coordenador administratlvo(dlretor);
Promover excursoes, jogos de azar, coletas, Iistas de pedidos, vendas ou campanhas de
qualquer natureza, que envolvam o nome da Escola, sem a prévia autorizacao da Diretoria
da associacao da escola ou do coordenador adminlstrativo(diretor) coordenador
pedagogico (pedagogo (a) .
Comparecer ao trabalho e aos eventos da Escola embriagado ou com sintomas de
ingestao e/ou uso de substancias quimicas toxicas;
Usar telefone celular ou qualquer aparelho sonoro de uso de pessoal durante as aulas e
outras atividades formatlvas;
Fumar nas salas de aula e em outras dependéncias da unidade de ensino durante 0
desenvolvimento de atividades formatlvas;
Trajar-se com bermudas, salas e vestidos curtos, justos e decotados;
Acessar no horario de trabalho sites estranhos ao exercicios de sua funcao (facebook,
instagran, whatsapp, dentre outros).
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o - Os fatos ocorridos em desacordo com o disposto neste Regimento sao apurados, ouvindo-se os
envolvldos e registrando-se em ata, com as respectivas assinaturas e informados para associagao.

57- DO CORPO DISCENTE — ALUNOS

O corpo discente e constituido por todos os alunos regularmente matriculados na escola familia
rural de Ecoporanga. O aluno da Efre estuda em regime de internato e semi internato,
proporcionando pela estrutura da alternancia, tendo periodos de formacao na escola, na familia e
na comunidade. A escola oferece ensino gratuito, pernoite assisténcia medlca sera dada pela
rede municipal de saude.

Corpo dlscente
Capitulo I

DOS DIREITOS DOS ALUNOS

Art. 1°- Utllizar os varios setores da Escola de acordo com o curriculo pleno, de forma apropriada
e digna.

Art. 2°- Tomar ciéncia de qualquer acusacao que lhe for felta com direito a defesa imediata, assim
como recorrer de quaisquer das medidas socio-educativas impostas fundamentando-se na
Leglslacao em vigor.

§1°- Prestar esclarecimento na presenca de representante legal (orientador educacional ou
al/responsavel).

§2° - Recorrer de quaisquer das medidas soclo-educativas impostas no prazo de 72 horas,
fundamentando-se na Legislacao em vigor.
Art. 3° - Expor as dlflculdades encontradas em trabalhos escolares e solicltar ao professor a
devida orlentacao.
Art. 4° - Apresentar a secao competente, as dlficuldades e problemas pessoais, bem como
sugestoes relativas ao melhoramento da vida escolar.
Art. 5° - Receber corrigidos os trabalhos escritos e as avallacées solicitadas pelos professores,
salvo as avaliagoes do processo de recuperacao.

Paragrafo (mlco - Contestar a corregao e/ou pontuagao referente aquele instrumento
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avallatlvo imediatamente apés o seu recebimento.
Art. 6° - Fazer prova em outro periodo, quando, por motivo justo nao tenha comparecldo a
prlmelra, obedecldas as normas estabelecidas pelo presente regulamento, justificado via atestado
médlco ou por falta de transporte escolar.
Art. 7° - Promover e organizar eventos na escola com 0 devido deferimento da dlregao.
Art. 8° - Ser tratado com respeito, atengao e civilidade, por seus colegas e servidores do
estabelecimento.
Art. 9° - Votar e ser votado para as entidades estudantis.
Art. 10° - Ausentar-se para representar a Escola em atividades artisticas, culturais, despoitivas,
cientificas, desde que nao venham a prejudicar o seu processo ensino-aprendizagem.
j .rt. 11° participar das atividades escolares e outras de carater recreativo, esportivo e religioso
destinado a sua formagao promovidas pela escola;
Art. 12Utllizar-se nos termos do Regimento de normas proprias e dos horarios estabelecidos, da
Biblioteca e demais dependencies da Escola que lhe forem necessarias;
Art. 13°Ser orientado em aulas de recuperaoao de aprendizagem, sempre que necessario.
Art. 14°Ser tratado com respeito, atencao e urbanldade pelo corpo administrativo, docente e
pelos colegas.

CAPlTULO ||
DOS DEVERES DOS ALUNOS

rt. 15° Receber os novos colegas ou vlsltantes com respeito, dignidade, sociabllidade,
integridade fisica e moral. Proporcionando assim uma perfeita integragao e adaptacao na escola.
Art. 16° Manter um clima de respeito mutuo com colegas lnvestidos ou nao em funcées
representantes, bem como funclonarlos e professor/monitor.
Art. 17° Permitir aos professores e Assoclacao da Escola a qualquer momento a vistoria dos
dormitorios e pertences, com acompanhamento do aluno em caso de suspeita de furto, bebidas,
produtos que causem dependéncias, ou objetos que possam oferecer risco a seguranca individual
e coletiva.
Art. 18° Possuir o enxoval, material de higiene pessoal, material didatico e vestimenta adequada
para a atividade pratica orientada, conforme determina a escola, ficando a vistoria efetuada por
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professores e coordenadores dos setores.
Art. 19° Proceder com integridade e honestidade em todas as atividades escolares e nos setores
da escola.

§1° - Poitar-se convenientemente em todas as dependencies da Escola.
§2°- Comporta- se devidamente no refeitorio (respeitando os horarios de entrada e saida).

(OBS: So sera permitida a saida dos alunos do refeitorio apos as refeicoes)
§3° - Contrlbuir para que seja mantida a limpeza das lnstalagoes e equipamentos.
§4° - Zelar pelo patriménio da Escola
§5° - Apresentar-se vestldo devidamente de acordo com a atividade desenvolvida, portando

o material didatico proprio a essa atividade.
A rt. 20° - Dar conhecimento aos professor/monitor, quando afastar-se da escola registrando em
ficha propria: Motivo, horario e destino, de acordo com autorizagao da familia contida no Caderno
de Acompanhamento (C.A) ou termo de responsabilidade assinado pela familia e/ou responsavel.
Art. 21° - Frequentar as aulas e atividades correlatadas em um minlmo de 75% durante 0 ano
letivo de acordo com o art. 24° da LDB, lnciso VI.
Art. 22° - Desenvolver na comunidade escolar os principios da convivéncia sadia, colaborando
na melhoria da qualidade de vida. Art. 23° - Desempenhar com assiduldade todas as tarefas
solicitadas pelos professores, funcionarics ou autoridades escolares desde que respeitando o
artigo 53 (Do direito a cultura, educagao, lazer e ao esporte) do Estatuto da Crlanca e do
Adolescente.
\rt. 24° - Cumprir os horarios estabelecidos pela escola com relagao as aulas teorico-pratlcas e
tlvidades extracurriculares.

Art. 25°- Trajar com 0 uniforme da escola (obrigatérlo).
Art. 26°- Acatar a autoridade geral da pessoa de seus depositarios, tais como: assoclacao;
Art. 27°- Contrlbuir para uma boa divulgacao da escola
Art. 28°- Participar das atividades escolares e outras de carater recreativo, esportivo, cultural e
espiritual destinado, a sua formagao, promovidas pela Escola:
Art. 29°- Utllizar-se nos termos do Regimento de normas proprias e dos horarios estabelecidos,
de recintos e expedientes da escola que lhe forem necessarios;
Art. 30°- Votar e ser votado nas eleicoes escolares para representantes de turma, das
coordenagoes de vida de grupo e diretoria da associagao de educandos;
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Art. 31- Tomar conhecimento dos resultados de suas avallacoes e de seu rendimento escolar e
assiduldade;
Art. 32°- Ser pontual e assiduo nas suas obrigacoes de educando;
Art. 33°- Munir-se de todo material escolar necessario para o seu bom desempenho;
Art. 34°- Participar de comemoracées civicas, sociais, recreativas e esportivas promovidas pela
Escola, ou nas quais a Escola participe;
Art. 35°- Responsabiiizar-se pelos prejuizos quado produzir danos materials a Escola ou objetos

de colegas, substituindo o que for danificado ou indenizando a quem de direito;
Art. 36°- Colaborar no sentido de que seja mantida a conservacao do predio da Escola, bem
como das instalacoes e demais dependéncias e bens;
Art. 37°- Submeter-se a avaliacao de rendimento e aproveltamento, tendo como base a
proposta politico pedagégica da Escola;
Art. 38°- Executar, com responsabilidade para que a Escola seja um ambiente de liberdade,
zelar pelos bens valores e imagem da Escola, contribuindo para que seja divulgado com seus
valores, principios e metodos;
Art. 39°- Conhecer e acatar as normas que regem a vida discente dentro do ambiente escolar e
cumpri-las;
Art. 40°- Proceder com honestidade em todas as atividades escolares;
Art. 41° - Observar, durante a sua permanéncia na Escola ou representando esta, os bons
costumes e as regras de convlvéncia social, contribuindo para a formacao de um ambiente
harmonioso e favorecendo o crescimento pessoal e comunitario e a manutencao do prestigio do
com concelto da Escola dentro ou fora dela;
Art. 42°- Contrlbuir para a manutencao de limpeza das instalagées e dos equlpamentos;
Art. 43°- Responsabiiizar-se pelo seu material escolar e pertences particulares trazidos para a
Escola.
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CAPlTULO |||
DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS

Art. 44° - Os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Familia Rural de
Ecoporanga" estao sujeitos as seguintes medidas socio-educativas, de acordo com a gravidade e
‘ envolvimento no ato infracional.

§1° - Serao aplicadas de conformidade com o Estatuto da Crlanca e do Adolescente no
artigo 112, I - Adverté-ncia, ll — Obrigacao de reparar o dano e Ill — Prestacao de sen/ico a
Comunidade Escolar.

§2° - Perda por tempo determinado do direito de usufruir do reglmento, suspensao ou
transferéncia, apos 0 conhecimento dos pais.

§3° - Encaminhamento pelos professores, se for o caso, ao profissional competente, em
nivel de escola.

§4° - Apos esgotado 0 trabalho de orlentacao, o aluno lnfrator sera encaminhado a familia ou
ao Conselho Tutelar.

§5° - As medidas sécio-educativas serao aplicadas levando em conta a gravidade da
tfracao e sao de competéncia, na prlmelra instancia do professor responsavel pela ocorréncla e

em instancia superior pela equipe de Professores/monitor.

CAPlTULO |v
A APLICAQAO DAS MEDIDAS socio - EDUCATIVAS

Art. 45°- Sao consideradas atos de indisciplinas LEVES passiveis de aplicagao
educativas disciplinares os seguintes comportamentos.

a. Falta de asseio pessoal;
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com pertences da Escola (livros didaticos, livros e materials de pesquisa,
materials pedagégicos, cartelras e mesas escolares, etc);
Nao cumprimento do horario geral da Escola;
Mau compoitamento na sala de aula e demais dependéncias da Escola ou em locais que
possa denegrlr a imagem desta instituicao;
Uso de "fraudes" nas avaliagoes;
Nao cumprimento das tarefas diarias escolares;
Falta de vestlmenta adequada nas unidades educativas conforme determina a Escola;
Emprestar ou tomar emprestado roupas e acessorlos.
Nao vir uniformlzado (uniforme tradicional da escola, pratica orientada, aulas de educacao
fisica)
Proferir palavras de baixo calao, gesticular, escrever, fazer ou divulgar desenhos
pornograficos, fazer gestos obscenos nas dependéncias da Escola ou em locais que possa
denegrlr a imagem desta instituicao;
Ausentar se da Sala de aula sem autorizacao do professor/monitor;
Ausentar se do refeitério sem autorizacao do professor/monitor;
lmpedir a entrada de colegas as aulas ou conclta - las as faltas coletivas;
Allmentar se em sala de aula, laboratorio, biblioteca exceto quando autorizado pelo
professor/monitor;
Utllizar sem devida autorizacao, computadores, telefones e/ou outro equipamento e
dispositivo eletrénico da Escola;
Perturbar o processo educativo, lnterrompendo o siléncio durantes as atividades
pedagoglcas diarias;
Violar as politicas institucionais no tocante o uso do telefone, da internet, acessando -a,
por exemplo, para violacao da seguranca ou privacldade, ou para acesso a COi‘l'[9UdO nao
permitido ou inadequado.
Usar de pessoas ou de meios ilicitos para auferir (obter);
Praticar 0 "trote" dentro ou fora da instltulcao; Bullying e/ou amacar a colegas.

Art 46°- Sao consideradas atos de indisciplinas MEDIAS passiveis de aplicacao educativas
disciplinares os seguintes comportamentos.
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a. Pratica de atos atentorios a dignidade fisica e moral dos colegas;
b. Ameacas aos colegas dentro e fora da escola;
c. Omitir-se de programacées esportivas ou civicas na Escola e fora, quando

representando a mesma;
d. Perturbacao da ordem nos dormltorios, refeitorios e demais dependénclas de

atividades pedagogicas e/ou administrativa.
e. Usar de desonestidade para eximlr das atividades escolares;
f. Organizar blngos, rifas, comérclo, coleta ou subscricoes sem autorlzacao da

direcao da escola;
g. Circular pelas areas dos projetos educativos sem a devida autorizacao, bem como

permanecer proximo a locais que oferecam risco de vida, principalmente nos horarios livres;
h. Intencao e/ou pratica cle atos libidinosos na area da escola e em suas

dependéncias;
i. Circular ou permanecer nas dependénclas da escola em trajes sumarios, bem como

bermudas e shorts acima do joelho e roupa curtas e decotadas.
j. Entrar no pomar e comer e/ou colher frutas sem autorizacao do professor

responsavel pelo setor e/ou na cozinha e suas dependéncias.
k. Retlra de qualquer ambiente, sem estarem oflclalmente autorlzados, documentos,

livros. Equipamentos ou bens pertencentes a escola;
I. Denegri a imagem da lnstituicao;

Art. 47°- Sac consideradas atos de indisciplinas GRAVES/GRAVlSSlMOS passiveis de
aplicagao educativas disciplinares os seguintes comportamentos.

a. Atltudes inconvenientes dentro e fora da escola, quando representando a mesma;
b. Nao cumprimento as atividades escolares (sessao escola e sessao familia - Lingua

Portuguesa, Educagao Fisica, Arte, Ciéncias, Matematica, Histérla, Geografia, lnglés,
Agricultura, Zootecnla, Pratica na Propriedade, Pratica na Familia, Ser6es de Estudo
Ens.Relig/Proj.Pesqulsa*), salvo por motlvos comprovadamente justos;
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Nao cumprimento as atividades escolares (instrumentos Pedagégicosz Plano de e
Estudo, Caderno da Realidade, Pratica Orientada na Propriedade, Avaliagao de
Habilldade e convivéncia, Estagic, Projeto Final, Caderno de Acompanhamento;
Projetos Escolares, e demais atividades desenvolvidas na EFRE), salvo por motivos

comprovadamente justos;
Ausentar-se da Escola sem autorizacao;

Entrar em recintos privados dos setores pedagégicos, administrativos, pensionatos,
cozinha, biblioteca, sala de arte e agropecuaric sem a devida autorizacao;
Danos causados em bens pertencentes a escola e a propriedade alheia;
Comportar — se, no transporte escolar, de modo a representar riscos de danos ou lesoes
ao condutor, ao demais passageiros, ao veiculo ou passantes, como: correr pelo corredor,
atirar objetos pelas janelas, balancar o veiculo, abrlr janela, ficar de pé, projetar 0 membro
do corpo (cabeca, bracos, pernas, etc) para fora do veiculo;
Atos atentérios a dignidade fisica e moral de sen/idores;
Agressées fisicas a colegas;
Fumar ou manter consigo nas dependéncias da escola, tanto pedagoglcas como;
Furto ou roubo;

Namorar e/ou praticar qualquer ato que enseje comportamento inadequado a moral e aos
bons costumes nas dependénclas da instituicao e suas proximldades, quando em periodo
escolar, como nas atividades externas;
Produzir, preparar, usar, fabricar, adqulrlr, vender, expor a venda ou oferecer, fornecer
ainda que gratultamente, ter em deposito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
induzir, minlstrar ou entregar, de qualquer forma substancias entorpecentes e/ou bebidas
alcoolicas nas dependéncias da escola ou representando a instltuicao.
Atear fogo, sem autorizacao, em qualquer setor da escola.

Desrespeitar os monitores (professores/monitor) e funcionarics da escola;
Praticar ou participar de atos que coloquem em riscos a integridade fisica do

educando e/ou provocar desordem de qualquer natureza nas dependéncias da escola ou
proximo a ela.

Desrespeitar as normas do internato/semi - internato e vida de grupo.
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', lntimidar ou agredlr fisicamente qualquer membro da comunidade:0

escolar;
Utllizar praticas de BuIlying,- atitudes agressivas, intencionais e repetldas, adotadas

por um ou mais educandos contra outro(s), causando dor e angustia e executadas dentro
de uma relacao desigualdade de poder — e cyberbullylng- utilizar -se de ferramentas de
Internet e de outras tecnologias de informacao e comunicacao, moveis ou fixas, com intuito
de maltratar, humilhar e constranger um ou mais educandos, e/ou professores/monitor e
funcionarics da escola.

Empregar gestos ou expressées verbais que impliquem insultos ou ameacas a
terceiros, incluindo hostilidades e intimidagao, mediante ao uso de apelidos racistas,
homofébicos ou preconceltuosos;

Emitlr comentarios ou lnsinuacoes de conotacao sexual agressiva ou
desrespeltosa, ou apresentar qualquer conduta de natureza sexualmente ofensiva,
inclusive allciamento;

lncentivar ou praticar 0 ato de vandalismo que provoquem dano intencional a
equipamentos, materials e instalacées escolares ou a pertence da equipe escolar,
educando e a terceiros.

Portar, facilitar o lngresso ou utilizar qualquer tipo de arma, explosivo ou objetos
contundentes na escola;

Apropriar se de objeto que pertencam a outra pessoa e/ou da instituicao, subtrai-los
ou danifica —|0s intencionalmente sem devida autorizacao ou sob ameaca;

Fazer uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachlmbos, ou de qualquer outra droga
derivada ou nao de tabaco, durante 0 desenvolvimento das atividades educativas nas
dependéncias da escola e em atividades externas.

Oferecer e receber qualquer tipo de suborno;
Apresentar qualquer conduta proibida pela legislacao, sobre que viole a

Constituicao Federal, o Estatuto da crianca e adolescente e o cédigo penal.

Conforme a lei... LEI N° 13.185, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015. Nos casos mais graves que
concretiza o relatério do caso Bullying, sera encaminhado ao conseiho tutelar.
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DAS MEDIDAS EDUCATIVAS DISCIPLINARES

O nao cumprimento dos deveres e a lncidéncia em atos de indisciplinas ou atos infracionais
podem acarretar ao educando as medidas educativas disciplinares, conforme aa seguinte
gradacao.

Ao educando eu cometer ao indisciplinar LEVE ou descumprir seus deveres previstos
neste reglmento aplica-se:

‘> Na 1° (Primeira) e 2° (Segunda) ocorréncla, o educando recebera adverténcla verbal
registrada em livro préprlo, com a assinaturas de duas testemunhas, dando ciéncia
ao responsavel;

‘>— Na 3° (terceira) ocorréncia o fatos sera registrado, em livro préprio e o responsavel
devera comparecer a escola para tomada de ciéncia, assinatura do registro e
elaboragao coletiva de medida educativa a ser desempenhada pelo educando na
escola.

Paragrafo Unico: Se a lnstituicao julgar necessario os fatos ocorridos podem ser Encaminhados
ao Conselho Tutelar, para tomar as devidas providencias cabiveis.
A0 educando que cometer ato indisciplinar Mi, SERA registrada em livro préprio e o
oordenador (diretor) da escola envolvera a familia /responsavel, aplica:

‘r Na 1° (Primeira) e 2° (Segunda) ocorrénclas, o educando recebera adverténcia escrita
e 0 responsavel devera comparecer a escola para tomada de ciéncia, assinatura do
registro e elaboragao coletiva de medida educativa a ser desempenhada pelo
educando na escola.

Havendo reincldéncia, a instituicao podera emitir transferéncia.

Paragrafo Unico: Se a Instituicao julgar necessario os fatos ocorridos podem ser
Encaminhados ao Conselho Tutelar, para tomar as devidas providencias cabiveis
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1' INos casos de ato infracional GRAVES/GRAVISSIMOS, apos assinatura do registro o
coordenador administrativo (diretor) da escola comunicara/envolvera familia/responsavel,
deve:

o Encaminhar os fatos ao conseiho tutelar, se 0 educando for menor que 12 anos.
- Encaminhar os fatos ao conseiho tutelar e providenciar que seja lavrado o boletim

de ocorrénclas na delegacia de policia, se 0 educando for adolescentes maior de 12
anos e menos que 18 anos;

o Prcvidenciar que seja lavrado o boletim de ocorréncias na delegacia de policia , se 0
educando for maior que 18 anos.

Paragrafo Unico: na 1° ocorréncia a escola adotara, conforme a faixa etarla, as providencias
descritas nas alineas, sendo elaborada medida educativa a ser desempenhada pelo educando, e
havendo reincidéncia a instituigao podera emitir transferéncla.
Obs: as medidas educativas disciplinares devem ser aplicadas ao educando, observando
sua idade, grau de maturidade, histérico escolar e gravidade da falta.
§ 1° A transferéncla s6 podera ser dada pelo coordenador administrativo (diretor) por
motivos reconhecidamente graves, apés dar se ao educando o direito de defesa, verificada
a sua culpabilidade, e ouvidas a equipe de professores/monitores, e a diretoria da
associagao escolar, quando julgar necessario.
,2° Em qualquer caso é garantido amplo direito de defesa ao educando e aos seus
asponsaveis legais.

§3° O recurso deve ser impetrado (requerido) junto a diretoria da associagao pelo
responsavel legal do educando menor de 18 anos, no prazo maximo de trés dias uteis do
recebimento da sancao.
Art,26. A aplicacao das medidas disciplinares previstas nao lsenta os educandos ou seus
responsavels do ressarcimento dos danos CAUSADOS ao patrimonio escolar e da adocao
de outras medidas judiciais cabiveis.

CAPITULO v
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BDAS DISPOSICOES GERAIS '

Art. 48° - E de responsabilidade da familia o assessoramento e acompanhamento permanente
em relacao ao aprcveitamento e procedimento do filho, na sessao escolar e sessao familia (Art.
129 do Estatuto da Crianca e do Adolescente);
Art. 49° - O aluno devera apresentar-se devidamente asseado e trajado de acordo com as
atividades de que estiver participando como: Pratica Orientada na Propriedade, aulas de
Educacao Fisica, Viagens de estudos, etc.
Art. 50° - As medidas sacios-educativas nao isentam o lnfrator ou o responsavel da indenizacao
aos danos causados, quando for o caso, em conformidade com o Estatuto da Crianca e

dolescente e da Legislacao em vigor.
Art. 51° - Sendo a familia o maior responsavel pela formacao do educando, a presenca desta
devera ser obrigatoria sempre que a Escola entender necessaria, de acordo com o Artlgo 129 do
Estatuto da Crianca e do Adolescente;
Art. 52° - A Escola oferecera servicos emergenciais de primeiros socorros, em caso de acidentes
ocorridos na Escola;
Art. 32° - A escola oferece alimentacao balanceada, adequada e supervlsionada pela equipe de
nutriclonista da Secretarla Municipal de Educacao, em todas as refeicoes;
Art. 53° - A escola se exime da responsabilidade por qualquer ocorréncia que possa acontecer
com o aluno fora de seus Iimltes, bem como seu horario de atendimento ao publico, desde que
‘umprido o Art. 16 deste reglmento.
“rt. 54° - O aluno justificara sua auséncia no prazo de 05 (cinco) dias letivos a partir de seu
regresso as atividades escolares, mediante os casos:

_ I - Luto de ente familiar;
ll — Doencas sob observacao médica;
Ill — Doenca de ente familiar;
IV - Convocacao.

PAR/IGRAFO L/NICO — AS JUSTIFICA TIVAS FORA DO PRAZO ESTABELECIDO INCIDIRAO AS

PENALIDADES DESTE REGIMENTO.
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I— AS JUSTIFICA TIVAS FORA DO PRAZO ESTABELEC/DO /NCIDIRAO AS

PENALIDADES DESTE REGIMENTO.
Art. 55° - Nao sera permitido ao aluno participar das equipes esportlvas e eventos (excursées de
lazer, teatro, coral, fanfarra, etc.) da escola caso esteja com média inferior a sessenta por cento
em trés disciplinas ou mais.
Art. 56° - Todas as medidas de correcao socio-educativas deverao ser registradas em documento
préprio para posterior acompanhamento.
Art. 57° - Os documentos exigidos para matriculas deverao ser entregues na secretaria, no
periodo de no maximo, 30 dias apés sua matricula, salvo os casos excepcionais.

PARAGRAFO UNICO — O NA O CUMPR/MENTO DO ARTIGO 54 SERA ENCAMINHADO AO CONSELHO

TUTELAR, PARA TOMADA DE DEV/DAS PROVIDENCIAS.

ART. 58° - AS MA TR/CULAS SO SERAO REALIZADAS PERANTE DECLARA CAO DA OUTRA UNIDADE DE

ENSINO E PELOS PA/S E/OU RESPONSA VEIS, COMPROVADO ATRA VES DE DOCUMENTAQAO.

PARAGRAFO UNICO — TODA E QUALQUER DOCUMENTA CAO SOMENTE SERA ENTREGUE AOS PA/S,

RESPONSA VE/S E/OU OUTRO MEMBRO DA FAMILIA MAIOR DE DEZO/TO ANOS, DESDE QUE SE

RESPONSABILIZE PELA GUARDA E SEGURANCA DA REFERIDA DOCUMENTACAO.

ART. 59° - OS MA TERIAIS DE ESPORTE E LAZER SERAO LIBERADOS PELOS PROFESSORES/MONITOR

ACOMPANHANTES DO D/A E PELO ALUNO COORDENADOR DO ESPORTE E LAZER.

'\rt. 60° - Nao é permitido ao aluno trazer e/ou utlllzar na escola, celulares, aparelhos eletrénicos,
"ocadores de mUSlC8, dlspositivos de comunicagao, conforme 0 Artlgo 81 do Regimento Comum
das Escolas da Rede Estadual de Ensino do Espirito Santo, salvo com fins pedagégicos, sob a
orientacao do professor/monitor.

I - Usar short e bermuda (acima do joelho), boné, oculos escuros, roupa curta, transparente
e decotes dentro da dependéncia da unidade de ensino.

Paragrafo Unico - 0 seu descumprimento acarretara em apreensao do material, sendo
que, sé sera entregue aos pals ou responsavels. Em caso de reincidéncia, 0 fato sera
encaminhado ao Conselho Tutelar, para as devidas providencias.

Art. 61° - Os casos omissos neste reglmento serao analisados pelo corpo docente e pelos
membros da associacao da Escola

'1 P“ AEFRE ,_,;,.cIr-"\*"‘°‘“"""a' °“'u;°
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1 - IDENTIFICACAO DA INSTITUICAO ESCOLAR
E.M.E.F.F.R.E

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL “FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA” —

ENDERECO: Rodovia Ecoporanga X Barra de Sao Francisco — Km 05

Ecoporanga — ES — CEP 29850-O00

Telefone: (27) 99805-0893

E-mail: ceffaecop0ranga@gmall.com

cooloo Do INEP: 32055395
ENTIDADE MANTENEDORA: Prefeitura Municipal de Ecoporanga - ES

PARCERIA: Assoclacao da Escola "Familia Rural de Ecoporanga“ — ES

CNPJ da Associagaoz 01.206910/0001-98

ATO DE CRIACAO: N° 1488 de 01 de abril de 1996, alterado pela Portaria N° O45/O2, passando
a ser Escola Municipal de Ensino Fundamental "FamiIia Rural de Ecoporanga”.
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2- DESDE A SUA FUNDAQAO A EMEFFRE TEVE OS SEGUINTES DIRETORES

o Vanderley Bento Amorim - Margo e 1996 a Dezembro de 1996;

- Mirailde Alves de Oliveira - Janeiro de 1997 a Dezembro de 2000;

o Sandra Vieira Roas - Janeiro de 2001 a Dezembro ele 2003;

- Leaci Vieira Onofre — Janeiro de 2004 a Julho de 2004;

- Delton de Almeida Matos — Agosto de 2004 a Julho de 2005;

o Zenilda Vieira da Silva Costa — Agosto de 2005 a Dezembro de 2007;

Q Catiane de Araujo Franga Réas — Janeiro de 2008 a Dezembro de 2008;

o Sandra Vieira Roas — Janeiro de 2009 a Dezembro de 2010;

0 Jardel Carnielli Réas - Janeiro de 2011 :3 Dezembro de 2014.

- Paulo Ferreira de Oliveira- Janeiro de 2015 até dezembro 2015.

- Janielly Calais Araujo Lopes - Janeiro de 2016 até 01 de margo de 2016.

o Lilian Camargo de Matos Carnielli - Margo de 2016 até a dezembro de 2017.

o Joao Batista Neto: Fevereiro de 2018 até 29 de junho de 2018

0 Marcilene Pereira de Almeida: 02 de julho de 2018 até a presente data.
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A Escola Municipal de Ensino Fundamental “Familia Rural de Ecoporanga" (EMEFFRE) tern por

finalidade a promogao integral da pessoa humana e 0 desenvolvimento da cultura por meio de
suas agées pedagégicas, tecnicas e comunitarias inerentes aos interesses do homem do campo,
principalmente no que concerne a elevagao do agricultor no ponto de vista religioso, intelectual,
tecnico e econémico.

Por meio desta formagao integral associada ao mundo do trabalho e a partir das experiéncias dos
clucandos, a EMEFFRE busca propiciar aos adolescentes e jovens uma formagéo de qualidade

que lhes permitem descobrir sua vocagao e desenvolver o seu projeto de vida junto com sua
familia e no meio em que vivem, abrindo as possibiiidades de insergao profissional e
empreendedora com sucesso e dignidade no campo, como agente de transformagao no meio

rural. Com esta formacgao em conjunto com suas familias a EMEFFRE busca a promogao e 0
desenvolvimento local e sustentavel.

O modelo de "Escola FamiIia" define-se como uma instituigao educativa em que se reilinem
agricuitores, pais, professores, comunidades, alunos e entidades, todos voltados a “promogao do

homem", ao “crescimento humano da comunidade” e ao “desenvolvimento técnico-econémico do
meio"

/Estas afirmagées sao motivadoras no momento de planejarmos as atividades pedagégicas.
econémico-aclministrativas, técnicas e comunitarias da escola. Assim, entendendo 0 Projeto como

um trabalho de preparagao, uma planificagao das atividades a serem desenvolvidas, somos
sabedores que situagées novas aparecerao, e ai precisaremos estar prontos a enfrenta-las com
coeréncia na certeza de realizarmos um bom trabalho.
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4 — HISTCJRICO I REALIDADE DA ESCQLA

No ano de 1995 (mil novecentos e noventa e cinco) com 0 incentivo do Prefeito Municipal, Sr.

Francisco Roberto Figueiredo Gomes, que conhecendo a Pedagogia das Escolas Familias
interessou-se em implantar no municipio de Ecoporanga uma escola que trabalhasse a
Pedagogia da Alternéncia. Assim, juntamente com a comunidade Corrego Osvaldo Cruz e
Paraiso, deram inicio ao processo de implantacao desta escola, comecando neste ano a

construcao de um prédio. Nesta epoca cinco professores, Angela Maria Costa, Gilberto Santana
“ereira, Mirailde Alves de Oliveira, Sandra Vieira Roas e Wanderlei Bento Amorin foram para o
municipio de Piuma fazer o curso da Pedagogia da Alternancia. Em 25 (vinte e cinco) de marco
de 1996 (mil novecentos e noventa e seis), iniciaram-se as aulas com uma turma de 25 (vinte e
cinco) alunos na 5*‘ (quinta) série, aumentando uma turma a cada ano.

Atualmente, existem quatro turmas de sexto ao nono ano, com oito monitores que trabalham com
a Pedagogia de Alternéncia, que consiste na organizagao da formacao em espacos e tempos
diferenciados, alternados em periodos no centro educativo e em periodo no meio socio-
profissional familiar, variando sua duracao de acordo com as peculiaridades de cada regiao.

Portanto, o regime de alternancia desenvolve-se em trés momentos integrados, que conjuguem
um itinerario com um processo de aprendizagem, explicito da seguinte forma:

Primeiro Momento - No meio socio-profissional familiar onde acontecem pesquisas e observacéio
da realidade (busca dos saberes e experiéncias):

Segundo Momento - No ambiente escolar onde se realiza reflexoes, problematizacao e

aprofundamento (sistematizacao do conhecimento);

Terceiro Momento — De volta ao meio familiar o educando aplica seus conhecimentos na pratica,
realiza novas experiéncias e pesquisa (confronto dos saberes teorico e dos saberes praticos).

Neste sistema pedagogico o processo de ensino e aprendizagem desenvolve-se a partir das

experiénoias e da realidade concreta dos educandos, em que o meio socio-profissional é o eixo

principal desta proposta pedagogica.

A clientela da escola e constituida prioritariamente de adolescentes e jovens oriundos do espaco
rural. dos diferentes segmentos, havendo um peso maior para os filhos de pequenos e médios
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agricultores. Atendem-se também alunos do meio urbano que se comprometem ao trabalho

voltado para o meio rural.

As aooes educativas da escola sao desenvolvidas por uma equipe de educadores, denominados
“monitores” com uma formacao especifica em Pedagogia de Alternancia, que se dedicam em

tempo integral para proporcionar aos jovens uma educacao de qualidade. Sao profissionais
preparados para o trabalho em equipe e acompanhamento dos alunos em todas as etapas de sua
formacaoi

. escola e administrada por uma associaoao de pais e colaboradores da mesma e tem um Termo
de fomento com a Prefeitura para pagamento de funcionarics. Funciona com no maximo 150
(cento e vinte) educandos, na faixa-etaria de 11 (onze) a 18 (dezoito) anos, do 6° (sexto) ao 9°

(nono) ano, contando com 08 (oito) professores (sendo que, dentre estes oito, um responde pela
Secretarla, um pela Coordenacao Administrativa, um pela Coordenacao Agropecuaria e um pela
Coordenacao Pedagogica), trés serventes e um trabalhador bracal.

O ato de oriacao municipal foi registrado sob o Decreto N° 1488 de 01 de abril de 1996 sendo
Escola Municipal de Primeiro e Segundo Graus “Familia Rural de Ecoporanga" e tendo como
entidade mantenedora a Prefeitura Municipal de Ecoporanga. Foi alterado pela Portaria N°
045/O2. passando a ser Escola Municipal de Ensino Fundamental “Familia Rural de Ecoporanga".

9’ gar 5
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5- o ESPACO Fisico
O espaco fisico é dividido em dois prédios, que sao caracterizados em Ala l e Ala ll.

ALA I: tem uma cozinha, uma varanda, dois dormitorios masculinos, um quarto para os monitores;

dois dormitories femininos um quanto para os monitores, um banheiro em cada dormitorio, um
refeitorio.

-A_L_A_l|_: uma biblioteca, uma secretaria, duas salas de aula, uma sala de professores, um
laboratorio de informatica, um banheiro social, um sanitario masculino, um sanitario feminino, um

quarto para os monitores, um almoxarifados, uma sala de arte, sala mais Educacao e uma sala
pedagogica/Agropecuaria.

A escola tem uma area de cinco hectares onde produz hortalicas, frutas, café, feijao, amendoim,
mandioca, miiho, maracuja, area de reflorestamento, jardim e horta medicinal, contando com uma
pocilga e um aviario (quando pode).

5.1- INFRA-ESTRUTURA

5.1.1— SALAS DE AULA: 5,85 M X 7,30 M

02 salas de aula

‘ ~ paredes:157,80m2

0 teto: 85,41 m’

~ porta de madeira: 2,10 m x 0,80 m

v 02 janelas de vidro cada sala: 1,65 m x 2,00 m

o 02 quadros negros em cada sala: 1,00 m x 3,00 m

v 01 ventilador deteto

- 08 lampadas fluorescentes
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5.1.2 — SALA DE PROFESSORES: 5,85 M X 7,30 M

v Paredes: 78,90 m’

0 Teto: 42,70 m2

0 Porta de madeira: 2,10 m x 0,80 m

o 02 janelas de vidro: 1,65 m x 2.00 m

~ 02 quadro negro cada sala: 1,00 m x 3,00

o 08 lampadas fluorescentes

o 01 mesa de granito com 08 cadeiras

o 01 bancada de granito anexada na parede

o 01 telefone celular

- 03 armarios verticals com 04 divisorias com trancas

5.1.3 LABORATCRIO DE INFORMATICA: 5,85 M x 1,30 M
0 Paredes: 78,90 m2

~ Teto: 42,70 m2

o Porta de madeira: 2,10 m x 0,80 m

o 02 janelas de vidro: 1,65 m x 2,00 m

- 01 quadro negro na sala: 1,00 m x 3,00 m

v 01 ventilador deteto

v 08 lampadas fluorescentes

- 05 computadores e 01 impressora

v 05 cadeiras

~ 01 ar condicionado

- 01 mesa de granito

W W 7
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o Bancadas de granito instaladas nas paredes

5.1.34 BIBLIOTECA: 5,85 M X 7,30 M

o paredes: 78,90 ma

o teto: 42,70 m2

o porta de madeira: 2.10 m x 0,80 m

o 02 janelas de vidro: 1,65 m x 2,00 m

o 08 lampadas fluorescentes

- 10 prateleiras de ago com 05 divisorias cada

o Mini-biblioteca da EMBRAPA

0 O2 mesas com 08 cadeiras para estudos

~ 01 armario de arquivo

5.1.5 SECRETARIA: 4,00 M X 3,00 M

o paredes: 42,00 m2

o teto: 12,00 ml’

- porta de madeira: 2,10 m x 0,80 m

- o O1janela de vidro: 1,65 m x 2,00 m

o 02 lampadas fluorescentes

o 01 computador com 02 impressoras

- 01 mesa com 06 gavetas e 03 cadeiras

- 03 armarios de arquivo

0 02 armarios verticals com O4 divisorias com trancas

5.1.6 SANITARIOS MASCULINO E FEMININO: (02 SANITARIOS) - ALA ll:

o paredes: 92,00 m2

o teto: 18,00 m’

- porta de madeira: 2,10 m x 0,80 m
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~ 02 sanitarios e 02 pias

- 01 bascula em cada sanitario

5.1.7 BANHEIRO SOCIAL - ALA ll:

o paredes: 18,00 ma

0 teto: 2,25 m’

0 porta de madeira: 2,10 m x 0,80 m

0 01 vaso sanitario, 01 pia e 01 chuveiro

o 01 bascula

5.1.8 COMODO DOS MONITORES:

o paredes: 42,00 m2

o teto: 12,00 m’

v porta de madeira: 2,10 m x 0,80 m

- 01janeIa de vidro: 1,65 m x 2,00 m

o 02 lampadas fluorescentes

o 01 armario com 04 divisorias

A 5.1.9 — ALMOXARIFADO:

o paredes: 53,10m*

v teto: 17,55m*

~ porta de madeira: 2,10 m x 0,80 m

e 01 janela de vidro: 1,65 m x 2,00 m

0 02 lampadas fluorescentes

~ 01 armario de madeira tipo balcao com 02 divisorias

o 01 tanque e 01 pia
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5.1.10 CORREDOR

o paredes: 492,60 m2

teto: 225,70 m2

02 portoes de grade.

5.1.11— ALOJAMENTO MASCULINO E FEMININO:

04 quartos: 5,00 m x 5,00 m (02 feminino e 02 masculino)

- paredes: 240,00 m2

- teto: 100,00 m2

~ porta de madeira em cada quarto: 2,10 m x 0,80 m

0 01 janela de vidro cada quarto: 1,65 m x 2,00 m

o 04 lampadas fluorescentes em cada quarto

v 01 ventilador de teto e 01 tufao em cada quarto

v 07 beliches em cada quarto feminino

o O8 beliches em cada quarto masculino

5.1.12 BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DOS ALOJAMENTOS — ALA I:

banheiro no alojamento feminino e 01 banheiro no alojamento masculino:

paredes: 165,60 m2

~ teto: 46,40 m2

o porta de madeira: 2,10 m x 0,80 m

- 03 basculas em cada banheiro

0 03 sanitarios em cada banheiro

o 02 pias em cada banheiro

~ O3 chuveiros em cada banheiro

5.1.13 COZINHA: 7,50 M X 3,00 M
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o paredes: 63,00 m’

o teto: 22,50 m2

o 02 portas de madeira: 2,10 m x 0,80 m

v 03 basculas em cada banheiro

I O1 pia

o 01 frizer horizontal

o 02 geladeiras

o 01 fogao com 02 fogareiros

0 01 fogao com 04 fogareiros

o 01 liquidificador industrial

0 01 batedeira industrial

w 01 armario com 06 portas e 03 gavetas

5.1.14 DISPENSA 2,50 M X 3,00 M

o paredes: 33,00 m2

1 teto: 7,50 ma

- 01 porta cle madeira: 2,10 m x 0,80 m

- 01 bascula em cada banheiro

0 prateleiras de madeira anexadas a parede

5.1.15 — REFEITORIO: 6,15 M X 10,20 M

o paredes: 101,00 m2

- teto: 66,30 m2

o 02 portas de madeira: 2,10 m x 0,80 m

v 02 janelas de vidro: 1,65 m x 2,00 m

- 06 mesas de granito com 02 bancos cada

~ 01 suporte para televisao e 01 televisao conectada a antena.
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5.1.16- AREA EXTERNA TOTAL (DOS DOIS PREDIOS)

~ paredes: 364,00 m’

5.1.17 - TOTAL DE AREA:
0 area de paredes: 2100,80 m2

o area de tetos: 743,70 mi’

o area total: 2844,50 ma

6 — FINALIDADES E OBJETIVOS DA INSTITUICAO

A EMEF “Familia Rural de Ec

9 as
oporanga" busca a valorizacao do adolescente e jovem do campo,
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no contexto de sua familia e comunidade, resgatando os principios éticos, morals e civicos,

observando a capacidade de aprender a partir da pesquisa de sua propria realidade, sendo assim

trabalha com a Pedagogia cla Alternancia em que os educandos permanecem uma semana na
escola e a outra semana com a sua familia em casa. Durante o ano letivo existem vinte e uma
sessoes escolares e vinte e uma sessoes estadias.Com um dia letivo onde os estudantes
realizam atividades de retorno antes das férias na qual os acompanhantes de turma sao
responsavels para aplicar o referido tema: Para o ano de dois mil e dezoito os estudantes irao
desenvolver o tema Bullying (as quatros turmas estao na escola no mesmo dia para a colocacao

em comum do tema abordado).

A escola se preocupa com a qualidade do ensino oferecido a sua clientela e tem como finalidades
educativas promover aos educandos e educadores atitudes como:

1 - Formar um cidadao com consciéncia critica nas dimensoes sociais, economicas, ambientais,
culturais e politica;

2 - Engajar e valorizar educador e educando para que goste, acredite e respeite os valores da
cultura do agricultor;

3 - Desenvolver uma atitude de valorizacao, cuidado e responsabilidade individual e coletiva em
relacao a sexualidade;

4 - Oportunizar agoes de autonomia, cooperacao e sentido de co-responsabilidade no processo
de desenvolvimento individual e coletivo;

5 - Facilitar a aplicacao pratica dos conhecimentos acumulados;

6- Sistematizar as acoes pedagogicas da escola em consonancia com as novas diretrizes legals e
as mudancas sociais no mundo contemporaneo;

7 — Oferecer parametros para que o professor elabore uma pratica pedagogica compatlvel com

sua clientela e comunidade;

8 — Promover uma educacao pratica em coeréncia com a educacao teorica, visando 0
aprimoramento do educando no meio familiar e comunitario;

9 — Enriquecer a aprendizagem constante, com a informacao da propria realidade para que o
educando entenda desde cedo que a escola o prepara para atuar na realidade, para modifica-la
na medida em que, como pessoas humanas, ele também assuma o processo;

0 W
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10 — Oferecer uma avaliacao condizente1 proporcionando ao educando seu desenvolvimento
cognitivo1 afetivo, psicomotor, prevalecendo o aspecto qualitativo sobre o quantitativo.

A Escola oferece do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental da Educacao Basica em periodo

integral, sendo que em cada semana estao na sessao escola duas turmas e as outras duas estao
na sessao familiar, deste modo o sexto e oitavo ano sempre alternarao no mesmo periodo assim

como sétimo e nono ano. A Escola tem uma capacidade para setenta estudantes por sessao
escolar, de acordo com o Regimento Municipal de Ecoporanga e o Regimento da Escola Familia.
Destes alunos para o regime de internato comporta apenas 30 meninas e 30 meninos. (somente
Dara os alunos da zona rural com mais de trés quilometros da escola.

7- DOS SERVICOS COMPLEMENTARES DE APOIO PEDAGDGICO

A escola e uma instituicao que recebe a incumbéncia de nao apenas ensinar a ler, mas fazer com
que o educando adquira o habito da leitura e nao mais perca a condicao de leitor. A biblioteca é o
espaco onde o educando mantém contato com a lingua literaria e materna de nossa lingua. Na
EMEFFRE tera objetivo de despertar a criatividade proporcionando-lhe prazer e fazendo com que
ele transforme num leitor com uma visao de mundo que em muito ultrapasse o pequeno mundo
em que vive.

Aprimorar a linguagem a nivel individual e coletivo, possibilitando a pesquisa, a reflexao critica, o
questionamento, enfim1 expandir as oportunidades de acesso ao saber, visando buscar uma
mudanca social.

8- DA ORGANIZACAO

- O ensino fundamental na Escola Familia Ecoporanga esta organizado em Alternancia que
consiste na distribuicao do tempo em periodos regulares de estudos na escola alternados com
periodos regulares de estudos no meio familiar socio profissional.

9- DA EDUCACAO DO CAMPO

-A educacao do campo, compreendida como a mediacao didatica entre o conjunto de
conhecimentos que instituem o curriculo da Educacao Basica, face aos objetivos da educacao
nacional, e aqueles que emanam da realidade campesina em suas facetas geograficas 1
economica1 ambiental e cultural, ocorre na Escola Familia Ecoporanga orientada por quatro
aspectos essenciais:
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o Proposta curricular e metodologias sintonizadas com os desafios da realidade do campo,
do mundo do trabalho e da cultura local;

o Organizacao escolar propria, incluindo adequacao do calendario escolar as fases do ciclo

agricola e as condicées climaticas;

- Mediacao entre campo e cidade, observando aspectos sociologicos e tendéncias
socioeconomicas do processo de desenvolvimento local e regional;

0 Preparacao do educando para, na vida adulta, optar pela vida no campo ou na cidade,
como cidadao conhecedor das peculiaridades socio-politicas e culturais que constituem
esses espacos.

~ lncentivar professores e demais membros da comunidade a participarem do processo
educacional com espirito livre e consciente;

0 Garantir a perfeita observancia da boa convivéncia na unidade escolar.

10 - DO ANO LETIVO E DA CARGA HORARIA

Art. O trabalho escolar anual contemplas os itens abaixo.

An a ano letivo e estruturado anualmente por 21 sessoes regulares na escola, alternadas com 21
sessoes regulares no meio familiar socio profissional, cumpuntando em caa sessao 5 dias letivos,
com excessesao as semanas que ha feriados 1 totalizando anualmente 1 no minlmo 200 dias
letivos e acraga horaria minima para o curso vigente com hora aula de 60 minutos.

A O trabalho escolar obedece a orientacao anual, a que estabelecera:

o Calendario Escolar e Organizacao Curricular, aprovado pela Superintendéncia Regional
em cada ano (ou pela Secretaria Municipal de Educacao)1 conforme orientacoes
especificas do setor responsavel por estes documentos;

11-CALENDARIO ESCOLAR

~ A Escola Municipal de Ensino Fundamental “Familia Rural de Ecoporanga" tem previsto
em seu calendario escolar, etapas letivas na escola, na familia, visitas de estudo, férias,

recesso escolar, comemoracoes civicas e religiosas, avaliacao de convivéncia, habilidade,

aprendizagem e auto - avaliacao1 recuperacao final, visitas as familias e estudos especiais
de recuperacao, conforme exigéncias estabelecidas pela legislacao de ensino vigente.

A g l5
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- De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96, artigo 24 paragrafo I, a Escola
oferece a carga horaria minima de 800 (oitocentas) horas, distribuidas por um minimo de

200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, excluindo o tempo reservado aos exames
finals, quando houver.

0 Aulas, teoricas-praticas na propriedade da escola;

- Atividades extracurriculares e de carater social, cultural, civico, artistico, desportivo1
religioso, de lazer, visando a promocao e integracao da Escola com a familia e comunidade;

~ Visitas e viagens de estudo em localidades diversas, com o objetivo de contextualizar e
.:lp€l'f€lCO8l' o conhecimento.

As escolas familias por sua modalidade de ensino e educacao, baseadas na alternancia Vida-

Escola e sua orientacao para o meio rural, tem seu ano letivo independente do ano civil, com

sessoes alternadas de aula na escola e de trabalho no meio no qual o aluno esta inserido.

O ano letivo e estruturado com no _minimo vinte e uma sessoes escolares semanais de
funcionamento. com quarenta horas cada sessao, combinadas com a alternancia de uma semana
de permanéncia na familia e comunidade.

Trabalhando com series finais do Ensino Fundamental sexto ao nono ano, o curso ministrado pela
escola tem a duracao de quatro anos escolares e compreende anualmente, o minimo de
oltocentas horas de atividades e duzentos dias letivos na escola e na familia.

12 - DO cURRicULo
A proposta pedagogica da escola e elaborada de acordo com pareceres e resolucoes especificas1

considerando os aspectos reglonais e locais, adequando-se as reais necessidades e interesses
da populacao rural.

A organizacao curricular do Ensino Fundamental consta de disciplinas previstas na leglslacao

vigente, com respectivas cargas horarias, sendo a parte diversificada destinada as peculiaridades
locais, aprovadas pelo orgao proprio do sistema.

A parte diversificada consta das seguintes disciplinas: Agricultura e Zootecnla, e os instrumentos
pedagogicos: Caderno cla Realidade, Plano de estudo, Avaliacao coletiva, Caderno de
Acompanhamento, Avaliacao de habilidades, Avaliacao de Convivéncia1 Avaliacao de
Aprendizagem, Caderno de Trabalho Pratico1 Mini~Cursos, Seroes1 Vida de Grupo, Alternancia1

(Q ga
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Visita as Familias, Aulas Teoricas e Praticas, Viagem de Estudos, Estagio e Associacao de

Alunos, Atividades de retorno, sao algumas formas de trabalhar a parte social e cultural do
educando dentro da Pedagogia da Alternancia.

13 7 DA AvALiAcAo
Educar é fazer ato de sujeito, e problematizar o mundo em que vivemos para superar as

constantes contradicoes1 comprometendo-se com esse mundo para recria-lo. Portanto a
avaliacao é essencial na educacao. Nesta perspectiva, o processo avaliativo da escola tem como
objetivo:

o Transformar cada avaliacao dentro da perspectiva de construcao de conhecimento tanto

dos alunos, como dos agentes educadores que estao diretamente envolvldos com a
educacao de adolescentes e jovens;

Demonstrar confianca na posslbllidade dos alunos construirem suas proprias verdades
com valorizacao de suas manifestacoes e interesses proprios;

o Dinamizar as oportunidades de acao reflexao, num acompanhamento da equipe de
monitores1familias dos alunos e dos proprios educandos;

v Capacitar os alunos e os monitores a estarem num discurso livre e com autonomia para
refletirem sobre os problemas da vida cle internato, vida de grupo, buscando uma acao
coletiva para solucionar tais dlficuldades;

o Colaborar na analise de principios da pedagogia llbertadora da Escola Familia e
consclentizadora das diferencas sociais e culturais, tomando os alunos critlcos e
participativos. inseridos no seu contexto social e politico a qual pertence a familia;

~ Buscar uma acao coletiva entre os alunos, pais, monitores, associacao e outros agentes
educacionals dentro dos principios da cooperacao e consciéncia critica sobre os trabalhos
desenvoividos pela EMEF "Familia Rural de Ecoporanga" no decorrer do ano onde a
responsabilidade seja de todos e de cada um.

13.1- AVALIAQAO DE APRENDIZAGEM (DAS DISCIPLINAS)

Cada disciplina apllcara durante o trimestre no minimo trés modalidades de avaliacao
(distribuidos entre duas provas e um trabalho) para avaliar a aprendizagem de cada aluno no
W @ l7
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conteudo trabalhado. Caso o aluno nao atlnja sessenta por cento do aprendizado na modalidade
de provas sera feito um trabalho de recuperaoao paraleia, oferecida obrigatoriamente a0 longo

dos trimestres letivos.

Observagao: No primeiro e segundo trimestres as avaliagoes de contetido valerao 20 (vinte)

pontos e no terceiro trimestre 26 (vinte e seis) pontos, isso porque os demais pontos sao
atribuidos através dos outros aspectos pedagogicos especificos da escola, como Plano de

Estudo, Caderno da Realidade, Avaliagao Coletiva, Avaliagao de Habilidade e Convivéncia,
Pratica Orientada na propriedade e Caderno de Acompanhamento.

o O estudante e promovido a série subsequente se obtiver no final do ano letivo:

~/ Frequéncia minima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para

aprovagao e resultado final igual ou superior a média sessenta;

~/ Frequéncia minima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para
aprovagao e resultado final igual ou superior a média sessenta, apos estudos de
recuperacgao.

Escala de pontuagao:

Primeiro Trimestre = 30 (trinta pontos) I média = 18 (dezoito);

Segundo Trimestre = 30 (trinta pontos) I média = 18 (dezoito);

Terceiro Trimestre = 40 (quarenta pontos) I média = 24 (vinte e quatro)

13.1.2 - RECUPERAQAO
0 A recuperagao paralela deve ser realizada apos a avaliagao imediatamente a constatagao

de que os resultados nao foram igual ou superior a média de sessenta por cento ao valor
da avaliagao;

~ O aluno que ao final do periodo letivo, nao atingir em determinada disciplina a média
minima de sessenta por cento para aprovagao é submetido aos trabalhos de recuperagao
final, levados a efeito pela escola, apos cumprimento do ano letivo;

o O aluno é submetido a recuperagao paralela e final, em quantas areas do conhecimento
e/ou disciplinas que se fizerem necessarias;

v A Escola deve comunicar aos pais, por escrito, os componentes curriculares em que 0

 18
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alfino ficou sLil§metido_i’de recuperagao final, os procedimentos relativos a esses estudos,
bem como 0 periodo de realizagao;

o O aluno que nao comparecer na data prevista para a realizagao dos estudos de
recuperagao, é considerado reprovado, salvo os casos previstos na legislagao;

- O aluno amparado pela legislagao deve apresentar as justificativas a Escola, no prazo

maximo de quarenta e oito horas apos a data prevista, para que seja marcada uma
segunda chamada.

Observagao: As avaliagoes de recuperagao final tém um valor de cem pontos, onde o aluno deve
ibter no minimo sessenta por cento, ou seja, sessenta pontos para ser considerado aprovado.

13.1.3- DA MATRlCULA
Matricula é 0 registro do aluno na unidade escolar e oficializa a sua participagao como membro
da comunidade escolar.

Para efetivaoao da matricula, exige~se 0 compromisso de vida perante as regras da escola.

No ato cla matricula se faz necessario a presenqa dos pais ou responsavel, para a assinatura do
contrato cle formagao. O responsavel que for fazer a matricula devera levar uma procuragao
simples, passada pelos pais para que 0 possa representar como responsavel do aluno, este
devera ter acima de dezoito anos.

A matricula de alunos no ensino fundamental é feita mediante a apresentagéo cla seguinte
documentagao:

~ Comprovante de Residéncia (talao de energia).

- Copia do cartao do SUS.

o Cartao de vacinas.

0 Copia do registro de nascimento.

o Historico escolar.

'>- O numero de alunos por turma e estabelecido conforme a Iegislagao especifica e 0
espago fisico, a fim de que possa permitir um atendimento cle forma individuallzada
e coletiva, compatlvel ao Plano de Formagao da Pedagogia da Alternancia e cle
acordo com 0 reglmento Municipal Art. 195 N° Ill, onde diz/; 6 ao 9 ano - 35
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Observacao: Os pais ou responsaveis tem um prazo de quinze dias para apresentar toda a

documentacao exiglda pela escola, uitrapassado o prazo 0 aluno se ausentara da escola até que
sua situagao se regularize.

14- TRANSFERENCIA
A transferéncia do aluno para a escola far-se-a pela Base Nacional Comum e, com observancia
dos principios e normas baixadas pelo Conselho Estadual de Educagao.

A divergéncia de curriculo em relacao as matérias da parte diversificada pela escola ou pela
sscola de origem. nao constituira lmpedimento para aceitacao cle matricula. porque ao aceltar
alunos transferidos com insuficiéncia de estudos em disciplinas do curriculo adotado pela Escola
Familia Rural, é apresentada assisténcia necessaria a sua complementagao curricular (é 0
ajustamento do aluno transferido de outro ministrado pela escola de destino).

A transferéncia do aluno para outro estabelecimento sera requerlda pelo aluno, se maior, ou pelo
responsavel, se menor.

A transferéncia sera concedida em qualquer epoca do ano letivo, nao cabendo responsabilidade a
escola pelas dificuldades de adaptagzao de situagao escolar do aluno no estabelecimento para 0
qual se transferir.

A escola so aceitara transferéncia se houver vagas em sala de aula e dormitorios.

A escola podera aceltar a matricula, em carater condicional, pelo prazo de quinze dias mediante a
apresentagao de declaragao provisoria de transferéncia expedida pela escola de origem de
acordo as normas do sistema cle ensino.

Esgotando 0 prazo mencionado acima, a matricula condiclonal sera tomada sem efeito se o aluno
nao apresentar documentagao de transferéncia, salvo se sua expedigao estiver pendente de
decisao de autoridade superior de ensino.

15- CLASSIFICAQAO E RECLASSIFICAQIF-'\O DE ALUNOS

A escola posicionara o aluno na série ou etapa adequada ou de acordo com outras formas de

organizacao da estrutura de ensino, segundo o seu nivel de conhecimento e desempenho.
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A classificacao podera ocorrer através de:

Promogao — para aqueles alunos que cursaram, com aprcveitamento, a série ou fase
anterior, na propria unidade de ensino;

- Transferéncia - para aqueles alunos procedentes de outras unidades de ensino;

o Avaliagao - para aqueles alunos sem aprovacao de estudos anteriores, observando-se 0

Regimento Comum das Escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado do Espirito Santo
(anigo cento e dezenove) e LDB (artigo vinte quatro, Lei nove mil trezentos e noventa e
quatro barra noventa e seis).

A reclassificagao é 0 processo pelo qual a unidade de ensino, em qualquer época do ano letivo,
avaliar 0 grau de experiéncia do educando transferido, proveniente de outras unidades de ensino,
situados no pais ou no exterior, que adota em formas diferenciadas cle organizagao da Educagao
Basica, a fim de encaminha-lo ao ano/serie ou etapa de estudos compativel com sua experiéncia
e desenvolvimento, independentemente dos registros contidos no seu historico escolar (artigo
cento e vinte e dois do Regimento Comum das Escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado
do Espirito Santo e LDB nove mil trezentos e noventa e quatro barra noventa e seis , artigo vinte
e trés).

Na reclassificagao, devem ser considerados os componentes curriculares da base nacional
comum e adotados os mesmos procedimentos da classificagao. (artigo cento e vinte e trés do
Regimento Comum das Escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado do Espirito Santo).

o Proposta apresentada pelo Conselho de Classe, tendo por base os resultados avaliativos;

~ Requerimento do proprio aluno, se maior, ou pelo responsavel, se menor.

A reclassificagao de aluno acima citada ocorrera:

~ Até o final do primeiro Trimestre letivo para os alunos cla propria escola;

- Em qualquer epoca do ano do periodo letivo para aluno recebido por transferéncia.

16- FREQUENCIA
O controle de frequénoia fica a cargo da escola com forme o disposto no seu reglmento e nas
normas do respectivo sistema de ensino, exiglda a frequéncia minima de setenta e cinco por
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Eéiiéllio total dezhoras letivas para aprovacao (LDB nove mil trezentos e noventa e quatro barra

noventa e seis, artigo vinte e quatro, Vl).

Segundo 0 artigo cento e onze do Regimento Comum das Escolas da Rede Estadual de Ensino

do Estado do Espirito Santo, em qualquer nivel/etapa de ensino, é assegurado ao educando que
apresentar lmpedimento de frequéncia, amparado por legislacao especifica (enfermos, gestantes,
militares e outros), 0 direito a tratamento especial, como forma aiternativa de cumprimento da

carga horaria e das avaliacoes que atendam os mlnimos exigidos para a promocao.

Este tratamento especial consiste em proporcionar estudos e atividades para execucao em casa,
enquanto durar lmpedimento de frequéncia as aulas. Desconsiderar as faltas para efeito de

promocao, embora registradas no diario de classe.

Observacao: Sera considerado aprovado em cada disciplina ou area de conhecimento, para fins
de promocao, 0 aluno que tiver alcancado frequéncia minima de setenta e cinco por cento da
carga horaria total e obtido, no minimo, sessenta por cento dos pontos a serem distribuldos
durante o ano letivo.

17- AcA0 COMUNITARIA
o periodo de trabalho na familia e a vivencia na comunidade é uma forma de consolidar

informacoes trazidas da vida para a Escola, tomando esse meio, instrumentos pedagogicos, pois
cabe a familia o acompanhamento e parte da avaliacao do processo educativo do aluno, bem

como colaborar na elaboracao da Plano de Estudo, que é desenvolvldo no periodo vivido na
familia;

18- ALTERNANCIA
Alternancia e 0 periodo onde o aluno desenvolve as atividades do caderno da realidade, como:

plano de estudo, atividades das disciplinas da base nacional comum e as complementares ,
palestra, visita de estudo, experiéncias agricoias, viagem de estudo e atividades relacionadas a
area de ensino, familiar e comunitaria.

19- ASPECTOS PEDAGOGICOS
Todas as acoes da Escola Familia Rural sao utilizadas de forma que sirvam como instrumentos
pedagogicos. Desta forma para 0 ano letivo de dois mil e dezoito, serao prioridades dentro do

fig @ 22
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- O trabalho interno e externo junto aos alunos;

v O trabalho externo junto as familias;

0 O ambiente educativo da escola.

20- DOS INSTRUMENTOS PEDAGOGICOS

20.1 - AVALIAQAO COLETIVA

Sera felta no final de cada trimestre, para sistematizacao dos temas geradores. Os alunos

lesenvolvem trabalhos por meio de teatros, cartazes, parodias entre outros. O valor atribuido é
de zero a dois, nota dada pelos acompanhantes de turma em conjunto, levando em consideracao
os critérios de avaliacao.

o Aprofundamento do tema — 0,5 (meio) ponto;

~ interesse dos alunos — 0,5 (meio) ponto;

o Participacao na elaboracao da avaliacao — 0,5 (meio) ponto;

o Apresentacao — 0,5 (meio) ponto.

20.1.1 - AVALIACAO DO PLANO DE ESTUDO E DO CADERNO DA REALIDADE

E um instrumento de alternancia e do plano de curso. Através dele se faz a integracao da vida

com a Escola, criando no aluno 0 habito de ligar a reflexao/acao e de praticar a experiéncia para
a sistematizacao cientifica. Sera avaliado no final do primeiro e segundo trimestre. No terceiro
trimestre sera realizado o Projeto de avaliacao final, orientados pelos monitores responsavels por
cada turma, tendo esse instrumento, 0 valor de trés pontos, seguido os critérios avaliativos;

Plano de Estudo: (Valor 3,0 pontos)

o Conteudo — de acordo com as respostas;

- llustracao e criatividade;

- Estética;

Caderno da Realidade: (Valor 1,0 ponto). é um documento que recolhe analises feitas com pais;
pessoas da comunidade e os monitores sobre os problemas, atividades da familia e comunidade.
Permite ao jovem descobrir aspectos novos de sua vida familiar e comunitaria. Ajuda a tomada de

NW gs 22

gsii” 1_;E



. __“i‘,.>- .1.
‘. L,‘ .

91%;,‘1 . -.~...<<'»~ A,Alterado pela Portaria n°. 045/O2 "“~~ 5 ..--12' “

TL , ___ __ 7,. _,, _ ___ E," ,_.__:.A ,_, __,__ M-_,i , ,__ D _ - W " :7 ——~ 9"-'\

__ {I j’ li |-_Jb- \
{.41-W. “lg” —_—-__ _. l_ 15'“: gr l.

._ ‘ ‘ ‘ ' ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL vl";:l§i,'},';_l§i-"*' _
. .. I "FAMlLlA RURAL DE ECOPORANGA" (,1-‘i= "’"'

‘ " ‘ ‘N Rodovia Ecoporanga X Barra de Sao_F_rancisco - km 05 l-l '~='=1'J-:1 ;_O "‘ Entidade Mantenedora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga , ,5; ‘L ___ ya,.3‘
‘*~§l;'rTal-*- l ’ ( " Ato de Criacao: Decreto n°. 148a de 01/04/1996 "

n n 77 7’ ~ 7

consciéncia e a uma particular percepcao de vida cotidiana, formacao geral e inicio para a
discussao em familia de realidade e orientacao profissional. E uma pasta preta pasta catalogo):

Os Planos de Estudo, ampliados, organizados, com esquema, desenhos, croquis, fotografias, etc.
Aprofundamento dos Planos de Estudo, discussoes realizadas na escola, referente a realidade do

aluno.

No periodo que passam na escola e em casa, confeccionam na pasta, todas as perguntas e

sintese do plano de estudo, O caderno da realidade pode ter arquivado todas as pesquisas do
aluno desde o sexto ano. Tendo esse instrumento, 0 valor de um ponto, seguindo os critérios
avaliativos:

- Caligrafia;

- Estética;

- Organizacao.

Critérios a serem avaliados no PL.

~ Organizar a pasta conforme a folha entregue pelos acompanhantes de turma.

- Fazer margens 2cm por 1 cm. (Fazer a margem de acordo com 0 modelo.)

~ Podem ser feitos desenhos nas capas, desde que esteja de acordo com 0 tema abordado.

- Ter capricho com a pasta em geral.

- Fazer com uma cor so de caneta. ( preta ou azul)

o Utllizar a folha de linhas, para a escrita saia no rumo certo.

~ Desmanchar totalmente as linhas feitas a lapis.

0 Melhorar e/ou executar a escrita legivel.( Melhorar a caligrafia.)

- Fazer as atividades nas datas estipuladas pelos acompanhantes de turma.

Responder as perguntas com clareza.

0 Recolher as assinaturas dos entrevistados (as)

o Nao rasurar as folhas entrevistadas.

- Fazer a redacao de acordo comas perguntas e respostas. ( contendo: comeco, meio e fim)
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o Melhorar a concordancia na redacao.

Melhorar a escrita na redacao.

Fazer e colorir as ilustracoes de acordo com o conteudo do P E e com as respostas
obtidas apos as entrevistas.

Colocar a folha cla sintese entrega pelo acompanhantes de turma.

Retirar folhas de trabalhos de outras disciplinas da pasta, deixar somente o Plano de

Estudo.

* o Ter mais capricho com o trabalho. Nao rasurar, nao amassar, nao molhar, nao sujar, 0
CR.

20.1.2 — AVALIAQAO DE HABlLlDADES- ( Valor 2,0 pontos)

Sera feita uma avaliacao no primeiro trimestre. Aluno, pais e monitores farao a avaliacao no
Caderno de Acompanhamento (C.A), dando uma nota com valor numérico de zero a dois
somando as mesmas e dividindo por trés. Caso alguma das partes fique sem fazer, sera atribuida
nota zero.

Esta avaliacao tem 0 sentido de apreciar a capacidade de fazer as atividades praticas, tanto na
escola, como na sessao familiar.

20.1.3 - AvAi_iAcAo DE CONVIVENCIA-( Valor 2,0 pontos)
Sera feita uma avaliacao no final do ( Valor 2,0 pontos). Aluno, pais e monitores farao a avaliacao
no caderno de acompanhamento, atribuindo uma nota com valor numérico de zero a dois,
somando as mesmas e dividindo por trés, caso alguma das partes fique sem fazer, sera atribuida
nota zero.

Essa avaliacao tem 0 sentido de apreciar o desenvolvimento das atitudes do aluno frente ao
relacionamento social, na familia, escola e comunidade.

20.1.4 - AVALIACAO DE APRENDIZAGEM-( Valor 2,0 pontos)

Sera feita uma avaliacao no terceiro trimestre. Alunos, pais e monitores farao a avaliacao no
Caderno de Acompanhamento, dando uma nota com valor numérico de zero a dois, somando as
mesmas e dividindo por trés. caso alguma das partes fique sem fazer sera, atribuida nota zero.

25



/' ,;\\’“‘ 1";
_ 4 ,._ __ _ _, ,____,:, . . __v_= ,__ 1,  F _*_. ,,_ E -- A-_ , ~\§‘>~ — 7 W

as?< " 1 '1; PP’ ( \v- 1,/“,. _ ‘ .4 1.

Y Entidade Mantenedora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga pi.‘ J ‘(1 _ 5“

‘ V J Alterado pela Portaria n°.045I02
-g; i , A Ato de Criacao: Decreto n°. 1488 de 01/04/1996 -<.. ‘-;}(;.fj/ ’

¢,-‘i,-'--11;, “ _“"‘“' .. ;§rr\5 n°
‘ 1; "‘ W’ A " ' ESCOLA MDNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL _ 1 i1§"T}l/r**§1‘L,,,- K

A "-'j_,@,%‘iIl‘iil7_¥'i‘¢‘%!q31~|,§“-.-31,’; "FAMlLlA RURAL as ECOPORANGA” .+ _v 3
,1 ff‘ Y3?

ct.-/.4
'4, "1

'.\=

I 0 . J- ‘ ‘ ‘ Rodovia Ecoporanga X Barra de S50 Francisco - km 05 ‘(W 112'“ l ”,

1

Essa avaliacao tem o sentido de apreciar o desenvolvimento dos conhecimentos e idéias, em

todas as atividades pedagogicas da Escola.

20.1.5 - AVALIAQAO FINAL (Projeto Final) - (VALOR 10,0 PONTOS)
Os alunos farao um projeto de conclusao, com temas relacionados com os Planos de Estudo de
cada serie, podendo ser técnico ou social. No primeiro ciclo o projeto nao consta de
embasamento teorico, ao contrario do segundo ciclo. Esse projeto sera avaliado pelos
responsavels cle turma, observando os critérios de avaliacao:

o Apresentaoao: 04 (quatro) pontos;

0 Estética: O2 (dois) pontos;

o Aprofundamento do tema: O4 (quatro) pontos.

20.1.6 PLANO DE ESTUDO (P.E.)
E um importante instrumento na pedagogia da alternancia e no plano de curso, pols através dele
os educandos fazem comparacoes com a realidade cotidiana, com acoes e experiéncias, fazendo
novas interrogacoes, observacoes e pesquisas. Serao trabalhados em cada turma os seguintes
plano de estudo (P.E.).

6° Ano

Tema Gerador Objetivo A Temas cle lnterferénciaj

Estudos

W‘ P
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importancia da partioipacao
familiar nas atividades
desenvolvidas no meio
rural e urbano;
- Reconhecer a Terra como
fonte de luta, resisténcia e
vida da familia camponesa;

- Refletir sobre a

necessidade de
conservacao da Terra e dos
recursos naturais;
- Resgatar as origens e
valores culturais da familia
camponesa e urbana;
- Refletir sobre as mudancas
ocorridas na estrutura
familiar no tempo e espaco;
- Conhecer os tipos de
familia.

trabalhamos; reestrutu racao

- A nossa familia; familiar.
- A nossa moradia. - Responsabiiidade,

valores éticos e
morals.

2° Trimestre
Alimentacao e

Saude

- Reconhecer a nutricao
como fator de controle de
pragas e doencas;
- Conhecer as funcoes
biologicas dos nutrientes
nos animais e vegetais;
- Reconhecer na
alimentacao saudavel o
fator indispensavel a boa
qualidade de vida;

- Alimentacao das - Paiestra sobre
plantas e criacoes; valor nutritivo dos
- A nossa alimentos e
alimentacao e alimentacao
nossa saude. saudavel

(organicos).
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3 Trimestre

Projeto Final

-Pielacionarnosl problemas”; 0 r 0
sociais com deficiéncia
aiimentar;
- Analisar as mudancas
ocorridas nos costumes
aiimentares.

- IE A E E_C“oTn“p'reender
criticamente a realidade

local, indicando aiternativa

para superar desafios;
- Promover interligacao e
interacao entre os saberes
vivencial popular e os
saberes instituidos,
respondendo as questoes
da realidade, visando uma
acao transformadora
consciente da pessoa e do
meio.

- Situacao - Apresentagao
problema da sua para a comunidade
casa ou da sua escolar.
comunidade.

Tema Objetivo Temas de lnterferéncia
Gerad Estudos

W W
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1 Elf’ Triin*ésti'eE E
Comunidade

e o Clima

- Refletir sobre o
funcionamento da sociedade
a partir da realidade local e
perceber a importancia da
participacao de cada
individuo no processo
historico;
- Resgatar a historia da
comunidade e identificar os

aspectos geograficos da
comunidade;

- Refletir sobre as formas de
organizacao e a importancia
para a vida da comunidade;
- Analisar a funcao dos
iideres
comunitarios, quem sao e
que tipo de forca possuem.
- Perceber a maneira que 0
clima interfere na vida do
homem e na comunidade.
- Analisar os fatores e as
mudangas climaticas
ocorridas na comunidade;
- Refletir sobre as técnicas
de uso e conservacao da
agua;
- Perceber a importancia da
agua como fonte de vida do
camponés e da

W E‘

- Historia e
organizacao da
comunidade;
- Exodo rural;
- Formacao da
associacao;
- A utilizacao da
agua.

- Paiestra
sobre a
importancia da
associacao e
permanéncia
do homem do
campo.
- Paiestra sobre

no campo.

2

a

influéncia do homem no
clima e sua permanéncia

9
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I 2°?ririi—estre
Os Meios de
Transporte e
Comunicacao

— —" 4’ '-E 7 '7‘ -7 . 1’ ..- %- Refletir sobre os tipos,
evolucao e importancia dos
meios de transporte e
comunicacao existente na
comunidade;

- Analisar a importancia dos
meios de transporte e

comunicacao para o
desenvolvimento do meio.

- A utilizacao dos
meios de
comunicacao e
transporte.

- lnfluéncia
familia e

na

comunidade;

- Evolucao.

- Paiestra com
autoescola - primeiros
socorros e direcao
defensiva;

- Visitar os propriedades
que utilizam meios de
com unicacao
alternativos.

E 3° Trimestre
Projeto Final

- Compreender criticamente
a realidade local, indicando
aiternativa para superar
desafios;
- Promover interligacao e
interacao entre os saberes
vivencial popular e os
saberes instituidos,
respondendo as questoes
da realidade, visando uma
acao transformadora
consciente da pessoa e do
meio.

- Situacao
problema da sua
casa ou da sua
comunidade.

- Apresentacao para a
comunidade escolar.

8° Ano

Tema Objetivo Temas de lnterferéncia
Gerador Estudos

1°T"' 0""rimestre -Proporcionaroconhecimento- A reproducao - Paiestra sobre

30
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M A“ ‘ Reproducao

2° Trimestre
Culturas e

Criacfies

dos diversos tipos, funcao e l
técnicas de reproducao, bem
como, analisar os seus
impactos cientificos, sociais,

politicos e economicos;
- Compreender a
transformacao biologica do ser
humano, buscando refietir os
tabus e preconceitos sobre
sexualidade.
- Analisar as cuituras e
criacoes de auto-sustentacao
da regiao, destacando a sua
viabilidade e importancia
para a agricultura familiar.

humana; A
- A reproducao
das plantas e
criacoes;
- O planejamento
familiar.

- As principais
cuituras e criacoes
cuitivadas em
nossa regiao;

sexualidade.

- Paiestra sobre a
integracao das
cuituras e criacoes e
sua importancia
econémica - social
para a regiao.

3° Trimestre
Projeto Final

- Compreender criticamente a
realidade local, indicando
aiternativa para superar
desafios;
- Promover interligacao e
interacao entre os saberes
vivencial popular e os
saberes instituidos,
respondendo as questoes da
realidade, visando uma acao
transformadora consciente da
pessoa e do meio.

9° Ano

A‘ ti“

— Situacao
problema da sua
casa ou da sua
comunidade.

— Apresentacao para
a com unidade
escolar.

31



, Mal

EfrlejjDEENSNOFUN
OPORANGA"

co - km 5_____"l
a ' '1) .»Ls “1i§T“ u._

7'“ ’ K _ ' '. E 7 “A 7
I? I .5 |-1° \

0 _ .‘ V
D ENTA 3 . "v‘i“"1'i'r'{1' 1AM U1. ;.. H_,‘_1c5S 71,1; :ili\~1é‘.. 1111:)

~~— 1 1" 1
‘.fi'.<~ ~1 '1i.‘ ‘:::'_ -r " \_. ,1

l;~=i

ESCOLA MLlNlClPAL
“FAMILIA RURAL DE EC

nga X Barra do Sac Francis
itura Municipal de Ecopora g F,

de 01/04/199s \.Q‘-*'> f

lnterferéncia

_ l ‘r ' 1

7 ‘ l\fr,l‘r1’l_iiw

Qgfiwwwy I
=11‘ 11 ‘ Hi‘

Tema Gerador Objetivo
E Kw 7- Analisajrja imporlanciada Ki E - "A in

' 'a como fonte comercializacao dos
nto nossos produtos. indilistria

caseira.

K E ”1° Trimestre
‘a Comércio agroindustri

conomica e de aproveitame
na economia

1 ‘MW-HZ? -1». _-,-_

I Rodovia Ecopora
' de Mantenedora: Prefe

'ar_;ao: Decreto n". 1488
a Portaria n°. 045/02

de Estudos
Visita a

@& v
“Lift; ‘* 1

' I L Entida
AtodeCri

Alterado pel

Temas
E ‘ ' ao e -dustriaiizac

umalndustri ,
e Associagao e

da matéria prima

l'8S T6

nvolvi
com

Estagio
sociais;

que

familiar;

- Percebe lacoes
comerciais, as etapas da
comercializacao dos produtos,
os mercados e os agentes

dos no processo da

- Conhe
trabalhos na agricu ,

os profissionais de estudo
vivéncia na escola.

pecuan
colhidos.

e
ercializacao.

tacao
M o sera

resen
E MAO Eestagi

AP
a

‘<5? 5ohEe¢iiEnéFiE>" -
realizado de acordo

do para
'dade

2° Trimezstréii K E é Adquirir mar

em experiéncias técnicas ou
coma realidade

aluno, desde que comuni
lanos escolar.

cer organizacao de
ltura contemple os p

s e a'a e outr
forem es

pi“ W 32



_w- ,_,__

_ _ H _ _:, ‘ ,7 __:_:;__ _ _v,__,;1_, V _____,___w;:,,_,_, _,__,__._=._.i_,___. 1___-LL__._, -4 1 _ 1,
/£9)‘ °'€1,\\

L ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA l" is “U Ti 1’ i
“FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA"

' oranga X Barra de Sao Franclsco - km ($9 ‘ohm J ' -»‘“iT”1‘-‘-‘1‘{‘“‘!“‘*E"“ ‘-1;, J‘./ill
itura Municipal de Ecopor ga _ -~ _ _ * $1

01/04/1996 \ ~-7.1; “(gt-1a . >1‘ ;-'-.\\:\~ - '//lg 2%“ @,%_.,_, ,-

‘5="'”Z-"F-:c»~ "'

‘ ' ¢~|.ir_=1 ‘ Iii-~; , Rodovia Ecop
‘ "‘ " - " ‘ ‘ V Entidade Mantenedora: Prefe

‘ Ato de Criacao: Decreto n°. 1488 de
Alterado pela Portaria n°. 045/02

Situacao problema da -
Apresentacao

7; ci in F
I/

.
*¢i.>§;li'§T*~" 1,1 I

W°Tie- Compreendericriticamente a -
dada local, indicando sua casa ou da sua

erar comunidade. para a
comunidade

Projeto Final reali
aiternativa para sup

escolar.
desafios;

interligacao e- Promover
saberesentre osinteracao

' lar e os saberesvivencial popu
instituidos, respondendo as
questoes da realidade,
visando uma acao

a consciente datransformador
pessoa e do meio.

22- VIAGEM DE ESTUDO

Havendo possibilidade os alunos do sexto, sétimo, oitavo e nono ano, alguns pais de alunos,
agricuitores e liderancas, farao viagens de estudo com objetivo de conhecer experiéncias, e a fim
de possibiiitar melhoria em sua pratica agricola, bem como conhecer a parte historica e cultural.
Essas viagens serao de acordo com o plano de estudo, convénios e parcerias realizadas entre a

...escola e outras entidades

23- AULAS TEORICAS E PRATICAS
As aulas teoricas e praticas serao ministradas pelo monitor responsavel, tomando como base o

tema gerador, o plano de curso organico e as necessidades dos alunos.

24 - MINI-CURSOS

Os mini cursos serao desenvoividos de acordo com as possibiiidades da EMEFFRE e com as
necessidades dos alunos. A duragao de cada mini curso sera prevista em funcao dos mesmos.
Esses cursos serao realizados nos horarios de aula e nas atividades extraciasse, como trabalho
pratico. Dando énfase aos pianos de estudos, sendo um no primeiro semestre e o outro no

Os cursos serao ministrados pelos monitores e voluntarios.segundo semestre.
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25- AMBIENTE EDUCATIVO E VIDA DE GRUPO

No mundo agitado em que vivemos marcados pela massificacao, é urgente que se criem espacos

para que a pessoa humana possa desabrochar, a caminho de sua plenitude; espacos onde se

busque ultrapassar as formas de relacionamento marcadas pela mascara, pelos mecanismos

inconscientes pela competicao e pela dominacao.

O objetivo principal de vida de grupo é fazer acontecer através da vivéncia grupai, um clima de

liberdade, responsabilidade, de aceitacao, de diaiogo, de encontro, de comunicacao e de
comunhao entre as pessoas.

~ Trabalharjunto aos alunos no sentido de conservar e meihorar 0 ambiente;

0 Fazer cartazes sobre a metodologia da escola;

o Fazer cartazes com datas de aniversarios dos alunos;

- Organizar dormitorios;

~ Auto - organizacao dos alunos (espones, tarefas diarias e seroes livres);

o Organizar as salas de aula, melhorando o ambiente.

26- — EVENTOS, PALESTRAS E ENCONTROS

Objetivando valorizar os acontecimentos mais significativos de onde esta inserida, a escola
quando convidada e de acordo com as possibiiidades participara de todos esses momentos.
'articipacao esta que conforme a atividade em realizacao podera ser através de monitores,

alunos, pais e associacao e outros que fazem parte do contexto da escola. Além de participar a
escola procura promover eventos visando a participacao de toda a comunidade, bem como a
formacao de todos os participantes.

Para dois mil e dezoito os eventos de relevancia na escola sac:

0 Palestras relacionadas aos pianos de estudo;

0 Visitas de estudo.

o Formacao das Familias.

0 Reunioes.

o Assembleia de pais

09’ gig I
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Na montagem e execucao das referidas atividades, a Escola tentara a co participacao da

Prefeitura, Secretarla Municipal de Educacao, Secretarla Municipal de Agricultura, Associacao da
Escola, educandos, pais dos educandos e outras entidades e comércio.

A reaiizacao da festa cla escola é acompanhada de varios objetivos considerados importantes
para a vida da escola, como:

Favorecer uma maior integracao comunitaria;

lncentivar a cultura do povo;

o Favorecer a relacao escola — comunidade;

o Arrecadar recursos para a manutencao da escola.

Esta prevista para ser realizada, geralmente, nos meses de julho a agosto. A programacao sera

definlda em equipe com antecedéncia.

27- VIDA DE GRUPO

No mundo agitado em que vivemos marcados pela massificacao, é urgente que se criem
espacos para que a pessoa humana possa desabrochar, a caminho de sua plenitude;
espacos onde se busque ultrapassar as formas de relacionamento marcadas pela
mascara, pelos mecanismos inconscientes pela competicao e pela dominacao.

O objetivo principal de vida de grupo é fazer acontecer através da vivéncia grupai, um
clima de iiberdade, responsabilidade, de aceitacao, de diaiogo, de encontro, de
comunicacao e de comunhao entre as pessoas.

A vida de grupo na Escola sera baseada nas normas de convivéncia grupai feitas pelos
alunos, monitores e pais, reglmento interno e filosofia da escola.

A escola proporcionara aos alunos momentos de preparacao para a funcao de
coordenador, que tera a cada sessao.

28- AQAO COMUNITARIA

E uma das areas de atuacao da Escola Familia, uma vez que a escola procura caminhar visando
nao somente 0 aluno como também a familia e a comunidade onde o mesmo esta inserido. A
finalidade desta acao e o fortalecimento da familia e comunidade nos niveis social, técnico e
econémico.

W
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De todas as atividades que compreendem esta a "

dezoito

1":

cao, serao prioridades para o ano de dois mil e

o Atividades Cuiturais: Arraiazinho, leilao, quermesse, torneio, campeonato.

0 Aniversario da escola;

o Arraia do Furundum

29- SEROES
Na vida interna( alunos da zona rural que dormem na escola) e em casa( alunos da zona urbana
Due vao embora todos os dias) da escola os educandos, além de seu momento de estudo
individual e de grupo. durante, aproximadamente, sete horas por dia, cuidam do ambiente escolar

como se estivessem em sua propria casa, trabalham na pequena propriedade e realizam
atividades como manter limpo todo o ambiente educativo e de internato, lavar as ioucas, arrumar
as mesas, brincar, etc.

Durante o periodo noturno, participam junto com os monitores de seroes e m casa com os pais,
nos quais sao debatidas questoes curriculares iigadas aos temas dos pianos de estudos ou
outros assuntos que surgiram durante as aulas e fora delas que despertaram interesse e

curiosidade, como misticas, temas transversais, projetos, dinamicas, entre outras.

Os seroes tém a duracao de uma hora (inicio as vinte horas e término as vinte e uma horas na

escola) em casa ( vao e acordo com auto organizacao da familia) e sao registrados pautas. de
segunda a quinta — feira.

30- REi_AcAo COM AS FAMlLlAS
Os pais devem participar de todo o processo de educacao dos filhos. Os monitores realizarao em
cada familia uma visita por ano como forma de reconhecimento da realidade, de coleta de dados
sobre o aluno, de acompanhamento e de orientacao educativa do aluno e da familia,
principalmente no ambito agricola.

Para a realizacao dessas visitas a escola contara com recursos da Associacao da escola com a
moto e o petroleo.

As visitas serao registradas em fichas apropriadas, nas quais sao relacionados as familias visitas
e os assuntos abordados. Para uma melhor praticidade desta ativid
cronograma de visita as familias.

ade sera elaborado um
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31- PROJETOS j

Todos os monitores estéo envolvidos na realizagéo das tarefas planejadas em cada projeto. A
maioria das atividades tem 0 objetivo de levar o grupo a descobrir respostas ou construir

materials, frequentemente, no desenvolvimento do projeto, surgem novas questées e novas
propostas podem ser incluidas no planejamento. Neste ano seréo desenvoividos os projetos
relacionados abaixo. Para os anos seguintes, os projetos podem ser alterados, de acordo com as
propostas elencadas no planejamento anual‘

> 1° Trimestre

o Prato Limpo e Consumo Consciente

v Hanseniase - Ultimo domingo de Janeiro)

- Céncer - ( O4 fevereiro )

- Tuberculose —(24 de margo)

0 Conscientizagéo contra o Bullying — (20/O3)

> 2° Trimestre

~ Higiene

o Dia do Meio Ambiente (O5 de junho)

,_ - Combate as Drogas e ao Tabaco: ( 29 de agosto)

D 3° Trimestre

e Semana cla Patria -( O7 de setembro)

Humanizagéo do Trénsito — ( 25 de setembro)

O Dengue — 02/12

v Familia - (O8 de dezembro)

Combate a AIDS - (O1/12)

32- — DATAS COMEMORATIVAS

37
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As Datas Comemorativas irao envolver monitores, alunos, pais e associagéo para as
comemoragées. Tendo como objetivo a valorizagao das datas e resgate das cuituras das
mesmas.

~ Volta as Aulas (primeira sessao de cada turma) — Acompanhantes de turma;

Carnavai;

o Dia cla agua -(22/03)

0 Dia do Circo — (27/03)

0 Pascoa

O

.

- Dia do lndio- (19/04)
o Tiradentes- (21/04)

¢

O

O

¢

O

W

Dia lnternacional da Mulher - (O8/O3)

Dia da Escola (mural) -(15/O3)

Dia do Munlcipio — (O9/04)

Conservagéo do Solo — (15/O4)

Descobrimento do Brasil — (22/O4)

Dia do Trabalho- (O1/O5)

Dia do Trabalhador Rural - (25/05)

Dia das Maes - (2° domingo de maio)

Colonizagéo do Solo Espirito Santense — ( 23/05)

Dia das Bandeira - ( 30/05)

Festa Junina — Equipe de monitores

Dia dos motoristas - (25/07)

Dia dos avés — ( 26/07) Ja

Dia do Estudante-( 11/08)

Folciore ~ ( 22 de agosto)
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o Dia dos Pals — (2° domingo de agosto) 1 in W Z Z __

o Dia da Arvore - (21/O9)

- Dia do idoso- ( O1/10)

o Dia das Criancas - (12/10)

o Dia da Consciéncia Negra -( 20 de novembro)

- Saude bucal - 25/10)

o Proclamacao da Republica —(15/1 1)

o Natal- (25/12)

13.15 - TEMAS TRANSVERSAIS:

~ Sexualidade e género

o Vida familiar e social

~ Direitos das criancas e dos adolescentes

- Direitos dos idosos

0 Prevengao do meio ambiente

o Educacao para 0 consumo

2 ~ Educagao fiscal

- Educacao para 0 trénsito

0 Trabalho

o Ciéncia e tecnoiogia

o Diversidade cultural

(S50 trabalhados articulados com os conteudos, conforme Resolugao CNE N°. 07, de
14/12/2010 que fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para 0 Ensino Fundamental de nove
anos).

(Os conteudos referentes a Histéria e Cultura Afro-Brasileira e dos Povos lndigenas serao
ministrados no ambito de todo 0 curriculo escolar conforme a Lei n°. 11.645I2008.
- Os conteudos referentes a Musica serao ministrados no componente curricular Arte,

la @



.-/"W '_"""-~..

l:.~k'I " O\2;>".f‘T-I-2'1‘, "_~*§ ‘ _"-2* ‘.' \ {D n
1

9%.:

iri< . "
!‘2‘°"222 2“*%§2»~~ ~ ~ *——: A * *==='*/ 1" r -*'~"' r W; ~** *~~ " ‘aka ' "- '/‘ ;.' * ‘-

‘ pg Entidade Mantenedora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga ___ V“.
““'-7'-R-l"**'22 Q j Ato de Criacao: Decreto n°. 1488 de 0'1/04/1996 Y5 ~¢u~, 313-‘='~>'"2|

" PM ESCOLA MLINICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL N V‘ ~i;:',<<>-1i*{i.'zf¢i»;l;.,\,5‘: 2 N
1,,“ “FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA é if ~ 1» v 3:4:

5'] “$9 Rodovia Ecoporanga X Barra de S50 Francisco — km 05 M‘ m¢l€ n
l

9. R1 » Alterado pela Portaria n°. 045/02 1 a:;~ ,.. »_- $11.. ~ »-'~__.-, /

cor:2for2meaLei11.769/2008). 22 2 22222 22 22 22 2 2 2
33- — AVALIAQAO DOS TRABALHOS EM EQUIPES

A equipe de monitores e a equipe de apoio se reuniréo no final de cada trimestre para avaliar o

desenvolvimento dos trabalhos em cada setor da escola, dividido e subdividido pelos setores

administrativo, pedagogico e agropecuaric.

34 AVALlA(}AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL “FAMlL|A RURAL

DE ECOPORANGA"

No final do ano letivo, a equipe de monitores e a Associacao da escola se reuniréo para realizar

Jma avaliacao de todos os setores da unidade educativa, pedagogica, administrativa e
agropecuaria. Neste mesmo momento irao tracar os novos pianos e projetos para o novo ano
letivo.

Na assembleia final da escola sera feita uma avaliacao do periodo letivo que se encerra e
apresentam propostas e sugestoes para o novo ano letivo. Toclos os pais sac convidados para a
assembleia final.

Funca

35 - VlDEO - ESCOLA I DVDI DATA-SHOW I CAIXA DE SOM

0 video-escola: colaborar na exploracao dos conteudos dos programas, ampliando sua
visao em relacao ao tema tratado e facilitando a articulacao com o curriculo escolar, enfocando a
interdisciplinaridade, possibilitando aos educandos um maior conhecimento teorico-pratico dos
ronteuclos estudados.

Funca

36 - TELEVISAO
o: utiiizar para video, lazer dos alunos e realizarem trabalhos com programas

apresentados.

A vida de grupo na Escola sera baseada nas normas de convivéncia grupai feitas pelos alunos.
monitores e pais, reglmento interno e filosofia da escola.

A escola proporcionara aos alunos momentos de preparacao para a funcao de coordenador, que
tera a cada sessao.

37 — AMBIENTE EDUCATIVO

O ambiente educativo da sede da EMEFFRE é todo o espaco atingido pela acao educativa. E um

40
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2arn2t;ien2te que se asse2n1e2lha em quase todos os aspectos, ao ambienie da vida colidiana dos
educandos. suas familias e comunidade. E constituido de uma pequena propriedade agricola com
cinco hectares, na qual existem construcoes, tem como objetivo possibiiitar a realizacao de

praticas agricoias adequadas ao ambiente da regiao; proporcionar um ambiente educativo
comunitario e um sistema escolar onde dé condicoes de desenvolver estudos teoricos e praticos,
bem como atividades culturais e esponivas.

Enfim, é 0 espago que permite a sistematizacao da pedagogia da alternancia.

38 — BIBLIOTECA

A escola é uma instituicao que recebe a incumbéncia de nao apenas ensinar a ler, mas fazer com
que 0 educando adquira 0 habito da leitura e nao mais perca a condicao de leitor. A biblioteca é o

espaco onde 0 educando mantém contato com a lingua literaria e materna de nossa lingua. Na
EMEFFRE tera objetivo de despertar a criatividade proporcionando-lhe prazer e fazendo com que
ele transforme num leitor com uma visao de mundo que em muito ultrapasse o pequeno mundo
em que vive.

Aprimorar a linguagem a nivel individual e coletivo, possibilitando a pesquisa, a reflexao critica, o
questionamento, enfim, expandir as oportunidades de acesso ao saber, visando buscar uma

mudanca social.

Neste ano pretende-se:

o Manter 0 controle de empréstimos dos livros aos alunos através de fichas individuals de
cada um;

- Catalogar e registrar os livros existentes na biblioteca e os que forem adquiridos.

39 - REUNIAO PEDAGOGICA I ADMINISTRATIVA I AGROPECUARIA

inseridos numa sociedade dividida, desigual, necessitamos deixar de sermos um deposito de
informacoes para nos colocarmos como seres critlcos, organizativos e reflexivos. Para tanto, é
indispensavel que a equipe de operadores encontre espacos e se dedlque especificamente nao
apenas como obrigacao, mas como seres que visam o bern comum igualitario e que podera ser

alcancado com a existéncia de posicionamento critico e atos responsavels.

Esse espaco assim chamado de reuniao funcionara ordinariamente das sete e meia as nove

horas, as segundas-feiras e tem como objetivo assegurar a execucao do planejamento

F‘
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administrativo e agrop2ecuario,22bem como, programar a sessao de cada turma de

educandos, distribuir tarefas, horarios, dinamica dos trabalhos, discutir o plano de estudo, plano
cle curso, folha de observacao, curriculo, paiestras, visita as familias, vida de grupo, enfim, tudo o

que diz respeito a metodologia e Pedagogia da Alternancia da Escola Municipal de Ensino

Fundamental Familia Rural de Ecoporanga.

Para que aconteca esta reuniao os Coordenadores (Administrativo, Pedagogico e Agropecuario)
se reunirao na sessao anterior, planejando em conjunto e fazendo a pauta da reuniao das

segundas-feiras.

" 40- SETOR AGROPECUARIO
Obietivo Geral:

- Criar condicoes, que permitam ac educando acompanhar na pratica o que aprende
teoricamente na sala de aula e ter espaco na escola como na familia para viver em
contato com 0 ambiente.

Obietivos Esgecificos:

v Oportunizar os alunos na preparacao do solo, plantio, cultivo, tratos culturais e colheitas.

- Desenvolver atividades na propriedade na qual forneca alimentos para o abastecimento
e consumo interno (alunos, monitores, pais e outros) e externo havendo, sera
comerciaiizado dando retorno para futuros investimentos e ampliacoes da mesma.

Pnondade

- Ensino pratico-teorico;

o Produtividade;

o Ampliar as atividades: setores de cultura perenes, cuituras anuais e criacoes.

o Manutencao dos setores.

40.1 — SETORES

O setor agropecuaric esta dividido em trés areas, (horticuitura, cuituras, jardim e horta medicinal)
para que haja um melhor desenvolvimento da propriedade. Os alunos sao distribuldos,
trimestralmente. em cada um desses setores, para que possam aprimorar seus conhecimentos

W W 2
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em todas as areas, sendo orientados por seus monitores, que sao os responsavels pelos setores.

Hona

40.1.2 — HORTICULTURA

Envolver 0 trabalhador, alunos e responsavel pelo setor.

Explorar diversos tipos de hortalicas;

lntensificar a exploracao visando o abastecimento da escola e 0 excedente.

Produzir alface, cenoura, beterraba, couve, repolho, brocolis, salsa, coentro, cebolinha,

inhame, abobora, jilo, pepino, pimentao, quiabo e vagem;

Fazer canteiros;

Controlar pragas e doencas;

Fazer sulcos;

Semeadura;

Tratos culturaisi capina, desbrota, tutoramento, amarrio, irrigacao, adubacao e
atorreamento;

Produzir e fazer estacas;

Fazer covas;

Colheita.

40.1.3 — CULTURAS

Envolver o trabalhador, alunos e responsavel pelo setor.

Explorar diversos tipos de cuituras;

v lntensificar a exploracao visando o abastecimento da escola e o excedente para 0
comércio.

Culturas Anuais e Perenes

Fazer plantio de mandioca, amendoim, feijao, milho e maracuja.

Fazer plantio de leguminosas.

Tratos culturais: desbrota, capina, amarrio, tutoramento, irrigacao e adubacao;

@
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- Controle de pragas e doencas;

o Producao de mudas;

o Colheita, selecao e armazenamento;

Fazer Plantio de banana e abacaxi;

- Cuidado com as arvores frutiferas ja existentes e as bananas;

- Cuidar e renovar o plantio de manga, coco, laranja, limao e maracuja.

Observacao: Cada cultura devera ser plantada na época apropriada, respeitando as condicoes
slimaticas.

40.1 .4— JARDIM E HORTA MEDICINAL

~ Podan

- Fazer plantio de plantas ornamentais;

implantar a horta medicinal para atender 0 consumo interno (cha e producao de remédios);

- Manutencao do reflorestamento.

40.1.5 — FERRAMENTAS

Estudantes.

- Organizar o deposito de ferramentas cle forma que cada reparticao seja bem utilizada.

Fazer limpeza das ferramentas e conserta-las.

~ Terao dois educandos para organizar as ferramentas.

40.1 .s- cR|AcoEs
Adquirir formas de alimentacao aiternativa e barata, aproveitando recursos da propriedade;

0 Criacoes de galinhas;

- Criacao de suinos;

Observacoes:

- A propriedade funcionara em setores de trabalhos subdivididos;

~ Cada setor tera um monitor responsavel e este fara o controle de producao e despesa;

W F
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- Todo trabalho pratico na propriedade tera a participacao dos alunos e monitores;

o lncentivar os alunos para o trabalho;

0 A cada trimestre fazer uma avaliacao do trabalho da propriedade;

41- AQAO COMUNITARIA
E uma das areas de atuacao da Escola Familia, uma vez que a escola procura caminhar visando

nao somente o aluno como também a familia e a comunidade onde 0 mesmo esta inserido. A

finalidade desta acao e o fortalecimento da familia e comunidade nos niveis social, técnico e

seconomico.

De todas as atividades que compreendem esta acao, serao prioridades para o ano de dois mil e

dezofio

e Atividades Cuiturais: Arraiazinho, leilao, quermesse, torneio, campeonato.

o Aniversario da escola;

o Arraia do Furundum

42 - INFORMATIVO (Pedagogo (a))

O objetivo é fazer circular entre as familias, alunos e comunidades, informacoes que possam vir
colaborar com os mesmos, como: educacao, saude, questoes agropecuarias, politica e outros
considerados cle interesse da comunidade e ainda informacoes da escola. Na escola terao
monitores que farao 0 papel de correspondente no sentido de recoiher informacoes, o que
demanda a necessidade cle articular formas de caminhar este trabalho.

O informativo sera feito de acordo com os recursos da escola ou quando for necessario. Sera
confeccionado pelo Pedagogo da Escola.

43 — ASSEMBLEIAS

Para favorecer a participacao da comunidade quanto ao acompanhamento e envolvimento em
todo 0 processo educativo da escola, além das atividades de carater comunitario como festas,

encontros, paiestras, visitas, a escola faz uso das assembleias.
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44 - RELACIONAMENTO COM ENTIDADES E ORGAOS PUBLICOS

Para a Escola Familia Rural o intercambio nao é nocao abstrata, mas seu verdadeiro polo de
sustentacao do trabalho, meio concreto de vivéncia comunitaria, de crescimento harmonico, de
solidariedade, de respeito, de acoihimento e de ajuda, de partilha de bens humanos, tecnicos e
economicos.

E muito significativo para a escola fazer com que continue sempre vivo 0 diaiogo, o pluralismo e a
partilha, bases nas relacoes internas e externas da escola.

Sao varlas as formas ou os métodos de se manter um relacionamento. Um dos relacionamentos

mais expressivos sera junto a Prefeitura Municipal de Ecoporanga e seus setores de atuacao,
uma vez que a escola nao tem fins lucrativos, precisando para isso de todo tipo de colaboracao
no sentido de fortalecer o trabalho a ser desenvolvldo nas areas pedagogicas, administrativas e
agropecuarias.

F'\la medida do possivel a escola encaminhara aos diferentes érgaos e entidades pedidas ou

projetos que venham a colaborar com a proposta de trabalho da escola, pensando principalmente
na manutencao da mesma.

Neste sentido, a escola mantera relacao com toda a comunidade e com todos os orgaos que
compéem. com o intuito de fortalecer o intercambio, no qual destacamos:

v Prefeitura Municipal de Ecoporanga;

o Secretarla Munlclpal de Educacao;

- Secretarla de Obras e Financas

0 Secretarla Municipal de Transporte;

' ' alde Agricultura;~ Secretarla Munlcip
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Z - Setor Municipal de Merenda Escolar;

o Cémara Municipal de Vereadores;

- Paréquia Séo José Operaric;

o Incaper;

o ldaf;

o Raceffaes;

0 Mepes.

- Superintendéncia.

o Sindicatos;

o Ministério do Meio Ambiente;

- Demais érgaos e entidades locais e regionais.

45- ASPECTOSZ PEDAGQGICO — ADMINISTRATIVO - AGROPECUARIO — SETORES E

TAREFAS

Visando a perfeita harmonia entre os setores de trabalho da EMEF "Familia Rural de

Ecoporanga“, estabeleceram-se os principais objetivos e func;<5es de cada coordenagéo

Da organizagao complementares e auxiliares do processo educativos érgao complementares e
luxiliares do processo educativo terao por finalidade 1

o Auxiliar as tarefas educativas criando novas condigées de rendimento do ensino
aprendizagem

0 Estimular a orientagao e agao educativa das familias participando dos pianos de estudo ,
caderno da realidade e contribuindo para amaneuntegéo da escola

- lncentivar uma assungao cada vez maior de responsabilidade das comunidades nas

escolas

46- SETOR ADMINISTRATIVO

46.1 - DlRETOR(A)

Dentro desse aspecto, a escola sendo de carater filantrcbpico, visa principalmente a regularidade
no que se refere as despesas de manutengéo.
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A escola procurara manter relacionamento com toda a comunidade. principalmente com érgao

pflblico e entidades, objetivando a garantia de recursos para a manutengao e desenvolvimento da

escola nos aspectos pedagégicos, agropecuario e administrativo. Compreende esses aspectos:

O coordenador da Efre é designado pela AFRE depois de ouvidos os monitores.

O coordenador é 0 principal responsavel pelo bom andamento da escola no seu conjunto,
cabe lhe por essa razao.

a coordenagéo administrativa é exercida por um profissional da equipe docente, em

exercicio no Estabelecimento de Ensino com formagao de nivel superior.

A coordenagao administrativa, nos eventuais impedimentos sao substituidos por um
profissional da equipe da referida Escola Familia atendendo as exigéncias exigidas ao
titular.

A coordenagao administrativa da escola é indicada pela diretoria da Associagao da escola.

Sao atribuigées do coordenador administrativo (diretor)

Participar das reuniées dos coordenadores administrativos (diretores) das escolas familias,

comunicando as decisées a equipe docente;
Representar a equipe junto a associagao da escola e a mantenedora;
Participar das reuniées da EFRE e acompanhar a administragao da escola
Apresentar a Efre as eleigées tomadas pela escola.
Promover periodicamente reuniées para a programagao e revisao do trabalho.
Garantir a execugao e a eficiéncia do trabalho planejado em equipe, ccordenando os
monitores, alunos equipes de apoio na execugao de suas tarefas.
O coordenador como membro responsavel pelo planejamento, supervisao, controle e
avaliagao das atividades administrativas e pedagégicas da escola compete.
Administra, planejar, Organizar, coordenar, controlar e avaliar atividades educacionais
desenvolvidas na unidade escolarjunto aos monitores/professores na fungao de suporte
pedagégico a docéncia, docentes e discentes.

A integragao da Escola com as familias e comunidades, incentivando e sensibiiizando para

a participagao na responsabilidade de educar; Convocar a equipe para a reuniao e

coordena-la;
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o Dirigir a equipe docente:

Participar cle reunices e colocar para a equipe;

Manter contato com érgaos publicos;

lnformar-se do andamento de todos os setores da EMEFFRE;

Participar das reunices do Conselho Administrativo (Associacao);

Prcvidenciar materials para os setores da EMEFFRE;

Promover parcerias com a comunidade e diversos crgaos;

Promover com a equipe docente

Representar a escola perante crgaos e/ou autoridades do poder publico e em atividade de
carater civico, social e cultural em consonéncia com c Conselho Administrativo
(Associacao);

lncentivar as relacces humanas entre os professores, alunos, funcionarics e demais

colaboradores cla Escola;

lnteressar-se pelo aperfeicoamento prcprio, dos funcionarics e colaboradores;

Supervisionar as matriculas de novos alunos;

Assinar juntamente com a secretaric (a) escolar todos os documentos escolares;

Cccrdenar juntamente com 0 Conselho Administrativo (Associacao) a aquisicéo e
aclministracao dos recursos financeiros da Escola;

Cccrdenar 0 processo de elaboracao e revisao das normas internas da Escola, com a
participacao do corpo docente e da comunidade escolar;

Divulgar 0 reglmento da Escola entre professores, pessoal técnico~administrativo, pais de
alunos e outros elementos da comunidade;

Cccrdenar 0 processo de elaboracao e revisao das normas internas da Escola;

Apresentar em Assembleia de pais dos alunos, regularmente matriculadcs, a proposta da
programacao anual das atividades escolares, encaminhandc pcsteriormente aos crgaos
ccmpetentes;
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promovendo relacoes harmonicas entre as pessoas

Fazer acontecer a pontualidade na entrega dos relatorios;
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o Estar em dia com as leis, as normas e diretrizes do interesse do ensi
- Fazer 0 regirnento interno da Efre.
o Acompanhar internamente os trabalhos de elaboracao do plano de desenvolvimento da

instituicao- PDI, da proposta politica pedagogica. -PPP, com a participacao da equipe

docente.

- Apresentar ema assembleia da associacao escolar, proposta da programacao anual das
_ atividades escolares.

o Garantir 0 cumprimento do calendario escolar e da grade curricular aprcvados para cada

periodo letivo;

- Organizar estudos juntamente com a Cccrdenadora Pedagogica;

o Cumprir e/ou assegurar 0 cumprimento das disposicoes legais. das diretrizes da politica
educacional e das instrucoes da Secretarla de Educacao, Estado, do Regional das
Associagzoes dos Centros Familiares de Formacao em Alternancia do Espirito Santo e da
Uniao Nacional das Escolas Familias Agricoias do Brasil;

- Assinar cs pautas

cumprimento das disposicoes legais, contidas neste reglmentoo Cumprir e/ou assegurar o

documentos da Efre.o Organizar/guardar todos os
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D 46.1 .1- SUPERVISAO ESCOLAR (PEDAGOGO)

O servico de supervisao sera efetuada pelo coordenador pedagogico dentro dos principios da

alternéncia. O coordenador pedagogico e 0 coordenador administrativo deverao promover
durante 0 ano letivo, enccntros, seminarios, semana de estudos e outras atividades pedagogicas
voitadas para a orientacao, acompanhamento e avaliacao das atividades curriculares da Efre.

Compete ao 0 coordenador pedagogicc:

v Estar atento a execucao do planejamento, calendario e horarios atendendo ao Plano de
Curso e a Proposta Politico Pedagogica;

0 Orientar o plano de formacao do educando no que se refere ao Caderno da Realidade,
Plano de Estudo, habilidades, convivéncia e conteudo, tendo em vista os principios
filosoficos e metodologicos da Pedagogia da Alternancia;

o Responsabiiizar-se pelos processos de acompanhamento da pratica, visitas, técnicas,
cursos, Estagio, atividades complementares, projetos integradcres e

~ Acompanhar 0 cumprimento das atividade/responsabilidades estabelecidas nas reunioes
pedagogicas;

~ Discutir e ajustar os conteudos por series nas reunioes de programacao semanal tendo por
base os temas geradores e subtemas;

~ lncentivar a participacao familiar e comunitaria, através do programa de visitas as familias
e comunidades;

o Orientar os trabalhos da secretaria escolar;

- Propor melhorias do acervo bibliografico, de recursos didaticos, para um melhor
desempenho das atividades pedagogicas;

o Zelar pelo aprcveitamento da vida de grupo como fator de educacao e promocao da
pessoa;

- Ccnvocar, cocrdenar e dccumentar as reunioes pedagogicas e de conselhos avaliativos,
com a finalidade de acompanhar 0 desempenho das series e o desenvolvimento do curso;

- Participar da elaboracao da Proposta Poiitica Pedagogica -PPP, do Plano de

Desenvolvimento da lnstituicao - PDI;
~ Acompanhar a aplicacao didatica metodologia do processo ensino das metodologia e

didaticas utilizadas com os educandos;
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0 Fazer cumprir juntoéai Equipe Eiiocentec prodrama de réaqpi-J5¢,4é5ilé Ede complementacéio" D
curricular;

o Analisar documentos e dar parecer quanto ao aprcveitamento de conhecimento e
experiéncias anteriores ao ingressc no curso;

o Manter a Coordenacao Administrativa(dire<;ao) e a Equipe informadas sobre os
andamentos das atividades pedagogicas da escola;

~ Fazer cumprir e acompanhar o planejamento de aula realizado pela equipe docente;
0 Executar outras atribuicoes correlatas.

- Orientar as avaliacoes dos alunos;

Orientar 0 planejamento pedagogico;

o Organizar 0 conseiho de classe e escola;

- Orientar 0 processo de interdisciplinariclade;

0 Proporclonar um trabalho integrado com os pais, alunos, monitores e coordenador
administrativo para decisoes quanto a problemas disciplinares oriundos na escola;

- Organizar estudos juntamente com o coordenador administrativo;

o Organizar os horarios de aulas;

Organizar, conservar e coordenar materials pedagogicos;

~ Fazer, Corrigir as pautas assinar juntamente com: professores, secretario(A) e diretor(a).

46.1 .2- DO SETOR APOIO ADMINISTRATIVO (SECRETARIO (A)

O setor de apoio administrativo da Efre sera constituido pelo secretaric (a) escolar. A secretaria
escolar, orgao encarregado de todo o service burocratico cle cada escola cabe executar e
organizar os services de escrituracao e arquivo escolar

~ A funcao do secretaric (a) escolar sera exercida pelo monitor da equipe. previamente
designado pelo grupo e monitores e a AEFRE.
-O Servico de Secretarla Escolar e executado pelo Secretario Escolar, sob a orientacao da
Coordenadoria Administracao Escolar.
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-O Secretario Escolar tem como atribuicoes

Participar do planejamento e reuniao da escola, responsabilizando-se, no que coube, pela

sua execucao, registrando em atas;
o Responder pela escrituracao e documentacao, assinado juntamente com 0 coordenador

administrativo (diretor) os documentos escolares;
- Organizar o servico da Secretarla Escola, concentrando nela toda escrituracao escolar da

Unidade de Ensino, zelando pela seguranca e autenticidade da documentacao;

~ Manter atualizado os registros e documentacao escolares, de forma que assegure a
verificacao de ldentidade de cada estudante, a regularidade e autenticidade da vida

escolar;
o Elaborar atas, termos de abertura e encerramento de livros e quadros estatistico

concernentes a Escola;
- Comunicar a coordenadoria ou a coordenacae administrativa os casos de educando que

necessitam regularizar sua vida escolar seja quanto a falta de documentacao,
necessidades de complementacao curricular ou adequacao de estudo e outros aspectos
pertinentes, obsen/ados os prazos estabelecidos pela legislacao em vigor;

- Fornecer dados informacoes concernentes as suas atividades. quando solicitado;
~ Manter-se atualizado quanto ac conjunto de leis do interesse do ensino, regulamentos,

ordem de servicos, circulares e resolucoes.
- Deverao ser mantida em dias a colecao de leis, matriculas, declaracoes, historicos,

regulamentos, diretrizes, ordens de sen/icos, curriculares, resolucoes, livro de matricula,
atas de conclusoes, fichas individuals dos alunos e outros documentos que forem jugados
de importancia

46.1 .3 - COORDENAQAO AGROPECUARIA

Obietivos e Funcoesz

v Orientar a estruturacao da propriedade junto a equipe;

- Planejar as atividades diarias de comum acordo com a equipe;

- Proporclonar 0 uso da tecnoiogia adequada;

o Mapear toda a propriedade agricola;
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Comparecer com pontualidade ao estabelecimento e rever as aulas com precisao, dentro
dos horarios estabelecidos;
Elaborar no plano fixado, o plano de ensino de disciplina e seu cargo submetendo-se a
apreciacao do Coordenador Pedagogico e do Coordenador Geral da EFRE;
Procurar Desenvolver 0 maximo possivel das atividades previstas no plano de ensino;
Elaborar relatorios semestrais sobre as atividades desenvolvidas, com sugestoes para
melhoria sistematica do rendimento escolar, no aprimoramento do processo educativo;
Colaborar na formacao moral e civica dos alunos;

Manter com os colegas e demais mernbros da equipe, colaboracao indispensavel a
eficiéncia da obra educativa que processa na EFRE;

Corrigir com devido cuidado, os trabalhos escolares e analisar com os alunos cs resultados
esclarecendo os erros que tenham cometido e os critérios adotados para avaliacao;
Manter em ordem a escrituracao das pautas e demais documentos dele exigidos;
Colaborar nas atividades orientacao dos alunos;
Reunir-se periodicamente para planejar e avaliar os trabalhos;

Comparecer com pontL|alidade a Escola e reger aulas com precisao, dentro dos horarios

estabelecidos;

Manter com colegas e demais funcionarics, colaboragao indispensavel a eficiéncia do

processo educativo que se desenvolve na escola;

Entregar a coordenacao pedagcgica, (antes do conseiho de classe, data determinada pela

coordenacae pedagogica) apps 0 término dos trimestres e da avaliacao final, a relacao das
notas e frequéncias dos alunos.

Entregar a coordenacae pedagogica a sequéncia didatica.

Zelar pelo patrimonio da Escola e recursos didaticos pedagogicos;

Respeitar as disposigoes do presente Projeto Politico Pedagégico Regimento e demais
leis‘

48- CONTRIBUIQAO DAS EQUIPES
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v Orientar 0 aprcveitamento de recursos na propriedade;

o Organizar o trabalho pratico;

- Agilizar 0 planejamento da propriedade a curto, médio e longo prazo, junto a equipe;

Buscar orientacao técnica;I

Prcvidenciar matéria organica;

~ Programar os trabalhos da propriedade e passar ao trabalhador;

o Fazer defensivo.

_ 47- DOCENTE (DOS MONITORES E SUAS COMPETENCIAS)

As atividades dos monitores sera de acordo com a escolha feita em equipe, sendo responsavel
pelas incumbéncias determinadas. Ministrara a programacao escolarja estabelecida pela Efre e.
Sera responsavel pelas matérias, area de estudos e atividades que lhe serao atribuidas pela
equipe. Devera participar das reunioes, enccntros e curso promovidos para sua formacao
permanente, geral e especifica, e se for necessario relatar aos colegas da equipe e a AEFRE.

No exercicio do seu cargo e dele inerentes sac atribuicoes do monitor além das atividades

normals em sala de aula, oficina e campo:

o Orientar e supervisionar o processo educativo e aprendizagem dos alunos
- lntegrar na vida comunidade-escola

Executar tarefas de coordenacoes pedagogicas da Efre, tais como: coordenacao de areasO

de atividades extra curriculares, de recurso e instrumentos e outros.
Participar das atividades previstas em normas e pianos da Efre, como: clesfile escolar,
festas, homenagens, comemoracoes, formaturas e outros;
Executar programacao pedagogica do sistema de ensino a nivel de sala de aula, deI

oficinas produtivas e de area de manutencao;
0 Elaborar programas das matérias, disciplinas, areas cle estudo e ou atividades,

assessorando pelo Coordenador Geral da EFRE ou por outro técnico;

Colaborar com a Coordenacao da Escola, no sentindo de zelar pelos seu equipamento e
material;
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o A equipe em conjunto é responsavel pelo andam

responsabilidade mais direta, em setores especificos, de aco
exigéncias; nao so limitando — se as areas de ensino, mas também particip
atividades da escola e comunidades.

49- DAs COMPETENCIAS E ATRIBUIQDES DA EQUIPE
“ 0 A equipe recebera complementacao de formacao técnica pedagégica em centros de

formacao da pedagogia da alternancia existentes no ES .

~ Cada membro da equipe deve manter contato direto com pais de alunos, liderangas das
ccmunidades para facilitar 0 trabalho do educador.

o A equipe dever se reunlr periodicamente para planejar e avaliar 0 trabalho.
o A equipe docente devera apresentar a Efre e a SMEC e aos pais de alunos a p
o A equipe devera promover na escola familia um ambiente educativo de respeito, trabalho e

convivéncia.

50- DA RESPONSABILIDADE DA EQUIPE
- Os monitores programarao visitas as familias de sua area de atuacao, com maior

frequéncia possivel, tendo em vista a filosofia das Efre.
D Q O corpo docente da Efre respondera por sua atuacao perante a Efre ciente de que os

principios em pauta sao as normas de ética e profissional.

0 A equipe de monitores, juntamente com a Efre e responsavel pelo relacionamento com as
pessoas fisicas e juridicas com as quais a escola matem contato.

51- RESPONSAVEIS DE TURMA (ACOMPANHANTES)

do na sessao anterior;

de retorno;

scolar;

Estu

des

ao e

*0

~ Preparar 0 Plano de

- Planejar viagens de estudo e ativida

olher e assinar o C.A no inicio e fim de cada sess

ando necessarios no C.A, para os pais;

v Rec

0 Fazer anotacées qu
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o Trabaihar com os alunos a disciplina, organizacao, normas de grupo e a convivéncia;

o Se empenhar e organizar com os alunos a Avaliacao Coletiva;

- Escolher Iider de turma.

52- COZlNHA- COZINHEIRAS (SERVENTES)

- Manter a dispensa organizada e trancada;

- Seguir 0 cardapio;

o Fazer a alimentacao e evitar desperdicios;

~ Manter a cozinha organizada;

o Fazer a faxina geral toda semana;

0 Manter a frente da cozinha sempre limpa e organizada;

o Limpar a cozinha todos os dias;

- Usar avental, touca e calcados adequados;

v Unhas aparadas e limpas;

0 Separar 0 lixo de acordo com a classificacao (organico e inorganico);

~ Fazer alimentacao aiternativa;

- Manter limpos os congeladores e despensa.

53- SERVENTES

o Limpar os locais onde os alunos nao limpam;

0 Limpar 0 banheiro social todos os dias;

- Dar faxina nos banheiros toda semana;

v Retirar as teias de aranha toda semana;

o Limpar e organizar as salas dos alunos no inicio de cada sessao escolar.
57
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0 Retirar poeira dos armarios e prateleiras todos os dias.

54- TRABALHADOR AGRlCOLA
Executar os trabalhos que nao podem ser interrompidos;

- Molhar a horta e tratar das criacoes nos finals de semana;

o Seguir 0 horario de trabalho, nao podendo ausentar-se da escola, no periodo de sexta-feira

as meio dia ate a segunda-feira as sete horas, salvo casos excepcionais, comunicando
previamente aos superiores;

o Participar das reunioes de planejamento;

o Zelar das criacoes, cuidando bem dos animais em todas as fases de vida;

- Tratar das criacées. evitando o desperdicio de alimentos.
... I

55- COORDENAQAO DIARIA (ACOMPANHANTE DO DIA)

A Coordenacao Dlaria e exercida em forma de rodizlo pela equipe docente e tem como objetivo
garantir assessorla e apoio a auto-organizacao da vida de grupo baseado no protagonismo dos
educandos.

- Compete a sua funcao o apoio as atividades de natureza administrativa e pedagégica, sendo
exercida pelo professor responsavel pelo dia, cabendo-lhe:

o Proporclonar seguranca para 0 coletivo dos educandos;
o Perceber e canalizar manifestacoes de habltos que nao condizem com os valores humanos

da solidariedade. como 0 indlvlduallsmo, pen/ersidade e outros;
Oferecer as orientacoes necessarias para as funcées dos educandos dentro da auto-
organizacao de acordo com os seus ciclos, como por exemplo, assoclacao, coordenacae,
tarefas, etc.

~ Planejar as atividades diarias de comum acordo com a equipe;

o Dar inicio e término as atividades do seu dia de trabalho(Plantao);

o Comunicar a0 coordenador administrativo as condicoes de higiene e conservacao das
instalacoes fisicas e equlpamentos;

o Fazer cumprir os horarios e as atividades previstas para o seu dia de trabalho;
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o Comunicar ao coordenador administrativo eventuais enfermidades ocorridas com os alunos

bem como outras ocorréncias graves.

- Manter a ordem e disciplina do dia.

56- E VEDADO (EQU|PElFUNClONARlOS.)
A0 pessoal que exerce fungéo de docéncia e funcionérios da Efre é vedado(proibido)

- Tomar decisées individuais que venham a prejudicar 0 processo pedagégico e 0

andamento geral da Escola Familia de Ecoporanga;
Retirar e utilizar qualquer documento, material e equipamento pertencentes é Escola, sem
0 devida permisséo do coordenador administrativo (diretor) coordenador pedagégico
(pedagogo (a) ), Secretario (a) coordenador (agropecuério) ;
Discriminar, usar de violéncia simbélica, agredir fisicamente e/ou verbalmente qualquer
membro da comunidade escolar;
Ausentar-se da Escola no seu horério de trabalho sem a prévia autorizagzéo do
coordenador administrativo (diretor) ou, na sua auséncia, do coordenador pedagégico e/ou
acompanhantes do dia;

O

constrangedoras;
O

Expor educandos, colegas de trabalho ou qualquer pessoa da comunidade a situagées

Receber pessoas estranhas ao funcionamento da Escola durante 0 periodo de trabalho
sem a prévia autorizagéo do coordenador administrativo (diretor), coordenador pedagégico
(pedagogo (a) Secretario (a) coordenador (agropecuério) ;
Ocupar-se, durante 0 periodo de trabalho, de atividades néo vinculadas é fungéo;
Transferir outra pessoa 0 desempenho do encargo que lhe foi confiado;
Divulgar assuntos que envolvam direta ou indiretamente 0 nome da Escola, por qualquer
meio de publicidade, sem prévia autorizagéo cla diretoria da associagéo da escola ou do
coordenador administrativo(diretor);
Promover excursées, jogos de azar, coletas, Iistas cle pedidos, vendas ou campanhas de
qualquer natureza, que envolvam 0 nome da Escola, sem a prévia autorizagéo da Diretoria
da associagéo da escola ou do coordenador administrativo(diretor) coordenador
pedagégico (pedagogo (a)
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o Abomparecer ao trabalho e aos eventos da Escola emririagado our corrn sinterrras (dew ( W
ingestéo e/ou uso de substéncias quimicas téxicas;

0 Usar telefone celular ou qualquer aparelho sonoro de uso de pessoal durante as aulas e

outras atividades formativas;
o Fumar nas salas de aula e em outras dependéncias da unidade de ensino durante 0

desenvolvimento de atividades formativas;
n Trajar-se com bermudas, saias e vestidos curtos, justos e decotados;

- Acessar no horério de trabalho sites estranhos ao exercicios de sua fungéo (facebook,

instagran, whatsapp, dentre outros).
Os fatos ocorridos em desacordo com o disposto neste Regimento séo apurados, ouvindo-se os
Jnvolvidos e registrando-se em ata, com as respectivas assinaturas e informados para associagéo.

57- DO CORPO DISCENTE — ALUNOS

O corpo discente e constituido por todos os alunos regularmente matriculados na escola familia
rural de Ecoporanga. O aluno da Efre estuda em regime de internato e semi internato,
proporcionando pela estrutura da alteméncia, tendo periodos de forma<;éo na escola, na familia e
na comunidade. A escola oferece ensino gratuito, pernoite assisténcia medica seré dada pela
rede municipal de sadde.

Corgo discente
Cagitulo I

DOS DIREITOS DOS ALUNOS
Art. 1°- Utilizar os vérios setores da Escola de acordo com 0 curriculo pleno, de forma apropriada

e digna.
Art. 2°- Tomar ciéncia de qualquer acusagéo que lhe for feita com direito a defesa imediata, assim
como recorrer de quaisquer das medidas sécio-educativas impostas fundamentando-se na
Legislagéo em vigor.

W W
()0



,1":;a;>\v ~ - -
- 0"“ ‘ o, “A- _

W

é.»

,_$'Fls n°__&2l L:
SCOLA MUNICIPAL DE susmo FUNDAMENTAL U pa, ,

A RURAL oz ECOPORANGA“ _‘o,_-,;:- M ral ¢ < 3-“ .
de Sao Francisco - km O5 ‘ r _

Id E 5 ~. '- .,a e c0P0rar19a Ml/,.

* 5 Jr

E 1

"FAMILl
a Ecoporanga X Barra

: Prefeitura Municip
. 1488 de 01/04/1996

2

cacional ou

Y fig‘-5-l’m:.» as‘Iii-=<¢§;‘1;i;»§l'i"
A-qffvri‘ f , ROGOVI

’ ¢;i,_3'r~_\__,,¢..s.,»rf=“'f"t4:J§I|‘I'4z" Entidade Mantenedora
“ ‘ " , ‘ Ato de Criaqao: Decreto n°

Alterado pela Portaria n°. 045/0

Z nga de representante legal (orientador edu

0 de 72 horas,
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M §1°- Prestar e

clidas socio-educ

' ' ao professor a

pai/responsavel).
§2° - Recorrer de quaisquer das me

fundamentando-se na Legislagao em vigor.
Art. 3° - Expor as dificuldades encontradas em trabalhos escolares e solicltar
devida orientagao.
Art. 4° - Apresentar a segao competente, as dificuldades e problemas pessoais, bem como

sugestoes relativas ao melhoramento da vida escolar.
Art. 5° - Receber corrigidos os trabalhos escritos e as avaliagoes solicitadas pelos professores,

salvo as avaliagoes do processo de recuperagao.
Paragrafo Unico - Contestar a corregao e/ou pontuagao referente aquele instrumento

avaliativo imediatamente apos o seu recebimento.
Art. 6° - Fazer prova em outro periodo, quando, por motivo justo nao tenha comparecldo a
prlmelra, obedecldas as normas estabelecidas pelo presente regulamento, justificado via atestado
medico ou por falta de transporte escolar.
Art. 7° - Promover e organizar eventos na escola com o devido deferimento da direoao.
Art. 8° - Ser tratado com respeito, atengao e civilidade, por seus colegas e servidores do
estabelecimento.
Art. 9° - Votar e ser votado para as entidades estudantis.

Art. 10° - Ausentar-se para representar a Escola em atividades artisticas, culturais, desportivas,
.-ientificas, desde que nao venham a prejudicar o seu processo ensino-aprendizagem.

rt. 11° participar das atividades escolares e outras de carater recreativo, espoflivo e religioso
destinado a sua formagao promovidas pela escola;
Art. 12Utilizar-se nos termos do Regimento de normas proprias e dos horarios estabelecidos, da
Biblioteca e demais dependéncias da Escola que lhe forem necessarias;
Art. 13°Ser orientado em aulas de recuperagao de aprendizagem, sempre que necessario.

tratado com respeito, atenoao e urbanldade pelo corpo administrativo, docente e

ll
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M16° Manter um Clima de respeito mfiituoj Com colegas invesitidios lou nao em tuoooes

representantes, bem como funcionarics e professor/monitor.
Art. 17° Permitir aos professores e Associaoao da Escola a qualquer momento a vistoria dos

dormitorios e pertences, com acompanhamento do aluno em caso de suspeita de furto, bebidas.
produtos que causem dependéncias, ou objetos que possam oferecer risco a seguranga individual
e coletiva.
Art. 18° Possuir o enxoval, material de higiene pessoal, material didatico e vestlmenta adequada

para a atividade pratica orientada, conforme determina a escola. ficando a vistoria efetuada por
professores e coordenadores dos setores.
Art. 19° Proceder com integridade e honestidade em todas as atividades escolares e nos setores
.18 escola.

§1° - Portar-se convenientemente em todas as dependéncias da Escola.
§2°- Comporta- se devidamente no refeitorlo (respeitando os horarios de entrada e saida).

(OBS; So sera permitida a saida dos alunos do refeitorio apos as refeiooes)
§3° - Contrlbuir para que seja mantida a limpeza das instalaooes e equipamentos.
§4° - Zelar pelo patrimonio da Escola
§5° - Apresentar-se vestldo devidamente cle acordo com a atividade desenvolvida, portando

o material didatico proprio a essa atividade.
Art. 20° - Dar conhecimento aos professor/monitor, quando afastar-se da escola registrando em

_fic:ha propria: Motivo, horario e destino, de acordo com autorizagao da familia contida no Caderno
_<_1e Acompanhamento (CA) ou termo cle responsabilidade assinado pela familia e/ou responsavel.
.-Wt. 21° - Frequentar as aulas e atividades correlatadas em um minimo de 75% durante o ano
letivo de acordo com o art. 24° da LDB, lnciso VI.

Art. 22° - Desenvolver na comunidade escolar os principios da convivéncia sadia, colaborando
na melhoria da qualidade de vida. Art. 23° - Desempenhar com assiduldade todas as tarefas
solicitadas pelos professores, funcionarios ou autoridades escolares desde que respeitando o
artigo 53 (Do direito a cultura, educaoao, lazer e ao esporle) do Estatuto da Crianga e do
Adolescente.
Art. 24° - Cumprir os horarios estabelecidos pela escola com relagao as aulas teorico-praticas e
atividades extracurriculares.
Art. 25°- Trajar com o uniforme da escola (obrigatorio).
Art. 26°- Acatar a autoridade geral da pessoa de seus depositarios, tais como: associaoao;
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Art. 27°- Contrlbuir para uma boa divulgacao da escola
Art. 28°- Participar das atividades escolares e outras de carater recreativo, esportivo, cultural e
espiritual destinado, a sua formagao, promovidas pela Escola:
Art. 29°- Utilizar-se nos termos do Regimento de normas proprias e dos horarios estabelecidos,
de recintos e expedientes da escola que lhe forem necessarios;
Art. 30°- Votar e ser votado nas eleiooes escolares para representantes de turma, das

coordenaooes de vida de grupo e diretoria da associagao de educandos;
Art. 31- Tomar conhecimento dos resultados de suas avaliaooes e cle seu rendimento escolar e
assiduldade;
Art. 32°- Ser pontual e assiduo nas suas obrigaooes de educando;
Aft. 33°- Munir-se cle todo material escolar necessario para o seu bom desempenho;
Art. 34°- Participar de oomemoraooes civicas, sociais, recreativas e esportlvas promovidas pela
Escola, ou nas quais a Escola participe;
Art. 35°- Responsabiiizar-se pelos prejuizos quado produzir danos materials a Escola ou objetos

cle colegas, substituindo o que for danificado ou indenizando a quem de direito;
Art. 36°- Colaborar no sentido de que seja mantida a conservagao do prédio da Escola, bem

como das instalacoes e demais dependéncias e bens;

Art. 37°- Submeter-se a avaliacao de rendimento e aproveltamento, tendo como base a
proposta politico pedagogica da Escola;

Art. 38°- Executar, com responsabilidade para que a Escola seja um ambiente de liberdade,
gzelar pelos bens valores e imagem da Escola, contribuindo para que seja divulgado com seus
valores, principios e métodos;
Art. 39°- Conhecer e acatar as normas que regem a vida discente dentro do ambiente escolar e
cumpri-las;
Art. 40°- Proceder com honestidade em todas as atividades escolares;
Art. 41° ~ Observar, durante a sua permanéncia na Escola ou representando esta, os bons
costumes e as regras de convivéncia social, contribuindo para a formagao de um ambiente
harmonioso e favorecendo o crescimento pessoal e comunitario e a manutencao do prestigio do
com concelto da Escola dentro ou fora dela;
Art. 42°- Contrlbuir para a manutenoao cle limpeza das instalaooes e dos equipamentos;

Art. 43°- Responsabiiizar-se pelo seu material escolar e pertences particulares trazidos para a
Escola.
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CAPWULOHI
DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS

Art. 44° - Os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Familia Rural de

Eooporanga" estao sujeitos as seguintes medidas socio-educativas, de acordo com a gravidade e
o envolvimento no ato infracional.

§1° - Serao aplicadas de conformidade com o Estatuto da Crianca e do Adolescente no
artigo 112, l - Adverténcia, ll — Obrigagao de reparar o dano e lll — Prestacao de servico a

_ Comunidade Escolar.
§2° - Perda por tempo determinado do direito de usufruir do reglmento, suspensao ou

transferéncia, apos o conhecimento dos pais.
§3° - Encaminhamento pelos professores, se for o caso, ao profissional competente, em

nivel de escola.

§4° - Apos esgotado o trabalho de orientacao, o aluno lnfrator sera encaminhado a familia ou
ao Conselho Tutelar.

§5° - As medidas socio-educativas serao aplicadas levando em conta a gravidade da
infracao e sao de competéncia, na primeira instancia do professor responsavel pela ocorréncia e
em instancia superior pela equipe de Professores/monitor.

} CAPlTULO lV
A APLICAQAO DAS MEDIDAS SOCIO - EDUCATIVAS

Art. 45°- Sao consideradas atos de indisciplinas 1§ passiveis de aplicacao
educativas disciplinares os seguintes comportamentos.

a. Falta de asseio pessoal;
b. Falta de asseio com pertences da Escola (livros didaticos, livros e materials de pesquisa,

materials pedagogicos, cartelras e mesas escolares, etc);
c. Nao cumprimento do horario geral da Escola;
d. Mau comportamento na sala de aula e demais dependéncias da Escola ou em locais que

possa denegrlr a imagem desta instituicao;
e. Uso de “fraudes" nas avaliacoesg
f. Nao cumprimento das tarefas diarias escolares;

g. Falta de vestlmenta adequada nas unidades educativas conforme determina a Escola;
()4
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h. Emprestar ou tomar emprestado roupas eaoessorios.‘ A it
i. Nao vir uniformlzado (uniforme tradicional da escola, pratica orientada, aulas de educacao

fisica)
j. Proferir palavras de baixo calao, gesticular, escrever, fazer ou divulgar desenhos

pornograficos, fazer gestos obscenos nas dependéncias da Escola ou em locais que possa
denegrlr a imagem desta instituicao;

k. Ausentar se da Sala de aula sem autorizacao do professor/monitor;
l. Ausentar se do refeitorio sem autorizacao do professor/monitor;
m. lmpedir a entrada de colegas as aulas ou conclta — las as faltas coletivas;
n. Alimentar se em sala de aula, laboratorio, biblioteca exceto quando autorizado pelo

professor/monitor;
o. Utilizar sem devida autorizacao, computadores, telefones e/ou outro equipamento e

dispositivo eletronico cla Escola;
p. Perturbar o processo educativo, lnterrompendo o siléncio durantes as atividades

pedagogicas diarias;
q. Violar as politicas institucionais no tocante o uso do telefone, da internet, acessando -a,

por exemplo, para violacao da seguranga ou privacldade, ou para acesso a conteudo nao
permitido ou inadequado.

r. Usar de pessoas ou de meios ilicitos para auferir (obter);
_ s. Praticar o “trote” dentro ou fora da instituigao; Bullying e/ou amacar a colegas.
.;+_rt.46°- Sao consideradas atos de indisciplinas MEDIAS passiveis de aplicacao educativas
disciplinares os seguintes comportamentos.

a. Pratica de atos atentorios a dignidade fisica e moral dos colegas;
b. Ameacas aos colegas dentro e fora da escola;
<3. Omitir-se de programacoes esportlvas ou civicas na Escola e fora, quando

representando a mesma;
d. Perturbacao da ordem nos dormitorios, refeitorios e demais dependéncias de

atividades pedagogicas e/ou administrativa.
e. Usar de desonestidade para eximlr das atividades escolares;
t. Organizar blngos, rifas, comercio, coleta ou subscriooes sem autorizacao da

direcao da escola",
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Circular pelas areas dos projetosueducativos sem a devida autorizacao, bem como
permanecer proximo a locais que oferecam risco de vida, principalmente nos horarios livres;

Intencao e/ou pratica de atos libidinosos na area da escola e em suas
dependéncias;

Circular ou permanecer nas dependéncias da escola em trajes sumarios, bem como

bermudas e shorts acima do joelho e roupa curtas e decotadas.
Entrar no pomar e comer e/ou colher frutas sem autorizacao do professor

responsavel pelo setor e/ou na cozinha e suas dependéncias.
Retira de qualquer ambiente, sem estarem oficialmente autorlzados, documentos,

livros. Equipamentos ou bens pertencentes a escola;
Denegri a imagem da lnstituigao;

Art 47°- Sao consideradas atos de indisciplinas GRAVESIGRAVlSSlMOS passiveis de

aplicagao educativas disciplinares os seguintes comportamentos.

Atltudes inconvenientes dentro e fora da escola, quando representando a mesma;
Nao cumprimento as atividades escolares (sessao escola e sessao familia - Lingua
Portuguesa, Educacao Fisica, Arte, Ciéncias, Matematica, Histéria, Geografia, lnglés,
Agricultura, Zootecnla, Pratica na Propriedade, Pratica na Familia, Seroes de Estudo
Ens.ReliglProj.Pesquisa*), salvo por motivos comprovadamente justos;
Nao cumprimento as atividades escolares (instrumentos Pedagogicos: Plano de e
Estudo, Caderno da Realidade, Pratica Orientada na Propriedade, Avaliacao de
Habilidade e convivéncia, Estagio, Projeto Final, Caderno de Acompanhamento;
Projetos Escolares, e demais atividades desenvolvidas na EFRE), salvo por motivos

comprovadamente justos;
Ausentar-se da Escola sem autorizacao;
Entrar em recintos privados dos setores pedagogicos, administrativos, pensionatos,
cozinha, biblioteca, sala de arte e agropecuaric sem a devida autorizacao;

Danos causados em bens pertencentes a escola e a propriedade alheia;
Comportar - se, no transporte escolar, de modo a representar riscos de danos ou lesoes
ao condutor, ao demais passageiros, ao veiculo ou passantes, como: correr pelo corredor,
atirar objetos pelas janelas, balancar o veiculo, abrlr janela, ficar de pé, projetar o membro
do corpo (cabeca, bracos, pernas, etc) para fora do veiculo;
Atos atentorios a dignidade fisica e moral de servidores;
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bons costumes nas dependéncias da ins
escolar, como nas atividades externas;

. Produzir, preparar. usar, fabricar, adquirir. vender, expor a venda o

ainda que gratultamente, ter em deposito, transportar, trazer consigo, guardar, presc
induzir, minlstrar ou entregar, de qualquer forma substancias entorpecentes e/ou bebidas
alcoolicas nas dependéncias da escola ou representando a instituicao.

n. Atearfogo, sem autorizacao, em qualquer setor da escola.
o. Desrespeitar os monitores (professores/monitor) e funcionarics da escola;
p. Praticar ou participar de atos que coloquem em riscos a integridade fisica do

educando e/ou provocar desordem de qualquer natureza nas dependéncias da escola ou
proximo a ela.

q. Desrespeitar as normas do internato/semi - internato e vida de grupo.
r. Ameacar, lntimidar ou agredlr fisicamente qualquer membro da comunidade

escolar;

s. Utilizar praticas de Bullying,- atitudes agressivas, intencionais e repetldas, adotadas

_ por um ou mais educandos contra outro(s), causando dor e angustia e executadas dentro
.. de uma relacao desigualdade de poder — e cyberbullylng- utiiizar -se de ferramentas de

internet e de outras tecnologias de informacao e comunicacao, moveis ou fixas, com intuito
de maltratar, humilhar e constranger um ou mais educandos, e/ou professores/monitor e
funcionarics da escola.

t. Empregar gestos ou expressoes verbais que impliquem insultos ou ameacas a
terceiros, incluindo hostilidades e intimidacao, mediante ao uso de apelidos racistas,
homofobicos ou preconceituosos;

' ' comentarios ou insinuagoes de conotacao sexual agressiva ou
tar qualquer conduta de natureza sexualmente ofensiva

Emitlr
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" ento;inclusive aliclam

W



’ . -. \./....-v*" “ll- cc \

 '

gs
Bi?’In

‘ml I_

:~._“/Q ‘)!:l.

"W W ~ sco uu c P |. DE ENSINO FUNDAMENTAL Aa, " - E LAM_ | | A 5:-,;:~ =1 _._
"FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA" _-.-‘pr’ ' ‘ A‘ '

1?.v.»~?§m =1 l ‘l 1' =:':~'.'6* Rodovia Ecoporanga X Barra de Sao Francisco — km O5 ~-,;" l ‘ |
- , ‘:1’ . ‘ ~ . ‘ . . . \\'_»._ i- ‘. ;»__ I5""“a1i.“:::§2::;;sZ;i::";§ 'l';'8’;‘il£‘i'17§4i1°§9'i;°""°* ~ ' -~» - - . ~-'<- /'M » Alterado pela Portaria n°. 045/02 *‘~‘a;=‘i9~“_.." +.»a*»"'

A 1: IA

Q A A MAE lntivar ou praticar o ato de vandalismo que” provoquem dano intencional a
equipamentos, materials e instalacoes escolares ou a pertence da equipe escolar,
educando e a terceiros.

w. Portar, facilitar o ingresso ou utiiizar qualquer tipo de arma, explosivo ou objetos

contundentes na escola;
x. Apropriar se de objeto que pertencam a outra pessoa e/ou da instituicao, subtrai-los

ou danifica —los intencionalmente sem devida autorizacao ou sob ameaca;
y. Fazer uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachlmbos, ou de qualquer outra droga

derivada ou nao de tabaco, durante o desenvolvimento das atividades educativas nas
dependéncias da escola e em atividades externas.

z. Oferecer e receber qualquer tipo de suborno;

aa. Apresentar qualquer conduta proibida pela legislacao, sobre que viole a
Constituicao Federal, 0 Estatuto da crianca e adolescente e o codigo penal.

Conforme a lei... LEI N° 13.185, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015. Nos casos mais graves que
concretiza o relatorio do caso Bullying, sera encaminhado ao conseiho tutelar.

DAS MEDIDAS EDUCATIVAS DISCIPLINARES
O nao cumprimento dos deveres e a incidéncia em atos de indisciplinas ou atos infracionais

podem acarretar ao educando as medidas educativas disciplinares, conforme aa seguinte

gradacao.

-so educando eu cometer ao indisciplinar QEE ou descumprir seus deveres previstos
neste regimento aplica-se:

r Na 1° (Primeira) e 2° (Segunda) ocorréncia, 0 educando recebera adverténcia verbal

registrada em livro proprio, com a assinaturas de duas testemunhas, dando ciéncia

ao responsavel;
r Na 3° (terceira) ocorréncia o fatos sera registrado, em livro proprio e o responsavel

devera comparecer a escola para tomada de ciéncia, assinatura do registro e
elaboracao coletiva de medida educativa a ser desempenhada pelo educando na

escola.
Paragrafo Unico: Se a lnstituicao julgar necessario os fatos ocorridos podem ser Encaminhados
ao Conselho Tutelar, para tomar as devidas providencias cabiveis.
Ao educando que cometer ato indisciplinar MEDIO, SERA registrada em livro proprio e o

to W
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coordenador (diretor) da escola envolvera a familia lresponsavel, aplica:
r Na 1° (Primeira) e 2° (Segunda) ocorréncias, 0 educando recebera adverténcia escrita

e o responsavel devera comparecer a escola para tomada de ciéncia, assinatura do
registro e elaboracao coletiva de medida educativa a ser desempenhada pelo
educando na escola.

r Havendo reincidéncia, a instituicao podera emitir transferéncia.

Paragrafo Unico: Se a lnstituicao julgar necessario os fatos ocorridos podem ser

Encaminhados ao Conselho Tutelar, para tomar as devidas providencias cabiveis
Nos casos de ato infracional GRAVESIGRAVlSSlMOS, apos assinatura do registro 0

coordenador administrativo (diretor) da escola comunicaralenvolvera familialresponsavel,

deve:

- Encaminhar os fatos ao conseiho tutelar, se o educando for menor que 12 anos.

o Encaminhar os fatos ao conseiho tutelar e providenciar que seja lavrado o boletim

de ocorréncias na delegacia de policia, se o educando for adolescentes maior de 12

anos e menos que 18 anos;
- Providenciar que seja lavrado o boletim de ocorréncias na delegacia de policia , se o

educando for maior que 18 anos.
Paragrafo Unico: na 1° ocorréncia a escola adotara, conforme a faixa etarla, as providencias
descritas nas alineas, sendo elaborada medida educativa a ser desempenhada pelo educando, e
havendo reincidéncia a instituicao podera emitir transferéncia.

Obs: as medidas educativas disciplinares devem ser aplicadas ao educando, observando
sua idade, grau de maturidade, historico escolar e gravidade da falta.

§ 1° A transferéncia so podera ser dada pelo coordenador administrativo (diretor) por

motivos reconhecidamente graves, apos dar se ao educando o direito de defesa, verificada

a sua culpabilidade, e ouvidas a equipe de professores/monitores, e a diretoria da
associagao escolar, quando julgar necessario.
§2° Em qualquer caso é garantido amplo direito de defesa ao educando e aos seus
responsavels legais.
§3° O recurso deve ser impetrado (requerido) junto a diretoria da associacao pelo

responsavel legal do educando menor de 18 anos, no prazo maximo de trés dias uteis do

W
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Art,26. A aplicacao das medidas disciplinares previstas nao isenta os educandos ou seus

responsaveis do ressarcimento dos danos CAUSADOS ao patrimonio escolar e da adocao

de outras medidas judiciais cabiveis.

CAPlTULO v
DAS D|sPos|coEs GERAIS

Art. 48° - E de responsabilidade da familia o assessoramento e acompanhamento permanente
em relacao ao aprcveitamento e procedimento do filho, na sessao escolar e sessao familia (Art.
129 do Estatuto da Crianca e do Adolescente);
Art. 49° - O aluno devera apresentar-se devidamente asseado e trajado de acordo com as
atividades de que estiver participando como: Pratica Orientada na Propriedade, aulas de

. Educacao Fisica, Viagens de estudos, etc.
Art. 50° - As medidas socios-educativas nao isentam o lnfrator ou o responsavel da indenizacao
aos danos causados, quando for 0 caso, em conformidade com o Estatuto da Crianca e
Adolescente e da Legislacao em vigor.
Art. 51° - Sendo a familia o maior responsavel pela formacao do educando, a presenca desta
devera ser obrigatoria sempre que a Escola entender necessaria, de acordo com o Artlgo 129 do
Estatuto da Crianca e do Adolescente;

v_ Art. 52° - A Escola oferecera servicos emergenciais de primeiros socorros, em caso de acidentes
ocorridos na Escola;
Art. 32° - A escola oferece alimentacao balanceada, adequada e supervisionada pela equipe de
nutricionista da Secretarla Municipal de Educacao, em todas as refeicoes;
Art. 53° - A escola se exime da responsabilidade por qualquer ocorréncia que possa acontecer
com o aluno fora de seus limites, bem como seu horario de atendimento ao publico, desde que
cumprido o Art. 16 deste regimento.
Art. 54° - O aluno justificara sua auséncia no prazo de O5 (cinco) dias letivos a partir de seu
regresso as atividades escolares. mediante os casos:

I — Luto de ente familiar;

ll — Doencas sob observacao médica;
lll - Doenca de ente familiar;

IV - Convocacao.
7l)
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PARAGRAFO E/ivlco - AS JUSTIFICA TIVAS FORA Do PRAZO EsrAaEi_Ec‘/Do"/iiic/D/Rlio As
PENALIDA DES DES TE REGIMENTO.

Art. 55° - Nao sera permitido ao aluno participar das equipes esportlvas e eventos (excursoes de

lazer, teatro, coral, fanfarra, etc.) da escola caso esteja com média inferior a sessenta por cento
em trés disciplinas ou mais.
Art. 56° - Todas as medidas de correcao socio-educativas deverao ser registradas em documento

proprio para posterior acompanhamento.
Art. 57° - Os documentos exigidos para matriculas deverao ser entregues na secretaria, no

periodo de no maximo, 30 dias apos sua matricula, salvo os casos excepcionais.
PARAGRAFO UNICO — O NAO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 54 SERA ENCAMINHADO AO CONSELHO

TUTELAR, PARA TOMADA DE DEV/DAS PROVIDENCIAS.

ART. 58° - AS MATRICULAS SO SERAO REALIZADAS PERANTE DECLARACAO DA OUTRA UNIDADE DE

ENSINO E PELOS PA/S E/OU RESPONSA VEIS, COMPROVADO ATRA VES DE DOCUMENTAQAO.

PARAGRAFO UNICO -— TODA E QUALQUER DOCUMENTAQAO SOMENTE SERA ENTREGUE AOS PA/S,

RESPONSA VEIS E/OU OUTRO MEMBRO DA FAMILIA MAIOR DE DEZO/TO ANOS, DESDE QUE SE

RESPONSABILIZE PELA GUARDA E SEGURANCA DA REFERIDA DOCUMENTAQAO.
ART. 59° - OS MA TERIAIS DE ESPORTE E LAZER SERAO LIBERADOS PELOS PROFESSORES/MONITOR

ACOMPANHANTES DO DIA E PELO ALUNO COORDENADOR DO ESPORTE E LAZER.

Art. 60° - Nao e permitido ao aluno trazer e/ou utiiizar na escola, celulares, aparelhos eletronicos,
tocadores de musica, dlspositivos cle comunicacao, conforme o Artlgo 81 do Regimento Comum
das Escolas da Rede Estadual de Ensino do Espirito Santo, salvo com fins pedagogicos, sob a
orientacao do professor/monitor.

l — Usar short e bermuda (acima do joelho), bone, oculos escuros, roupa curta, transparente
e decotes dentro da dependéncia da unidade de ensino.

Paragrafo Unico — O seu descumprimento acarretara em apreensao do material, sendo
que, so sera entregue aos pais ou responsaveis. Em caso de reincidéncia, o fato sera
encaminhado ao Conselho Tutelar, para as devidas providéncias.
Art. 61° - Os casos omissos neste regimento serao analisados pelo corpo docente e pelos
membros da associacao da Escola.
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DEMONSTRAQAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/201
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ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMiLlA RURAL DE ECOPORANGA

ECOPORANGA! ES
‘ CDRREGO DO F’ARAiSO. S/N° - ZONA RURAL - SEDE CEP 1 29850-000

CNPJ I CEI 1 01.206910/0001-98 lnscricao Estadual". ISENTO
Local de Registroi CARTORIO DE 1° OFlClO Data do Registro: 17/05/1996
Periodo Movimento: JANEIRO/2017 a DEZEMBRO/2017

N° do R8glStl'O1
PAGINAI 1

7 (=) Receita Liquida
(=) Superavit Bruto

(-) Despesas Operacionais
DESPESAS COM PESOAL I MAO-DE-OBRA

SALARIOS
FGTS
INSS
RESCISAO DE CONTRATO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
HONORARIOS CONTABEIS

DESPESAS TRIBUTARIAS
OUTRAS ENTIDADES

DESPESAS FlNANCElRAS
TARIFAS BANCARIAS - c/c 5.338-4

(=) Déficit Operacional antes do Resultado Financeiro

(+) Receitas Nao Operacionais
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS

RECEITA DE CONVENIO - P.M.E. N“ 013/2016

(-) Despesas Nao Operacionais
ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO

JUROS DE MORA
MULTAS DE MORA

i=) SUPERAVIT LlQUlD0 Do EXERCiClO

190305.96
17.51324
57.919,18

7.945.556

9920,00

9.851 ,13

4283,92

'300.000,00

571,69
1.180,11

0,00
0.00

274183.94

9920,00

9.851 .13

4283,92

-298233.99

300000.00

1.751 BO

9,21

/ r

/ 44; F L

ECOPORANGA I ES. 31 de Dezembro de 2017

ANT IQ/FELICISSIMO SOAREB‘
CONTAB|Ll$TA
C.P.F 375752.577-'15 RG 376.417/SSP-ES
C.R.C. LES-3957-U21 _ ‘ _

Antéflio Felicissimq _$03F9$
Tbcniw om 0°"l5WM'CPF 316152.51"!-15

CRC 3fi7IO-2

EDIMAR Vl 7 RoAs
PRESIDENTE
C.P.F '991.B19/327-15
R.G. '875.99O

/2’)/la» ‘_QO"/—

Q

\..<22..§g
\ii{ ii



" T . '. ‘ ,,/:\.‘,'.:\\ 9‘ LLQM" \__
W "./\\ /P/z.‘a

BALANQO PATRIMONIAL
1U1 3

ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMlLlA RURAL DE ECOPORANGA

CORREGO DO PARAlSO. S/N° - ZONA RURAL - SEDE - CEP : 29850-000
ECOPORANGA I ES
CNPJ 1 01.206910/0001-98 lnscricao Estadual 1 ISENTO
Local de Registro 1 CARTORIO DE 1° OFlClO Data de Registro 1 17/05/1996
Perlodo de Movimento : JANElROl20‘l7 a DEZEMBROI2017

0033. . ,
/'2 \'.‘\'-J1 Ab 7‘./'1\\‘;"//'

Numero cle Registro
Folha; 1

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA
Caixa Matriz

TOTAL DO ATIVO =====>

A PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO

LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO

LUCRO NO EXERCICIO
Lucro no Periodo

TOTAL DO PASSIVO =====>

9,21 D

9,21 D

9.21 D
9.21 D

9,21 D

9.21 C ‘

9,21 C

9.21 C
9.21 C

9,21 c

Reconhecemos a exatidao do presente BALANQO P RIMONIAL. totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o PatrimonioAT
Liquido,

a importancia de .

RS 9,21 ( Nove Reais e Vinte e Um Centavos)

ECOPORANGA/ES. 31 cle DEZEMBRO Lie 2917

/

~ _. I

' .  °“ (,j~.z..r“\-»AN i>iioFEuclssiMosoAi<Es EDlMARVlElR oAs
COlsiTABll.lSTA "
C:P.F. 316.152.571-15 RG ; 31e.411_lssi=.-is 303,9;

- - F0|I¢ --cac Es 3961 02 Wm‘

C cacwbim

PRESIDENTE
C.F’.F. 1991 319.327-15
R.G. 2875.990
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A qjrfifeltura J8 Ecéporanga PROCESSO N°
Estado do tlispinto Santo
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9 *' g RUBRICA

Encaminhe-se ao Setor de Educacao para providenci s legais.
Ecoporanga 11 cle Dezembro 2018
1

Prefei Municipal
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Processo Administrativo n" 7283/2018 ~__¢/"'

Da: Secretaria Municipal de Educaciio e Cultura.

A: Assessoria Juridica.

DESPACHOADMINISTRATIVO

O presente Processo n° 7283/2018, datado cle ll/I2/2018. refere-se ao requerimento o firmamento

do termo de Fomento para fins de despesas, conforme o ART.I9 lnciso I-B do Decreto Municipal

N° 6.131/2017, dc 19 junho de 2017, que regulamenta as parcerias entre municipios e as OCS-

Organizacao da Sociedade Civil, para 0 exercicio dcjaneiro a dezembro de 2019.

Considcrando que Associacao da Escola Familia de 1° e 2 ° Graus Familia Rural dc Ecoporanga tem

firmado um termo dc fomento com esta prefeitura do ano 2018, devido a sua prorrogacao encontra-

so cm vigéncia conforme processo n° 1343/2018 faltando ainda 3 parcelas para prestacao
de contas.
Diante do exposto, solicitamos dessa Assessoria Juridica uma analise em conformidade com a

Iegislaciio vigente se a requerente fazjus ao recebimento.

Ecoporanga-ES, I9 fevereiro dc 2019.

<)r»X§ lila-
VINICIUS DA SILVA SANTOS

Secretario lvlunicipal de Educacao e Cultura.
Decreto n° 6.723 de 15/01/2019

Elf; Z’ia Suelon Dias Mendon<;a,720 — Centro — Ecoporanga-ES, CEP 29.850-000
3755-I368 ou 3755-2923

e-mail pmesmcc@vah0u.con\.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA “Q
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" PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA /.9” 0 ip

ESTADO no ESPiRlTO SANTO - '. Assessoria lgrigica '
\rI1\

Processo Administrativo: 7283/20 18
Requerente: Associagéo da Escola de 19 e 29 graus “Familia Rural de Ecoporanga".
Consulente: Secretaria de Educagéo e Cultura.

A: Secretaria Municip_al de Educar;_€10 e Culturug

DE.$.PA§H0 ADMINLQIBATULQ

Trata-se de processo da Secretarla Municipal de Educagao, solicitando informagfies

quanto ao que tudo indica, se existe a possibilidade de se firmar novo termo de fomento

referente ao exercicio de 2019 concomitante com 0s pagamentes referente a prorrogagéio

do termo de fomento de 2018.

Quanto a viabilidade cle se firmar novo termo de fomente no ano de 2019, S.M.] nao

fora evidenciado impedimento legal, no entanto, 0 interesse, viabilidade e necessidade da

nova pactuagéo fica adstrita a Secretarla Municipal de Educagéo e demais

conseiho/comissao, que a mesma aferir possuir competéncia e interesse no mérito.

No que tange ao pagamento concomitante da prorrogagao do termo 001/2018 e um

possivel pagamento de um futuro termo de 2019, esta assessoria juridica consultou

verbalmente érgao competente desta municipalidade para dirimir 0 questionamento

feito, tendo a Secretarla Municipal de Finangas esclarecido em suma que 0 pagamento de

um futuro termo s6 podera ser repassado mediante todas as prestagfies de contas e

devida quitagéio das parcelas referentes ao termo 001/2018. [Segue informagéo anexo).

Desta maneira, devolvemos os autos a suscitante com votos de estima e

consideragéio.

SUGERIMOS.
Ecoporanga/ES, 25 de,, margo de 2019

_ '1.»
LARIS ‘lBEfiR()(~S‘RTOS

o B/ES n9.23.673Z
*7

BENiCIO APARECIDO 0. MAGALHAES
OAB/ES n9. 26.5621

LUCAS KENNEDY ALVES BARBOSA
OAB/ES n9. 23.74-53

' Assessor Juridico. Decreto n°. 6002/2017.
2 Assessora Juridica. Decreto n°. 6031/2017.
3 Assessor Juridico. Decreto n°. 5910/2017.

End. Rua Suelon Dias Mendonga, n9. 20, Centro, Ecoporanga-ES, CEP: 29.850-000. CNP] n9.
27.167311/0001-04. Telefone/Fax: (27) 3755-2905

E-mail:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

'~- T:-7",. - . . ¢ \‘ . -S, .. S p \~-.-~ecretarla Mumczpal de Fmangas

D0: Secretario Municipal de Finangas
Edion dos Santos Almeida

Para: Assessoria Juridica Municipal
Aos Advogados

Conforme solicitado verbalmente informagées sobre a prestagao de contas do fomento n°
001/2018 cla ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMiL|A RURAL DE
ECOPORANGA - ES, nao sera repassado parcela do novo fomento do exercicio de 2019,
enquanto nao regularizar 0 fomento do exercicio de 2018.

De acordo com a Lei a 13.019/2014.

Art. 64. A prestagao de contas apresentada pela organizagio da sociedade civil devera conter elementos
que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que 0 seu objeto foi executado
conforme pactuado, com a descrigao pormenorizada das atividades realizadas e a comprovagfio do
alcance das metas e dos resultados esperados, até o periodo de que trata a prestagao de contas.

§ 19 Serao glosados valores relacionados a metas e resultados descumprldos sem justificativa
suficiente. (Redagao dada pela Lei n° 13204,. de 2015)

§ 29 Os dados financeiros serao analisados com 0 intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a
receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

§ 39 A analise da prestaeéo de contas devera considerar a verdade real e os resultados alcangados.

§ 49 A prestaeao de contas da parceria observara regras espeoificas cle acordo com 0 montante de recursos
publicos envolvidos, nos termos das disposigbes e procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de
trabalho e no termo de colaboragéo ou de fomento.

Art. 67. O gestor emitiré parecer técnico de analise de prestaqao de contas da parceria celebrada.

§ 19 No caso de prestaeéo de contas unica, o gestor emitira parecer técnico conclusivo para fins de
avaliagéo do cumprimento do objeto. §Reda<,:éo dada pela Lei n° 13.204, de 20151

§ 29 Se a duragéo da parceria exceder um ano, a organlzagéo da sociedade civil devera apresentar
prestagao de contas ao fim de cada exercicio, para fins de monitoramento do cumprimento das metas do
objeto. _(Recla<;éo dada pela Lei n° 13.204, de 20151

No fomento n° 001/2018 na clausula sexta da prest ao de ' ~ * *»-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA \j[ /
ESTADO DO ESPIRITO SANTO ‘~\_l;<amm/.

“"_” " Secretaria Municipal de Finangas \“"'/
A OSC devera encaminhar ao Munlcipio prestacao de contas dos recursos em decorréncia
deste termo, mensalmente, no prazo de 15 (quinze) dias de cada més, apes 0 recolhimento dos
recursos.

Por fim, a Escola Familia Rural esta com parcelas em atrasos da Prorrogagio n° 001/2018
(Vigéncia 01IO1I2019 a 30/04/2019), foi repassado a 8“ (oitava) parcela no dia 22 de
fevereiro de 2019 e ainda falta duas parcelas 9“ (nona) e 10“ (décima). Por esse motivo, sé
sera repassado 0 novo fomento mediante as prestacées de contas em dia do exercicio anterior.

No sentido de atender a nossa solicltacao continuamos a disposicao, reiterando-lhe os
protestos de elevada estima e distinta consideracao, com nossos cordiais cumprimentos.

Ecoporanga-ES, 25 de Mar 2019.

EDION DOS SANTOS LMEIDA
Sec. Municipal de Fin ngas

Dec. 6.479/2018
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EC()EPORANf§“K"*-~' '
ESTADO no ESPIRITO SANTO I,

PORTARIA N” 284, de 24 de Julho de 2018.
DISPOE SOBRE A NOME_ACAO DE MEMBROS PARA
CONSTITUIR A COMISSAO DE MONITORAMENTO E
AVALIACAO DAS PARCERIAS FIRMADAS golvl AS
ORGANIZACDES DA SOCIEDADE CIVIL, N0 AMBITO
no MUNICIPIO on ECOPORANGA - ES.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espirito Santo, no uso de suas atribuieoes
legais que lhes sfio conferidos por Lei.

Considerando 0 Decreto n° 6.131 de 19 de junho de 2017 que regulamenta as parcerias entre
o mimicipio de Ecoporanga/ES a e as Organizacoes cla Sociedade Civil - OSC para a
consecucfio de finalidades de interesse publico e reciproco, mediante a execucfio de projetos
e atividades previamente estabelecidos em pianos de trabalho, nos termos das Leis Federais
n°. 13.019, de 2014 e 13.204, de 2015 e do Decreto Federal n° 8.726, de 2016;

RESOLVE:

Art. 1° - Ficam nomeados, os membros a seguir elencados, para constituir a Comissfio cle
Monitoramento e Avaliaeao das Parcerias firmadas com as Organizacfies da Sociedade Civil,
no zimbito do Municipio de Ecoporanga - ES:
Presidente: ELIENE ALVES RODRIGUES - Servidora estével no cargo de Servente, dc
provimento efetivo, matricula n.° 400282;
Secretéria: ROGERIADE ALMEIDA — Servidora nomeacla no cargo de Assistente da Area
dc Controls Intemo, dc provimento em cornissfio, matricula n.° 404251;
Membro: RAFAELLA CRISTINE PEREIRA SILVA — Servidora nomeada no cargo de
Coordenador Social, de provimento em comissfio, matricula n.° 404225;
Membro: MARCOS VINICIOS ALMEIDA DE BARROS — Servidor nomeado no cargo
de Coordenador Nosso Crédito, de provimento em comissfio, matricula n.° 404291;
Membro: KAROLYNE FAGUNDES DE PAULA ~ Servidor nomeado no cargo de
Coordenador Sentinela, de provimento em comissfio, matricula n.° 405102.

Art. 2° - Compete 21 Comissfio dc Monitoramento e Avaliacao de Pareeria, sem prejuizo de
outros deveres e prerrogativas previstos em legislaefio especifica, exercer as seguintes
funcoesz
I - analisar e fiscalizar o andamento das parcerias;
II - emitir relatorio técnico cle monitoramento e avaliacfio para posterior homologaefio da
Administracéo Piiblica, contendo:
a) descriofio suméria das atividades e metas estabelecidas;

Rua Suelon Dias Mendonga, n° 20, Centro — Ecoporanga - Estado do Espirito Santo
CEP 29.850000 - Telefone: (27) 3755-2900/3755-2915
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

b) analise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do beneficio
social obtido em razfio da execucao do objeto até o periodo, com base nos indicadores
estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
c) valores efetivamente transferidos pela administracfio pfiblica;
d) analise dos documentos comprobatorios das despesas apresentados pelas organizacfies da
sociedade civil na prestacao de contas, quando nao for comprovado o alcance das metas e
resultados estabelecidos no respectivo termo dc colaboracao ou termo de fomento;
e) analise dos documentos comprobatorios referente as visitas in loco realizado por esta
Comissao; e
f) analise dos documentos das auditorias realizadas pelos controles internos e extemos, quando
houver no ambito da fiscalizacao preventiva, bem como de suas conclusfies e das medidas que
tomaram em decorréncia dessas auditorias.
III -— Realizar, quando solicitado pelo Gestor, pesquisa dc satisfacao com os beneficiaries dos
pianos de trabalhos das parcerias;
IV - Fiscalizar, quando assim solicitado pelo Gestor e em parceria com 0 Fiscal do Termo de
Fomento, a prestacao de contas das Organizacoes da Sociedade Civil.
Paragrafo Unico - Os procedimentos de fiscalizacao das parcerias celebradas devem ser
efetuados preferencialmente antes do término da sua vigéncia, inclusive por meio de visitas
in loco, para fins de monitoramento e avaliacao do cumprimento do objeto.

Art. 3° - As deliberacoes e as decisoes da Comissao serao tomadas mediante o expresso
consentimento da maioria absoluta de seus membros.

Art. 4° — A funcao dos mernbros da Comissao dc Monitoramento e Avaliacao dc Parceria ora
nomeados é considerada fimcao publica relevante honorifica e nao remunerada.

Art. 5“ - Para o desempenho de suas funcoes, a Comissao que trata esta Portaria podera, valet-
se de assessoramento técnico de especialista.

Art. 6" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaeao.

Art. 7° - Revogam-se as disposicoes em contrério, em especial a Portaria n° 174, de 20 de
junho de 2017.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espirito Santo, aos 24 (vinte e
quatro) dias do mes de Julho (07), do ano dc dois mil e dezoito (2018).

ELIA DAL’ COL
Prefeito Municipal

Rua Suelon Dias Mendonga, n° 20, Centre - Ecoporanga - Estado do Espirito Santo
CEP 29.850000 - Telefone: (27) 3755-2900/3755-2915
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPOMNGA.¢»?-§ 
ESTADO no ESPIRITO SANTO 1 .».,.§le..~/1.11»

Gabinete do Prefeito * Q: N.» '~ 1‘aw . 1’ .

PORTARIA N” 088, de 26 deMargi

ALTERA COMPOSICAO DA COMISSAO ma
MONITORAMENTO E AVALIACAO ms
PARCERIAS FIRMADAS COM AS
oncamzacoss DA SOCIEDADE CIVIL, N0
AMBITO no MUNICIPIO DE ECOPORANGA -
ES.

O Prefeito Municipal cle Ecoporanga, Estado do Espirito Santo, no uso de suas atribuicfies
legais que lhe confere a Lei Organica do Municipio de Ecoporanga/ES.

RESOLVE:

Art. 1" Alterar a composicao da COMISSAO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO
DAS PARCERIAS FIRMADAS COM AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL,
NO AMBITO no MUNICIPIO DE ECOPORANGA - ES, servidores nomeados na forma
do art. 1° da Portaria n° 284, de 24 de Julho de 2018, que passa a vigorar com a seguinte
alteracfio:

EXCLUI:

Secretéria: ROGERIA DE ALMEIDA - Serviclora nomeada no cargo de Assistente da
Area de Controls lnterno, dc provimento em comissao, matricula n.° 404251;

Membro: KAROLYNE FAGUNDES DE PAULA - Servidor nomeado no cargo de
Coordenador Sentinela, dc provimento em comissfio, matricula n.° 405102.

INCLUI:

Secretaria: ANGELA MARIA COSTA - Servidora estavel no cargo de Professor em
Funcfio Pedagogica Professor P - MMPP V, do provimento efetivo, matricula n.° 400081;

Membro: RODRIGO PEREIRA NEVES — Servidor nomeado no cargo de Operador
Municipal Master, de provimento em comissao, matricula n.° 40421 1.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor da data de sua publicacao.

Registra-se, publica-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal dc Ecoporanga, Estado do Espirito Santo, aos 26 (vinte e seis)
dias do més de Marco (03), do ano de dois mil e dezeno e (2019).

ELIAS AL’ COL
Prefeito Municipal
 

Rua Suelon Dias Mendonga, 20 - Centro — Ecoporanga-ES - CEP: 29. 850-000.
T1»lr».fnne'f27l #755-200!)/#75 5-70/ 5



.. PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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Da: Secretarla Municipal de Educacao e Cultura
A: Assessoria Juridica
Processo Administrativo n° 7283/2018
Requerente: ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMILIA
RURAL DE ECOPORANGA-ES

DESPACHO ADMINISTRATIVO

Encaminhamos a MINUTA DO TERMO DE FOMENTOI2018 da ASSOCIACAO
DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA-ES,
para analise e parecer juridico.

Ecoporanga, ES 29 de marco de 2019.

VINICIUS DA SILVA SANTOS

Secretario Municipal de Educacéo e Cultura.

Decreto n° 6.723 de 15/01/2019

IE Rua Suelon Dias Medonga, 20 — Centro - Ecoporanga-ES, CEP 29.850-000
3755-1368 ou 3755-2900
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

TERMO DE FOMENTO

TERMO oz FOMENTO N9 001/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM o
MUNICIPIO or ECOPORANGA, ESTADO 00 ESPIRITO SANTO, E
ASSOCIACAO DA escoux oz 19 E 29 GRAUS FAMILIA RURAL 0|;
ECOPORANGA-ES, TERMOS DA N9 13.019/2014 E

~SUAS ALTERACOES.
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O MUNICIPIO DE ECOPORANGA ESTADO _l ESPIRITOSANTO, affi s da PREFEITURA
MUNICIPAL 01: ECOPORANGA-ES, com sede Suelon*Dias Menda, N9 20, Bairro
Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.25000, inscrita sob 0 n9 267.311/0001-04,
neste ato representado por seu titulafeito de Ecoporanga-ES, SR. ELIAS DAL
COL, brasileiro, Separado Judicialmente'idente iciliado na Fazenda laqueline,
Corrego do Cavaco, Zona Rural, ECOp0I‘EII'I§; CEP 50.000, portador de carteira de
identidade~de n9 189.546 SSP-ES, inscrito (a) no n9 478.812.757-15 e a Entidade
ASSOCIACAO DA ESCE 19 E 29 GRAUS FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA-ES, com sede
cérrego do Paraiso, S"?‘:,m 05, Zona Rural, Rodovia: Ecoporanga X Barra de S50 Francisco,
Cep: 29.850.000, Ecopok%ES,inscrita no CNPJ/MF sob o n9 01 206 910/0001 - 98, neste
ato representadapelo Sr. MO ELTIVO DE VETE, brasileiro, casado, servidor publico
municipal efetivo, residente nua Cristo Rei, n9 576 — Bairro Benedita Monteiro —
Ecoporanga-ES, CEP: 29.850-000 de carteira de identidade de n9 971.294-ES,
expedida pela SSP-ES, inscrito no CPF sob 0 n9 016.926.367-31, em conjunto denominados
PARCEIROS e separadamente MUNICIPIO e ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC,
respectivamente,ptendoiem vista o constante do Processo protocolado n9 7283/2018, de 11
de dezembro de 2018, resolvem celebrar 0 presente Termo, sujeitando-se, no que couber aos
termos da Lei Federal n9 13.019/2014, e suas alteracées, mediante as cléusulas e condicfies
abaixo.

CLAUSULA PRIMEIRA - 00 OBJETO:

O presente Termo tem como objeto o repasse de recurso a ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 19 E
29 GRAUS FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA-ES, destinado para custear despesas,
conforme plano de trabalho constante do processo n9 7283/2018, que passa a integrar 0

Rua Suelon Dias Mendonca, N9 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000
Telefone: (27)3 755 2900/3755 2915/3 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA E
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

presente instrumento como se nele estivesse transcrito, para a execucao do seguinte objeto:
Objetivando o pagamento de funcionarics, seus encargos inerentes (PIS, INSS, FGTS e IRRF),
férias, 139 salério, rescis6es trabalhistas, Honorarios Contébeis, combustivel, pecas, mao de
obra, DPVAT, IPVA e licenciamento de 01 (uma) moto CCG 125, e outras despesas de
manutencao que sugerem no decorrer do ano a ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 19 E 29 GRAUS
FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA-ES.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTACAO ORQAMENTARIAZ

Os recursos financeiros para a execucao deste Termo serao exclusivamente pelo
- I‘ ‘ .

MUNICIPIO DE ECOPORANGA-ES e a OSC utilizados em estrita cogi0rn3i5l_ade com 0 lano de
. . E51.’-£311, §‘“»si.§i; p

trabalho, por meio da seguinte dotacao orgamentariac *1“ I

UNIDADE GESTQRA FQNTE PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO PESEQDIGC
'

DENOMINACAO. fix _ ‘
ORGAQZ 090 - SECRETARIA I’\_/IUNICIPAI. DE EDl1%%gAQ E CULTURA
Unidade: 001 - MANUTENCAO PA ESCOLA FAMIEI URAL. A
33504100000 - CONTRIBUIQOES DE E DE TRANSFERENCIA DE

IMPQSTOS FQNTE 1111 FICHA Z43.

VALOR DE R$ 300.000,00. (Trezentos Mil

cuiusuux TERCEIRA - DA LIBERAQAO no

A liberacao dos financeiros a cargo do MUNICIPIO, previstos na CLAUSULA
SEGUNDA, dar-se-a em parcelas de igual valor, apés a publicacéo do extrato deste.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - E vediaga a realizacao de qualquer atividade prevista no Plano de
Trabalho antes do inicio do repass‘éi€e"%T1c;i;.£-glis recursos financeiros.

113:»- - ._ ~<1’s74,l\
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PARAGRAFO SEGUNDO — A OSC movimentara os recursos previstos nesta cléusula em conta
bancaria especifica, vinculada ao presente Termo, assim discriminada: BANCO D0 BRASIL,
Agéncia 0844-3 - Ecoporanga-ES, Conta Corrente N9 5.338-4

PARAGRAFO TERCEIRO — Na aplicacao dos recursos devera ser observada a legislacao
aplicével, realizando-se sempre que possivel, cotagao de precos, de acordo com os principios
da economicidade e da eficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — Os saldos deste Termo, enquanto nao utilizados, serao
obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupanca de instituicéo financeira oficial, se a
previsao de seu uso for igual ou superior a 30 (trlnta) dias, ou em fundo de aplicacao
financeira de curto prazo ou operagéo de mercado aberto, lastreada em titulos da divida
pUb|IC8, quando a utilizacao dos mesmos verificar-se em prazos menores que 30 (trlnta) dias.

Rua Suelon Dias Mendonca, N9 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850000
Telefone: (27)3 755 2900/3755 2915/3 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARAGRAFO QUINTO — As receitas financeiras, auferidas na forma do PARAGRAFO
QUARTO, serao obrigatoriamente computadas a crédito deste Termo e aplicadas,
exclusivamente, no seu objeto, devendo constar de um demonstrativo especifico que
integrara as prestacfies de contas apresentadas pela OSC.

PARAGRAFO SEXTO — Quando da extincao deste Termo, os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicacfies financeiras
realizadas, serao devolvidos ao MUNICIPIO, no prazo improrrogével de 30 (trinta) dias, sob
pena da imediata instauracéo de tomada de contas especial, providenciada pelo MUNICIPIO.

_ PARAGRAFO SETIMO — O repasse dos recursosagjiprevistos nesta clausula ficaré. . . .automaticamente suspenso, e retidos os valor%s;§;rgespectivos, are o saneamento da
. . . . . _. . ,0 E.irregularidade, caso haja inadimplemento de ,g6iaJ“ “liar? das obrigacoes previstas neste

. 9Termo, especialmente quando: at~1191

Z7» ..Q

a) houver evidéncias de irregularidade na aplicacao de parcela afeiormente recebida;
. . . ~ . ,. . .

b) quando constatado desvio de finalidade na aplicagao pdos recursu o inadimplemento
da Organizacao da Sociedade Civil em relacao a obrigacoes estabelecias neste Termo;
c) quando a Organizacao da Sociedade Civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as
medidas saneadoras apontadas pela administracéo PUDUCB ou pelos érgéos de controle
interno ou externo.
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CLAUSULA QUARTA - D§"S;§%BRIGA¢OES:

em os compromissos gera‘|s;i%gue se submetem, por forca deste Termo, os PARCEIROS
.se comprometem a. ~. .'-i>");%?5'

‘-23 is

1- MUNICIPIO:
a) transferir a OSC osrecursos referentes a sua participacao financeira;
b) designar técnicos do seu quadro para realizar o acompanhamento, a fiscalizacao e a
avaliacao deste Termo, observado a legislacao pertinente e as normas de controle
interno e externo;
c) exigir da OSC 0 saneamento de eventuais irregularidades observadas em decorréncia
do acompanhamento, da fiscalizacao e da avaliacao deste Termo;
d) apresentar ao final de cada etapa e/ou fase prevista no Plano de Trabalho laudo
acerca do estagio de sua execucao, atestando, em sendo o caso, 0 seu cumprimento,
para a liberacéo das parcelas correspondentes as etapas e/ou fases de execucao
seguintes;

Rua Suelon Dias Mendonga, N9 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000
Telefone: (27)3 755 2900/3755 2915/3 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

e) providenciar 0 registro contabil adequado e manter atualizado controle sobre os
recursos liberados e sobre as prestacées de contas apresentadas;
f) inscrever a OSC como inadimplente no Sistema integrado de Planejamento,
Contabilidade e Financas do MUNICIPIO DE ECOPORANGA-ES nas hipoteses previstas na
Lei federal n9 13.019/2014 (alterada pela Lei n9 13.204/2015);
g) quando o objeto deste Termo for a execucao de obras ou benfeitorias em imével,
emitir documento de avaliacao técnica sobre a area respectiva e o projeto bésico;
h) proceder a publicacao resumlda deste Termo e cle seus aditamentos na imprensa
oficial, no prazo legal.

9?

osc - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL L
»»r1i*i?4Ti§.%

as

a) disponibilizar os bens e/ou servicos corrE§%%nd‘e%j§;a sua contrapartida, se for o
caso, de acordo com as especificacfies previstas no plaE3;L trabalho;45>‘. av

b) movimentar os recursos relativos a este Termo e‘-nta bancaria especifica,
utilizando transferéncia eletrénica disponivel 00 outra moda‘. de saque autorizada
pelo Banco do Brasil, admitindo saques-em espéciuando, excepcional e
justificadamente, restar invia tilizacao, dos meios indicados;
c) utiiizar, quando dacaocursos prelatlvos a este Termo, documentacfio
idénea Para comprov@'?‘ {§si¥£s; I I A
d) realizar as atividades de trabalho com 0 acompanhamento do
responsavesnico indicad0%iia§P$lano%§%E%%,|ho;
e) prestar ciféfgyos recursos ‘E recebidos na forma prevista neste Termo;
f) apresentaiiégjgtééo de execucadiiijiiggo-financeiro, informando 0 percentual realizado
deto e a c§|El‘patibilidade com montante financeiro dos recursos recebidos e

al a

59%
-$0

ti odosifglgs proip,o,§%tos, na periodicidade prevista neste Termo;
E‘ l

(1% Eg,“§L,€;:;-i:,,§cu_g,.$';Zps pFE§Z|SIOS neste Termo, inclusive o rendimento auferidos,
_ 33,1 I .. .exclusivae n'%%§a0 do ODJEIO deste Termo;

h) realizar Q,-ao de precos, para aquisicao de bens e servicos necessarios a execucao

eficiéncia;

"1

deste Termo,re em conformidade com os principios da economicidade e da

i) assumir por sua conta e risco as despesas referentes as multas, juros ou correcéio
monetaria, bem como as despesas referentes atrasos nos pagamentos;
j) assumir, sob sua unica e exclusiva responsabilidade, os encargos tributérios,
trabalhistas e previdenciérios de todo o pessoal envolvido na execucao do objeto deste
Termo, que nao terao qualquer vinculo ernpregaticio ou relacao de trabalho com 0
MUNICIPIO;

Rua Suelon Dias Mendonca, N9 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000
Telefone: (27)3 755 2900/3755 2915/3 755 1318

‘ .. I 1'... V wicasu Z

‘iiif 1117-. '1 "1;-".'}= \ i'\ U ELI 3-Li ,.~/

n’__£6i%



1

1' , ' D
-.~_I . 9 1" "719 i"° .- -,1 vs - - - I“i_;aF,{,‘€'§§,'~%g,_,;Z ( ,' ‘J ' .--......_..

‘ N

fie
My

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

k) ressarcir ao MUNICIPIO, por meio de pectinia ou medidas compensatorias, eventuais
saldos apurados e/ou valores irregularmente aplicados;
I) fazer constar na divulgagao através de quaisquer meios de comunicacao, inclusive
impressos, cartazes, painéis, faixas, etc, a seguinte expressaoz “Esta acao conta com o
apoio do Munlcipio de Ecoporanga-ES;
m) adaptar o seu Estatuto Social aos requisitos previstos no art.33 da Lei Federal n9
13.019/2014 no prazo maximo de 30 (trinta) dias apos a celebragao deste Termo.

CLAUSULA QUINTA — DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZACAO E DA AVALlACAOi

0 MUNICIPIO exercera as atribuicfies de acompanfiggmento, fiscalizacao eravaliacao da
... xiii, Iexecucao deste Termo, além do exame das despssagéggeglizadas, a fim de verificar a correta

_. ., . ..al?,§’ .. 1.. . ..utilizacao dos recursos correspondentes, median ~e:-Ea elagfoéggcao de relatorios, realizacao de
inspegfies e visitas, e atestacao da satisfatéria realizacéo doisbjeto.fi‘.1=“5-"9-‘s.

, , iii

An‘

%n,__ .
,4 .,

PARAGRAFO PRIMEIRO — Fica assegurado ao MUNICIPIO 0 li\iiisso de seus técnicos
devidamente identiflcados para acompanhar, a qualquer tempo e ““'ar, a todos os atos e
fatos praticados, relacionados ou indiretamente aieste Termo, quando em misséo
fiscalizadora e/ou de auditoria. sH !_.4I§f;;;£:h

PARAGRAFO SEGUNDO a fiscalizacao e a avaliacao da execucéo
deste Termo, a cargo do %g%%,§ecutadospelos servidores: Eliene Alves
Rodrigues - idora estavel no efirgo de Ste, de provimento efetivo, matricula n9
400282 - Presid tli Luiz Franc%§'?A:I;aQgvoano, Servidora estével no cargo de Professor em
Funcao de Docénqiaigssor A — de provimento efetivo, matricula n9 060900 -
Secre§%afaela%gg6st ?ii;"é$I:ereira Silva, Servidora nomeada no cargo de Coordenador
5°¢l3|5 nf0 m matricula n9 404225 - Membro; Marcos Vinicius
Almeida i?g‘g%fifi%e;:|¢€/%dor fiaiiifiweado no cargo de Coordenador "Nosso Crédito", de
provimento gggomissfiggggggatriculan9 404291 - Membro; Elias Félix de Souza, Servidor
nomeado no caiiiiéljgkde Sifiipiervisor de Transporte Escolar, de provimento em comissao,
matricula 404274 1%/jgrnbro.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de afastamento, lmpedimento ou desligamento dos
quadros do MUNICIPIO do servidor indicado para realizar o acompanhamento, a fiscalizacao
e a avaliacao da execucao deste Termo, devera ser imediatamente designado substituto,
mediante registro em apostila.

U1 “-9
.m..~~<

—-ea

0O

PARAGRAFO QUARTO — O(s) Parecer(es) e/ou Laudo(s) Técnico(s) elaborado(s) pelo servidor
indicado para realizar o acompanhamento, a fiscalizacao e a avaliaci"-io da execucao deste

Rua Suelon Dias Mendonga, N9 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000
Telefone: (27)3 755 2900/3755 2915/3 755 1318
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DE ECOPORANGA
NTO

entual é

PREFEITURA MUNICIPAL I
ESTADO DO ESPIRITO SA

tual fisico de realizacao do objeto, se este perc
ursos repassados, bem como se foram

' rmacfies:

' ' se

Termo deveré(§o) atestar o percen
compativel com 0 montante financeiro dos rec
atingidos os fins propostos, e, ainda, contemplar, as seguintes info

a) quando o objeto incluir a aquisicao de méquinas ou equipamentos mencionara
foram instalados e se estao em efetivo funcionamento;
b) quando 0 objeto incluir obra de construgao ou reforma, mencionaré se 0
recebimento é definitivo ou provisério, anexando as certides de quitacfio dos encargos
incidentes sobre a obra, bem como o documento habil érgao competente
do Poder Ptiblico Municipal que liberou a obra para autorlzados,

' quando cabivel; .
c) quando o objeto for intangivel, no todo ou em parte,
aqueles objetos para os quais nao ha resultado fisico posterirmente,
consubstanciados na realizacao de even1ggw6‘:s%i;§%t%reinamentos, festas ii‘i“oEp.ulares ou outros
assemelhados; mencionara e apresentara%‘ie”§1,ig;Iéncias dos meios e egados para a
fiscalizacao e verificacao da suafiifegular exec§§i%i;%§,, tais como” registros fotogréficos,

oticias publicadas na midi2a%?,%i‘n3,_ressos de lgacao, publicacées produzidas,
relatorios de a es, dentutros elementos, cabendo as

A es rer‘ recursos a manutencao de um
“Z‘desses objetos.
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CLAUSULA SEXTA - DA PRESTACAO DE CONT .

A OSC devera encaminhar ao MUNICIPIO prestacfies de contas dos re
deste termo, mensalmente, no prazo de 15 (quinze) dias de cada més, apos o recol
dos recursos, acompanhada dos seguintes documentos:

Dias Mendonca, N9 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000
I (27)3 755 2900/3755 2915/3 755 1318

Rua Suelon
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA D77”

ESTADO no ESPIRITO SANTO
a) oficio de encaminhamento;
b) copia deste Termo e, se for 0 caso, dos termos aditivos, bem como da respectiva
publicacao no Diério Oficial do MUNICIPIO;
c) copia do plano de trabalho devidamente aprovado pela autoridade competente do
érgao do MUNICIPIO responsavel pelo repasse de recursos;
d) relatério de execucao do objeto da parceria;
e) relacéo dos pagamentos efetuados em razao deste Termo e respectivos
COl'T'lP|’OV3I'It8S} 1. ,: "=51; ..

f) demonstrativo das origens e aplica<;6es dos por profissional
responsavel pela contabilidade, com indicacao do niimero no Conselho
Regional de Contabilidade, contendo elementos que permita
entre os documentos de despesas e 0 plano de trabalho;
g) conciliacéo bancziria, acompanhada diz-Qégopia do extrato da contirrente especifica,
copia dos documentos comprobatorios ‘E%9i,cotac§o de precos do ens e servicos
adquiridos, com demonstracao e j{g%tificativa€%%%%£ssas da opcao utilizada;
h) relacao de bens eventualmentéwaifx AJIIIUOS, pE3‘Q;%idos ou construidos com recursos

~ ‘:1 H ‘isfisalga.deste Termo;
i) comprovante do recolhimentodo same recursdi? conta corrente indicada peloE‘...

PARAGRAFO PRlMEs comprovantes, de pagamento referidos na alinea "e" desta
CLASULA SEXTA deveraosubstanciados nos seguintes documentos:

a) nos pagamentes a pesso:s%iir,igicas, notas ou cupons fiscais das aquisicfies de bens
deconsumo ou permanentes e dle servicos, devidamente atestados ou certificados pela
unidade competente quanto a conformidade do item recebido com os termos da
contratacao, com identificacao do responsavel e data em que efetuou a conferéncia;
b) nos pagamentos a trabalhador avulso, sem vinculo empregaticio, recibos com a sua
identificacao e cépias do RG e CPF, além da indicacfio do endereco de sua residéncia e
numero de telefone para contato;
c) nos casos de pagamento de pessoal pelo regime celetista, a folha de pagamento e
guias de recolhimento dos encargos sociais (PIS, IRRF, FGTS e INSS);
d) nos pagamentos de prestacées de servicos, sujeitas ao pagamento do lmposto Sobre
Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN) e disciplinadas pela Lei Complementar n°
116/2003, os comprovantes de recolhimento do referido tributo.

Q1‘)

Rua Suelon Dias Mendonga, N9 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000
Telefone: (27)3 755 2900/3755 2915/3 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO no ESPIRITO SANTO

PARAGRAFO SEGUNDO - O relatorio de execucao referido na alinea “d” desta CLAUSULA
SEXTA devera informar as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o
comparativo das metas propostas com os resultados alcancados, com indicacao do
percentual de realizacéo do objeto deste Termo, bem como sua compatibilidade com 0
montante financeiro dos recursos recebidos e atendimento dos fins propostos.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quando o objeto contemplar a aquisicao de maquinas ou
equipamentos, 0 relatorio de execugao devera mencionar se foram instalados e se estao em
efetivo funcionamento.

PARAGRAFO QUARTO - Quanto o objeto incluir obra de construcao ou reforma, o relatorio
de execucao devera informar se 0 seu recebimento éprovisorio ou definitivo, e apresentar,
anexados, certidées de quitaciio dos encargos incidentes sobre a obra, bem como 0
documento hébil expedido pelo érgao compefiteppte do Poder PUb|lCO Municipal, liberando a
obra para uso e utilizacao nos fins autorlzados, qtiando cabivel.

' . zéiiilfe, . .PARAGRAFO QUINTO - Quando 0 objetgaafpr intangix/el;§%n_o todo ou em parte, considerando-
se intangiveis aqueles Ob_|EtOS para os qua‘is:i§nao ha resultado fisico aferivel posteriormente,

. . .. ”“‘i”""* .consubstanciados na realizacao de eventgiiii ));I:(=3ll'1€3I'I’I€l'I‘l’;,Q§, festas populares ou outros
. . . .

assemelhados; 0 relatorio de execucao fisigbfifgpanceirop devera contemplar registros
. . . . 1. A . . , . - . I\Ifotograficos, videos, oticiaspublicadas na I1'IldlEI,‘l piessos de divulgacao, publicacoes

produzidas, Iistas de ncase relatorios‘ de atividades, dentre outros elementos.
rl

' 4 ‘LE1PARAGRAFO SEXTO - O dpyéigstrativo das origens e aplicac6es dos recursos, referido nas
alineas "f" desta CLAUSULA incluira, além dos recursos municipais repassados, os
rendimentos decorrentes da apllicafcao no mercado financeiro e os recursos relativos a
contrapartida da OSC, assim como agilglplicacées dos recursos totais e os saldos porventura
devolvidos.

PARAGRAFO SETIMO - Transcorrido 0 periodo previsto no cronograma de execucao para
cumprimento da(s) etapas(s) e/ou faseis) de execucao correspondente ao montante dos
recursos ja recebidos sem que tenha sido apresentada a prestacfsio de contas respectiva, a
OSC sera registrada como inadimplente no Sistema integrado de Planejamento,
Contabilidade e Financas do Munlcipio de Ecoporanga-ES.

PARAGRAFO OITAVO — A aprovacfio da prestacao de contas fica condicionada a verificacao
da regularidade dos documentos apresentados, bem assim a certificacao do cumprimento
da etapa(s) e/ou fasels) de execucao correspondente, mediante parecer circunstanciado do

Rua Suelon Dias Mendonca, N9 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850000
Telefone: (27)3 755 2900/3755 2915/3 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO no ESPIRITO SANTO

servidor responsavel pelo acompanhamento, fiscalizagao e avaliacao da execucao deste
Termo.

PARAGRAFO NONO — A prestacao de contas de que trata esta cléusula nao exime a OSC de
comprovar a regular aplicacao dos recursos ao orgao de controle interno e externo da
Administracfio, nos termos da legislagao especifica vigente.

CLAUSULA SETIMA - DA ALTERACAO ossrs TERMO:

E vedada a alteracao do objeto deste Termo, salvo para a;;sua.,ampliac§o, desde que
aprovado plano de trabalho adicional e comprovada a 5, ecucaloldas etapas e/ou fases de
execucao anteriores com a devida prestacao de * . 3 V

PARAGRAFO UNICO - A ampliacao do objeto formalizladailmediante Termo
Ad ltlV°- .. A

CLAUSULA OITAVA - DA EXTINCAO ozsrc TERMO: V 6

A extmcao deste Termo se darafiwggediante 0 cumprimento do seu"ob1eto ou nas demais
hipoteses previstas paragrafos segiaaifiges. 5

.

...;_.
;_

~-.

. pi,._‘x.

-5,,‘r-rismaa...

PARAGRAFO PRIMEIRO o poderéser resilido mediante notificacao
escrita, com antecedéncia __ ta)dias, por conveniéncia de qualquer dos
PARCEIROS, hipotese em a restituir integralmente os recursos
recebidos e ‘no objtste T‘ o, acrescidos do valor correspondente as
aplicacfies I

‘*;?2<;%~.._
I ' 4 iPARO SEG “wdescumprimento de qualquer das cléusulas deste Termo

constit aras,esoli£I;ct;;g,o, especialmente quando verificadas as seguintes situa<;6es:

a) utilizacag recu|;~os§,e.g11 desacordo com o plano de trabalho;ii ~12‘ -.1?

ts,
b) falta de aprsecao cle prestacao de contas de qualquer parcela, conforme prazos
estabelecidos;

c) aplicacao dos recursos no mercado financeiro em desacordo com as autorizai;6es legais.

PARAGRAFO TERCEIRO — A nulidade deste Termo podera acarretar a sua rescisf-io.

PARAGRAFO QUARTO — Extinto o presente Termo, os recursos financeiros ainda nao
aplicados na sua execucao serao devolvidos ao MUNICIPIO na forma do disposto no

Rua Suelon Dias Mendonca, N9 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850000
Telefone: (27)3 755 2900/3755 2915/3 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARAGRAFO SEXTO da CLAUSULA TERCEIRA, sem prejuizo da necesséria prestacao de
contas.

CLAUSULA NONA — DA RESPONSABILIDADE DA OSC- ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL:

A OSC é responsavel pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos,
inclusive no que diz respeito as despesas de custeio, de investimento e de pessoal, nos
termos do art. 42, incisos XIX e XX, Lei federal n9 13.019/2014, alterada pela Lei n9
13.204/2015.

PARAGRAFO UNICO - E de responsabilidade exclusiva A, OSC 0 pagamento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relapdos a execucao CIOOIJIGIZO previsto
neste Termo, nao implicando responsabilidadefipdé, ou subsidiaria do MUNICIPIO a
inadimpléncia da OSC em relacao ao referido pagaimensgnus incidentes sobre o objeto
da parceria ou os danos decorrentes de restricao a sua exe T0,. p9.2,.
CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA: "*iil€;I!;31~i

O prazo de vigéncia deste Termofiefgig de __ de ___/2019 a __ de_ide 2019 e
publicado extrato do presente Termi?0§§|1%Diério Oficial do MUNICIPIO, sendo que a liberacao
dos recursos financeiros dar-se-a em 06(seis) parcelas de igual valor,
conforme cronograma o periodo acima descrito corresponde ao
periodo estabelecido no cucao do objeto, acrescido de 30 (trlnta),1 4.

.4. 1 921%?“dias para apres ao da prestaca‘ con *

PARAGRAFO PRI I I" O prazo previ‘§"t,%pesta clausula podera ser prorrogado, mediante
a for,a_l, acao dpgitxivo, desde que aprovado novo plano de trabalho adicional.

.

@821

M?’

r-9'DJ.m 32. .'“‘9»><a9<»=1

flaw.9I1§;k;‘ x ‘I

PARAGF‘ “’SE%%.g2l;2E‘ Ocoi’r’e‘ndo eventual atraso por parte do MUNICIPIO na liberagao
dos recursbp,kevist“Qs§i1jgg1‘;»‘-.11?-Z;LAUSUI.9A TERCEIRA, tendo em vista o cronograma de desembolso. '91 .. . -estabelecido dlaitgabalho, os PARCEIROS desde 1a anuem quanto a prorrogacao
automética deste'*ilfi§€mo, por periodo idéntico aquele pertinente ao atraso, o que devera ser
registrado por meioé(i'li%%"1/-\postila.

-se?$9»

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS BENS EVENTUALMENTE ADQUIRIDOS:

Os bens eventuaimente adquiridos pela OSC com recursos financeiros custeados pelo
MUNICIPIO com vistas a execucao deste Termo nao poderao ser aiienados, locados,
emprestados, oferecidos como garantia ou cedidos a terceiros sem prévia e expressa
autorizagéio do MUNICIPIO.

Rua Suelon Dias Mendonca, N9 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850000
Telefone: (27)3 755 2900/ 3755 2915/3 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

’ .

PARAGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacfies previstas em outras
clausulas deste Termo, a OSC devera apresentar, durante todo o prazo deste Termo,
relatorios semestrais acerca da utilizacao dos bens, seu local de instalacfio e seu estado de
funcionamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O MUNICIPIO, por meio do servidor responsavel pelo
acompanhamento, a fiscalizacao e a avaliacfio da execucao deste Termo, emitiré pareceres
acerca dos relatorios previstos no PARAGRAFO PRIMEIRO desta CLAUSULA DECIMA

.,:€i';il;‘§l§'a:PRIMEIRA.
1 1151;.» Y-9:, =:==‘."-4.,=v..._;;,‘> - ,;.,1,;,,,; .1412

PARAGRAFO TERCEIRO — Os bens definidos nesta clausula MUNICIPIO19*-1.. ""1 ‘ 01 = .
ao final do presente Termo, podendo ser cedidos ou doados a 0511f; egislacao. i-‘I*.;?{ 311'. >‘ -1:’.-;‘I.="' I-1.

pertinente, quando, apos a consecucao do objeto, forem aiurar a
continuidade da politica PUDIICH corresponde Y

Q»: -: -- - i‘ 1/=".:¥1-; =.,, '2, .

PARAGRAFO QUARTO — Constatando-se o mau desvio definalidada utilizacfio dos
bens definidos nesta clausula a qualtempo, revertidos ao patriménio do
MUNICIPIO, sem prejuizo da respsabl/‘o civil, administrativa da OSC e seus
administradores. ,2

I 1;; . ";’»‘ .- FM‘ {E

O MUNICIPIO providenciara apbl|ca¢a_,trato deste Termo no Diario Oficial do
MUNICIPIO 00 Jornal de Circ i 0.

CLAUSULA osc: -A oo

Fica MUNICIPIO or ECOPORANGA, ESTADO oo ESIRITO SANTO,
como decorrentes deste instrumento.

E por estare acor,§partes firmam o presente Termo em 03 (dias) vias de igual teor
"9"? "I

e forma, na presig€%%a de stestemunhas que também o subscrevem, para que produza
seus juridicos e legaisgeitos.

Ecoporanga-ES, de .... .. de 2019.

Rua Suelon Dias Mendonca, N9 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850000
Telefone: (27)3 755 2900/3755 2915/3 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

ESTADO DO ESPiRITO SANTO

MUNICIPIO DE ECOPORANGA-ES
ELIAS DAL’COL

PREFEITO MUNICIPAL
‘ \

.1,-:1.m'~1;>~ », {Y1

ORGANIZAQKO 0 (VJ€|EDA0E'{*§,lV|L
ASSOCIACAO DA ESCOLA 0|: 1'2 E 29 \v|iuA DE Ec AN¢.;A-E5,

MARCIO ELTIV »VETE

'1 5‘: '1
izjgés _ ,

ax’

s ¢ M
H

TESTEM UN HAS:

NOME:
1 =. >1= .V

= ~";?.:r=.-I - -~{,,m'>
> 1.

' ' \ ' :.=é‘-=,

CPF/M¢_I‘=0;£v M

NOME?Tiii.,4 0

CPF/MF:

1
‘V7 : ~

1,

Rua Suelon Dias Mendonga, N9 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000
Telefone: (27)3 755 2900/3755 2915/3 755 1318
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" A PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA /_iESTADO no ESPiRlT0 SANTO
1-_~ _ A se s ria urn ic \ ik-éxbricaa ,

Processo Administrativo: 7283/2018 " \\~—'//
Requerente: Associagao da Escola de 19 e 29 graus“Fami1ia Rural de Ecoporanga .
Consulente: Secretaria de Educagao e Cultura.

A Secretaria Municipal de Educagao e Cultura.

para

enca

D P D I

Trata-se de processo da Secretaria Municipal de Educagao, encaminhado a esta assessoria

apreciagao da minuta e confecqao de parecer juridico.

Quanto ao parecer juridico ora solicitada, comunicamos que ao compulsar os autos

verificamos que faltam documentos necessarios que antecedem a fase ora demandada.

Destarte, encaminhamos ao douto Secretario Municipal de Educagfio e Cultura 0 processo

em epigrafe para que elabore os seguintes documentos na ordem apresentada: a) Extrato

de justificativa da dispensa de chamamento pfiblico; b) Parecer técnico do plano de

trabalho; c) Homologagao do parecer técnico.

Apos encaminhe ao gabinete do prefeito para que confeccione a Ratificaqao e

Autorizaqao da dispensa do chamamento pnliblico, e entao concluidos essas tramitagoes
minhe a esta assessoria para que possamos proceder com 0 parecer da minuta ora

juntada.

Desta maneira, devolvemos os autos a suscitante com votos de estima e consideragao.

Ecoporanga/ES, 01 de abril de 2019

~ 4 *

BENiClO APARECIDO G. MAGALHAES G LVES SILVA
DAB/ES n9. 26.5621 DAB/ES n9. 23.7592

LUCAS KENNEDY ALVES BARBOSA
OAB/ES n9. 23.7453

‘ Assessor Juridico. Decreto n°. 6002/2017.
Assessor Juridico. Decreto n°. 6802/2019.

3 Assessor Juridico. Decreto n°. 5910/2017.
End. Rua Suelon Dias Mendonga, n9. 20, Centro, Ecoporanga-ES, CEP: 29.850-000, CNP] n9.

27.167311/0001-04. Telefone/Fax: (27) 3755-2905
E-mail:
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/PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 5'5 “KDZQ
>ESTADO no ESPIRITO SANTO P|'Ul,‘:&|i\, _ W

‘ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO E CULTURA \\___ff]_§__/> /
\ lw. 1

OF./SMEC/N° 100/2019 Ecoporanga-ES, 01 de abril 2019?-— /

Do: Seoretario Municipal de Educagao e Cultura de Ecoporanga-ES.
Sr. VINICIUS DA SILVA SANTOS.

Ao: Pr_esidente da Associagéo da Escola de 1° e 2° Graus “Familia Rural de Ecoporanga“.
Sr. MARCIO ELTIVO DE VETE.

Prezado Senhor,

Sollcltamos a V.Sa. que se digne tomar as devidas providéncias no sentido de refazer o
Plano de Trabalho relativo ao Termo de Fomento — 2019, onde esta inserido o repasse
mensal no valor de R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais), perfazendo um valor total de
R$ 300.000,00(trezentos mil reais), por um ano.

Devido a prorrogagao do Termo de Fomento — 2018 nao ha possibilidade viavel de
pagamento em 12(doze) parcelas de R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais), poflanto,
solicltamos que refaoa o Plano de Trabalho no valor de R$ 50.000,00(cinqijenta mil
reais), em 06(seis) parcelas o que corresponde o valor total de R$
300.000,00(trezentos mil reais), durante 06(seis) meses, a partir cIg_a_I;riIIZQ19;

Atenciosamente,

._\ _
I

VINICIUS DA SILVA SANTOS. 5,‘£1? .1//N’ (=45 A” I
Secretarlo Munlclpal de Educagao e Cultura. , [11 VI/(a['”“
Decreto n° 6.723 de 15/O1/2019. 1,0’

1

E Rua Suelon Dias Mendonga, n° 20 - Centro — Ecoporanga-ES, CEP 29.850-000
‘I 3755-1368 ou 3755-2923

e-mail pmesmec@vah0o.com.br

A
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Da: Secretaria Municipal de Eduoagao e Cultura
A0: Gabinete
Processo Administrativo n° 7283/2018
Requerente: ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMILIA
RURAL DE ECOPORANGA-ES

DESPACHO ADMINISTRATIVO

Encaminhamos o processo administrativo n° 7283/2018 referente a juntada do
novo Plano de Trabalho/Aplicagéo com relagao ao TERMO DE
FOMENTOI2018 cla ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMILIA
RURAL DE ECOPORANGA-ES com as devidas alteragées sugestionadas
pela Secretaria de Finangas deste municipio.

Sendo em O6 (seis) parcelas de 50.000,00 (cinquenta) mil me-nsais, periodo de
maio a outubro.

Segue os autos ao gabinete para continuidade aos procedimentos legais.

Ecoporanga, ES 22 de abril de 2019.

.‘ \ L

VINICIUS DA SILVA SANTOS

Secretario Municipal de Educagéo e Cultura.
Decreto n° 6.723 de 15/01/2019

[Q Rua Suelon Dias Medonga, 20 — Centro — Ecoporanga-ES, CEP 29.850-000
3755-1368 ou 3755-2900
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Assoc|Ac;Ao DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMILIA RURAL DE
ECOPORANGA "*" '* ‘F/-'

-.\ ,/

Ecoporanga/ES, 23/04/2019

Ao llmo. Sr. VINICIUS DA SILVA SANTOS.
Secretario Municipal de Educagao

Senhor Secretario,

Vimos através do presente solicltar de Vossa Senhoria, a juntada da
documentagao ao Processo n° 7283/2018, referente ao Termo de Fomento da
ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMILIA RURAL DE
ECOPORANGA, conforme abaixo relacionados:

> Copia do novo Plano de Trabalho para 0 Exercicio de 2019.

Aproveitamos a oportunidade para manifestar nossos votos de estima e
consideragéo.

€‘€Tm *1» (\§2\".§> {UL
NIC A ES /M :|'TA CABRAL

President d Assoc|Ar;Ao DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA



Mval Hg £9 \,
, .
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1. DADOS GERAIS DA PROPONENTE (
Nome: CNPJ .
ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS “FAMILIA RURAL DE 01.206910/0001-98 .
ECOPORANGA"
Logradouro (Avenida, Rua, Rod.)
Corrego Paraiso, s/n, Zona Rural, Rodovia Ecoporanga x Barra cle Sao Francisco, km 05.

Bairro Cidade: ‘. CEP:
‘ Zona Rural ECOPORANGA *1 29.850 000 p

E-mall da lnstituigao: Home Page
ceffaecoporanga@gmail.corn 1
Telefone 1 Telefone Telefone 3

-- (27) 9-9805-0893

Conta Corrente Banco Agéncia ‘
1 5.338-4 BANCO DO BRASIL 0844.-3

Z l

- 1

2. IDENTIFICAQAO DO RESPONSAVEL LEGAL PELA PROPONENTE
I\IOI'T'l€I MARCIO ELTIVO DE VETE CPF1

A 016926.367-31 A
N° RG Orgéo Cargo: A Funoao:
971.294-ES Expedidor PRESIDENTE PRESIDENTE

SSP-ES I

Logradouro (Avenida, Rua, Rod.)
RUA CRlSTO REL S/N.
Bairro Cidadet CEP:

T BENEDITA MONTEIRO ( ‘_ ECOPORANGA 29.850 000 ]
Telefone 1 Telefone 2 Telefone3

l (27) 9 9957-9270 (27) 9 9514-1643

3. IDENTIFICAQAO DO RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO?
Nome:

"V LlLlAN CAMARGO DE MATOS
I Area de Formaoao: \ Funcgao:

Pedagoga Coordenadora Pedagogioa
Bairro Cidade I CEP
CORREGO OSVALDO CRUZ, S/N. ECOPORANGA l 29850 000
E-mall do Técnico:
LlLlANCARNlELLl@HOTl\/lAlL.COl\/I
Telefone do Téonlco 1: Telefone do Técnlco 2:
( 27) 9 9911-6173 p (27) 9 9744-2340

VALOR MENSAL SOLICITADO: R$ 50.000,00
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4. IDENTIFICAQAO Do OBJETO ' '-~_;_;._

Promover, defender e garantir os direitos sociais, de relevancia publica, com o
objetivo de executar as atividades de gerencia da Escola Municipal de Ensino
Fundamental “Familia Rural do Munlcipio de Ecoporanga-ES", em parceria com a
mantenedora Prefeitura Municipal de Ecoporanga-ES.

4.1 PERIODO DE VIGENCIA

Maio/2019 a Outubro/2019 — periodo de 06 (seis) meses.

5. IDENTIFICAQAO Do sERv|co

Garantir o pleno funcionamento das atividades educativas da Escola Municipal de
Ensino Fundamental “Familia Rural de Ecoporanga”, buscando atender sempre ao
principio da gestao compartilhada e respeitando os principios politicos e pedagogicos
da Pedagogia da Alternancia, assegurando o protagonismo dos beneficiaries.

6. JUSTIFICATIVA

O municipio de Ecoporanga e municipios vizlnhos tém caracterlsticas agropecuarias,
principalmente com a cultura de cafe, frutas, miiho, feijao, hortalicas em geral, crlacao
cle bovinos, caprinos, suinos e aves, contribuindo assim substancialmente com a
economia dos mesmos.

O atendimento ao alvo (criancas e adolescente do campo) justifica-se pela condicao
socia economica das familias dos municipios com predominancia na agricultura como
principal fonte de renda, e neste caso ter uma formacao na area e de extrema
importancia para que os mesmos possam se preparar melhor para exercer a
atividade.
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O presente projeto articula com 0 ootldiano favorecendo mudancas na vida pratica e
diaria contribuindo para autonomia e protagonismo dos envolvidos, transformanclo-os
em propostas atitudinais que fortalecam a aceitacao baseada na ooncepcao de um
ser humano ativo, cujo conhecimento se constroi nas relacoes historicas sociais.

Os servicos sao organizados de forma a oportunizar o exercicio da cidadania, a
autonomia, integracao e participacao ativa na sociedade. Sendo estes sen/icos
articulados com as demais areas, que garantem a insercao do sujeito como ser
historico social.

A EMEF “Familia Rural de Ecoporanga” funciona desde o ano de 1995, atendendo a
criancas e adolescentes do campo e da cidade.

No ano de 1996 foi formalizada a AEFRE — Associacao da Escola de 1° e 2° Graus
“Familia Rural cle Ecoporanga", instituicao que em cogestao com a mantenedora
Prefeitura Municipal de Ecoporanga, administra e gerencia as atividades da escola
numa gestao compartilhada e com participacao efetiva das familias beneficiadas.

A AEFRE tem como objetivos:

A promocao gratuita da educacao;

- Estimular o espirito associativista, a solidariedade e a ajuda miitua entre seus
membros e seu meio social.

- Assumir e executar as atividades de gerencia da Escola Familia Rural em parceria
com a PME (Prefeitura Municipal de Ecoporanga), respeitando os principios politicos
e pedagogicos da pedagogia da alternancia.
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7. PUBLICO ALVO

Atualmente o publico alvo e composto por 95 (noventa e cinco) alunos,
aproximadamente, além de seus grupos familiares que também sao atores externos
participantes dos processos da instituicao. \/ale ressaltar que a proposta da escola
busca atender aos anseios das familias camponesas, que na luta diaria por igualdade
acabam nao sendo atendidas em suas reais demandas. Dessa forma, por ser uma
escola propria e apropriada ao homem do campo, procura desenvolver o pleno
exercicio da cidadania, do respeito e da valorizacao de todas as cuituras, formas de
vida e organizacoes existentes em nosso municipio.

8. OBJETIVO GERAL

Transferéncia de recursos a AEFRE — Associacao da Escola de 1° e 2° Graus
“Familia Rural de Ecoporanga", através de repasse mensal no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), perfazendo um total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por
um ano, para custear despesas com pagamento de Ordenados e Salarios,
encargos sociais (INSS, PIS. IRRFL FGTS), rescisao trabaIhistaL 13° Salario.
Férias. combustivelhpecas, mao de obra, DPVAT, IPVA e Licenciamento de 01
(uma) Moto CG 125 e outras despesas de manutencao que surgirem no
decorrer do ano.

9. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida dos estudantes, suas
familias e comunidades;

- identificar, valorizar e desenvolver habilidades e competéncias;

- Contrlbuir com a melhoria das atividades da vida pratica e diaria através de oficinas,
aulas praticas, minicursos e demais atividades desenvolvidas pela Pedagogia da
Alternancia;
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- Despertar a criatividade, a iniciativa, a responsabilidade, a disciplina e o respeit6"-~\--/-’
pelo outro.

- Propiciar o aprendizado;

- Fortalecer vinculos familiares através de tradicoes culturais e aitisticas.

10. METAS

- Proporcionar uma educacao do campo com base na pedagogia da alternancia para
estudantes da regiao e municipios vizlnhos, de forma a proporcionar bons resultados;

- Manutencao de funcionarios;

- Adquirir materials cle consumo.

11. METODOLOGIA

Os recursos aportados nesta transferéncia serao executados da seguinte forma, nesta
ordem:
- Pagamento de salarios de funcionarics e seus respectivos encargos sociais;
- Na aquisicao de Materials de Consumo.
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I AEFRE
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A JANEIRO FEVEREIRO ‘A MARQO ABRIL MAIO JUNHO

X X X X R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO \ DEZEMBRO

R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50000.00
X X

_ 13. PLANO DE APLICAQAO DETALHADO

13.1. GASTO COM PROFISSIONAL

.1l no 2: D".A__\v -. , .A_-. IA

*..= /LIIJH it/,

12. ESTIMAT VA DE DESPESAS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) "~—-/I

sALAR1o
Liouiop
(um) MES

PROFISSIONAL QTD. SALARIOBASE (UN.)
INS

DESPESAS E TOTAL GASTO
ECNCARGOS COM O FUNC.

(um MES
s/S/FGT PIS

1 Professor 04 I 500.00 I .380,00
240,00 6480,00

I .900,00 I .729,00IProfessor + adic. Direcao
342,00 2.07I.00
l60.00 l.080,0001

Caseiro 01 l.000,00 I 920,00 I
03 256,00 5. l 84,00

Professor + adic. Coordenacao I l.600,00 _ l.472,00
, Servente 03 998,00 9I8,l6

239.52 3473.04

Total
I8.288,04

13.2. GASTO COM PROFISSIONAL E DEMAIS DESPESAS

TIPO DE DESPESA MENSAL VALOR (RS)

Funcionarios 36,S76,08
Impostos I I . l00,36

A Honorarios Cont.
I .600,00

Combustlvel
200,00

I Pecas A
100,00

; Mao de obra ‘
120,00

DPVAT, IPVA, Licenciamento do 0l (uma) Moto CG I25 A
52,10

Outras Despesas com Manutencao
251,46

Total 50.000,0
0
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14. DECLARAQAO Do RESPONSAVEL TECNICO:

Declaro para os devidos fins que a proposta técnica apresentada sera executada
conforme as normativas da Poiitica de Educacao do Munlcipio e da Escola.

Ecoporanga ES, 10 de Abril de 2019.

7 P! I‘Liliai Camargo dé Matos
Coord. Pedag.

CPF: 118.720.647-44
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15. DECLARAQAO DO REPRESENTANTE LEGAL DA AEFRE

Na qualidade de Representante Legal da Associacao da Escola de 1° e 2° Graus
“Familia Rural de Ecoporanga”, declaro para os devidos fins junto ao Munlcipio para
efeito sob as penas da lei, que inexiste qualquer déblto em mora ou situacao de
inadimpléncia com o Tesouro Nacional ou qualquer orgao ou entidade da
Administracao Publica Federal e Municipal, que impeca a transferencla de recursos
oriundos de Dotacoes consignadas no Orcamento do Munlcipio, na forma do Plano de
Trabalho.

Ecoporanga ES, 10 de Abril de 2019

Marclo Eltivo de Vete
Presidente AEFRE

CPF: 016926.367-31

8
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16. APRovAcAo PELA ADMINISTRAQAO MUNICIPAL

Na qualidade de Gestor da Poiitica de Educacao do Munlcipio de Ecoporanga-ES,
aprovo o presente Plano de Trabalho.

Ecoporanga ES, 10 de Abril de 2019.

\\i..0
Vinicius da Silva Santos

Secretario Municipal de Educagao

9
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Da: Secretaria Municipal de Eclucacao e Cultura
Ao: Gabinete
Processo Administrativo n° 7283/2018
Requerente: ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMILIA
RURAL DE ECOPORANGA-ES

DESPACHO ADMINISTRATIVO

O presente processo tem por finalidade precipua a Dispensa de Chamamento
Piliblico, objetivando a celebracao de parceria com a ASSOCIAQAO DA
ESCOLAADE 1° E 2° GRAUS FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA-ES, por
meio de formalizacao de termo de Fomento, para a consecucao de flnalidade
de interesse publico e reciproco que envolve a transferéncia de recursos
financeiros a referida organizacao da sociedade civil ( OSC).
Deste modo, solicitamos ratiflcacao e autorizacao sobre a possibilidade de
dispensa da realizacao do chamamento publico nos termos do artigo 30 lnciso
Vl da lei 13.019/2014, e suas alteracoes, e Art. 18, lnciso IV do Decreto
Municipal n° 6.131, de 19 de junho de 2017.

Ecoporanga, ES 22 de abril de 2019.

1 I _11.40 1. ~
VINICIUS DA SILVA SANTOS

Secretario Municipal de Educacao e Cultura.
Decreto n° 6.723 de 15/01/2019

[E51 Rua Suelon Dias Medonga, 20 — Centro — Ecoporanga-ES, CEP 29.850-000
3755-1368 ou 3755-Z900
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"Ta SECRETARIA MUNICIPAL DE EDucAcAo E CULTURA. K E;/-
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDucAc/'I\o E CULTURA

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMANENTO PUBLICO

REFERENTE: A finalidade da Dispensa de Chamamento Publico é a celebracao de
parceria com a ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMILIA RURAL DE
ECOPORANGA-ES, inscrita no CNPJ sob o n° 01.206910/0001-98, com sede no Corrego
do Paraiso, S/N°, Zona Rural, Rodovia Ecoporanga X B. S. Francisco/ES, nesta cidade de
Ecoporanga/ES, CEP: 29.850-000, por meio da formalizacao de Termo de Fomento, para a
consecucao de finalidade de interesse publico e reciproco que envolve a transferéncia de
recursos financeiros a referida Organizacao da Sociedade Civil (OSC).

RESUMO: Dispensa de Chamamento Ptiblico para a celebracao de Termo de Fomento
com a ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMILIA RURAL DE
ECOPORANGA/ES.

DA JUSTIFICATIVA: PARECER TECNICO (Processo Administrativo n° 7283/2018).

O presente processo tem por finalidade precipua a Dispensa de Chamamento PUDIICO,
objetivando a celebracao de parceria com a ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2°
GRAUS FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA/ES, por meio da formalizacao de Termo de
Fomento, para a consecucao de finalidade de interesse pL'1blico e reciproco que envolve a
transferéncia de recursos financeiros a referida Organizacao da Sociedade Civil (OSC).

Para fins de cumprimento do Art. 20, inciso I e Art. 18, inciso IV, do Decreto Municipal n°
6.131, de 19 de junho de 2017, apresentamos o presente Parecer Técnico, com a
Justificativa, a situacao fatica, a razao da escolha e analise do atendimento pela Entidade
de todos os requisitos de habilitacao — Art. 20 do Decreto Municipal n° 6.131, de 19 de
Junho de 2017, que caracterizam efetivamente a dispensa de chamamento publico para a
celebracao do referido Termo.

As parcerias com o Terceiro Setor necessitam ser valorizadas, e em nosso Munlcipio tem
grande destaque os trabalhos desenvoividos pela ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2°
GRAUS FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA/ES, visto que realiza relevantes trabalhos em
prol dos atendidos, alcancando de maneira primordial o principio da eficiéncia. Um dos

Rua Suelon Dias Mendonca, n° 20 — Centro — Ecoporanga-ES, CEP 29.850-000
E 3755-1368 ou 3755-2900

e-mail pmesmec@yahoo.com.br
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fatores desse resultado é a efetiva participacao popular, que de maneira direta fiscaliza;-; 5.1-1; .>.1/
umas esta presente na propria execucao de sua diretoria.

Apos tomarmos conhecimento do Requerimento da ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2°
GRAUS FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA/ES, através do qual objetiva-se a celebracao
de Termo de Fomento entre 0 Munlcipio e a Entidade.
A Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, destaca que a referida associacao vem ao
longo dos anos se empenhando e propiciando aos adolescentes e jovens uma formacao de
qualidade que lhes permitem descobrir sua vocacao e desenvolver o seu projeto de vida
junto com sua familia e no meio em que vive, abrindo as possibiiidades de insercao
profissional e empreendedora com sucesso e dignidade no campo, como agente de
transformacao no meio rural. Com esta formacao em conjunto com suas familias a
EMEFRE busca a promocao e o desenvolvimento local e sustentavel.

Nesta ética, a referida ASSOCIACAO, vem desenvolvendo ha 21(vinte e um) anos,
atividades pedagogicas da alternancia voitadas a servicos de educacao, com a finalidade
de promocao integral da pessoa humana e o desenvolvimento da cultura por meio de suas
acoes pedagogicas técnicas e comunitarias inerentes aos interesses dos homens do
campo, principalmente no que concerne a elevacao do agricultor no ponto de vista religioso,
intelectual e economico.

Como conhecedora dos direitos assegurados a educacao, conforme disposto no Art. 205 da
Constitulcao Federal de 1988 e tendo em maos o Plano de Trabalho proposto pelo
Presidente da referida Entidade, nao poderiamos privar este direito a este grupo de
estudantes.

Assim sendo, a parceria proposta torna possivel a efetiva continuidade do atendimento
digno a este PUDIICO especifico, uma vez que no municipio possui somente uma Escola de
Ensino Fundamental Familia Rural, com foco no ensino da alternancia atendendo
atualmente 86(oitenta e seis) alunos.

Ora, é inegavel a relevancia da continuidade das atividades que no decorrer dos anos vem
sendo ofertado por esta Associacao de forma brilhante em favor da dignidade de todos
aqueles que por all passaram.

E Rua Suelon Dias Mendonca, n° 20 — Centro — Ecoporanga-ES, CEP 29.850-000
‘R 3755-1368 ou 3755-2900

e-mail pmesmec@vahoo.com.br
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pena de grande perda em prol da garantia de uma vida digna a todos aqueles que‘_\MJ
necessitam constantemente do trabalho desenvolvldo ao longo dos anos.

A Entidade tem por fins a educacao integral de adolescentes e jovens por meio da
pedagogia da alternancia, visando uma aprendizagem a partir das experléncias e realidade
concretas dos educandos. Nao possui fins economicos, sem limite de educacao, nao
distribuira resultados, lucros, dividendos, etc...

E imprescindivel enfatizar que a ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMILIA
RURAL DE ECOPORANGA/ES possui larga experiéncia prévia na realizacao do objeto da
parceria, pols, celebrou parceria com o Munlcipio para consecucao de seus objetivos
durante muitos anos, o que comprova sua capacidade técnica operacional, sendo que
através de Leis Municipais, fora autorizada a celebracao de convénios para 0 cumprimento
dos objetivos da Entidade até entao.

Ademais, a ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1" E 2" GRAUS FAMILIA RURAL DE
ECOPORANGA/ES desenvolve suas atividades ha aproximadamente 21(vinte e um) anos,
sendo de importante valia e de fundamental necessidade, registrar a reciprocidade de
interesse das partes (Munlcipio e ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMILIA
RURAL DE ECOPORANGA/ES) na realizacao desta parceria.

Com isso se observa, que resta demonstrado que os objetivos e finalidades institucionais e
a capacidade técnica e operacional da organizacao da ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E
2° GRAUS FAMlLlA RURAL DE ECOPORANGA/ES, ora avaliados sao plenamente
compativeis com o objetivo proposto no Plano de Trabalho.

O Plano de Trabalho cumpre todos os requisitos legals exigidos para os mesmos, bem
como no mérito da proposta contida neste, estando tudo em conformidade com a
modalidade de parceria adotada, estando o mesmo aprovado.

Nestes termos apresentamos um parecer favoravel da Secretaria Municipal de Educaoao e
Cultura para a celebracao de um Termo de Fomento com a ASSOCIACAO DA ESCOLA DE
1° E 2° GRAUS FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA/ES, com base no Art. 30 inciso VI da
Lei Federal n° 13.019/2014, e suas alteracoes posteriores, e no Art.18, inciso lV do Decreto
Municipal n° 6.131, de 19 de Junho de 2017.

E Rua Suelon Dias Mendonca, n° 20 — Centro — Ecoporanga-ES, CEP 29.850-000
‘E 3755-1368 ou 3755-2900

e-mail pmesmec@yahoo.com.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDucAcAo E CULTURA
Portanto, todas as atividades exercidas pela Entidade nao podem ser interrompidas, §@,pi--;-,-.1-.11..»
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Administrativo n° 7283/2018, estao presentes todos os requisitos para a Dispensa do
Chamamento PUDIICO, atendidos aos preceitos do Art. 30 inciso VI da Lei 13.019/2014, e
suas alteracfies, e Art. 18, inciso IV do Decreto Municipal n° 6.131, de 19 de Junho de
2017, e a conseqiiente formalizacao do Termo de Fomento.

lnformamos ainda que, a comissao de Monitoramento e Avaliacao das Parcerias firmadas
com as Organizacoes Eda Sociedade Civil, no ambito do Munlcipio de Ecoporanga/ES
designada pela Portaria Municipal n° 284 de 24 de Julho de 2018, alterada pela Portaria n°
088 de, 26 de Marco de 2019 e pela Portaria n° 112 de, 16 de Abril de 2019, ira utilizar dos
meios disponiveis, com auxilio de profissionais das areas do Munlcipio, para fiscalizarem a
execucao da parceria, assim como devera estabelecer os demais procedimentos que serao
adotados para avaliacao da execucao fisica e financeira, no cumprimento das metas e
objetivos.

Conforme previsto no Plano de Trabalho que consta nos autos, o repasse sera no valor
mensal de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), por um periodo de 6(seis) meses, iniciando a
partir do més de Maio de 2019, com término em outubro de 2019, propiciando assim um
atendimento continuo e de qualidade.

Os recursos destinados ao custeamento das despesas desta parceria estao previstos na
seguinte Dotacao Orcamentaria: Codigo111100000O0 contribuicées — Ficha: 248

Ecoporanga/ES, 22 de abril de 2019.

‘\§1»A%® I,_ 1

VINICIUS DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal de Educacao e Cultura.
Decreto n° 6.723 de 15/01/2019.

E Rua Suelon Dias Mendonca, n° 20 - Centro — Ecoporanga-ES, CEP 29.850-000
'2 3755-1368 ou 3755-2900

e-mail pmesmec@yahoo.com.br
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Processo Administrativo 11": 7283/2013 I
Requerente: ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMILIA RURAL
DE ECOPORANGAIES.

PARECER TECNICO

Considerando o Plano de Trabalho apresentado pela entidade ASSOCIACAO DA
ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMILIA RURAL DE ECOPORANGAIES;

Considerando a aplicabilidade das disposicoes contidas na Lei n° 13.019/2014, que
trata do novo regime juridico incidente sobre a formalizagao de parcerias entre 0
poder PUDIICO e as organizacoes da sociedade civil;

Considerando a necessidade do municipio de Ecoporanga/ES suprir atividades
concernentes ao ambito cla educacao do campo com base na pedagogia da
alternancia;

Considerando a impossibilidade, por ora, de tais atividades serem satisfatoriamente
adimplidas pelo poder piliblico local, de oficio;

Considerando que em determinados casos, quando houver interesse publico e
reciproco entre o poder pt'1blico e organizacoes da sociedade civil — definidas pelo
artigo 2° da Lei n° 13.019/2014, podem ser formalizados instrumentos de parceria
entre ambos para a consecucao do objeto;

Considerando que, apos analise acurada feita em ambito local constatamos que
somente a entidade ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMILIA
RURAL DE ECOPORANGA/ES, exerce trabalhos inerentes a educacao do campo
com base na pedagogia da alternancia, voitadas prioritariamente ao piliblico alvo
(criancas e adolescentes do campo) conforme Plano de Trabalho apresentado;

Considerando que, nestes casos a Lei n° 13.019/2014 preceitua que, havendo
singularidade do objeto da parceria, ou apenas uma entidade capaz de cumprir com

E Rua Suelon Dias Mendonca, n° 20 - Centro - Ecoporanga-ES, CEP 29.850-O00
'5‘ 3755-1368 ou 3755-2900

e-mail pmesmec@yahoo.com.br
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0 Plano de Trabalho, pode haver inexigibilidade ou dispensa do Chamamentc-52.11%,‘
~'=.1..A..-»"'

Publico pertinente;

Passamos a apresentar as razoes pelas quais entendemos relevantes a
formalizacao de instrumento de parceria perante a entidade ASSOCIACAO DA
ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMILIA RURAL DE ECOPORANGAIES.

FUNDAMENTACAO LEGAL
Segundo se retira do Art. 17, da Lei Federal n° 13.019/2014, pode a administracao
publica formalizar em favor de entidades consideradas como de organizacoes da
sociedade civil, termo de fomento, distinguindo-se ambos pela iniciativa acerca do
projeto de trabalho, senao vejamos:

Ari. 17. O Termo de Fomento deve ser adotado pela
administragao pdbiica para consecugao de pianos de trabalho
propostas por organizagées da sociedade civil que envolvam a
transferér/cia de recursos financeiros. (Redagao dada pela Lei
n° 13.204, de 2015).

Neste interim, tendo em vista que, apos analise acurada, observamos que apenas
uma entidade localizada no municipio de Ecoporanga/ES e capaz de cumprir com o
objeto proposto no Plano de Trabalho apresentado, deve-se recorrer ao comando
constante do Artigo 30 do mesmo diploma, que dita:

An‘. A administracao p/Jbl/‘ca podera dispensar a reaiizacao do
Chamamento Publico:
i---J
Vi — No caso de atividades voitadas ou vinculadas a servicos de
educagao, sailde e assisténcia social, desde que executadas
por organizacoes da sociedade civii previamente credenciadas
pelo orgao gestor da respectiva politica. (Inciuido Qela Lei n°
13.204, de 2015).

Além do mais, é de se ressaltar que nao se cogita da falta de interesse PUDIICO na
presente parceria, eis que destinada ao cumprimento de finalidades insitas ao setor
da educacao, assisténcia social e saude, bem como, por razoes de ordens variadas,

Bl Rua Suelon Dias Mendonca, n° 20 — Centro - Ecoporanga-ES, CEP 29.850-000
E’ 3755-1368 ou 3755-2900

e-mail pmesmec@yahoo.com.br
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hé incapacidade momenténea do poder publico cumprir satisfatoriamente com fodgfiwéj/»
demanda inerente neste campo, de oficio.

DAS ANALISES NO PLANO DE TRABALHO
Anélise do Plano de Trabalho relativamentez

a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria
adotada:
A proposta apresentada pela entidade descreve todos cs elementos pertinentes ao
Termo de Fomento e déo clareza na execugéo de trabalho, podendo, por esta
comisséo, ser considerada apta e aprovada.

b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realizagéo, em
mfitua cooperagéo, da parceria prevista nesta Lei: A proposta analisada atende
ao principio da supremacia do interesse pflblico, e esté contida nas diretrizes das
atividades de interesse social que deveréo ser atendidas pelo poder pflblico
municipal ou por entidades membros da sociedade civil organizada.

c) da viabilidade de sua execugéo: O Plano de Trabalho apresentado demonstra
viabilidade de execugéo.

d) da verificagéo do Cronograma de Desembolsoz O desembolso de recursos
seré realizado em 6(seis) parcelas mensais, com inicio em Maio de 2019 e término
em Outubro de 2019.

e) da descrigéo de quais serio os meios disponiveis a serem utilizados para a
fiscalizagfio da execugéo da parceria, assim como dos procedimentos que
deveréo ser adotados para avaliagio da execugéo fisica e financeira, no
cumprimento das metas e objetivos: A parceria seré fiscalizada pela Comisséo
de Acompanhamento e seréo avaliados em suma 0 desenvolvimento das atividades
descritas no Plano de Trabalho, além dos indicadores de efetividade, através de
pesquisas.

E Rua SueionDias‘ Mendonga, n° 20 — Centro - Ecoporanga-ES, CEP 29.850-000
'5‘ 3755-1368 ou 3755-2900

e-mail pmesmec@yahoo.com.br
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DAS DISPOSIQOES GERAIS

Das analises, concluimos que a execugao da proposta e viavel e os valores
estimados sao compativeis com os pregos de mercado; e o cronograma previsto na
proposta é adequado e permite uma fiscalizagao efetiva. Assim, pcsteriormente a
emissao do parecer juridico pertinente, bem como de todo trémite necessario
prescrito em lei, havendo as respectivas chancelas, autorizamos ao setor
competente empreender todas as cautelas necessérias para a formalizagéo do
Termo de Fomento, consoante as disposigées expressas em Lei.

Sendo 0 que nos reserva 0 momento, externamos os protestos de estima e
consideragao.

Ecoporanga/ES, 22 de abril 2019.

Anqzia mm Costamamur 450491

ANGELA MARIA COSTA.
Professora de Suporte Pedagégica £1 Docéncia.

E Rua Suelon Dias Mendonga, n° 20 — Centro - Ecoporanga-ES, CEP 29.850-000
T 3755-1368 ou 3755-2900

e-mail pmesmec@yahoo.com.br
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Processo Administrativo n°: 7283/2018
Requerente: ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMILIA RURAL

DE ECOPORANGAIES.

HOMOLOGAQAO DE PARECER TECNICO

A Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, neste ato representada por seu
Secretario, Sr. Vinicius da Silva Santos, RESOLVE HOMOLOGAR O PARECER
TECNICO emitido por integrante da equipe técnico pedagogica desta Secretaria,
que pronunciou-se de forma expressa ao apreciar a documentacéo apresentada
pela ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMILIA RURAL DE
ECOPORANGAIES, concluindo que a Organizagéo de Sociedade Civil
respeitou os requisitos preestabelecidos na Lei n° 13.019/2014 e suas
alteragoes, ainda os termos contidos no Decreto Municipal de n° 6.131l2017,
estando a Organizacéo apta a firmar 0 TERMO DE FOMENTO com este Municipio,
tendo por objeto repasse de recurso a ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 1° E 2°
GRAUS FAMILIA RURAL DE ECOPORANGAIES - AEFRE, no valor de R$
300.000,00(trezentos mil reais), destinados ao pagamento de funcionarics, seus
encargos inerentes (PIS, INSS, FGTS IRRF), férias, décimo terceiro salario,
rescisoes trabalhistas, honorérios contabeis, combustivel, pegas, mao-de-obras,
DPVAT e Licenciamento cle moto CG 125, e outras despesas de manutencéo que
surgirem no decorrer do ano a ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS
FAMILIA RURAL DE ECOPORANGAIES — AEFRE.

Ecoporanga/ES, 22 de abril 2019.

\l~ I\>I,II\IJ\r \ '

VINICIUS DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal de Educagéo e Cultura.
Decreto n° 6.723 de 15/O1/2019.

E1 Rua Suelon Dias Mendonca, n° 20 - Centro — Ecoporanga-ES, CEP 29.850-O00
T 3755-1368 ou 3755-2900

e-mail pmesmec@yahoo.com.br
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RATIFICAQAO E AUTORIZAQAO

O Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal, no uso de suas atribuicoes legais,
considerando o que consta no Processo Administrativo n° 7283/2018, em
atendimento ao inciso Vl, do Art. 30 combinado com o Art. 33 da Lei Federal n°
13.019/2014 e suas alteracoes, e Art. 18, inciso IV do Decreto Municipal n° 6.131,
de 19 de Junho de 2017, RATIFICA e AUTORIZA a dispensa de Chamamento
Publico, para formalizacao direta de Termo de Fomento entre 0 Municipio de
Ecoporanga/ES e a ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° e 2° GRAUS “FAMILlA
RURAL DE ECOPORANGA", com o objetivo de promover uma educacao integral
da pessoa humana e o desenvolvimento da cultura por meio de suas agoes
pedagégicas, técnicas e comunitarias inerentes aos interesses do homem do
campo, principalmente no que concerne a elevacao do agricultor do ponto de vista
intelectual, técnico e economico. A escola junto com as familias buscam a
promocao e 0 desenvolvimento local e sustentavel, por meio de atividades
pedagogicas da alternancia, conforme Plano de Trabalho, que devidamente
aprovado pela respectiva Secretaria Municipal de Educacao e Cultura.

Recomendo a observancia das demais providencias legals pertinentes.

Publique-se um Extrato da Justificativa, e apos 05 (cinco) dias ausente qualquer
impugnacao, tome-se as providencias para 0 Termo de Fomento.

Ecoporanga/ES, 22 de abril 2019.

ELlA OL
Prefeito Municipal

El Rua Suelon Dias Mendonca, n° 20 - Centro — Ecoporanga-ES, CEP 29.850-000
‘B 3755-2900

e-mail: pmeqab@qmail.com
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44IU4I£U'lB PREFEITURA DE ECOPORANGA DIVULGA EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA

ECOPORANGA 2*

Pesquisar...

PREFEITURA DE ECOPORANGA DIVULGA EXTRATO DEJUSTIFICATIVA DE
DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CELEBRAQAO DE TERMO DE
FOMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA/ES, DIVULGA EXTRATO DE
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CELEBRAQAO
DE TERMO DE FOMENTO, QUE TEM POR OBJETO REPASSE DE RECURSO A
A " ° 'SSOCIAQAO DA ESCOLA DE 1 E 2° GRAUS FAMILIA RURAL DE
ECOPORANGA/ES.

ANEXO

EXTRATO DEJUSTIFICATIVA ESCOLA FAMILIA RURAL; (22/O4/2019)
PARECER TECNICO; (22/04/2019)
HOMOLOGAQAO DE PARECER TECNICO; (22/04/2019)
RATIFICAQAO E ATORIZAQAO ESCOLA FAMILIA RURAL <22/04/2019)

Assessoria de Comunicagéo da Prefeitura de Ecoporanga - ASCOM-PME

Data de Pub//cagéo: segunda-feira, .22 de abril de 2019

www.ecoporanga es.gov.br/noticia/ler/136145/prefeitura-de-ecoporanga-divulga-extrato-de-jusiificativa-de-dispensa de chamamento-publico-par... 1/4
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Procedimento Administrativo n°: 7283/2018.
Requerente: Associacao da Escola de 1° e 2° Graus “Familia Rural de
Ecoporanga"
lnteressado: Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal de Ecoporanga/ES.

A Secretaria Municipal de Educacao.

Segue Parecer Juridico em separado em 03 (trés) laudas.

Ecoporanga/ES, 24 de abril de 2019.

LUCAS KENNEDY ALVES BARBOSA BENICIO A. G. MAGALHAES

OABIES n°. 23.7451 OABIES n°. 26.5622

K »
\./

GEF N ALVES SILVA VALQUIRIA APARECIDA DUARTE

OABIES n°. 23.7593 Lei Municipal 1.4261201?‘

‘ Assessor Juridico. Decreto n°. 5910/2017.
2 Assessor Juridico. Decreto n°. 6002/2017.
3 Assessor Juridico. Decreto n°. 6802/2019.
4 Supervisor de Processos da Assessoria Jurldica. Decreto n°. 6796/2019.

Pagina 1 dc 4
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Procedimento Administrativo n°: 7283/2018.
Requerente: Associacao da Escola de 1° e 2° Graus “Familia Rural de
Ecoporanga"
lnteressado: Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal de Ecoporanga/ES.

EMENTA: ANALISE DE MINUTA DE TERMO DE FOMENTO —
LEI 13.019/2014 — DECRETO MUNICIPAL N° 6.131/2017 -
POSSIBILIDADE JURIDICA DE CELEBRAQAO.

| - RELATDRIO

Trata-se de processo administrativo encaminhado a esta assessoria juridica em
cumprimento ao disposto no artigo 35, da lei 13.019/2014 e artigos 36 e 37 do
Decreto municipal n° 6.131/2017 para analise e parecer acerca de minuta de
Termo de Fomento a ser celebrado entre o Municipio de Ecoporanga e a
Associacao da Escola 1° e 2° Graus Familia Rural de Ecoporanga.

A presente parceria possui como objeto “repasse de recurso proprio a
ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMILIA RURAL DE
ECOPORANGA no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), destinado para
custear despesas, conforme plano de trabalho constante do processo n°
7283/2018, que passa a integrar o presente instrumento como se nele estivesse
transcrito, para a execucao do seguinte objeto: Objetivando o pagamento de
funcionarics, seus encargos inerentes (PIS, INSS, FGTS e IRRF), férias, 13°
salario, rescisoes trabalhistas, honorérios contabeis, combustivel, pecas, mao de
obra, DPVAT, IPVA e licenciamento de 01 (uma) moto CG 125, e outras despesas
de manutencao que surgirem no decorrer do ano a ASSOCIAQAO DA ESCOLA DE
1° E 2° GRAUS FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA.

Registra-se de inicio, que 0 presente pronunciamento se cinge a analise da Minuta
do Termo de Fomento, nao cabendo a este consultivo fazer ponderacoes aos atos
praticados.

Pégina 2 de 4
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lmpende destacar, ademais, que se trata de pronunciamento restrito as questées
eminentemente juridicas. Em relacao aos aspectos de natureza técnica alheios a
seara juridica, parte-se da premissa que os orgaos competentes para a sua
apreciacao detém os conhecimentos especlficos necessarios e os analisaram
adequadamente, verificando a exatidao das informacoes constantes dos autos e
autuando em conformidade com suas atribuicées.

ll — FUNDAMENTOS JURIDICOS

As parcerias firmadas entre a administracao publica e as organizacoes da
sociedade civil conceituada no artigo 2°, I, “a”, da Lei 13.019/2014, sao regidas
pela mencionada lei alterada pela Lei 13.204/2015, o novo marco regulatério das
Organizacoes da Sociedade Civil - MROSC, o qual regulamentado pelo Decreto
Municipal n° 6.131/2017.

Nos termos da referida lei, a parceria é considerada um conjunto de direitos,
responsabilidades e obrigacoes advindas de uma relacao juridica formalmente
constituida, entre a administracao publica e a organizacao de sociedade civil. O
inciso Ill, do artigo 2°, prevé que o objeto desta relacao juridica é a consecucao
de finalidade de interesse publico e reciproco.

A parceria firmada entre organizagoes da sociedade civil e a administracao publica,
sob a égide da Lei 13.019/2014, pode ocorrer por meio de trés instrumentos: termo
de colaboracao, termo de fomento e acordo de cooperacao.

Os trés instrumentos estao previstos no artigo 1° do diploma legal e seus conceitos
expressamente indicados nos incisos Vll, VIII, Vlll-A do artigo 2°. No presente
caso, verifica-se que o instrumento cabivel é o Termo de Fomento.

Pela analise de minuta obsen/a-se que esta apresenta a devida descricao do objeto
pactuado, obrigacoes das partes, valor total e cronograma de desembolso, a
descricao da vigéncia e as hipoteses de prorrogacao, a obrigacao de prestar
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constas com definicao de forma, a forma de monitoramento e avaliacao, a
obrigatoriedade de restituicao dos recursos nos casos previstos em lei, dando
clareza na execucao do trabalho.

Ill - DO PARECER

Ante 0 exposto, tendo em vista que todos os elementos pertinentes ao Termo de
Fomento estao devidamente descritos, manifesta-se esta assessoria juridica pela
APROVACAO da minuta do Termo de Fomento.

S.M.J. E 0 parecer OPINATIVO.

Ecoporanga/ES, 24 de abril de 2019.

LUCAS KENNEDY ALVES BARBOSA BENICIO A. G. MAGALHAES

OABIES n°. 23.7455 OABIES n°. 26.5626

I

N ALVES SILVA VALQUIRIA APARECIDA DUARTE
OABIES n°. 23.7597 Lei Municipal 1.426l2017°

5 Assessor Juridico. Decreto n°. 5910/2017.
'5 Assessor Juridico. Decreto n°. 6002/2017.
7 Assessor Juridico. Decreto n°. 6802/2019.
B Supervisor de Processos da Assessoria Jurldica. Decreto n°. 6796/2019.
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RAL DEASSCIACAO DA ES
ANGA

ECOPORANGA/ES, 23/04/2019
EC()POR

Sr VINICIUS DA SILVA SANTOS.AD llmo. .
Secretario Municipal de Educacao.

Senhor Secretario,

a juntada da\/imos através do presente do solicitar de Vossa Senhoria, _
*0 ao processo n“ 7283/2018, referente a0 Termo dc Fomento da

° E 2° GRAUS FAMILIA RURAL DE
docilirreiitaca I
ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1
ECOPORANGA, conforme abaixo relacionados:

2 Copia cla Ata da nova Diretoria da Associacao e
presidente.

Aproveitamos oportunidade para manifestar no
c0nsicle1'aQ2"10.

cépia dos documentos do

ssos votos dc estima

EUNIL E ALV -~s MOTTA CABRAL
' ‘ ' 4" Ia dc l°e Z“ GRAUS FAMILIA RURAL DE I-1C()PORAI\lGAPresidente da ASSOCIQQZIO da Lsco
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A0: Oficial do Registro Civil de Pessoas Juridicas de Ecoporanga-ES.
\\_‘_=3/'

REQUERIMENTO

Eu, EUNICE MOTTA ALVES CABRAL, brasileira, casada.
funcionaria do sindicato rural de Ecoporanga, portador do CPF n°
092.995.847-02 e Carteira ldentidade n° 1.724.246-ES, residente na Rua José
Rodrigues de Oliveira, n° 198, Benedita Monteiro, Ecoporanga-ES, Presidente
da Associacao da Escola do 1° e 2° graus “Familia Rural de Ecoporanga”, cujo
Estatuto encontra-se registrado sob o n° 68A, Registro Civil de Pessoas
Juridicas da Comarca de Ecoporanga/ES, venho através do presente, requerer
a averbacao da Ata da referida entidade, conforme anexo.

Ecoporanga, 22 de abril de 2019.

€);'~»/Ywclw M3 C;s\¢1~»~=.\L .
EUNICEMOTYA ALVES CABRAL

Requerente
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eia Geral Ordinarla da 
Escola do 1° e 2° graus "Famllia Rural de Ecoporanga", na Escola Fami ural "ca
de Ecoporanga no Corrego do Paralso Ecoporanga-ES. Aos onze Dias do mes ‘vi.-u Ll.) ~C\
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LLL'\.D_I»jb-.;,-. C\I95"nesta cidade de Ecoporanga-ES, Corrego Paraiso, na Escola Familia Rural d
Ecoporanga. CEP; 29.850-000, onde reuniram-se os pals dos alunos da referid

' escola e assinalados na lista de presenca em anexo, nos termos do estatuto em

senhora Maria de Fatima dos Reis Freitas, diretora desta escola, representand

auséncla do mesmo, e proclama o término do mandato da atual diretoria d
entidade, destacando os bons trabalhos realizados neste periodo e agradecend

apresentada e ficando assim composta a nova diretoria executiva; Presiden

Benedita Monteiro, Ecoporanga»ES CEP: 29.850-000 portadora dc. CPF N°
092995.847-02 e Carteira de ldentidade N°1 724 246 ES" Vice president
Ordrler Jose de Souza, bl'3SlI6llO, casado, agricultor rural, residente no corrego,
da pipoca. municipio de Agua Doce do Norte -ES CEP.: 29820-000 portador do

residente na Rua Joao Teixeira, Bairro Jardim Paulista. Ecoporanga, portador do
CPF‘ 083366.787-43; Vice-secretaric Wanderson Da Costa Silva, solteir

;1\..\3 Rodrigues, Ecoporanga-ES, CEP: 29.850-000, portados clo CPF §
-- x

_AJ1 .\I

€§I®<.n

_ __,,

-.32
S.

0mom v\J,(:_i1I,1,‘@,,~c/~..;/izzw;VA»"_'}“‘\/v\'_,\r\=.\.cl.“/u. 7/\’\U/\:IZ“~”'*"~_-*"n'"°1v JLfl_'.Q,\‘a' -LI'vv\r;U£I\(,

gor para deliberacao quanto a eleicao cla diretoria executiva Com a palavra a *0

C
/\presidente desta associacao, 0 senhor Marcio Eltivo de Vete, Justificando a

participacao de todos os pais presentes e, apresenta a assembleia os
, , candidatos a unica chapa e dando inicio do novo pleito de trabalho, apos todosA.

,@"_;f\_, concordarem com a contagem dos votos presenclados, sendo unanlmldade. Fol
-..;,

t
a): Eunice Motta Alves Cabral, brasileira, casada funcionaria do Sindicato Rural 4:-\..

Ecoporanga moradora da Rua Jose Rodrigues de Oliveira n . 198, Bairro
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PF.: N° 095064.237-17, e carteira de ldentidade N° 17.215.71-ES; Secretario;

5°

75,11‘J/'4/'~"!’7/W
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aulo de Jesus Cruz, brasileiro, casado, funclonério da empresa Madeir

9
~

gricultora rural moradora no Corrego Osvaldo Cruz, Ecoporanga -ES, portador
0 CPF N°.:125.290.337-57. Tesoureiro Paulo Ferreira de Oliveira, solteiro, Y '~' _-

'Z/4

c/A.CI\—'.i‘G'"‘”"

rofessor. morador da Rua Suelon Dias Mendonca Homero Amante Ecoporanga F
\";,,-ES. CEP: 29.850-000. portador do CPF N°145.972.537-93, RG1 3185972 SSP _\ '
I -ES. Vice- tesoureiro, Roberto Junior Souza Dias, solteiro, funcionario na _~

Q ‘i

/

mpresa Agropeco, residente na Rua Luiz Antonio da Silva, Bairro Dello -7?‘ -II

5/2
X)2.

52.9?g25. lgentidade 33.05901-ES, O conseiho fiscal ficou formado pelos A fi-
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T1'3Q/Omembros. Membros Titulares: Jose Maria Custodio, Agnaldo Oliveira ,
Marcelo dos Santos Andrade e Suplente: Adriana Brandemburg Storch, Ros I
Gomes cla Silva Benedito e Valdirene Elias da Silva Nunes. E por fim, declaro
que as deliberacces tomadas na assembleia geral em questao observaram os
requisitos previstos no estatuto em vigor, e da posse aos eleitos para a gestao
no periodo de 21 de marco de 2019 a 21 de marco de 2021. Em seguida,
passando a palavra para quem desejasse se manifestar e na auséncia de
qualquer manifesto, como nada mais a ser tratado, agradeceu a presenca de
todos e encerrou a presente assembleia. E ainda a mim, secretaria, que lavrasse
a presente ata e a levasse a registro junto aos Drgaos publicos competentes para
surtir os efeitos juridicos necessarios. A presente ata segue assinada por mim e
pelo presidente, bem como por todos os eleitos, como sinal de aprovagao.
Corrego do Paraiso, 21 de marco de 2019.
Presidente: Eunice Motta Alves Cabral CPF .1 092995.847-02 RG: 1.724.246-
ES 1

@§,‘.'-¢l"_IL JII/Ilggt,
_/ ‘I

Vice Presidente: Ordilei Jose de Souza CPF.: 095064.237-17, RG: 17.215.71-

. \ ,\1 _ 

S cre r' I -e ta lo; Paulo cl‘ Jesus Cruz CPF: 083866.787 43 :
g-Z;Z,,,1;_>> £2» 4 >1 Ag S, ,

Vice-secretaric: Wanderson Da Costa Silva CPF.:125.290.337-57, RG:34.555-
O3-ES; _

CID- CDAIA
_}§CUl'?ll'OI Paulo Ferreira de Oliveira CPF.:145.972.537-93, RG: 31 .859.72 -ES.
I_',.<';~.¢;,\2I..,,_=.- \$r‘;,~<)—i,z.§)1..q__ 4§_Q_, ‘_ I” 
\/ice-Tesoureiro: Roberto Junior Souza Dias CPF.: 147552.987-25, RG:
33 059.01-ES.

Conselho Fiscal: Jose Maria Custodio CPF.:026. 726.487-80, RG:‘l4.729.88 -ES:

Agnaldo Oliveira Leite CPF; 007872.597-64, RG:
.
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Marcelo dos Santos Andrade CPF.: 134724.127-20, RG:30.422.71-ES:

F ' 104 001 167—58.Conselho Fiscal Suplente: Adriana Brandemburg Storch CP .. . .
RC_§:18.524.076-MG: 4,

' sani Gomes da Silva Benedito CPF.:112.746.257-18.gm/.<l@ 501/. aw»  A
Valdirene Elias da Silva Nunes CPF; 085372.217-08, RG: 12.664303 MG:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA "I
ESTADO Do ESPIRITO SANTO I‘ “""/I

TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO we oos/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM o
MUNICIPIO DE ECOPORANGA, ESTADO Do ESPIRITO SANTO, E
ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 12 E 29 GRAUS FAMILIA RURAL DE
ECOPORANGA-ES, TERMOS DA LEI FEDERAL N9 13.019/2014 E SUAS
ALTERAQDES.

O MUNICIPIO DE ECOPORANGA ESTADO DO ESPIRITO SANTO, através da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ECOPORANGA-ES, com sede na Rua Suelon Dias Mendonca, N9 20, Bairro Centro,
Ecoporanga-ES, CEP 29.850000, inscrita no CNPJ/MF sob o n9 27.167311/0001-04, neste ato
representado por seu titular, Prefeito Municipal de Ecoporanga-ES, SR. ELIAS DAL COL, brasileiro,
Separado Judicialmente, residente e domiciliado na Fazenda Jaqueline, Corrego do Cavaco, Zona
Rural, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000, portador de carteira de ldentidade de n9 189.546 SSP-ES,
inscrito (a) no CPF/MF sob 0 n9 478.812.757-15 e a Entidade ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 19 E 29
GRAUS FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA-ES, com sede corrego do Paraiso, S/N Km 05, Zona
Rural, Rodovia: Ecoporanga X Barra de S50 Francisco, Cep: 29.850.000, Ecoporanga-ES,inscrita no
CNPJ/MF sob D n9 01 206 910/0001 - 98, neste ato representada pela Sra. EUNICE ALVES MOTTA
CABRAL, brasileira, casada, funcionaria celetista do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Ecoporanga/ES — STRE no Cargo de Auxiliar Administrativo, residente na Rua José Rodrigues de
Oliveira, n9 198 — Bairro Benedita Monteiro — Ecoporanga-ES, CEP: 29.850-000 portador de
carteira de identidade de n9 1.724.246-ES, expedida pela SSP-ES, inscrito no CPF sob o n9
092.995.847-02, em conjunto denominados PARCEIROS e separadamente MUNICIPIO e
ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, respectivamente, tendo em vista 0 constante do
Processo protocolado n9 7283/2018, de 11 de dezembro de 2018, resolvem celebrar 0 presente
Termo, sujeitando-se, no que couber aos termos da Lei Federal n9 13.019/2014, e suas alteracfies,
mediante as cléusulas e condicfies abaixo.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

O presente Termo tem como objeto o repasse de recurso a ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 19 E Z9
GRAUS FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA-ES, destinado para custear despesas, conforme plano
de trabalho constante do processo n9 7283/2018, que passa a integrar o presente instrumento
como se nele estivesse transcrito, para a execugao do seguinte objeto: Objetivando o pagamento
de funcionérios, seus encargos inerentes (PIS, INSS, FGTS e IRRF), férias, 139 salério, rescisfies

El Rua Suelon Dias Mendonca, n° 20 — Centro — Ecoporanga-ES, CEP 29.850-000
'3 3755-3755-2923

e-mail qabinete@ecoporanqa.es.qov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA :i._i;.~.>rl.;<-I“.*-?/
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

trabalhistas, Honorérios Contabeis, combustivel, pecas, mac de obra, DPVAT, IPVA e
licenciamento de 01 (uma) moto CCG 125, e outras despesas de manutengéo que sugerem no
decorrer do ano a ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 19 E 29 GRAUS FAMILIA RURAL DE
ECOPORANGA-ES.

CLAUSULA SEGUNDA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAQAO ORCAMENTARIA:

Os recursos financeiros para a execugéo deste Termo serfio custeados exclusivamente pelo
MUNICIPIO DE ECOPORANGA-ES e a OSC utilizados em estrita conformidade com o plano de
trabalho, por meio da seguinte dotacao orgamentaria:

UNIDADE GESTORA FONTE PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA comeo
DENOMINACAO.
one/'-‘xo: 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDucAc/T\o E CULTURA
Unidade: 001 - MANUTENCAO DA ESCOLA FAMILIA RURAL.
33504100000 - CONTRIBUIQOES RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS
FONTE 1111 FICHA 248.
VALOR DE RS 300.000,00. (Trezentos Mil Reais).

CLAUSULA TERCEIRA — DA LIBERACAO DO RECURSO FINANCEIRO:

A liberagéo dos recursos financeiros a cargo do MUNICIPIO, previstos na CLAUSULA SEGUNDA,
dar-se-é em 10 (dez) parcelas de igual valor, apos a publicacao do extrato deste.

PARAGRAFO PRIMEIRO - E vedada a realizagao de qualquer atividade prevista no Plano de
Trabalho antes do inicio do repasse dos recursos financeiros.

PARAGRAFO SEGUNDO - A OSC movimentaré os recursos previstos nesta clausula em conta
bancéria especifica, vinculada ao presente Termo, assim discriminada: BANCO DO BRASIL,
Agéncia 0844-3 - Ecoporanga-ES, Conta Corrente N9 5.338-4

PARAGRAFO TERCEIRO — Na aplicacao dos recursos devera ser observada a legislacao aplicével,
realizando-se sempre que possivel, cotacéo de precos, de acordo com os principios da
economicidade e da eficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — Os saldos deste Termo, enquanto nao utilizados, serao
obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupanga de instituigfio financeira oficial, se a
previsao de seu uso for igual ou superior a 30 (trinta) dias, ou em fundo de aplicacfio financeira
de curto prazo ou operagao de mercado aberto, lastreada em titulos da divida publica, quando a
utilizacéo dos mesmos verificar-se em prazos menores que 30 (trinta) dias.
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Rua Suelon Dias Mendonca, n° 20 — Centro — Ecoporanga-ES, CEP 29.850-000
‘E 3755-3755-2923

e-mail qabinete@ecoporanqa.es.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARAGRAFO QUINTO - As receitas financeiras, auferidas na forma do PARAGRAFO QUARTO,
serfio obrigatoriamente computadas a crédito deste Termo e aplicadas, exclusivamente, no seu
objeto, devendo constar de um demonstrativo especifico que integrara as presta<;5es de contas
apresentadas pela OSC.

PARAGRAFO SEXTO - Quando da extingao deste Termo, os saldos financeiros remanescentes,
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicacfies financeiras realizadas, serao
devolvidos ao MUNICIPIO, no prazo improrrogével de 30 (trinta) dias, sob pena da imediata
instauragéo de tomada de contas especial, providenciada pelo MUNICIPIO.

PARAGRAFO SETIMO - O repasse dos recursos previstos nesta clausula ficaré automaticamente
suspenso, e retidos os valores respectivos, até o saneamento da irregularidade, caso haja
inadimplemento de quaisquer das obrigagfies previstas neste Termo, especialmente quando:

a) houver evidéncias de irregularidade na aplicagao de parcela anteriormente recebida;
b) quando constatado desvio de finalidade na aplicagéo dos recursos ou 0 inadimplemento da
Organizagao da Sociedade Civil em relacao a obriga<;6es estabelecidas neste Termo;
c) quando a Organizagao da Sociedade Civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as

ou externo.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES:

Além dos compromissos gerais a que se submetem, por forca deste Termo, os PARCEIROS se
comprometem a:

IIIITAI I 1 /

L

/‘
Z

C

medidas saneadoras apontadas pela administracao publica ou pelos organs de controle interno ,-

,)\j\.rl\L

AL0

2
1- MUNICIPIO: 1“

a) transferir a OSC os recursos referentes a sua participacao financeira;
b) designar técnicos do seu quadro para realizar 0 acompanhamento, a fiscalizacao e a
avaliagao deste Termo, observado a legislagao pertinente e as normas de controle interno e
externo;
c) exigir da OSC o saneamento de eventuais irregularidades observadas em decorréncia do
acompanhamento, da flscalizagao e da avaliacao deste Termo;
d) apresentar ao final de cada etapa e/ou fase prevista no Plano de Trabalho laudo acerca do
estagio de sua execugao, atestando, em sendo 0 caso, o seu cumprimento, para a liberacao
das parcelas correspondentes as etapas e/ou fases de execugao seguintes;
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ESTADO no ESPiR|T0 SANTO
e) providenciar 0 registro contébil adequado e manter atualizado controle sobre os recursos
liberados e sobre as presta<;6es de contas apresentadas;
f) inscrever a OSC como inadimplente no Sistema integrado de Planejamento, Contabilidade
e Finangas do MUNICIPIO DE ECOPORANGA-ES nas hipéteses previstas na Lei federal n9
13.019/2014 (alterada pela Lei n‘! 13.204/2015);
g) quando o objeto deste Termo for a execugao de obras ou benfeitorias em imével, emitir
documento de avaliagfio técnica sobre a area respectiva e 0 projeto bésico;
h) proceder a publicagao resumida deste Termo e de seus aditamentos na imprensa oficial,
no prazo legal.

OSC - ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL

a) disponibilizar os bens e/ou servigos correspondentes a sua contrapartida, se for 0 caso, de
acordo com as especificagfies previstas no plano de trabalho;
b) movimentar os recursos relativos a este Termo em conta bancéria especifica, utilizando
transferéncia eletrénica disponivel ou outra modalidade de saque autorizada pelo Banco do
Brasil, somente se admitindo saques em espécie quando, excepcional e justificadamente,
restar inviavel a utilizagéo dos meios indicados;
c) utilizar, quando da aplicagao dos recursos relativos a este Termo, documentagao idénea
para comprovar os gastos respectivos;
d) realizar as atividades constantes no plano de trabalho com 0 acompanhamento do
responsavel técnico indicado no Plano de Trabalho;
e) prestar contas dos recursos financeiros recebidos na forma prevista neste Termo;
f) apresentar relatério de execugao fisico-financeiro, informando 0 percentual realizado do
objeto e a sua compatibilidade com montante financeiro dos recursos recebidos e
atendimento dos fins propostos, na periodicidade prevista neste Termo;
g) aplicar os recursos previstos neste Termo, inclusive 0 rendimento auferidos,
exclusivamente na execugao do objeto deste Termo;
h) realizar cotagéo de pregos, para aquisigao de bens e servigos necessarios a execugfio deste
Termo, sempre em conformidade com os principios da economicidade e da eficiéncia;
i) assumir por sua conta e risco as despesas referentes as multas, juros ou corregao
monetéria, bem como as despesas referentes atrasos nos pagamentes;
j) assumir, sob sua Unica e exclusiva responsabilidade, os encargos tributérios, trabalhistas e
previdenciérios de todo 0 pessoal envolvido na execugao do objeto deste Termo, que nao
terfio qualquer vinculo empregaticio ou relagao de trabalho com 0 MUNICIPIO;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO D0 ESPlR|TO SANTO

k) ressarcir ao MUNlClPlO, por meio de pECUl'1l3 ou medidas compensatérias, eventuais
saldos apurados e/ou valores irregularmente aplicados;
l) fazer constar na divulgacao através de quaisquer meios de comunicacao, inclusive
impressos, cartazes, painéis, faixas, etc, a seguinte expressao: "Esta acao conta com 0 apoio
do Municipio de Ecoporanga-ES;
m) adaptar o seu Estatuto Social aos requisitos previstos no art.33 da Lei Federal n9
13.019/2014 no prazo maximo de 30 (trinta) dias apos a celebragao deste Termo.

~ ~

CLAUSULA QUINTA DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAQAO E DA AVALIACAO:

O MUN|ClPlO exercera as atribuic6es de acompanhamento, fiscalizagao e avaliacao da execugao
deste Termo, além do exame das despesas realizadas, a fim de verificar a correta utiliza<;5o dos
recursos correspondentes, mediante a elaboracao de relatérios, realizagao de inspecfies e visitas,
e atestagao da satisfatéria realizacao do seu objeto.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fica assegurado ao MUNICTPIO 0 livre acesso de seus técnicos
devidamente identificados para acompanhar, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos
praticados, relacionados direta ou indiretamente a este Termo, quando em missao fiscalizadora
e/ou de auditoria.

PARAGRAFO SEGUNDO — O acompanhamento, a fiscalizacao e a avaliaciio da execucfio deste
Termo, a cargo do MUNlClPlO, serao executados pelos servidores: Eliene Alves Rodrigues -
Servidora estével no cargo de Servente, de provimento efetivo, matricula n9 400282 -
Presidente; Celi Luiz Franga Alagoano, Servidora estével no cargo de Professor em Funcao de
Docéncia, Professor A — MMPA, de provimento efetivo, matricula n9 060900 - Secretaria; Rafaela
Cristine Pereira Silva, Servidora nomeada no cargo de Coordenador Social, de provimento em
comissao, matricula n9 404225 - Membro; Marcos Vinicius Almeida de Barros, Servidor
nomeado no cargo de Coordenador "Nosso Crédito", de provimento em comissao, matricula n9
404291 - Membro; Elias Félix de Souza, Servidor nomeado no cargo de Supervisor de Transporte
Escolar, de provimento em comissao, matricula 404274 - Membro.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de afastamento, lmpedimento ou desligamento dos quadros
do MUNIClP|0 do servidor indicado para realizar 0 acompanhamento, a fiscalizacao e a avaliagfio
da execugéo deste Termo, devera ser imediatamente designado substituto, mediante registro
em apostila.
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PARAGRAFO QUARTO — 0(5) Parecer(es) e/ou Laudo(s) Técnico(s) elaborado(s) pelo servidor
indicado para realizar o acompanhamento, a fiscalizacao e a avaliacao da execucao deste Termo
devera(§o) atestar o percentual fisico de realizacao do objeto, se este percentual é compativel
com o montante financeiro dos recursos repassados, bem como se foram atingidos os fins
propostos, e, ainda, contemplar, as seguintes informac_;5es:

a) quando 0 objeto incluir a aquisicao de maquinas ou equipamentos mencionara se foram
instalados e se estao em efetivo funcionamento;
b) quando o objeto incluir obra de construcao ou reforma, mencionara se 0 recebimento é
definitivo ou provisorio, anexando as certidfies de quitagao dos encargos incidentes sobre a
obra, bem como 0 documento habil expedido pelo érgao competente do Poder Piiblico
Municipal que liberou a obra para utilizacao, nos fins autorizados, quando cabivel;
c) quando 0 objeto for intanglvel, no todo ou em parte, considerando-se intangiveis aqueles
objetos para os quais nao ha resultado fisico aferivel posteriormente, consubstanciados na
realizagao de eventos, treinamentos, festas populares ou outros assemelhados; mencionara
e apresentaré evidéncias dos meios empregados para a fiscalizagao e verificacao da sua
regular execugao, tais como registros fotogréficos, videos, noticias publicadas na midia,
impressos de divulgagao, publicacfies produzidas, Iistas de presengas e relatérios de
atividades, dentre outros elementos, cabendo as unidades de controle dos érgaos e entes
repassadores de recursos a manutencao de um plano de fiscalizagao e acompanhamento das
fases e metas desses objetos.

PARAGRAFO QUINTO — N0 caso de Termo de Colaboracao ou Termo de Fomento com objeto
intangivel, diante da eventual indisponibilidade dos elementos previstos na alinea "c" do
PARAGRAFO QUARTO desta CLAUSULA QUINTA, para a verificacao da execucao do objeto e
alcance dos fins propostos, 0 responsavel pela fiscalizagao podera fazer uso de coleta e registro
formal de depoimentos de autoridades locais ou de representantes da sociedade civil
organizada, devidamente identificados por nome, endereco, ncimeros do CPF e RG, além de
outros instrumentos probatérios que considere pertinentes.

PARAGRAFO SEXTO - 0 acompanhamento e a fiscalizacao exercidos pelo MUNICIPIO nao
excluem e nem reduzem as responsabilidades da OSC de acompanhar e supervisionar a equipe e
as acoes desenvolvidas para execucao do objeto deste Termo.
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ESTADO oo ESPIRITO SANTO
CLAUSULA SEXTA - DA PRESTACAO DE CONTAS:
A OSC devera encaminhar ao MUNICIPIO prestagfies de contas dos recursos em decorréncia
deste termo, mensalmente, no prazo de 15 (quinze) dias de cada més, apos 0 recolhimento dos
recursos, acompanhada dos seguintes documentos:

a) oficio de encaminhamento;
b) cépia deste Termo e, se for o caso, dos termos aditivos, bem como da respectiva
publicacao no Diario Oficial do MUNlClPlO;
c) cépia do plano de trabalho devidamente aprovado pela autoridade competente do orgao
do MUNlClP|O responsavel pelo repasse de recursos;
d) relatério de execucao do objeto da parceria;
e) relacao dos pagamentos efetuados em razao deste Termo e respectivos comprovantes;
f) demonstrativo das origens e aplicacfies dos recursos, assinado por profissional
responsavel pela contabilidade, com indicacao do nfilmero do seu registro no Conselho
Regional de Contabilidade, contendo elementos que permitam a adequada correlagao entre
os documentos de despesas e 0 plano de trabalho;
g) conciliacao bancaria, acompanhada de cépia do extrato da conta corrente especifica,
copia dos documentos comprobatorios da cotacao de precos dos bens e servicos adquiridos,
com demonstracao e justificativa expressas da opcao utilizada;
h) relacéo de bens eventualmente adquiridos, produzidos ou construidos com recursos deste
Termo;
i) comprovante do recolhimento do saldo de recursos a conta corrente indicada pelo
MUNICIPIO.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os comprovantes de pagamento referidos na alinea ”e" desta CLASULA
SEXTA deverao estar consubstanciados nos seguintes documentos:

a) nos pagamentos a pessoas juridicas, notas ou cupons fiscais das aquisicées de bens de
consumo ou permanentes e de servicos, devidamente atestados ou certificados pela
unidade competente quanto a conformidade do item recebido com os termos da
contratagao, com identificagao do responsavel e data em que efetuou a conferéncia;
b) nos pagamentos a trabalhador avulso, sem vinculo empregaticio, recibos com a sua
identificacao e cépias do RG e CPF, além da indicacao do endereco de sua residéncla e
nL'|mero de telefone para contato;
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
c) nos casos de pagamento de pessoal pelo regime celetista, a folha de pagamento e guias
de recolhimento dos encargos sociais (PIS, IRRF, FGTS e INSS);
d) nos pagamentos de prestacées de servicos, sujeitas ao pagamento do lmposto Sobre
Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN) e disciplinadas pela Lei Complementar n° 116/2003,
os comprovantes de recolhimento do referido tributo.

PARAGRAFO SEGUNDO - O relatorio de execucao referido na alinea "d" desta CLAUSULA SEXTA
devera informar as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo das
metas propostas com os resultados alcancados, com indicacao do percentual de realizagao do
objeto deste Termo, bem como sua compatibilidade com o montante financeiro dos recursos
recebidos e atendimento dos fins propostos.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quando o objeto contemplar a aquisicao de méquinas ou
equipamentos, 0 relatério de execucao devera mencionar se foram instalados e se estao em
efetivo funcionamento.

PARAGRAFO QUARTO - Quanto o objeto incluir obra de construcao ou reforma, o relatério de
execucao devera informar se o seu recebimento é provisério ou definitivo, e apresentar,
anexados, certidfies de quitagao dos encargos incidentes sobre a obra, bem como o documento
habil expedido pelo érgéo competente do Poder Publico Municipal, liberando a obra para uso e
utilizacao nos fins autorizados, quando cabivel.

PARAGRAFO QUINTO - Quando 0 objeto for intangivel, no todo ou em parte, considerando-se
intangiveis aqueles objetos para os quais nao ha resultado fisico aferivel posteriormente,
consubstanciados na realizagao de eventos, treinamentos, festas populares ou outros
assemelhados; 0 relatério de execucao fisico-financeiro devera contemplar registros fotograficos,
videos, noticias publicadas na midia, impressos de divulgacao, publicac6es produzidas, Iistas de
presengas e relatérios de atividades, dentre outros elementos.

PARAGRAFO SEXTO - O demonstrativo das origens e aplicagfies dos recursos, referido nas alineas
"f" desta CLAUSULA SEXTA incluira, além dos recursos municipais repassados, os rendimentos
decorrentes da aplicacao no mercado financeiro e os recursos relativos a contrapartida da OSC,
assim como as aplicagées dos recursos totais e os saldos porventura devolvidos.

PARAGRAFO SETIMO - Transcorrido o periodo previsto no cronograma de execucao para
cumprimento da(s) etapas(s) e/ou fase(s) de execucao correspondente ao montante dos
recursos ja recebidos sem que tenha sido apresentada a prestacao de contas respectiva, a OSC

E Rua Suelon Dias Mendonca, n° 20 — Centro — Ecoporanga-ES, CEP 29.850-000
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
sera registrada como inadimplente no Sistema integrado de Planejamento, Contabilidade e
Finangas do Municipio de Ecoporanga-ES.

PARAGRAFO OITAVO - A aprovacao da prestacao de contas fica condicionada a verificacao da
regularidade dos documentos apresentados, bem assim a certificagao do cumprimento da
etapa(s) e/ou fase(s) de execucao correspondente, mediante parecer circunstanciado do servidor
responsavel pelo acompanhamento, fiscalizacao e avaliacao da execucao deste Termo.

PARAGRAFO NONO — A prestacao de contas de que trata esta clausula nao exime a OSC de
comprovar a regular aplicacao dos recursos ao orgao de controle interno e externo da
Administracao, nos termos da legislacao especifica vigente.

CLAUSULA SETIMA - DA ALTERACAO DESTE TERMO:
Evedada a alteracao do objeto deste Termo, salvo para a sua ampliagao, desde que aprovado
plano de trabalho adicional e comprovada a execucao das etapas e/ou fases de execugao
anteriores com a devida prestagao de contas.

PARAGRAFO UNICO - A ampliagao do objeto deste Termo sera formalizada mediante Termo
Aditivo.

CLAUSULA OITAVA - DA EXTINQAO DESTE TERMO:
A extincao deste Termo se dara mediante 0 cumprimento do seu objeto ou nas demais hipoteses
previstas paragrafos seguintes.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O presente Termo podera ser resilido mediante notificacao escrita,
com antecedéncia de pelo menos 30 (trinta) dias, por conveniéncia de qualquer dos PARCEIROS,
hipétese em que a OSC fica obrigada a restituir integralmente os recursos recebidos e nao
aplicados no objeto deste Termo, acrescidos do valor correspondente as aplicacfies financeiras.

PARAGRAFO SEGUNDO — O descumprimento de qualquer das clausulas deste Termo constitui
causa para sua resolucao, especialmente quando verificadas as seguintes situag6es:

a) utilizacao dos recursos em desacordo com o plano de trabalho;

b) falta de apresentacao de prestacao de contas de qualquer parcela, conforme prazos
estabelecidos;

c) aplicagao dos recursos no mercado financeiro em desacordo com as autorizacoes legais.
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PARAGRAFO TERCEIRO - A nulidade deste Termo podera acarretar a sua rescisao.

PARAGRAFO QUARTO - Extinto o presente Termo, os recursos financeiros ainda nao aplicados
na sua execucao serao devolvidos ao MUNICIPIO na forma do disposto no PARAGRAFO SEXTO da
CLAUSULA TERCEIRA, sem prejuizo da necessaria prestagéio de contas.

CLAUSULA NONA — DA RESPONSABILIDADE DA OSC- ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL:

A OSC é responsavel pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos,
inclusive no que diz respeito as despesas de custeio, de investimento e de pessoal, nos termos do
art. 42, incisos XIX e XX, Lei federal n9 13.019/2014, alterada pela Lei n9 13.204/2015.

PARAGRAFO UNICO — E de responsabilidade exclusiva da OSC 0 pagamento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relacionados a execugao do objeto previsto
neste Termo, nao implicando responsabilidade solidaria ou subsidiaria do MUNICIPIO a
inadimpléncia da OSC em relagao ao referido pagamento, os onus incidentes sobre o objeto da
parceria ou os danos decorrentes de restricao a sua execucao.

CLAUSULA DEc||v|A - DA VlG§NClA:

O prazo de vigéncia deste Termo sera de 02 de Maio de 2019 a 31 de dezembro de 2019 e
publicado extrato do presente Termo no Diario Oficial do MUNIClPlO, sendo que a liberagao dos
recursos financeiros a cargo do MUNICIPIO, dar-se-é em 06(seis) parcelas de igual valor,
conforme cronograma de desembolso, no qual 0 periodo acima descrito corresponde ao periodo
estabelecido no planto de trabalho para execucao do objeto, acrescido de 30 (trinta) dias para
apresentacao da prestacao de contas mensal.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo previsto nesta clausula podera ser prorrogado, mediante a
formalizacao de Termo Aditivo, desde que aprovado novo plano de trabalho adicional.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo eventual atraso por parte do MUNICIPIO na liberacao dos
recursos previstos na CLAUSULA TERCEIRA, tendo em vista o cronograma de desembolso
estabelecido no plano de trabalho, os PARCEIROS desde ja anuem quanto a prorrogacao
automatica deste Termo, por periodo idéntico aquele pertinente ao atraso, o que devera ser
registrado por meio de Apostila.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DOS BENS EVENTUALMENTE ADQUIRIDOS:

§.._-/
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ESTADO Do ESPIRITO SANTO

Os bens eventualmente adquiridos pela OSC com recursos financeiros custeados pelo
MUNICIPIO com vistas a execucao deste Termo nao poderao ser aiienados, locados,
emprestados, oferecidos como garantia ou cedidos a terceiros sem prévia e expressa autorizacao
do MUNICIPIO.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacoes previstas em outras
clausulas deste Termo, a OSC devera apresentar, durante todo 0 prazo deste Termo, relatorios
semestrais acerca da utilizacao dos bens, seu local de instalagao e seu estado de funcionamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - 0 MUNICIPIO, por meio do servidor responsavel pelo
acompanhamento, a fiscalizacao e a avaliacao da execugao deste Termo, emitira pareceres
acerca dos relatorios previstos no PARAGRAFO PRIMEIRO desta CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA.
PARAGRAFO TERCEIRO — Os bens definidos nesta clausula serao revertidos ao MUNICIPIO ao
final do presente Termo, podendo ser cedidos ou doados a OSC, observada a legislacao
pertinente, quando, apos a consecucao do objeto, forem necessarios para assegurar a
continuidade da politica publica correspondente.

PARAGRAFO QUARTO - Constatando-se 0 mau uso ou desvio de finalidade na utilizacao dos
bens definidos nesta clausula a qualquer tempo, estes serao revertidos ao patrimonio do
MUNlClPlO, sem prejuizo da responsabilizacao civil, penal e administrativa da OSC e seus
administradores.

CLAUSULA DEc|MA SEGUNDA - DA PuBucAcAo

O MUNICIPIO providenciaré a publicacao do extrato deste Termo no Diério Oficial do MUNlClPlO
ou outro Jornal de Circulacao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca do MUNICIPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESlRlT0 SANTO,
como competente para dirimir as questées decorrentes deste instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Termo em 03 (dias) vias de igual teor e
forma, na presenca de duas testemunhas que também 0 subscrevem, para que produza seus
juridicos e legais efeitos.

Ecoporanga-ES, 25 de Abril de 2019.
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MUNICIPIO DE ECOPORANGA-ES
ELIAS DAL'COL

PREFEITO MUNICIPAL

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 19 E 29 GRAUS FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA-ES,

7 EUNICE ALVES MOTTA CABRAL
PRESIDENTE

\
\ . l

TESTEMUNHAS:

NOME: i3,[;QAU%29\' l\/G/L75
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NOME:
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E Rua Suelon Dias Mendonca, n° 20 - Centro — Ecoporanga-ES, CEP 29.850-000
‘E 3755-3755-2923

e-mail gabinete@ecoporanqa.es.qov.br
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAG DA ESCOLA DE 1 E Z GRAUS FAMILIA R. DE ECOP.
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 0l.206.9lO/OOO1—98

Certidao n°: 171312104/2019
Expedigao: 23/04/2019, as 10:04:55
Validade: 19/10/2019 — 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.

Certifica—se que ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS FAMILIA R. DE ECOP.
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

01.206.910/0001-98, N50 CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642—A da Consolidaoao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estao atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expediqao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relaoao
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona—se a verificaqao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificaoao das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justioa do Trabalho quanto as obrigaooes
estabelecidas em sentenoa condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execuoao de acordos firmados perante o Ministério Pfiblico do
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Prévia.
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrigao: 01206910/0001-98
Razao Social: ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS FAMILIA R. DE ECOP.
E|1de|-ego: COR. CORREGO DO PARAISO S/N ZONA RURAL/ 5EDE/ ECOPORANGA

/ ES / 29850-000

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante 0
Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer
débitos referentes a contribuigées e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigagées com o FGTS.

Validade: 19/04/2019 a 18/05/2019

Certificagao Nilmerot 2019041901380551275428

Informagao obtida em 23/04/2019, as 18:31:55.

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

hiips1//consuIla-cri.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprirnirPapel.asp ‘l/1
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Estado do Espirito Santo
Secretaria de Estado da Fazenda

Certidao Negativa de Débitos para corn a Fazenda Piiblica Estadual - MOD. 2

Certidao N° 2019334082

Identificaoao do Requerente: CNPJ N“ O1 206.910/0001-98

Certiflcamos que, até a presente data, nao existe débito contra 0 portador do Caclastro do
Pessoa Juridica acima especificado, ficando ressalvada a; Fazenda Publica Estadual 0 direito cle
cobrar quaisquer dividas que venham a ser apuradas.

Certidao emitida via Sistema Eletronico de Processamento de Dados, nos termos do
Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n“ l.090-R, cle 25 do outubro do 2002.

Ceitidao emitida em 23/04/2019, valida até 22/07/2019.

A autenticidade deste documento podera ser confirmada via internet por meio do
endereco www.sefgz.§§.gQv.br ou em qualquer Agéncia da Receita Estadual.

Vitéria, 23 de Abril do 2019.

Atltenticaoao eletronica: l08B2.E7D7.08BF4

hltps://lnternet.sefaz.es.gov.brlagenciavirtual/area_publica/cncl/irnpressao.php
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ESTADO Do ESPIRITO SANTO =5;F /3"";
SECRETARIA MUNICIPAL DL EDucAc_;/Txo E CULTURA. \ 3,/z__ flag’. up_\_iL_//.

Da: Secretaria Municipal de Educaoao e Cultura
A0: Gabinete
Processo Administrativo n° 7283/2018
Requerente: ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS FAMILIA
RURAL DE ECOPORANGA-ES

DESPACHO ADMINISTRATIVO

Encaminhamos 0 processo administrativo n ° 7283/2018 referente ao TERMO
DE FOMENTOI2019 da ASSOCIACAO DA ESCOLA DE 1 ° E 2° GRSUS
FAMILIA RURAL DE ECOPORANGA- ES, para os procedimentos de
empenho e pagamento.

Ecoporanga, ES 29 de abril de 2019.

\S5&;~\\ \_ \

VINICIUS DA SILVA SANTOS

Secretario Municipal de Educaoao e Cultura.
Decreto n° 6.723 de 15/O1/2019

Rua Suelon Dias Medgnga, 2I]T‘_‘Lli3l?I_i"O — Ecupoianga-ES, CEP 29.850-000
3755-1368 ou 3755-2900

/1
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Viloria (ES), Quinta-feira, 02 de Maio de 2019. _ . i -

TERMO DE CONTRATO N°.
067/2019

CONTRATANTE: Municipio
de Conceigao do Castelo.
CONTRATADA: Saeid Engenharia
Ltda. OBJETO: Prestacao de
servlco de retirada de assentamento
de tampas PV’S da rede coletora
de esgoto. VALOR: R$15.920,00
(quinze mil govecentos e vinte
reais). VIGENCIA: data de
assinatura até 15 dejunho de 2019.
Doniciio ORCAMENTARIA:
0015001 - Secretarla Municipal
de Obras: Ficha 00057 Fonte de
Recurso 15300000 (Royalties
Fedeial) Elemento de Despesa
3.3.90.39.00000 (Pessoa Juridlca)
Art.24, lnciso II, inciso I e III.
AMPARO LEGAL: Artlgo 26da lei
n°.8.666/93, Processo 1.641/2019
e Dispensa de llcitagao O28/2019
Conceicao do Castelo, 30 de abril

de 2019.
Christiano Spadetto

Prefeito
Protocolo 480806

_i1 

EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO

070/2019
CONTRATANTE: Municipio
de Concelcao do Castelo.
CONTRATADA: Cooperativa de
Transporte Sui Serrana Capixaba.
OBJETO: Prestagao de Servicos
de Transporte Escolan VIGENCIA:
30 de abril cle 2019 a 31 de
dezembro de 2019. VALOR R$
2.115.211,36 (dois milhfies, cento
e quinze mil, duzentos e onze
reais e trlnta e seis centavos).
DOTACAO ORQAMENTARIA:
01600 - Secretarla Munlclpal
de educagao Fonte de Recurso
- 11900000 - SEDU, 11110000
- MDE, 11200000- Salario
Educacao, 11230000 - PNAT- Ficha
- 0084. AMPARO LEGAL: Pregao
Presencial n° 000003/2019 e
Processo n° 064/2019. Concelcao
do Castelo, ES,30 de abril.

Christiano Spadetto
Prefeito

Protocolo 480967

Dores do Rio Preto
PREGAO PRESENCIAL

N.° 15/2019
O Munlcipio de Dores do Rio Preto-
ES, através de seu Pregoelro, torna
pUDllC0 que realizara PREGAO
PRESENCIAL do tipo menor preco
por lote, no dia 15/05/2019, as
09:00 horas. Objeto: Aquisicao
de Tubos de Concreto Arrnado
(Manilhas) para manutengao e
coriservacao das Redes de Esgotos
e Agua Pluvial.
O Edital completo encontra-se
dlsponivel na CPL e no site: www.
pmdrp.es.gov.br.
lnlormacoesz Helder ou Joao
Otévio. Tel. (28) 3559-1102, R.221
e 233.
Dores do Rio Preto, 29/04/2019.
Joao Otavio da Silva Malaquias

Pregoeiro
Protocolo 480689

RESUMO DE CONTRATO
N° 023/2019—FMS

Contratante: Munlcipio de Dores do
Rio Preto/ES.
Contratado: l.AACLlN
DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS
LTDA - ME.
Objeto: Credenciarnento de
empresas para o Forneclrnento de
Exames Laboratorlais. Modalidade
de Licitacaoz inexigibilidade n°
09/ 2019.
Valor: R$ 109.04!-1,68.
Vigéncla: 12 meses.
Dores do Rio Preto 29/04/2019.
creupenm Josl: DE CARVALHO

NETO
Prefeito Municipal

Protocolo 480682
,ij_ 

RESUMO DE CONTRATO
N° 024/ 2019-FMS

Contratante: Municipio de Dores do
Rio Preto/ES. '
Coritratado: LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS CUNHA E
BRAGA — ME.
Objeto: Credenciamento de
empresas para o Forneclmento de
Exames Laboratoriais. Modalidade
de Llcitacao: Inexigibilidade n°
09/2019.
Valor: R$ 109.049,68.
Vigéncia: 12 meses.
Dores do Rio Preto, 29/04/2019.
CLEUDENIR JOSE DE CARVALHO

NETO
Prefeito Municipal

Protocolo 480683

- Ecoporanga I
CONTRATO 046/ 2019

CONTRATADO: _ CONSORCIO
PUBLICO DA REGIAO NOR’lE DO
ESPIRITO SANTO - CIM NORTE/ES
CNPJ: 03.008926/0001-11
OBJETO: O presente instrumento
tem por objeto a gestao associada
de servigos publicos, por meio da
prestagao de servigos na area de
saude pelocontratadoaocontratante,
de acordo com a carteira de servigos,
pactuada na comissao intergestores
regional norte - CIR Norte.
Valor: R$ 126.307,81
Vigéncia: (22/04/2019 a
31/12/2019)
Processo: 1426/2018

ELIAS DAL'COL

Prefeito Municipal
Protocolo 480710

TERMO DE APOSTILAMENTO
O Municipio de Ecoporanga/ES, por
meio do Setor de Cadastro, informa
que foram alterados, conforme
processo n° 2331/2019, os dados
da Razao Social da Empresa:
TRANSPORTES MURALHAS LTDA-
ME, para TEXAS TRANSPORTES
LTDA, manterido se 0 CNPJ sob n°
17.23D.068/0001-60; atualizando-
se 0 enclereco para Avenida Milton
Motta, N° 456, sala 2, Centro
Ecoporanga/ES, CEP: 29.850-000.
Desta forma, para eficacia, ajunta-
se ao Contratos n° 142/2018.

ELIAS DAL'COL
Prefeito Municipal

Protocolo 480993
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RESUMO DE cE|.EsaAcAo
DE TERMO DE FOMENTO no
ooe/2019
FUNDAMENTO LEGAL: Lei
13.019/2014, e decreto municipal n°
6.131/2017.
PARTES: Prefeitura Municipal de
Ecoporanga/ES e Assoclacao da
Escola De 1° E 2° Graus Familia Rural
cle Ecoporanga/ES.
OBJETO: Repasse de recurso no valor
total de R$ 300.000,00 (trezentos
mil), a serem pagos em 06 parcelas.
VIGENCIA: vigeré entre o periodo
02/05/2018 a 31/ 12/2019.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de
transferéncia de recursos financeiros
entre a administracao péblica e a
Associacao da Escola De 1° E 2°
Graus Familia Rural de Ecoporanga]
ES.
PROCESSO: 7283/2018

ELIAS DAL'COL
Prefeito

Protocolo 480700

RESUMO DO 6° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 187/2017

Contratante: Municipio de Iblracu/ES.
Contrataclo: ACE CONSTRUTORA
LTDA - ME, CNPJ n°.
20.635279/0001-97. TP 003/2017.
Objeto: contratagao de empresa
para a Construcao de 02 unidades
habitacionais, a pedido da SEMOSI.
“Acresce 0 valor de R$ 9.065,06,
passando de R$ 79526.51, para R$
B8.591,57, a partir de 29/04/2019.“
Floam lnaltemdas as demais clausulas
contratuals.

EDUARDO MAROZZI ZANOTFI
Prefeito Municipal

Protocolo 480784

Resumo do Contrato
N°. 076/2019

Contratante: Municipio cle lbiragu.
Contratado: POTENCIAL PROD.
LTDA ME, CNPJ n° 24.622.860/0001-
25. Processo N° 5264/18, PP
N° 035/19. Objeto: Contratagao
de empresa especializada em
arbitragem esportiva para atender
aos campeonatos que serao
realizados durante do exercicio de
2019, a pedido da SEMTECLA. valor:
R5; 29.600,00. Vigéncia: 31/12/2019.
Ibiracu/ES, 29 de abril de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 480671
_ i—i—

Resumo de Coritrato
N°. 080/2019

Contratante: Munlcipio cle Ibiracu.
Contratada: MOACIR ZUCHETTO
JR., CNPJ n°. 23.382.063/0001-
55. Proc. N°1 1208/19. Dispensa
De Llcitacao - artigo 24, lnciso XI
da lei 8.666/93 e suas alteragfies.
Objeto: contratagao de empresa
para Locagao de Trio Elétrico, para
atender a SEMTECLA. Valor Global R$
4.000,00. Vigéncia: 31/ 12/2019.

lbiracu, 13 de abril de 2019.
EDUARDO M. ZANOTI1

Prefeito Municipal
Protocolo 480676

'2] !

Resumo de Contrato “‘-.__
N°. 079/2019

Contratante: Municipio de Ibiracu.
Contratada: A F CONSTRUCAO
E REFORMAS EIRELI, CNPJ
sob n°. 30.522428/0001-65.
Proc. N°: 4084/18. TP n° 002/19.
Obj: Contratacao de empresa
para execucao cle servigos de
Pavimentacao na localidade de
Sao Benedito em lbiragu/ES, com
fornecimento de materials e mao de
obra. Valor Global: R$ 216.143,12.
Vigéncla do contrato: 12 (doze)
meses.
iblragu, 30 de ABRIL de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANO‘ITI
Prefeito Municipal

Protocolo 480746
 —i

Resume de Contrato
N°. 082/2019

Contratante: Municipio de Ibiracu.
Contratada: GP TURISMO E
FRETAMENTOS LTDA ME, CNPJ
n°. 17.343359/0001-64. Proc. N“:
1653/19. PP n° 040/19. Objeto:
Servigo de transporte escolar, a
pedido cla SEME. Valor Global R$
254.810,17. Vigéncia: 12 meses.

lbiragu, 30 de abril de 2019.
EDUARDO M. ZANO'I'I’I

Prefeito Municipal
Protocolo 480748

_1 

Resumo do Contrato
N°. 077/2019

Contratante: Municipio de lblracu,
através do Fundo Municipal de
Saflcie. Contratada: GENTE
SEGURADORA S/A, CNPJ n°
90.180.60S/0001-02. Proc. N°
1547/19. Dispensa de Licitacao -
artigo 24, inciso ll da iel 8.666/93
e suas alteracfies. Objeto:
Contratacao de Seguro para atender
0 veiculo MONTANA Ambulancia, a
pedido da SEMUS. Valor Global: R$
3.600,00. Vigéncia: 12 meses.
Ibiracu, 30 de abril de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Protocolo 480826

Resumo do Contrato
N°. 078/2019

Contratante: Munlcipio de ibiracu,
através do Fundo Municipal de
Safiide. Contratacia: GENTE
SEGURADORA S/A, CNPJ n°
90.180605/0001-02. Proc. N°
1546/19. Dispensa de Llcitacao -
artigo 24, inciso ll da lei 8.666/93
e suas alteragfies. Objeto:
Contratacao de Seguro para
atender 0 veiculo Toyota Etios, a
pedido da SEMUS. Valor Global: R$
2.600,00. Vigéncia: 12 meses.
Ibiracu, 30 de abril de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Protocolo 480828

RESUMO DO 10° TERMO
ADITIVO A0 CT N° 160/ 14

Contratante: Munlcipio de
Ibiracu/ES. __Contratado: COMAN
CONSTRU(;AO E MANUTENQAO
LTDA. CNPJ 17.622140/0001-02.
TP 003/14. Objeto: Contratagao
de empresa prestadora de services
na area da construgao civil, com

1'; ".7-"i
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Vltorla (ES), Sexia-feira, 03 de Maio de 2019.
2° TERMO DE PRORROGACAO
DE PRAZO DE vxséucm E
VALOR DO CONTRATO N°.
142/2018
CONTRATADA: TEXAS
TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ: 17.230.068/0001-60
Valor: R$ 29.172,0D
Vigéncia: 78 dlas letivos
(01/05/2019 1 31/08/2019)
Processo: 2929/2019

ELIAS DAL COL
Prefeito

Protocolo 481436

ERRATA _
No RESUMO DE CELEBRACAO DE
TERMO DE FOMENTO NP 006/2019,
publicado no Dia 02/05/2019, sob
o Protocolo 480700:

Duos SE LE:
VIGENCIA: vigera entre 0 periodo
02/05/2018 a 31/12/2019.

.EIA-SE:
VIGENCIA: vigera entre D periodo
02/05/2019 a 31/12/2019.

ELIAS DAL'COL
Prefeito

Protocolo 481403

RESUMO DO 1° TERMO ADITIVO
A0 CONTRATO N° 323/2018

CONTRATANTE: Municipio de
Linhares-ES _
CONTRATADA: M.T. SOLUCOES E
PROJETOS LTDA
DATA ASSINATURA: 15/04/2019
OBJETIVO: Replanilhamento do
Contrato, com acréscimos no
percentual cle 22,18% (vinte e
dois virgula dezoito por cento),
no valor de R$ 615.072,92
(seiscentos e quinze mil, setenta
e dois reais e noventa e dois
ceritavos). As demais Clausulas e
condigfies do contrato supra cltado,
nermanecerao inaiteradas.
‘ROCESSO: 14.589/2017

Protocolo 481478

ERRATA _REFERENTE
A RATIFICACAO DE
INEXIGIBILIDADE, PUBLICADO
NO DIARIO OFICIAL DO
ESTADO no DIA 01/oa/2019 -
|.1crTAc6Es - PAGINA 9.
onus sE LE:
PROCESSO we: 3122/2019

Linhares-ES, 02 de maio de 2019
Katia Cilene dos Santos Félix
Assessora Especial de Gestao
Departamento de Licitagées,

Compras e Contratos
Protocolo 481353

A Prefeitura Municipal de
Marataizes - ES, esta realizando
@1539 para CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONCESSAO DE LICENCA
DE u_so DE SOFTWARES DE
GESTAO PUBLICA. Interessados
entrar em contato com 0 Setor de
Compras no Telefone: 28-3532-
2855 ou pelo E-rnail: cornpras@
marai:aizes.es.gov.br ou no Setor
de Compras, ria Avenida Rubens
Rangel, 411 - Cidade Nova -
Marataizes - ES.

ELENISA LEAL FERREIRA
GOMES

Setor de Compras
Protocolo 481350

Marechal Floriano

AVISO DE EDITAL DE
PROCESSO SELETIVO

SIMPLIFICADO
EDITAL N° 002/2019 - PSS/

SEMUS/PMMF
O Municipio de Marechal Floriano]
ES, TORNA PUBLICO que estarao
abertas, no dia 09/05/2019, oe 08h
as 11h e 13h as 17h, no Auditério
cla Secretaria Municipal de Saude,
localizada na Rua Belarmlno Pinto,
S/N - ES — Marechal Floriano -
ES, as inscrigoes para o Processo
Seletivo Simplificado, destinado
a contratagao em regime de
designacao temporaria e cadastro
de reserva de profissionais da area
de saude, em conformidade com
o EDITAL N° 002/2019 P55]
SEMUS/PMMF. O edital, com os
cargos, exigéncias para inscrigao,
remuneragao, carga horaria,
critérios de classificagao e demais
informacfies encontra-se aflxado
no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal de Marechal Floriano e no
site 
bl
Marechal Floriano/ES, 02 de Maio

de 2019

Joao Carlos Lorenzonl
|_51A..55; Prefeito de Marechal Floriano
PROCESSO N° 3132/2019 P">*°=°l° 431349

Nova Venécia

DECRETO N° 14.397, DE O2 DE MAIO DE 2019-

NOMEIA CAIIDIDATO APROVADO E RECLASSIFICADO NO
CONCURSO PUBLICO PNV N" 001/2015/PMNV/ES NO CARGO QUE
ESPECIFICA.

O PREFEITO DE NOVA VENECIA, no uso de suas atribulgées legals,
conferidas pelo art. 37, lnciso I1, da Constituicao da Republica Fecierativa
do Brasil, combinado com o artigo 66, Ii da Lei Organica Municipal e artigo
9°, inciso l, cla Lei n° 2.021, de 20 de dezembro de 1994 (Estatuto dos
Servidores PDDIICOS Municlpals)e, em atendimento ao Mem.N°128/2019/
§gAg/PNV, protocollzado sob o n° 512827, datado de 19 de fevereiro de

1 .
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Art.1°-Fica nomeado o candidato classificado e reclassificado no Concurso
PLIDIICO PNV N° 001/2015/PMNV/ES, homologado através do Decreto n°
12.249 de 20 de julho de 2016, Publicado no Dlarlo Oficial de 20 de julho
de 2016, nos termos do artigo 9° da Lei n° 2.021, de 20 de dezembro de
1994.

Art.2°-Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacio.

Art.3°-Revogam-se as disposiqfies em contrarlo.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENECIA, aos 02 dlas do més de
maio de 2019.

MARIO SERGIO LUBIANA
Prefeito

ANEXO UNICO QUE SE REFERE O DECRETO N° 14.397/2019

ci.Ass1i=1cAcAo l NOME l CARGO |c/c
7° PAULO JOSE ENGENHEIRO IX-A

DESTEFANI CIVIL
MORELO

Protocolo 481264

DECRETO N” 14.398, DE 02 DE MAIO DE 2019.

NOMEIA CANDIDATA APROVADA NO CONCURSO PUBLICO PNV N°
OD1/2015/PMNV/ES NO CARGO QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO DE NOVA VENECIA, no uso cle suas atribuigfies legals,
conferidas pelo art. 37, lnciso II, da Constituigao da Repiiiblica Federativa
do Brasil, combinado com o artigo 66, II da Lei Organlca Municipal e artigo
9°, inciso I, da Lei n° 2.021, de 20 de dezembro de 1994 (Estatuto dos
Servidores Publicos Municipais),em atendimento ao Mem.N°142/2019/
FMAS, protocolizado sob o n° 513033, datado de 22 cle fevereiro de 2019,

DECRETA:

Art.1°-Fica nomeada a candiclata classificada no Concurso PUDIICO PNV
N° 001/2015/PMNV/ES, homologado através do Decreto n° 12.249 de 20
de julho de 2016, Publlcado no Diério Oficial de 20 de julho de 2016, nos
termos do artigo 9° da Lei n° 2.021, de 20 de dezembro de 1994.

Art.2°-Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.

Art.3°-Revogam-se as disposigfies em contrario.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENECIA, aos 02 dias do mes de
maio de 2019.

MARIO SERGIO LUBIANA
Prefeito

ANEXO UNICO QUE SE REFERE O DECRETO N° 14.398] 2019

ci_AssiF1cAcAo I NOME I CARGO |c/c
16 NICOLLI DURAES ATENDENTE II-A

RIBEIRO

Protocolo 481267

DECRETO N9 14-399, DE O2 DE MAIO OE 2019-

ucmsm CANDIDATA APROVADA no coucunso PUBLICO PNV N°
001/2015/PMNVIES NO CARGO QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO DE NOVA VENECIA, no uso de suas atrlbulcfies legals,
conferidas pelo art. 37, inciso I1, da Constitulgao da Repifiiblica Feclerativa
do Brasil, combinado com o artigo 66, II cla Lei Organica Municipal e artigo
9°, inciso 1, da Lei n° 2.021, de 20 de dezembro de 1994 (Estatuto dos
Serviclores Publlcos Munlclpals),e em atendimento ao Mem. N°129/2019/
SEAD/PNV, protocolizado sob o n°512889, clataclo de 20 cle fevereiro de
2019,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Gabinete do Prefeito

Processo n° 7283/2018

A0 SETOR DE CONTABILIDADE

DESPACHO ADMINISTRATIVO

Encaminho ao Setor dc Contébil para que proccda 0 empenho.

Ecoporanga/ES, O3 de Maio do 2019.

ELIAS DAL’ COL
Prefeito Municipal

Rua Suelon Dias Mendonca, n° 20 - Centro — Ecoporanga-ES, CEP: 29.850-000.
Telefone: (27) 3755-2915
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K p .,_~ PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

f;.;-1. ESPIRITO SANTO
1' _':"

21.161311/0001-04
.‘!I| NOTA DE EMPENHO N" 0001372/2019
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0 ordenadiir cla Despesa. para eleito dc execucau Iixercicio : 2019
orcaiiienliwia nos termos da legislacao vigente, determina Ficha ; QQQQ248
que seja empenhada. neste exercicio, a imporiancia a seguir Processo : O007283,2OI8
especilicada.

Tipo: Global I
Data : 03/05/20l9
Valor: 300000.00
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l‘)l'i;fl\> - 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDLJCACAO E CULTURA
llnidailc ()rqa|1iuiil:‘iri:i ‘ Oiil - ivi/-\NU'|'l%ZN('AO F. DESENVOL\/lMl*INTO DO ENSINO
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I:1l\'()I'L'('I(I0 : Illll - ASSUC DA l“§SL' DIE ENS FUND I"/\MIL|/\ RUR/\l. l1L'()P()R/\N(.i/\ CNPJ/CPF101206.910/0001-98
Bairro :SEDE Cidadi: :ECOPORANGA

I-Iiidcrvqo :ZR COR. CORREGO DO PARAISO UF :ESPlRlTO SANTO
'I'clcl'ilm- I-i\n:27-99681570 ('€l||l:ir: PIS PASEI’:
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|ii.su‘n-icu ; l-‘iiipuiiliii rclcruiic 'l'crmil dc l\il‘ilL‘l\lU para CIISICHI LIL‘.\|1\.'SllS dc pessoal. ciicargos. liunorarios conizihcis. comhusiivel. pcc-as. man dc
i\llli'ii.\ ilcspcszis cum lllill)lllL’l1c'2li\ tlil ri.-IL-ridzi aissilciiicaii. cmililriiic lcrmu dc Fomento 0()(»/I9. l..ci l3.0l9/ill e processo 7283/I8. R
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Si|Iicl1:n|1'|iiu: 3350-I li]()il0U - (.'()N‘l'RIl§Ul(,'Ql§$

S:-ildn .-\ni1‘rior l 3oo.u00.im| Dcspcsalimpcliliiidal 100000.00‘ Saldo Dispunivel
0.00

(II'L"l.L'lII|1§ mil reais)
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Empenho - Emissao de Empenho - Outras Despesas Correntes

DOCS

622110000000

872110101000

522920101000 -

821110100000 -

EMLSSAO DE EMPENI-IOS
CREDITO DISPONIVEL
RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER

300 000.00 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR
_ 300000.00 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE

I-‘ROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN 300.000,00 822110102000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN

300 000,00 622130100000 - CREDITO EMPENHADO A UOUIDAR "’7soo.ooo.oo300.000_0O
300000.00
300 000,00

Local/Data/Assinaturas I

in ‘ ECOPORANGA, 03 de maio dc 2019
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