
RESOLUÇÃO CME nº 27/2018
Comissão de Ensino Fundamental
Comissão de Legislação e Normas

Define Normas para a organização dos dois primeiros Anos Iniciais do
Ensino Fundamental nas Escolas Públicas pertencentes ao

Sistema Municipal de Ensino- Passo Fundo RS.
Revoga Resolução CME nº 24/2015.

O Conselho Municipal de Educação de Passo Fundo, no uso de suas
atribuições legais com base na Resolução CNE/CEB nº 07/2010,

Resolução CNE/CEB nº 04/2010, Resolução CNE/CP nº 02/2017, Lei
Federal nº 13.146/2015- BNCC e nas Leis Municipais

nº 3.861/02 e nº 3.975/02, RESOLVE:
”Art. 1º - Garantir que nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação
pedagógica  deve  ter  como  foco  a  alfabetização,  a  fim  de  garantir  amplas
oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética
de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de
escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos”….
conforme BNCC – Base Nacional Comum Curricular, (pág. 17).
Art. 2º – A progressão continuada, do 1º para o 2º ano, dos Anos Iniciais,
deverá  ser  garantida,  aos  alunos  da  Rede  Pública  Municipal,  baseada  em
estratégias  pedagógicas  que  garantam  um  atendimento  diferenciado  no
decorrer do processo educativo, não havendo a retenção do aluno do 1º para o
2º  ano,  salvo  o  disposto  no  Art.  5º  da  Res.  CME  nº20/2012,  que  segue
transcrito abaixo:
...” Art. 5º - A organização dos anos iniciais do Ensino Fundamental em Bloco
Pedagógico  ou em Ciclo Sequencial  de Aprendizagem requer  que o aluno
conclua  cada  ano  de  escolarização  com frequência  mínima  obrigatória  do
período letivo, para que seja matriculado no ano seguinte de escolarização.
Parágrafo  único:  Assegurar  tempos  e  espaços  de  reposição  dos  conteúdos
curriculares, ao longo do ano letivo, aos alunos com frequência insuficiente,
evitando, sempre que possível, a retenção por faltas. Para isso é fundamental
que  a  escola  providencie  os  encaminhamentos  legais  e  ofereça  os  estudos
compensatórios  de infrequência,  responsabilizando os pais  ou responsáveis
pela frequência do aluno à escola”...
Art.  3º  –  Aos  alunos,  da  Rede  Pública  Municipal,  dos  anos  iniciais,  que
apresentarem  dificuldades  de  aprendizagens,  fica  assegurado,  o  direito  de
usufruir do Apoio Pedagógico, com atendimento diferenciado, e profissional
habilitado, conforme os Arts. 10, 11, 13 e 14 da Resolução CME nº 20/2012,
que seguem transcritos abaixo:
...”  Art.  10  -  Na  hipótese  em  que  o  aluno  não  apresentar  os  progressos
previstos  em relação  as  capacidades,  conhecimentos  e  atitudes  deverá  ser
convocado para o Apoio Pedagógico em horário inverso do turno regular.
Parágrafo  Único –  O Apoio  Pedagógico  será  oferecido  de  acordo com os
planos  específicos  elaborados  a  partir  das  necessidades  dos  alunos,  com
duração temporária suficiente para superação da(s) dificuldade(s) detectada(s).
Art.11  -  As  Escolas  elaborarão  um  Projeto  de  Apoio  Pedagógico,  sob  a
orientação  da  Coordenação  Pedagógica  que  deverão  ser  aprovados  pelo
Conselho Escolar/APP e Equipe Pedagógica da escola, contendo, no mínimo:
I - critérios de agrupamento de alunos e de formação de turmas.
II - identificação das dificuldades individuais a serem superadas.
III  - objetivos a serem alcançados, atividades propostas e procedimentos de
avaliação.
IV - período estipulado para sua realização, discriminando número de aulas
previstas e horário.
V - local.
VI - professor ou professores responsáveis.
§ 1º: As aulas referidas neste artigo terão a mesma duração da hora-aula do
turno regular.
§ 2º: As turmas deverão ser formadas no máximo de 06 ( seis) alunos.
Art. 13 - Aos Professores responsáveis pelo Apoio Pedagógico, caberá:
a)  O  planejamento  e  o  desenvolvimento  de  atividades  que  qualifiquem  a
aprendizagem para os alunos, propiciando-lhes a superação das dificuldades
constatadas.
b) A avaliação contínua do desempenho dos alunos.



c) O registro dos resultados obtidos pelos alunos, dos avanços alcançados e
das  condições que ainda se  fizerem necessárias  para  o prosseguimento  de
estudos.
Art.14  -  Caberá,  entre  outras  atribuições  e  competências  à  Secretaria
Municipal de Educação:
I  –  fornecer  orientações e  subsídios  técnicos  e  pedagógicos  para  apoio às
escolas.
II-  garantir  o  Apoio  Pedagógico,  em turno  inverso,  que será  oferecido  na
escola  por  professor  efetivo  com  habilitação  em  Pedagogia  Licenciatura
Plena, preferencialmente com experiência em alfabetização.
III-  Para  garantir  maior  qualidade  nos  processos  educativos,  devem  ser
asseguradas  condições  satisfatórias,  indispensáveis  à  aprendizagem  dos
alunos,  relativas  ao  ambiente  da  sala  de  aula,  equipamentos  e  mobiliários
adequados à faixa etária dos alunos, e, em especial, uma adequada distribuição
de alunos por  turma,  de forma que o professor  possa realizar,  com maior
competência, as suas atividades pedagógicas” ….
Art. 4º – O Ensino Fundamental, anos iniciais, deve assegurar:
I  –Articulação  com  as  experiências  vivenciadas  na  Educação  Infantil,  de
forma progressiva e sistemática, possibilitando novas experiências quanto ao
desenvolvimento dos alunos e novas formas de relações;
II – Garantir no seu currículo e proposta pedagógica medidas que assegurem
aos alunos um percurso contínuo de aprendizagens  entre  as  duas fases  do
ensino fundamental, de modo a prover uma maior integração entre elas;
III- Evitar rupturas no processo de aprendizagens, garantindo – lhes maiores
condições de sucesso.
Art. 5º- Os dois anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar:
l – a alfabetização e o letramento;
ll  –  o  desenvolvimento  das  diversas  formas  de  expressão,  incluindo  o
aprendizado das diferentes áreas de conhecimento.
lll-  a  continuidade  do  processo  de  aprendizagem,  tendo  em  conta  a
complexidade da alfabetização.
Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor, na data de sua publicação.
Vera Lúcia Mondin dos Santos – Relatora; Angelita Vanessa Scottá
Márcia Bandeira Vargas Muccini; Zenita Faller Cagliero
Aprovada por maioria na Sessão Plenária de 13 de novembro de 2018.

Carla Corrales - Presidente

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Objeto: Conjunção de esforços para execução de serviços socioassistenciais
de ação continuada para idosos de baixa renda. Com base no art 30 da Lei.
13019/2014 .Processo interno 2017/7857. O Município de Passo Fundo firma
termo de fomento com a FUNDAÇÃO BENEFICENTE LUCAS ARAÚJO. 

Aviso de Licitação
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 085/2018. Aquisição de uniformes
e EPI's - SMS. Abertura: 14.01.2019 às 14 horas. PREGÃO ELETRÔNICO
nº  004/2019.  Aquisição  de  aparelhos  e  utensílios  domésticos.  Abertura:
11.01.2019 às 14 horas. PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2019. Aquisição de
material  de  viário.  Abertura:  15.01.2019  às  14  horas.  PREGÃO
ELETRÔNICO nº  006/2019.  Aquisição  de  material  elétrico e  ferramentas.
Abertura:  07.01.2019 às  14  horas.  PREGÃO ELETRÔNICO  nº  008/2019.
Aquisição de uniformes e EPI's - SEG. Abertura: 08.01.2019 às 09 horas. O
Edital encontra-se disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br
e www.pmpf.rs.gov.br.

LEI N° 5.386, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.
(Do Poder Executivo Municipal)

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATUAÇÃO NA

ATENÇÃO BÁSICA ATENDENDO NECESSIDADE TEMPORÁRIA
DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
PASSO FUNDO, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 37 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o
Legislativo aprovou e ele promulga a seguinte Lei:

http://www.pmpf.rs.gov.br/


Art. 1º Fica autorizado a contratar, em caráter temporário e emergencial, para
fins  de  excepcional  interesse  público,  profissionais  da  área  da  saúde  para
atuação  na  Atenção  Básica  abaixo  descritos,  com  as  respectivas  cargas
horárias e remunerações:
I  –  28(vinte  e  oito)  médicos  não  especialista  com  carga  horária  de  40
horas/semanais, remuneração R$ 13.452,36.
II  –  17  (dezessete)  médicos  não  especialistas  com  carga  horária  de  20
horas/semanais, remuneração R$ 6.726,19.
III  – 11 (onze) cirurgião dentista com carga horária de 40 horas/semanais,
remuneração de R$ 5.000,00;
IV  – 36(trinta  e  seis)  enfermeiro  com carga  horária  de 40horas  semanais,
remuneração de R$ 4.009,82;
V  –  60  (sessenta)  técnicos  de  enfermagem  com  carga  horária  de  40
horas/semanais, remuneração de R$ 1.852,99.
§ 1º Os valores previstos neste artigo, serão reajustados nas mesmas épocas e
nos mesmos índices concedidos aos agentes políticos municipais a título de
revisão geral.
§  2º  Os  profissionais  contratados  não  perceberão  vale-transporte  e  vale-
refeição. 
Art. 2º A contratação será pelo período de 12 meses, a contar da assinatura
dos contratos.
Parágrafo único. O prazo de contratação estabelecido no “caput” desse artigo
poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período.
Art. 3º O recrutamento do profissional a ser contratado e para formação de
cadastro reserva, nos termos desta Lei, será feito mediante processo seletivo
simplificado sujeito à ampla divulgação,  inclusive através de jornais locais,
prescindindo do concurso. 
Art. 4º Para os fins do artigo anterior os profissionais previstos nos incisos I a
IV  do  artigo  1º  desta  Lei  deverão  comprovar  curso  superior  completo  e
registro no órgão de classe, e o profissional descritos no inciso V do artigo 1º
desta Lei deverá comprovar a conclusão em curso de formação em técnico de
enfermagem e registro no conselho da categoria.
Art. 5º Ao profissional contratado nos termos desta Lei será adotado o regime
administrativo/estatutário,  nos  termos  previstos  nesta  Lei,  observada  uma
jornada máxima semanal de 40(quarenta) horas.
Art. 6º O contrato firmado na forma desta lei poderá ser rescindido a qualquer
tempo, sem direito a indenização, nas seguintes hipóteses:
I – pelo término do prazo contratual;
II – pela extinção ou conclusão do projeto ou atividade contratada;
III  - quando do provimento dos cargos por servidores concursados para os
casos específicos de carência de servidores; 
IV – no caso de falta disciplinar cometida pelo contratado;
V – quando ocorrer insuficiência de desempenho do contratado;
VI - no caso de acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
VII  –  quando  houver  necessidade  de  redução  de  quadro  de  pessoal,  por
excesso de  despesa;
VIII - por iniciativa do contratado.
§ 1º. A extinção do contrato, no caso do inciso VIII, deverá ser comunicada à
Administração Pública com a antecedência, mínima,  de 30 (trinta) dias.
§ 2º Havendo rescisão do contrato por uma das hipóteses previstas nos incisos
I, II, III,  VII ou VIII  será devido ao contratado o saldo de salário, as férias
vencidas e proporcionais, acrescidas de um terço e o 13º salário proporcional.
§  3º  No caso de rescisão do contrato por uma das hipóteses previstas  nos
incisos IV, V ou VI será devido ao contratado o saldo de salário, as férias
vencidas, acrescidas de um terço e o 13º salário proporcional.
Art. 7º Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta Lei o disposto nos
arts. 20 a 33; 50; 63 a 69;  71 a 80; 108; 109;  115, incisos I a V, § 1º a 3º; 116
a  118;  121  a  124;   127  a  129;  131  a  134;  136;  137;  140  a  167  da  Lei
Complementar nº 205, de 18 de julho de 2008.
§1º  O exercício  do trabalho em condições insalubres  assegura  ao servidor
contratado temporariamente a percepção de adicional de 40% (quarenta por
cento),  20%  (vinte  por  cento)  ou  10%  (dez  por  cento),  conforme  se
classifiquem respectivamente, nos graus máximo, médio e mínimo, calculado



sobre  o  Padrão  01  da  Tabela  de  padrões,  prevista  no  artigo  3º  da  Lei
Complementar n.º 205/2008.
§2º  Para  fins  de  estabelecimento  do  adicional  de  insalubridade,  e  ou
determinar o grau, será elaborado laudo técnico de condições ambientais de
trabalho  a  cargo  de  Engenheiro  de  Segurança  do  Trabalho  ou  Médico  do
Trabalho, em conformidade com a legislação federal atinente a matéria.
§3º  O  direito  do  adicional  de  insalubridade  cessará  com a  eliminação  ou
neutralização do risco a sua saúde ou integridade física.
§4º O pessoal contratado nos termos desta Lei  terá direito à auxílio doença,
auxílio-doença  acidentário,   salário-maternidade,  licença  paternidade  e
salário-família, de acordo com as legislações do Regime Geral. 
Art. 8º Os contratos firmados na forma desta Lei serão segurados pelo Regime
Geral da Previdência Social, conforme disposição contida no § 13 do artigo 40
da Constituição Federal.
Art.  9º  As  despesas  decorrentes  das  contratações  correrão  por  conta  das
dotações orçamentárias específicas da Secretaria de Saúde.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Luciano Azevedo – Prefeito Municipal
Marlise Lamaison Soares - Sec. de Administração


