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LEI COMPLEMENTAR Nº 012 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017.
EMENTA: ALTERA O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICI-
PAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO MUNICIPAL DE RESENDE faz saber que a
Câmara Municipal de Resende, no Estado do Rio de Janeiro,
APROVOU, e no uso de minhas atribuições legais e constituci-
onais, sanciono a seguinte Lei:
Considerando a necessidade de se corrigir distorções decorren-
tes de alterações legais anteriores.
Art. 1º. O artigo 560, da Lei Complementar nº 001/2013 – Código
Tributário do Município de Resende, passa a ter a seguinte
redação:
Art. 560. Os escritórios de serviços contábeis optantes do
Simples Nacional recolherão o Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISSQN, a partir do seu ingresso, em valores
fixos semestrais, através de documento de arrecadação munici-
pal, em conformidade com o Anexo XIII desta Lei, levando-se
em conta o enquadramento em faixas de receitas brutas anuais.
§1º. Para efeito de determinação do ISSQN fixo semestral, a base
de cálculo será a receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses
anteriores ao período de apuração; (nova redação dada ao §1º
do artigo 560, conforme Lei Complementar nº 003, de 17/12/14).
§ 2º. Para apuração do valor fixo do ISSQN para o primeiro ano-
calendário, a receita bruta anual acumulada, para fins de
enquadramento, será proporcionalizada (anualizada), conforme
a fórmula a seguir:
RBAp = (RBpm) x (30/d) x 12 , onde:
RBAp = Receita bruta acumulada proporcionalizada
RBpm = Receita bruta do primeiro mês
d = Quantidade de dias de funcionamento no primeiro mês
§ 3º. No caso de escritórios de serviços contábeis em que o
início de atividade e a data de deferimento da opção pelo ingres-
so no Simples Nacional ocorreram no curso do ano-calendário,
a receita bruta anual acumulada, para fins de enquadramento para
o exercício seguinte, será proporcionalizada (anualizada), con-
forme a fórmula a seguir:
RBAp = (RB1 + ... + RBn) x (12/n), onde:
RBAp = Receita bruta acumulada proporcionalizada
RB1, RBn = Receitas brutas dos meses de atividade
n = Nº de meses
§ 4º. O valor do ISSQN fixo semestral será sempre apurado no
mês de janeiro e o novo valor deverá ser recolhido até o fim do
exercício.
§ 5º. Enquanto houver recurso pendente de julgamento para os
casos de indeferimento do ingresso no regime do Simples
Nacional, os escritórios de serviços contábeis deverão reco-
lher o ISSQN na forma do art. 78.
Art. 2º. V E T A D O.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

LEI Nº 3.327, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017.
EMENTA: DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI MUNI-
CIPAL Nº. 2.082, DE 03 DE JUNHO DE 1998 QUE DISPÕE
SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RESENDE faz saber que a
Câmara Municipal de Resende, no Estado do Rio de Janeiro,
APROVOU, e no uso de suas atribuições legais e constitucio-
nais, sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Altera as disposições da Lei Municipal nº. 2.082 de 03
de junho de 1998, adequando-a, no que couber, às normas
trazidas pela Lei Federal nº. 13.146 de 06 de julho de 2015.
Art. 2º. Fica alterado o artigo 1º, caput, que passa a ter a seguinte
redação:

“Art. 1º. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência,
criado pela Lei Municipal nº. 2082, de 02 de junho de 1998, passa
a ser denominado ‘CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREI-
TOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA-CMDPD’, órgão de
caráter deliberativo, permanente e de âmbito municipal, cuja
finalidade é assegurar a participação da comunidade na elabora-
ção, fiscalização e implementação das Resoluções da Conferên-
cia Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de
Resende-FMDPD, criado pela Lei Municipal nº. 3.214 de 23 de
novembro de 2015".
Art. 3º. Ficam alterados o artigo 2º, caput e seus incisos V e XII,
que passam a ter a seguinte redação:
“Art. 2º. Respeitadas as competências exclusivas do Legislativo
municipal, compete ao Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência-CMDPD:”
(…)
“V. Propor e deliberar critérios para a programação e as execu-
ções financeiras e orçamentárias dos recursos destinados aos
Fundos Municipais, no que tange à pessoa com deficiência, e do
Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência-
FMDPD fiscalizando a movimentação e aplicação dos recur-
sos” .
(…)
“XII. Convocar a Conferência Municipal dos Direitos das Pes-
soas com Deficiência de acordo com as resoluções, temário,
eixos de discussão e os calendários deliberados pelo Conselho
Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CONADE),
obedecendo a deliberação por meio da maioria absoluta dos
membros do CMDPD, bem como os critérios estabelecidos no
Regimento Interno do CMDPD”.
Art. 4º. Altera e acrescenta dispositivos ao artigo 3º, que passa
a ter a seguinte redação:
“ Art. 3º.  O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência-CMDPD será composto por 10 (dez) membros e
respectivos suplentes, sendo 05 (cinco) representantes gover-
namentais e 05 (cinco) representantes da sociedade civil na
forma abaixo:
I. Representantes governamentais:
a)01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
b)01 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras;
c)01 (um) representante da Procuradoria Jurídica e Advocacia-
Geral do Município;
d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos;
II. Representantes da Sociedade Civil:
a) 03 (três) representantes de organizações de usuários que
representem os Direitos das Pessoas com Deficiência;
b) 01 (um) representante de organização de profissionais que
atuam no atendimento à pessoa com deficiência;
c) 01 (um) representante de entidade prestadora de serviços à
pessoa com deficiência.
(…)
§ 2º. Entende-se como organização de usuários de que trata o
inciso VI deste artigo, aquelas que tenham sede e foro na cidade
de Resende, e que atuam na área de defesa da pessoa com
deficiência e seus representantes deverão ser eleitos por meio
de Assembleias, na forma de seus estatutos sociais.
§ 3º. Compreende-se como entidades prestadoras de serviços
de que trata o inciso VIII deste artigo, aquelas que estejam
juridicamente constituídas em Resende e prestem serviços nas
áreas de saúde, assistência jurídica ou promoção à pessoa com
deficiência e seus representantes deverão ser eleitos por meio
de Assembleias, na forma de seus estatutos sociais.
(…)
§ 6º. Somente poderão participar do CMDPD como membro
conselheiro as entidades presentes na Conferência Municipal
dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

§ 7º. Cada representante titular ou suplente em caso de ausência
do titular, terá direito a 01 (um) voto.
Art. 5º. Altera as disposições do artigo 4º, que passa a ter a
seguinte redação:
“ Art. 4º. Todos os membros do CMDPD serão nomeados pelo
Prefeito Municipal mediante Decreto a ser publicado em Boletim
Oficial do Município, a partir da indicação da entidade que o
elegeu”.
Art. 6º. Altera as disposições dos artigos 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11 e
12, que passam a ter as seguintes redações:
“Art. 6º. Cada conselheiro terá mandato de 02 (dois) anos poden-
do ser reeleito”.
“Art. 7º. A função de membro do CMDPD é considerada de
interesse público e não será remunerada”.
“Art. 8º. O número de integrantes do CMDPD poderá ser aumen-
tado ou diminuído, mantendo-se a paridade original mediante
proposta do Presidente, ou de 1/3 (um terço) de seus membros
e aprovado por 2/3 (dois terços) dos membros do CMDPD”.
“Art. 9º. O presidente do CMDPD será escolhido entre seus
membros, em votação por maioria absoluta na primeira reunião”.
“Art. 10. O CMDPD terá prazo de 60 (sessenta) dias para aprovar
seu Regimento Interno, após a publicação desta Lei”.
“Art. 11. O CMDPD terá seu funcionamento regido por seu
respectivo Regimento Interno, sendo a Plenária o órgão máximo
de decisão.
Parágrafo único: As sessões plenárias serão realizadas ordina-
riamente a cada mês e extraordinariamente, quando convocadas
pelo Presidente ou por requerimento de 1/3 (um terço) de seus
membros”.
“Art. 12. Caberá à Administração Municipal o apoio administra-
tivo necessário ao funcionamento do Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência-CMDPD.”
Art. 7º. O Poder Executivo promoverá a alteração da nomencla-
tura nos demais dispositivos legais contidos na Lei Municipal nº
2.082/1998.
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

LEI Nº 3.328 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017.
EMENTA: ALTERA O ANEXO ÚNICO, DA LEI Nº 3.190 DE
01 DE JULHO DE 2015, A QUAL APROVA O PLANO MU-
NICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RESENDE PARA O DECÊ-
NIO 2015-2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RESENDE faz saber que a
Câmara Municipal de Resende, no Estado do Rio de Janeiro,
APROVOU, e no uso de suas atribuições legais e constitucio-
nais, sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica alterado o Anexo Único, da Lei nº 3.190, de 01 de
julho de 2015, conforme disposições contidas no Anexo único
desta Lei.
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2015/2025

METAS E ESTRATÉGIAS

EDUCAÇÃO INFANTIL
Meta 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola
para as crianças de quatro a cinco anos de idade e ampliar a oferta
de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo,
50% das crianças de até três anos até o final da vigência deste
Plano.
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FLÁVIO MONTEIRO DE BARROS
Superintendente Municipal de Saúde Bucal- designado

FREDERICO EUSTÁQUIO DE ARAÚJO LIMA JÚNIOR
Superintendente Municipal Técnico – designado

GERALDO DA CUNHA
 Superintendente Municipal de Relações Comunitárias- designado

GUSTAVO ADOLFO FICHTER
 Superintendente Municipal de Controle, Avaliação e Regulação

ISIS OLIVEIRA DELGADO MOTA SCOPACASA
Superintendente Municipal de Serviços Laboratorias

JACQUELINE PRIMO BALIEIRO DINIZ
Superintendente Municipal de Saude Mental

JÚLIO CEZAR DE CARVALHO
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

MÁRCIO DE SOUZA SILVESTRE
 Superintendente Municipal de Tecnologia da Informação

MÁRIO JOSÉ DIAS
 Superintendente Municipal Pedagógica- designado

NEUSA DA ROCHA FACHIM
 Superintendente Municipal de Administração e Finanças

PRISCILA PFAFF COELHO
Superintendente Municipal Administrativo do HME

RAFAEL CÂNDIDO BASTOS COSTA
  Superintendente Municipal da UPA

RICARDO FERREIRA RIBEIRO
Superintendente Municipal de Orçamento e Fiscalização

RICARDO GOMES GRACIOSA FILHO
Superintendente Municipal de Atenção Especializado- designado

RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS COSTA
Superintendente Municipal Administrativo e Financeiro

RODRIGO CAMPOS TEIXEIRA
 Superintendente Municipal de Vigilância em Saúde

VINICIUS CIBIEN DE OLIVEIRA
  Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito

DIOGO GONÇALVES BALIEIRO DINIZ
Prefeito Municipal

GERALDO DA CUNHA
Vice-Prefeito Municipal

JOSÉ  RENATO AMIRAT BETTINELLI BORGES DE
CARVALHO

Procurador Geral do Município

JOÃO PAULO PEREZ DOS ANJOS
Controlador Geral do Município

ÉLIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Governo

KAIO MÁRCIO RESENDE DE PAIVA
Secretário Municipal de Administração

PAULO ROBERTO RUSSO
Secretário Municipal de Fazenda

PETER LEMOS BARCELOS
Secretário Municipal de Comunicação Social e Eventos

MARCO ANTÔNIO DINIZ DE PAIVA
Secretário Municipal  de Obras e Serviços Públicos

REGINALDO BALIEIRO DINIZ
Secretário Municipal Coordenação Operacional

ALBERTO WERNECK DE FIGUEIREDO
Secretário Municipal Desenvolvimento Rural

JÉSSICA PAVONE CARRIJO MULLER
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos

Humanos

ALEXANDRE SÉRGIO ALVES VIEIRA
Secretário Municipal de Saúde

ROSA DINIZ FRECH DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Educação

PAULO GUSTAVO PEREIRA BASTOS
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

RAPHAEL GATTÁS BARA DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo

JORGE ALBERTO MOÍSÉS DE MENEZES
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

RONALDO GOMES
Ouvidor-Geral do Município

ALICE BATISTA DE SOUZA BRANDÃO
Presidente do Instituto de Educação do Município de Resende

DENISE CUNHA DE ASSIS
Presidente da Fundação Casa de Cultura Macedo Miranda

WILSON OLIVEIRA RIBEIRO DE MOURA
Presidente da Agência do Meio Ambiente do Município de

Resende

MÁRCIA CRUZ ALVES IMBUZEIRO
Presidente do Conselho Fundacional para a Infância

e Adolescência de Resende - CONFIAR

JOSÉ RENATO BRUNO CARVALHO
Presidente da Agência de Saneamento Básico do Município

ANTÔNIO GERALDO DIAS PEIXOTO
Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores

Públicos do Município de Resende
 (RESENPREVI)

CÉSAR RICARDO AURELIANO LAURINDO
Comandante da Guarda Civil Municipal-Designado

ATANAGILDO OLIVEIRA ALVES
Diretor Geral de Defesa Civil

ANDRÉ DA CONCEIÇÃO
 Superintendente Municipal de  Enfermagem

ANDRÉ LUIS DE CARVALHO OLIVEIRA
 Superintendente Municipal de Eventos - designado

AQUILES ANDRÉ TOUBAN ROMAR
 Superintendente Municipal de Atenção Hospitalar - designado

CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS
Superintendente Municipal de Aprovação de Projetos e Gestão

CÁCIA MÔNICA OZÓRIO
  Superintendente Municipal de Atenção Básica- designada

CÉSAR RICARDO AURELIANO LAURINDO
  Superintendente Municipal de Ordem Pública

CÍNTIA PACHECO LÉLIS DE CARVALHO
 Superintendente Municipal de Administração e Finanças -

designada

CLEBER RAIMUNDO ROMEIRO GOULART DA SILVA
Superintendente Municipal da P.A. Paraíso- designado

DÉBORA AFONSO CAMOLEZE
Superintendente Municipal de Assistência Farmacêutica

DENILSON DE PAULA SILVA
Superintendente Municipal de Serviços Públicos

EDNA APARECIDA RODRIGUES RONDINELLI
  Superintendente Municipal de Recursos Humanos

EUGÊNIO BRUNO CAMBRAIA
 Diretor Geral do HME- designado
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Estratégias:
1. implementar uma política de expansão que assegure, na REMEP
(Rede Municipal de Educação Pública), a construção de Centros
de Educação Infantil (zero a cinco anos), assim como a ampliação
e reforma de Creches e Escolas, de acordo com as demandas
existentes;
2. Garantir mecanismos de parceria entre os setores da educa-
ção, saúde, justiça e assistência social na manutenção, expansão,
administração e controle das instituições de atendimento a cri-
anças de zero a cinco anos de idade;
3. Assegurar o acompanhamento e a avaliação das instituições
públicas e privadas de atendimento a crianças de zero a cinco
anos de idade;
4. Assegurar o atendimento a criança de zero a três anos, em
período integral, de acordo com a demanda, a partir da vigência
deste plano;
5. Ampliar o atendimento, na REMEP, a crianças de zero a cinco
anos, adotando, progressivamente, a educação em período in-
tegral até o final da vigência deste plano;
6. Superar as dicotomias, casos existentes, entre creche e pré-
escola;
7. Manter a integração entre os trabalhos administrativo e peda-
gógico em turmas de Creches, e Pré-Escolas da REMEP;
8. Desenvolver políticas de Educação Infantil no Município de
Resende em parceria com o setor privado;
9. manter um calendário para a Educação Infantil (de zero a cinco
anos), para a REMEP, considerando as particularidades das uni-
dades escolares;
10. Assegurar a execução de um programa de formação em
serviço, no Município, preferencialmente, em articulação com
o Ministério da Educação, as Secretarias de Educação e Institui-
ções de Ensino Superior para atualização permanente e o
aprofundamento dos conhecimentos dos profissionais que atu-
am na Educação Infantil;
11. Garantir referência curricular com base nas Diretrizes Naci-
onais, facilitando a integração efetiva entre a Educação Infantil
e o Ensino Fundamental;
12. Garantir parâmetros de qualidade dos serviços de Educação
Infantil, nas unidades escolares públicas e privadas, baseados nas
orientações e indicadores de qualidade do MEC, como
referenciais para orientação, acompanhamento, supervisão,
avaliação e que sirvam de instrumentos para adoção de medidas
que levem à eficiência dos serviços prestados;
13. Identificar e quantificar as necessidades de pessoal especi-
alizado, garantindo o quadro de Profissionais da Educação de
acordo com a necessidade administrativa e pedagógica de cada
instituição de Educação Infantil, pública e privada;
14. Assegurar o fornecimento de uniforme, materiais pedagógi-
cos e de consumo às unidades escolares da Educação Infantil da
REMEP, adequados às necessidades do trabalho educacional, a
partir do início de cada ano letivo;
15. Estabelecer programas de orientação e apoio educacionais
aos pais, ou responsáveis, com filhos na Educação Infantil da
REMEP, com a colaboração de órgãos da Educação, Saúde,
Segurança, Poder Judiciário, Assistência Social e outros;
16. Favorecer o desenvolvimento das diferentes linguagens do
universo infantil e desenvolver a cidadania, a consciência de
preservação ambiental, a educação no trânsito, a cultura de paz
e o respeito às diferenças, promovendo a inclusão social de
todos os grupos sociais;
17. garantir o fornecimento de alimentação escolar de qualidade
e compatível com a faixa etária atendida, em quantidade suficien-
te, nos estabelecimentos públicos e filantrópicos conveniados;
18. cuidar para que as instituições privadas de Educação Infantil
assegurem uma alimentação escolar de qualidade, de acordo
com a legislação vigente;
19. garantir que todas as unidades escolares instaladas no muni-
cípio tenham seus Projetos Político Pedagógicos atualizados
anualmente;
20. Garantir que a organização do trabalho pedagógico ocorra
por meio de projetos e atividades pautadas no brincar como eixo
da educação, valorizando a concepção de infância e respeitando
as crianças em todos os seus direitos;
21. Garantir a especificidade da Educação Infantil em relação aos
demais níveis de ensino, reconhecendo sua dupla função social
e educacional de cuidar e educar sem esquecer-se do brincar;
22. Admitir apenas profissionais de Educação Infantil que possu-
am a titulação mínima prevista na legislação vigente;
23. Implantar, implementar e manter os Conselhos Escolares e
outras formas de participação da Comunidade interna e externa,
para melhoria do funcionamento das Instituições de Educação
Infantil da REMEP;
24. Garantir que todas as turmas de Educação Infantil (de zero a
cinco anos), públicas ou privadas, tenham professor com a
habilitação mínima prevista;
25. Assegurar os padrões básicos de infraestrutura para o funci-

onamento adequado das instituições de Educação Infantil, con-
forme legislação vigente;
26. Garantir transporte de forma sistemática para as atividades
extraescolares às unidades escolares da REMEP: projeto de
conhecimento do meio, passeios culturais e outros;
27. Incentivar atividades diversificadas e conteúdos atualizados,
que enriqueçam o processo de ensino-aprendizado e contem-
plem as crianças com aulas de Educação Física, Informática,
Música, Teatro e outras modalidades educativas;
28. Garantir que os projetos pedagógicos acolham a diversidade
cultural das crianças, incluindo e valorizando o patrimônio cul-
tural de suas famílias e da comunidade;
29. Prover as Creches e CEMEIs (Centros Municipais de Edu-
cação Infantil) com os cargos de Supervisor Pedagógico e
Orientador Educacional;
30. Garantir nas escolas de Educação Infantil da REMEP e pre-
conizar às instituições privadas, as funções de professor auxiliar,
professor substituto e/ou estagiários da área de educação e
cuidadores, de acordo com as necessidades;
31. Garantir e fortalecer a parceria das redes conveniadas com
a Secretaria Municipal de Educação;
32. Manter o acesso à Educação Infantil para as crianças de 0 a
5 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimen-
to ou altas habilidades/superdotação na rede regular, pública ou
privada de ensino;
33. Garantir na REMEP e preconizar nas instituições privadas,
segurança e vigilância institucional em tempo integral nas esco-
las de Educação Infantil;
34. Garantir práticas e vivências que busquem o desenvolvimen-
to integral da criança e a criação de espaços para a conscientização
da preservação do meio em que vive, com intuito de contribuir
para uma sociedade que respeite a natureza, fortalecendo o bem
estar da comunidade local;
35. Planejar e executar a educação municipal incluindo as estra-
tégias metodológicas do conteúdo curricular e o material didá-
tico em consonância com o Plano Nacional de Educação, bem
como os valores morais da família descritos no artigo 226 da
Constituição Federal.
36. Viabilizar através de organizações humanitárias, sem fins
lucrativos, o cumprimento da Lei Municipal 2823, de 29/04/
2011, que dispõe a obrigatoriedade de as escolas públicas e
privadas de Educação Infantil no Município de Resende, de
manter pessoal treinado em primeiros socorros.

ENSINO FUNDAMENTAL
Meta 2: universalizar o ensino fundamental de nove anos para
toda a população de seis a quatorze anos e garantir que pelo
menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomen-
dada, até o último ano de vigência deste Plano.
Estratégias:
1. Regularizar o fluxo escolar, a partir da aprovação deste Plano,
reduzindo em 5% ao ano as taxas de repetência e 5 % de evasão,
por meio de programas que garantam a efetiva aprendizagem e
a permanência do aluno na escola na REMEP;
2. Garantir a construção de uma concepção de escola, com
projeto educativo que respeite as diferenças, e onde todos
avancem no processo de aprendizagem, dentro do seu tempo
e das suas características individuais;
3. Garantir que os alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental
dominem a leitura e a escrita, conforme as orientações curriculares;
4. Adequar as Unidades Escolares de Ensino Fundamental da
REMEP aos padrões mínimos de infraestrutura, compatíveis
com número de alunos, em consonância com a legislação vigen-
te, em até 5 (cinco) anos da aprovação deste Plano;
5. Construir escolas que atendam aos requisitos de infraestrutura
de acordo com a legislação vigente, a partir da aprovação deste
plano;
6. Assegurar o fornecimento de materiais pedagógicos e de
consumo às unidades escolares do Ensino Fundamental da
REMEP, adequados às necessidades do trabalho educacional;
7. garantir uma educação igualitária que respeite todos os envol-
vidos na sociedade em seus valores, diferenças, crenças e
etnias;
8. garantir a Educação Inclusiva no Sistema Municipal de Edu-
cação por meio da capacitação dos seus profissionais e da
adequação dos recursos materiais;
9. manter, em parceria com outras instituições, programas de
ação cultural que atendam as diversidades regionais e ampliem
os horizontes culturais da comunidade escolar;
10. Respeitar o limite máximo de alunos, por turma, de acordo
com a legislação vigente;
11. Promover integração entre os sistemas educacionais Fede-
ral, Estadual e Municipal, visando o enriquecimento das ações
pedagógicas das diferentes redes de ensino;
12. Manter e ampliar a equipe de multiprofissionais que exercem
suas funções na Secretaria Municipal de Educação e EDUCAR,
em parceria com as áreas da Saúde, Assistência Social e outras,
objetivando o desenvolvimento de uma educação inclusiva;

13. Ampliar o acesso e garantir a permanência no Ensino Fun-
damental dos alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, na rede
regular, pública ou privada de ensino;
14. Garantir parcerias com os diversos órgãos municipais, a fim
de proporcionar atendimento especializado nas áreas de saúde,
assistência social e outras aos alunos da REMEP;
15. Ampliar as ações de inserção da comunidade no espaço
escolar, a fim de que possa participar das atividades destinadas
à cultura, ao esporte e ao lazer, conforme Projeto Político-
Pedagógico da unidade escolar;
16. Assegurar a distribuição de livros didáticos para todos os
alunos do Ensino Fundamental;
17. Garantir o atendimento para população em idade escolar,
inclusive com vagas para os alunos com defasagem de idade e
com deficiências;
18. Oferecer aos alunos com dificuldades e defasagem de apren-
dizagem um atendimento contínuo com profissionais da educa-
ção qualificados;
19. Manter programa de aceleração da aprendizagem, visando
atender alunos que apresentarem, no mínimo, 02 anos de distorção
idade série, a partir da aprovação deste Plano;
20. Garantir que as Unidades Escolares do Sistema Municipal de
Educação elaborem, com autonomia, o seu projeto político-
pedagógico e as metas e processos definidos pelas mesmas,
levando em conta a complexidade de cada comunidade educa-
cional;
21. Fortalecer o Projeto Político-Pedagógico das unidades
escolares da REMEP, considerando sua autonomia, articulando
os recursos físicos, financeiros e humanos com formação pro-
cessual e contínua, visando uma educação de qualidade;
22. Assegurar que toda escola adeque o seu Projeto Político
Pedagógico a este Plano Municipal de Educação, no que lhe for
pertinente;
23. Proceder, a cada 02 anos, a partir da aprovação deste Plano,
o mapeamento das crianças e jovens fora da escola, nas zonas
urbana e rural visando localizar a demanda e universalizar a oferta
do Ensino Fundamental;
24. Assegurar parceria com o Conselho Tutelar, com o Minis-
tério Público e com o Juizado da Infância e Juventude, visando
ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de risco
e/ou de conflito com a Lei, facilitando o estabelecimento de
redes de proteção;
25. Implementar os parâmetros de qualidade do Ensino Funda-
mental de acordo com a lei vigente, para adoção de medidas que
levem à eficiência dos serviços prestados pela REMEP.
26. Garantir parâmetros, através da REMEP, para a progressão
parcial (dependência) visando a sua qualidade para a obtenção
dos seus objetivos;
27. Incluir na missão educacional da escola, a educação para
cultura da paz, eliminando atitudes preconceituosas, desrespei-
tosas e violentas;
28. Apoiar e incentivar a criação de organizações estudantis,
como espaço de participação e exercício da cidadania;
29. Favorecer o desenvolvimento das diferentes linguagens e
desenvolver a cidadania, a consciência de preservação ambiental,
a educação no trânsito, a cultura de paz e o respeito às diferenças,
promovendo a inclusão social de todos os grupos sociais;
30. Garantir atividades curriculares extraclasses, como projetos
de conhecimento do meio, passeios culturais e outros, bem
como assegurar o transporte para tais atividades, que estejam
contempladas no PPP da Unidade Escolar;
31. Garantir que as aulas de Educação Física sejam ministradas
somente por profissionais habilitados e credenciados por seus
respectivos conselhos;
32.Garantir a educação ambiental, considerando a
interdisciplinaridade e transdisciplinariedade a todos os alunos
da REMEP, de acordo com a legislação vigente;
33. Expandir e aprimorar o atendimento às escolas com reforço
escolar para os anos iniciais para o ensino fundamental, como
ação complementar para o êxito no processo ensino aprendiza-
gem;
34. Planejar e executar a Educação Municipal, incluindo as es-
tratégias metodológicas do conteúdo curricular e o material
didático, em consonância com o Plano Nacional de Educação
e com os valores morais da família, descritas no Artigo 226 da
Constituição Federal;
35. Manter, ampliar e acompanhar programas de orientação e
apoio ao educando e sua família, articulando educação, saúde,
assistência social e órgãos públicos de proteção à criança.

ENSINO MÉDIO
Meta 3: contribuir em conjunto com o sistema estadual para
universalização, até 2016, o atendimento escolar para toda a
população de quinze a dezessete anos e elevar, até o final do
período de vigência deste Plano, a taxa líquida de matrículas no
ensino médio para 85%.
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Estratégias:
1. Apoiar estratégias que promovam autonomia das escolas,
tanto no que diz respeito ao projeto político-pedagógico como
em termos de gerência de recursos mínimos para a manutenção
do cotidiano escolar;
2. Apoiar, durante a vigência deste plano, a elaboração de pa-
drões mínimos de infraestrutura para o Ensino Médio, compatí-
vel com as realidades regionais;
3. Acompanhar a implantação e consolidação da nova concep-
ção curricular elaborada pelo Conselho Nacional de Educação;
4. Sugerir estratégias para redução da repetência e da evasão, de
forma a diminuir para quatro anos, o tempo médio para conclusão
desta etapa de ensino, durante a vigência deste Plano;
5. Acompanhar e sugerir medidas para ampliar a oferta diurna e
manter a oferta noturna, suficiente para garantir o atendimento
dos alunos que trabalham;
6. Sugerir e apoiar uma revisão da organização didático-peda-
gógica e administrativa do ensino noturno, de forma a adequá-
lo às necessidades do aluno trabalhador, sem prejuízo da quali-
dade do ensino;
7. Favorecer o desenvolvimento das diferentes linguagens e
desenvolver a cidadania, a consciência de preservação ambiental,
a educação no trânsito, a cultura de paz e o respeito às diferenças,
eliminando atitudes preconceituosas, desrespeitosas e violen-
tas, promovendo a inclusão de todos os grupos sociais;
8. Cuidar para que todos os alunos do Ensino Médio da rede
pública recebam gratuitamente livros didáticos;
9. Cuidar para que não haja déficit de atendimento para população
em idade escolar, inclusive com a garantia de vaga para os alunos
com defasagem de idade ou com deficiências;
10. Cuidar para que o atendimento aos alunos do Ensino Médio
se efetive na idade recomendada, até o último ano da vigência
deste Plano;
11. Buscar estratégias para a diminuição da reprovação e da
evasão em, no mínimo, 5% ao ano durante a vigência deste
Plano;
12. Reformular, na REMEP, a progressão parcial (dependência)
visando a sua qualidade para a obtenção dos seus objetivos;
13. Criar condições para melhoria do ensino em nível médio, a
fim de preparar os alunos para ingresso no ensino superior;
14. Instar o Sistema Estadual à busca da população em idade
escolar que se encontra fora do sistema educacional, bem como
dos jovens e adultos que não tiveram acesso ao ensino na idade
própria;
15. Assegurar parceria com o Conselho Tutelar, com o Minis-
tério Público e com o Juizado da Infância e Juventude, visando
ao atendimento dos jovens em situação de risco e/ou de conflito
com a Lei, facilitando o estabelecimento de redes de proteção;
16. Propor às instituições de Ensino Superior instaladas no
município, mecanismos de avaliação da formação inicial de seus
alunos, gerando uma efetiva contribuição para a educação do
município;
17. Apoiar a instalação de ensino médio e profissionalizante
próximo às comunidades economicamente menos favorecidas;
18. Garantir gratuidade no transporte público para todos os
estudantes da rede pública;
19. Garantir atividades curriculares extraclasses, como projeto
de conhecimento do meio, passeios culturais e outros, bem
como assegurar o transporte para tais atividades;
20. Apoiar a inserção da comunidade no espaço escolar, a fim
de que possa participar das atividades destinadas à cultura, espor-
te e lazer, conforme Projeto Político-Pedagógico da unidade
escolar;
21. Apoiar e incentivar o esporte e o lazer na escola;
22. Apoiar e incentivar as organizações estudantis, como espa-
ço de participação e exercício da cidadania;
23. Garantir que as aulas de educação física sejam ministradas
somente por profissionais habilitados e credenciados por seus
respectivos conselhos;
24. Planejar e executar a Educação Municipal, incluindo as es-
tratégias metodológicas do conteúdo curricular e o material
didático, em consonância com o Plano Nacional de Educação
e com os valores morais da família, descritas no Artigo 226 da
Constituição Federal;
25.  Incentivar a educação ambiental, considerando a
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, a todos os alunos
do ensino médio, de acordo com a legislação vigente.

EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA
Meta 4: universalizar, para a população de quatro a dezessete
anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica
e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente
na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional
inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas
ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
Estratégias:
1. Normatizar o Atendimento Educacional Especializado - AEE

no contra turno da escola regular para contabilizar o repasse do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, nas
matrículas dos estudantes da educação regular da REMEP que
recebem atendimento educacional especializado complemen-
tar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação
básica regular;
2. Implantar gradativamente salas de recursos multifuncionais,
ampliando no mínimo 20% a cada dois anos e fomentar a forma-
ção continuada de professores para o atendimento educacional
especializado complementar, em todas as escolas municipais
urbanas e rurais, até a vigência deste plano;
3. Ampliar o número de professores e profissionais especializados
em Educação Especial para Atendimento Educacional Especi-
alizado complementar aos estudantes matriculados na REMEP,
de acordo com a demanda, a partir da publicação deste plano;
4. Assegurar a presença do cuidador na escola regular, desde
que comprovada sua necessidade ao educando com deficiência,
garantindo que alunos com limitações de comunicação, de ori-
entação, de compreensão, de mobilidade, de locomoção e outras
limitações de ordem motora, possam realizar as atividades co-
tidianas e as propostas pelos educadores durante as aulas, e nos
períodos extraclasse, viabilizando assim sua efetiva participação
na escola;
5. Assegurar aos estudantes com transtorno do espectro autista,
o direito à acompanhante especializado (cuidador), desde que
comprovada sua necessidade, considerando que os estudantes
com transtorno do espectro autista devem ter oportunidade de
desenvolvimento pessoal e social, que considere suas
potencialidades, bem como não restrinja sua participação em
determinados ambientes e atividades com base na deficiência;
6. Criar um programa municipal de acessibilidade no âmbito da
Secretaria Municipal de Educação e implantar em todas as esco-
las municipais, urbanas e rurais para adequação arquitetônica,
com oferta de transporte acessível, disponibilização de material
didático acessível, recursos de tecnologia assistiva  até a vigên-
cia deste plano;
7. Promover e fomentar a articulação e maior interação entre a
educação especial e o ensino regular ofertada em salas de recur-
sos multifuncionais da própria escola ou em instituições
especializadas, inclusive inserindo os atendimentos no PPP da
escola, a partir da publicação deste plano;
8. fortalecer a articulação entre a Secretaria Municipal de Edu-
cação e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos para o acompanhamento e o monitoramento do aces-
so à escola por parte dos que utilizam o benefício de prestação
continuada, de maneira a garantir a ampliação do atendimento aos
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvi-
mento e altas habilidades ou superdotação na REMEP, a partir da
publicação deste plano;
9. Adquirir ou construir a sede própria para o Centro Educacional
Municipal de Atendimento a Deficientes Visuais de Resende –
CEDEVIR, e o Centro Municipal de Atendimento ao Autista de
Resende CEMEAR, no prazo de cinco anos, para atender toda
a demanda.
10. Firmar parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde e
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos,
entre outros, visando ao atendimento multiprofissional para
garantir a política municipal de inclusão, a partir da publicação
deste plano;
11. Estabelecer parceria com as secretarias de assistência social
e de saúde, associações e outras entidades, para realização de
um censo de pessoas com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação no Muni-
cípio, a fim de colher informações completas e fidedignas sobre
esta demanda desta população, com objetivo de identificar o
número daquelas que estão fora da escola;
12. Assegurar a continuidade do apoio técnico e financeiro às
instituições privadas sem fins lucrativos com atuação exclusiva
em educação especial, que realizem atendimentos de qualidade,
atestado em avaliação conduzida pelo Sistema Municipal de
Ensino;
13. Melhorar as condições de trabalho e perspectiva dos edu-
cadores, inclusive com incentivos financeiros, para todos que
atuam na educação especial;
14. Garantir a oferta da Educação Bilíngue em Língua Portuguesa
e Língua Brasileira de Sinais-Libras nas Escolas Municipais
Bilíngues e garantir o intérprete de libras nas Unidades Escolares,
conforme a demanda;
15. Assegurar, para atendimento do CEMEAR, que seja garan-
tido espaço adequado que atenda com qualidade a demanda, até
a construção ou aquisição da sede definitiva prevista neste plano;

ALFABETIZAÇÃO
Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do
3° ano do ensino fundamental.
Estratégias:
1. Assegurar parceria com o Conselho Tutelar, com o Ministério

Público e com o Juizado da Infância e Juventude, visando ao
atendimento de crianças e adolescentes em situação de risco e/
ou de conflito com a Lei, facilitando o estabelecimento de redes
de proteção;
2. Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos
anos iniciais do ensino fundamental, articulando-os com as es-
tratégias desenvolvidas na Educação Infantil;
3. Qualificar e valorizar os(as) professores(as) alfabetizadores
com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetiza-
ção plena de todas as crianças;
4. Ampliar e aprimorar instrumentos de avaliação municipal
periódicos e específicos para aferir a alfabetização das crianças,
aplicados a cada ano, implementando medidas pedagógicas para
alfabetizar todos os alunos e alunas até o final do terceiro ano do
ensino fundamental;
5. Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e
de práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetiza-
ção e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem
dos (as) alunos (as), consideradas as diversas abordagens
metodológicas e sua efetividade;
6. Promover e estimular a formação continuada de professores
(as) para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de
novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inova-
doras.
7. Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, conside-
rando as suas especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue
de pessoas surdas, respeitando o tempo necessário para sua
aprendizagem.
8. Continuar parceria com Programa Nacional da Idade Certa –
PNAIC, para formação de professores da alfabetização, avalian-
do o progresso com professores e alunos.

EDUCAÇÃO INTEGRAL
Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo,
50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25%
dos(as) alunos(as) da educação básica.
Estratégias:
1. Oferecer Educação em tempo integral nas Escolas Públicas
Municipais, em caráter facultativo ou obrigatório aos alunos,
podendo o responsável legal optar por escola integral ou par-
cial, sendo obrigatória nas unidades escolares que aderirem ao
projeto específico elaborado pela Secretaria Municipal de Edu-
cação em conjunto com os profissionais de educação da rede
municipal de ensino;
2. Promover, com apoio da União e outros órgãos de fomento,
a oferta de educação básica, naquilo que compete ao município,
em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento
pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esporti-
vas, ampliando o tempo de permanência do aluno na escola, que
deverá contemplar, no mínimo, uma jornada diária de 07(sete)
horas de efetivo trabalho escolar, devendo a escola optar pela
jornada a ser adotada, tendo em vista o seu Projeto Político
Pedagógico;
3. Implantar, gradativamente, a educação em tempo integral de
acordo com a realidade de cada unidade escolar, observando a
previsão no plano plurianual e, na proposta orçamentária do
governo, as características e necessidades da demanda escolar
a ser atendida, de acordo com o cronograma de metas a seguir:
I – 20% das Unidades Escolares até 2016;
II – 30% das Unidades Escolares até 2018;
III – 40% das Unidades Escolares até 2020;
IV – 50% das Unidades Escolares com percentual de 25% dos
alunos matriculados até 2024.
4. Ofertar a Educação em tempo integral, nas escolas da Rede
Pública Municipal, que deverão atender os seguintes critérios:
I – intenção expressa da comunidade escolar, ouvido o Conse-
lho Escolar;
II – espaço físico compatível com o número de alunos, salas de
aula e espaços alternativos para o desenvolvimento de ativida-
des e para o desenvolvimento de atividades em período integral.
5. Construir, novas unidades escolares ou adequar os prédios de
unidades escolares existentes, que deverão prever a estrutura
necessária para estabelecer-se a proposta de Educação Integral;
6. Oferecer o currículo da escola pública de educação em tempo
integral, que deverá ser entendido como eixo organizador e
dinamizador de ações desenvolvidas de forma interdisciplinar
e contextualizada, de modo a constituir uma unidade de atividade
curricular integrada e organizada a partir do Projeto Político
Pedagógico;
7. Elaborar projeto arquitetônico, com base na proposta Peda-
gógica, que deverá ser planejado por uma equipe composta por:
pedagogos, corpo técnico do administrativo, supervisores
educacionais da SME, engenheiro, arquiteto, membros do
Conselho Municipal de Educação e ambientalistas;
8. Fomentar e viabilizar a articulação da Unidade Escolar com os
diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e com
equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliote-
cas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários;
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9. Orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei
no 12.101, de 27 de novembro de 2009, em atividades de ampli-
ação da jornada escolar de alunos das escolas da rede pública de
educação básica, de forma concomitante e em articulação com
a rede pública de ensino;
10. Atender as escolas do campo na oferta de educação em
tempo integral, com base em consulta prévia de interesse da
comunidade, considerando-se as peculiaridades locais;
11. Constituir, na Secretaria Municipal de Educação, uma Comis-
são Municipal de Educação Integral para promover a implanta-
ção, a implementação e o acompanhamento da educação integral
em tempo integral;
12. Admitir profissionais que atuarão nas Unidades Escolares,
através de concurso público, em edital específico a ser criado
em conjunto com a Comissão Municipal de Educação Integral
e com Conselho Municipal de Educação;
13. Garantir formação continuada específica a todos os profissi-
onais que atuam nas unidades escolares que ofereçam educação
integral.
14. Garantir a educação em tempo integral para pessoas com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 17
(dezessete) anos, assegurando atendimento educacional espe-
cializado complementar e suplementar ofertado em salas de
recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições
especializadas;
15. Regulamentar, através de legislação específica, os profissi-
onais que atuam na Educação Integral, com jornada de 40 horas.

APRENDIZADO ADEQUADO NA IDADE CERTA/
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA/IDEB

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as
etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da apren-
dizagem de modo a atingir as seguintes médias para o Ideb:

Estratégias:
1. Utilizar os indicadores do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica, a fim de assegurar a elevação progressiva do
nível de desempenho dos alunos;
2. Criar mecanismos para evitar a sobreposição de avaliações
externas já existentes com avaliações do município;
3. Garantir a transparência na realização das avaliações do mu-
nicípio e divulgação dos seus resultados, com definição de
comissão de professores da REMEP para o acompanhamento;
4. Estabelecer e implantar diretrizes pedagógicas para a educa-
ção básica, em consonância com a base nacional comum dos
currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desen-
volvimento dos(as) alunos(as) para cada ano do ensino funda
mental e médio, respeitada a diversidade regional, e local;
5. Assegurar que, até o último ano de vigência deste Plano, 100%
dos (as) estudantes do ensino fundamental tenham alcançado
nível suficiente de aprendizado e 80%, pelo menos o nível
desejável, em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem;
6. Fomentar processo contínuo de autoavaliação das escolas de
educação básica, analisando as dimensões a serem fortalecidas,
destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a
melhoria contínua da qualidade educacional, a formação conti-
nuada dos(as) profissionais da educação e aprimoramento da
gestão democrática;
7. Formalizar e executar os planos de ações articuladas dando
cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a educa-
ção básica pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro
voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de pro-
fessores e professoras e profissionais de serviços e apoio esco-
lares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagó-
gicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede
escolar;
ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO DE 18 A 29

ANOS
Meta 8: contribuir para elevar a escolaridade média da população
de 18 a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de
estudo, no último ano de vigência deste Plano, para as popula-
ções do campo, da localidade de menor escolaridade do muni-
cípio, dos mais pobres e dos negros, a fim de igualar a escola-
ridade média deste público declarados no Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Estratégias:
1. Contribuir para criação de programas e tecnologias de corre-
ção de fluxo, para acompanhamento pedagógico individualiza-

do e para recuperação e progressão parcial, bem como atender
estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as
especificidades dos segmentos populacionais considerados;
2. Estimular a implantação de programas de educação de jovens
e adultos para os segmentos populacionais considerados, que
estejam fora da escola e com defasagem idade-série, associados
a outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização,
após a alfabetização inicial;
3. Garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão
do ensino fundamental a fim de que as instituições do ensino
médio acolham os alunos egressos;
4. Colaborar na expansão da oferta gratuita de educação profis-
sional técnica por parte das entidades públicas e privadas de
serviço social e de formação profissional, vinculadas ao merca-
do de trabalho, de forma concomitante ao ensino ofertado na
rede escolar pública, para os segmentos populacionais conside-
rados;
5. Promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência
social, o acompanhamento e o monitoramento do acesso à
escola específicos para os segmentos populacionais considera-
dos na meta.
6. Identificar motivos de evasão e colaborar para a garantia de
frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a
ampliação do atendimento desses(as) estudantes na rede pública
regular de ensino;
7. Promover busca ativa de jovens fora da escola, pertencentes
aos segmentos populacionais considerados, em parceria com as
áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude.

ALFABETIZAÇÃO E ALFABETISMO FUNCIONAL DE
JOVENS E ADULTOS

Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com quinze
anos ou mais para 93,5% até 2015 e, até o final da vigência deste
Plano, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa
de analfabetismo funcional.
Estratégias:
1. Erradicar o analfabetismo absoluto no município até o fim da
vigência deste Plano, assumindo uma postura de permanente
convocação para o alcance dessa meta;
2. Assegurar a oferta da Educação de Jovens e Adultos (EJA) a
todos os que não tiveram acesso à Educação Básica na idade
própria, priorizando a formação dos cidadãos, com horários
alternativos, projetos inovadores e educadores com formação
regular e capacitação específica;
3. Ampliar o acesso ao Ensino Fundamental para os egressos de
programas de alfabetização, e garantir o acesso a exames de
reclassificação e de certificação da aprendizagem;
4. Promover chamadas públicas regulares para educação de
jovens e adultos com mais de 15 anos de idade;
5. Buscar qualidade na EJA a ser ofertada pelo Poder Público
Municipal e Estadual em todos os turnos;
6. Ofertar EJA nos locais onde existam maiores demandas de
jovens e adultos com a escolaridade incompleta;
7. Estabelecer parceria com as Secretarias de Saúde, Assistência
Social, Segurança, Esportes, Cultura e outras instituições públi-
cas e particulares para oferta de atendimento específico no de-
correr da vigência do Plano Municipal de Educação para estu-
dantes da educação de jovens e adultos;
8. Ampliar e fortalecer a oferta da Educação de Jovens e Adultos
via parcerias interinstitucionais e com a sociedade civil, de
modo a garantir continuidade e ampliação do Programa Brasil
Alfabetizado para atender a demanda de alfabetização de jovens
e adultos;
9. Disponibilizar espaços de escolas públicas para a alfabetiza-
ção e educação de jovens e adultos;
10. Estabelecer parcerias com instituições privadas para a alfa-
betização e educação de jovens e adultos;
11. Mapear os analfabetos, jovens e adultos fora da escola, do
município.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação
de jovens e adultos, nos anos finais do Ensino Fundamental e no
ensino médio, na forma integrada à educação profissional.
Estratégias:
1. Adequar o currículo às especificidades da EJA, sem empobre-
cimento dos conteúdos epistemológicos, metodológicos e
políticos fundamentais para o desenvolvimento intelectual, pro-
fissional e de cidadania;
2. Estabelecer parcerias com instituições de Educação Profissi-
onal, públicas e privadas, visando à formação inicial e continuada
de trabalhadores, objetivando a elevação do seu nível de esco-
laridade;
3. Ampliar a integração da Educação de Jovens e Adultos com
a educação profissional em cursos planejados conforme a vo-
cação da região, inclusive com modalidade de ensino a distância;
4. Criar programa municipal de reestruturação e aquisição de
equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de

escolas públicas que atuam na Educação de Jovens e Adultos,
inclusive as Escolas integradas à educação profissional;
5. Priorizar aulas de Informática no currículo da EJA, objetivando
a inclusão digital e preparação para o mundo do trabalho;
6. Estruturar a Coordenação da EJA para realizar, de modo per-
manente, pesquisas, estudos e orientar professores e escolas
para novas possibilidades de desenvolvimento do currículo
desta modalidade de ensino;
7. Ampliar a produção de material didático, o desenvolvimento
de currículos e metodologias específicas para a formação con-
tinuada de docentes da rede pública municipal que atuam na
Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissio-
nal;
8. Institucionalizar e ampliar o programa municipal de assistência
ao estudante, compreendendo ações de assistência social e de
apoio psicopedagógico, que contribuam para garantir o acesso,
a permanência, a aprendizagem e a conclusão da Educação de
Jovens e Adultos;
9. Elaborar plano pedagógico nas escolas de EJA que contem-
plem a realidade local, colocando o aluno em contato com a
comunidade, estabelecendo, assim, o perfil dos educandos e
suas reais necessidades;
10. Fomentar a diversificação curricular do ensino médio para
jovens e adultos, integrando a formação à preparação para o
mundo do trabalho e promovendo a inter-relação entre teoria e
prática nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia, da cultura
e da cidadania;
11. Organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às
características de jovens e adultos por meio de equipamentos e
laboratórios, produção de material didático específico e forma-
ção continuada de professores;
12. Propiciar a estudantes e professores de EJA oportunidades
para que se informem e discutam questões relacionadas à
empregabilidade, às oportunidades e aos modos de vida com os
quais convivem na cidade;
13. Prever a implementação de metodologia para que o Ensino
de Jovens e Adultos seja desenvolvido por áreas de conheci-
mento;
14. Garantir material didático adequado à EJA definidos pela
escola e professores, de acordo com Programa Nacional do
Livro Didático - PNLD;
15. Ofertar cursos de formação inicial e continuada para os
professores, incluindo capacitação para o uso das novas
tecnologias nas práticas da EJA;
16. Garantir formação específica aos professores que trabalham
na Educação de Jovens e Adultos com alunos deficientes, bus-
cando novas formas de ensinar, respeitando o perfil do aluno;
17. Garantir atendimento educacional especializado, nas salas de
recursos, aos jovens e adultos com deficiências;
18.  Favorecer a formação de professores para a EJA
profissionalizante, que inclua intercâmbio com professores de
instituições públicas e privadas de formação profissional;
19. Garantir aos alunos de EJA das escolas públicas o acesso aos
programas suplementares de merenda e transporte escolar;
20. Buscar o apoio das empresas no incentivo aos trabalhadores
jovens e adultos a retomarem e continuarem seus estudos;
21. Garantir que as aulas de educação física sejam ministradas
somente por profissionais habilitados e credenciados por seus
respectivos conselhos;
22. Planejar e executar a Educação Municipal, incluindo as es-
tratégias metodológicas do conteúdo curricular e o material
didático, em consonância com o Plano Nacional de Educação
e com os valores morais da família, descritas no Artigo 226 da
Constituição Federal.
23. Efetivar gradativamente a transferência do Ensino Médio
Profissional, mantido pelo Município, para o Sistema Federal ou
Estadual de Ensino, conforme legislação vigente, no prazo de
05 anos.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Meta 11: contribuir na ampliação das matrículas da educação
profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da
oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público.
Estratégias:
1. Apoiar a implementação de escola técnica, estabelecendo
parcerias entre as esferas Federal, Estadual, Municipal e Iniciativa
Privada;
2. Viabilizar parcerias entre Município, Estado, União e iniciativa
privada, para promover cursos de certificação, estágios e pri-
meiro emprego para os alunos dos cursos profissionalizantes da
rede pública;
3. Buscar meios de garantir diversidade de campus de estágio nas
escolas de Resende e bolsa-auxílio para alunos de cursos
profissionalizantes, inclusive de formação de professores;
4.  Estabelecer parceria visando assegurar professores
especializados, recursos materiais e funcionários capacitados,
necessários à manutenção da qualidade dos cursos
profissionalizantes oferecidos pela rede pública do município de

IDEB                          2015 2017 2019 2021
Anos iniciais do
Ensino Fundamental   5,2   5,5   5,7   6,0
Anos finais do
Ensino Fundamental   4,7   5,0   5,2   5,5

Ensino Médio                4,3   4,7   5,0   5,2
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Resende;
5. Divulgar sistematicamente a oferta dos cursos de Educação
Profissional existentes no Município de Resende;
6. Estimular o acesso a cursos ou atividades de formação pro-
fissional oferecidas na REMEP, para alunos com deficiência,
provendo recursos necessários à aprendizagem;
7. Priorizar os procedimentos para a transferência dos cursos de
educação profissional de Nível Técnico, existentes na REMEP
para a esfera pública competente, visando à ampliação da oferta,
no prazo de cinco anos, sem prejuízo da conclusão das turmas
ainda em andamento.
8. Sugerir e estimular as instituições de ensino do município à
criação de cursos profissionalizantes de nível médio, destinados
à formação de profissionais para as áreas de apoio administrativo,
multimeios e manutenção de infraestrutura escolar, alimentação
escolar e outras áreas que a realidade demonstrar serem neces-
sárias;

EDUCAÇÃO SUPERIOR
Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior
para 50% e a taxa líquida para 33% da população de dezoito a vinte
e quatro anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para,
pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público.
Estratégias:
1. Estabelecer parcerias com os Poderes Públicos e com a
Iniciativa Privada, até o final da vigência deste Plano, objetivando
o alcance das metas previstas;
2. Manter atualizado, após a publicação deste Plano, o perfil
socioeconômico, cultural, educacional, tecnológico, ambiental
e turístico do Município e circunvizinhança, através de parcerias
com as Secretarias Municipais, Estaduais e Instituições de Edu-
cação Superior, visando à oferta de cursos de graduação, pós-
graduação nas suas modalidades que atendam às necessidades
dessa região;
3. Estabelecer e manter parcerias com os Poderes Públicos e
Instituições Privadas, para a expansão da Educação Superior a
Distância na região;
4. Estabelecer parcerias e sensibilizar as Instituições de Educa-
ção Superior no âmbito de pesquisas acadêmicas, na graduação
e pós-graduação, através de políticas de fomento e outras inici-
ativas, voltadas a atender as necessidades do município;
5. Incentivar a atuação de entidades representativas da Educação
nos Conselhos das Instituições de Educação Superior, visando
o retorno à sociedade do resultado dos estudos, pesquisas e do
ensino;
6. Incentivar políticas públicas para execução de estágios ou
ações nas unidades escolares, em concordância com seu pro-
jeto político-pedagógico, ou em outros ambientes não escola-
res, conforme legislação vigente, visando à formação integral
dos universitários;
7. Criar e ampliar parcerias entre escolas e outras instituições
públicas e privadas, para implementação de projetos de estágio
e outros;
8. Elaborar, no prazo de 01(um) ano, um plano de ação, em
parceria entre o Poder Público Municipal, as Instituições de
Educação Superior e outros órgãos públicos e privados, favo-
recendo a inclusão nesse nível de ensino dos alunos com defi-
ciências;
9. Estabelecer diálogo permanente com as Instituições de Edu-
cação Superior, para estudo e análise da qualidade da Educação
Básica do Município, possibilitando maior conhecimento da
realidade, adequando o currículo proposto à formação dos pro-
fissionais da educação que atuam no Município;
10. Incentivar ações que divulguem, na Educação Básica, as
diferentes modalidades, oportunidades educacionais e profissi-
onais oferecidas pelas Instituições da Educação Superior no
município;
11. Buscar a ampliação da oferta de cursos e de vagas nas
Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior da região
para atendimento da demanda existente;
12. Estimular as instituições superiores a implantarem, nas esco-
las públicas, núcleos de formação universitária como campus de
estágio com acompanhamento permanente;
13. Incentivar as instituições de ensino superior a desenvolver
projetos de extensão junto às comunidades;
14. Criar sistemas de informações sobre as profissões de nível
superiores existentes, para difusão junto aos jovens da Educação
Básica, incluindo também as formas de acesso, com o objetivo
de incentivá-los na continuidade dos estudos.

TITULAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR

Meta 13: incentivar a melhoria da qualidade da educação supe-
rior, na ampliação da proporção de mestres e doutores do corpo
docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educa-
ção superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% douto-
res.
Estratégias:
1. Induzir processo contínuo de autoavaliação das instituições

de educação superior, fortalecendo a participação das comis-
sões próprias de avaliação, bem como a aplicação de instrumen-
tos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas,
destacando-se a qualificação e a dedicação do corpo docente;
2. Promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia
e licenciaturas, por meio da aplicação de instrumento próprio de
avaliação aprovado pela Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior (Conaes), integrando-os às demandas e
necessidades das redes de educação básica, de modo a permitir
aos graduandos a aquisição das qualificações necessárias a
conduzir o processo pedagógico de seus futuros
alunos(as),combinando formação geral e específica com a prá-
tica didática, além da educação para as relações étnico-raciais, a
diversidade e as necessidades das pessoas com deficiência;
3. Elevar o padrão de qualidade das universidades, direcionando
sua atividade, de modo que realizem, efetivamente, pesquisa
institucionalizada, articulada a programas de pós-graduação stricto
sensu;
4. Fomentar a formação de consórcios entre instituições públi-
cas de educação superior, com vistas a potencializar a atuação
regional, inclusive por meio de plano de desenvolvimento
institucional integrado, assegurando maior visibilidade nacional
e internacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão;

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
Meta 14: contribuir na elevação gradual do número de matrícu-
las na pós-graduação stricto sensu, em 25% do percentual esta-
tístico em atuação nas instituições de ensino superior no muni-
cípio.
Estratégias:
1. Colaborar na expansão do financiamento da pós-graduação
stricto sensu por meio das agências oficiais de fomento;
2. Contribuir na expansão da oferta de cursos de pós-graduação
stricto sensu, utilizando inclusive metodologias, recursos e
tecnologias de educação a distância;
3. Estudar e apoiar ações para reduzir as desigualdades étnico-
raciais e regionais e para favorecer o acesso das populações do
campo a programas de mestrado e doutorado;
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA

EDUCAÇÃO BÁSICA EM NÍVEL SUPERIOR
Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os
estados, o Distrito Federal e os municípios, no prazo de um ano
de vigência deste Plano, política nacional de formação dos
profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do
caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
assegurado que todos os professores e as professoras da edu-
cação básica possuam formação específica de nível superior,
obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que
atuam.
Estratégias:
1. Incentivar a formação de nível superior a todos os profissio-
nais que trabalham na Educação durante a vigência deste Plano;
2. Ofertar, divulgar e incentivar a participação dos Profissionais
da Educação em cursos de interesses específicos, na modalidade
de Educação a Distância;
3. Traçar um plano estratégico e diagnóstico das necessidades
de formação dos Profissionais da Educação, e da capacidade de
atendimento por parte de instituições públicas e comunitárias de
educação superior existentes nos estados e municípios;
4. Atuar, em consonância com o plano estratégico e diagnósti-
co, de acordo com o item anterior, na definição de obrigações
recíprocas entre os partícipes;
5. Implementar programas específicos para formação de profis-
sionais da educação para as escolas do campo, de comunidades
indígenas e educação especial, durante a vigência deste plano;
6. Valorizar, divulgar e implementar boas práticas de ensino dos
profissionais da educação adquiridas em formação de nível médio
e superior, visando ao trabalho sistemático de articulação entre
a formação acadêmica e as demandas da educação básica, durante
a vigência deste plano;
7. Valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de
formação de nível médio e superior dos profissionais da educa-
ção, visando ao trabalho sistemático de articulação entre a for-
mação acadêmica e as demandas da educação básica;
8. implementar cursos e programas especiais para assegurar
formação específica na educação superior, nas respectivas áreas
de atuação, aos docentes com formação de nível médio na
modalidade normal, não licenciados ou licenciados em área
diversa da de atuação docente, em efetivo exercício.
9. Fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio nas áreas
de atuação dos (as) profissionais da educação, de outros seg-
mentos que não os do magistério.

FORMAÇÃO CONTINUADA E PÓS GRADUAÇÃO DE
PROFESSORES

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% dos profes-
sores da educação básica, até o último ano de vigência deste
Plano e garantir a todos(as) os(as) profissionais da educação
básica formação continuada nas áreas ligadas à educação, con-

siderando as necessidades, demandas e contextualizações dos
sistemas de ensino.
Estratégias:
1. Realizar, em regime de colaboração, o planejamento estraté-
gico para dimensionamento da demanda por formação continu-
ada e fomentar a respectiva oferta por parte das instituições
públicas de educação superior, de forma orgânica e articulada às
políticas de formação dos estados e dos municípios;
2. Ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação
dos professores e das professoras da educação básica, apoiando
as IES à disponibilização gratuita de materiais didáticos e peda-
gógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessí-
vel;
3. Divulgar em parcerias com as IES, ampliação de oferta de
bolsas de estudo para pós-graduação dos professores e das
professoras e demais profissionais da educação básica;
4. Fortalecer a formação dos professores e das professoras das
escolas públicas de educação básica;
5. Estimular o acesso e a permanência de professores a progra-
mas de pós-graduação em suas modalidades nas instituições de
ensino públicas e privadas;
6. Incentivar as políticas existentes de apoio aos estudos, forma-
ção continuada específica e de pós-graduação (lato sensu e
stricto sensu) para os profissionais da educação;
7. Definir as políticas públicas voltadas à formação continuada
de Profissionais da Educação mediante parceria e convênios
com as Instituições de Ensino Superior – IES;
8. Garantir formação continuada aos gestores das Unidades
Escolares da REMEP;
9. Oferecer e estimular, de acordo com a demanda dos profissi-
onais da Rede Municipal de Educação, cursos de LIBRAS e
BRAILE;
10. Fortalecer a formação de todos os profissionais da Educação,
em consonância com a legislação vigente.

VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR E PROFISSIONAIS
DO MAGISTÉRIO

Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério das redes
públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento
médio ao dos(as) demais profissionais com escolaridade equi-
valente, até o final do sexto ano de vigência deste Plano.
Estratégias:
1. Definir política que favoreça o trabalho do Profissional da
Educação em uma única escola, para facilitar o processo de
educação dos alunos e vínculo profissional com a comunidade
onde trabalha;
2. Garantir nas unidades escolares espaços físicos apropriados
para o trabalho pedagógico, com mobiliário adequado às faixas
etárias e aos alunos com deficiência, a fim de aprimorar a quali-
dade da educação, sendo que o quantitativo de alunos por turma
deverá ser definido de acordo com o que é previsto em legis-
lação;
3. Implantar, em parceria com a Secretaria de Saúde e outras
secretarias afins, programas preventivos de doenças
ocupacionais; Estratégia veio da antiga Meta 12
4. Proporcionar atendimento de saúde aos Profissionais da
Educação, em parceria com a Secretaria de Saúde e afins, para
combate ao estresse e demais doenças adquiridas durante o
exercício de suas funções profissionais, de caráter físico, psíqui-
co e emocional;
5. Buscar convênio com planos de saúde empresarial para os
Profissionais da Educação e seus dependentes, no prazo de, no
máximo, 01 ano, a partir da vigência deste Plano;
6. Garantir condições de trabalho adequadas aos Profissionais da
Educação com deficiências;
7. Valorizar e divulgar as boas práticas do trabalho docente em
todas as Unidades Escolares da REMEP e perante a sociedade;
8. Instituir prêmio anual para os Profissionais da Educação da
REMEP que se destaquem na função, por meio de ações inova-
doras, visando à melhoria da qualidade da Educação Pública
Municipal, com critérios previamente estabelecidos, em parce-
ria com as entidades representativas de classes;
9. Incentivar os Profissionais da Educação à publicação de tra-
balho de pesquisa, livro didático, técnico-científico ou de expe-
riências de sucesso.
10. Prover a escola de acervo bibliográfico, com livros de
literatura, textos científicos, obras básicas de referência e livros
didático-pedagógicos, de apoio ao professor, a partir da aprova-
ção deste Plano;
11. Estimular, com apoio financeiro, a participação dos Profis-
sionais da Educação em eventos culturais, tais como cinemas,
espetáculos, teatro, exposições, etc;
12. Garantir orientação judicial para a proteção da integridade
física e moral do Profissional da Educação no exercício de suas
funções na REMEP;
13. Propor avaliação externa abrangente que considere o pro-
cesso e as condições de trabalho, não somente o resultado final;
14. Apoiar o profissional da educação em sua formação integral,
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visando às instâncias profissional, emocional, cidadã e moral, em
conformidade com o VPE.
15. Garantir orientação jurídica para a proteção da integridade
física e moral do Profissional da Educação no exercício de suas
funções na REMEP.
16. Apoiar o profissional da educação em sua formação integral,
visando às instâncias de natureza profissional, emocional, cidadã
e moral, em conformidade com o departamento de Valorização
do Profissional da Educação – VPE;
17. Constituir, por iniciativa do Conselho Municipal de Educa-
ção - Cedur, até o final do primeiro ano de vigência deste PME,
fórum permanente, com representação da sociedade civil orga-
nizada e dos Profissionais da Educação;
18. Constituir como tarefa do fórum permanente o acompanha-
mento da evolução salarial por meio de indicadores da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), periodicamente
divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE);
19. Implementar plano de carreira para os(as) profissionais do
magistério da rede pública municipal da educação básica - REMEP,
observados os critérios estabelecidos na Lei Federal nº 11.738,
de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimen-
to da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar;
20. Garantir, a jornada e condição de trabalho, a carreira, a
remuneração, a saúde, a segurança e a aposentadoria, a fim de
valorizar o papel do professor na sociedade;
21. Buscar parceria com a Secretaria de Saúde para atendimento
odontológico ambulatorial aos profissionais da educação da
REMEP.

PLANO DE CARREIRA
Meta 18: assegurar, no prazo de 02 (dois) anos, a existência de
Plano de Carreira, para os(as) profissionais da educação básica
pública do sistema municipal de ensino, tomando como referên-
cia o piso salarial nacional profissional, nos termos do inciso VIII
do art. 206 da Constituição Federal.
Estratégias:
1. Cumprir as determinações estabelecidas na Lei Federal nº
11.738/2008 e suas alterações – Lei do Piso Nacional e as leis
municipais que tratam desse assunto, regulamentando a distribui-
ção da carga horária do professor;
2. Garantir aos professores 1/3 da jornada de trabalho dedicado
à formação continuada, atendimentos aos pais e atividades de
preparo de aula, conforme a Lei Federal nº 11.738/2008; Estra-
tégia veio da antiga Meta 12;
3. Regulamentar, no prazo máximo de 01 ano, e assegurar o
cumprimento das Leis Municipais nº 3.074/2014 (Estatuto do
Magistério e dos demais Profissionais da Educação) e nº 3.075/
2014 (Plano de Carreira e Remuneração do Magistério e dos
demais Profissionais da Educação);
4. Garantir agilidade e transparência nos processos de contratação
e designação para cargos vagos; Estratégia veio da antiga Meta
12;
5. definir parâmetros e diretrizes para a avaliação e qualificação
dos Profissionais da Educação, em parceria com as entidades
representativas de classe, que gerem resultados para melhoria
da Educação; Estratégia veio da antiga Meta 12;
6. Implantar política de melhoria das condições de trabalho e de
salários dos Profissionais da Educação para a valorização da
carreira e melhoria da qualidade da Educação; Estratégia veio da
antiga Meta 12;
7. Realizar concurso público de ingresso sempre que a vacância
dos cargos do Quadro Permanente da REMEP alcançar o
percentual de 10%, conforme estabelecido na Lei nº 3.074/2014
(Estatuto do Magistério e dos demais Profissionais da Educa-
ção);
8. Revisar, através de estudos, o Estatuto do Magistério e do
Plano de Carreira e Remuneração para todos os profissionais da
educação a cada 03 (três) anos;
9. Manter concurso de remoção, anualmente, para os Profissi-
onais da Educação da REMEP;
10. Garantir que todos os servidores da Administração Direta
que atuam na REMEP sejam, por meio de opção, pertencentes
ao lotaciograma do EDUCAR, no prazo de 01 ano a partir da
vigência deste Plano;
11. Garantir um prazo máximo de 90 (noventa) dias para deferir
ou indeferir os processos de auxílio formação, adicional de
qualificação, pós-graduação e outras vantagens pecuniárias;
12. Garantir o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a efetivação
dos pagamentos dos processos deferidos de auxílio formação,
adicional de qualificação, pós-graduação e outras vantagens
pecuniárias;
13.  Garantir aos profissionais da educação readaptados,
capacitação em sua nova função;
14. Garantir o início do ano letivo com o quadro completo de
Profissionais da Educação, a partir do ano de 2016;
15. Regulamentar, no prazo de 01 ano, a criação do Departamen-
to de Valorização do Profissional da Educação (VPE).

16. Incluir por meio de regulamentação específica a função de
psicólogo escolar.
17. Implantar na REMEP acompanhamento supervisionado dos
profissionais iniciantes, a fim de subsidiar, com base em avalia-
ção documentada, a decisão pela efetivação após o estágio
probatório;
18. Proporcionar, durante o período probatório, cursos de
aprofundamento de estudos na área de atuação do profissional
de educação, com destaque para as especificidades inerentes à
REMEP;
19. Garantir mecanismos para que se concretizem as licenças
remuneradas e incentivos para qualificação profissional, cons-
tantes no Estatuto e no Plano de Carreira e Remuneração espe-
cíficos;
20. Regulamentar a função do professor de informática educativa
da REMEP.

GESTÃO DEMOCRÁTICA
Meta 19: assegurar condições, no prazo de 02 (dois) anos, para
a efetivação da gestão democrática da educação, associada a
critérios técnicos e à consulta pública à comunidade escolar, no
âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico
do Município, Estados e da União para tanto.
Estratégias:
1. Assegurar a continuidade do Fórum Municipal de Educação,
em período bienal, com manutenção regular do Fórum Perma-
nente de Educação, visando ao acompanhamento da aprovação
e consolidação das propostas deste Plano, bem como a compo-
sição dos conselhos institucionais da Educação: CEDUR (Con-
selho Municipal de Educação), CACS-FUNDEB (Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB) e CAE (Con-
selho de Alimentação Escolar);
2. Garantir que o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e a Lei de Orçamento Anual (LOA), em
relação a programas, projetos, ações e orçamento para Educa-
ção, sejam elaborados com participação do CEDUR, CACS-
FUNDEB, CAE e Conselhos Escolares que estejam em confor-
midade com este PME;
3. Fortalecer os órgãos de controle social representados pelos
conselhos institucionais da Educação (CEDUR, CACS-FUNDEB
e CAE) para acompanharem a regularidade das licitações e
contratos vinculados à Educação;
4. Assegurar o cumprimento dos artigos 70 e 71 da LDB, que
definem os gastos admitidos como manutenção e desenvolvi-
mento do ensino e aqueles que não podem ser incluídos nessa
rubrica;
5. Valorizar os mecanismos que propiciem a participação popu-
lar na gestão dos recursos financeiros, com o objetivo de
monitorar a distribuição e aplicação desses recursos;
6. Assegurar que, a partir da aprovação deste Plano, seja discu-
tido e amplamente divulgado o Plano de Políticas Educacionais
da Rede Municipal de Ensino, com participação de toda a comu-
nidade escolar;
7. Promover maior integração entre as Secretarias Estadual e
Municipal de Educação, através de encontros entre os seus
profissionais, visando ao desenvolvimento de propostas co-
muns ao ensino público;
8. Fomentar a atuação do Conselho Escolar como forma de
participação democrática no processo educativo.
9. Garantir recursos nas Leis Orçamentárias para a construção de
novas escolas para atendimento à Educação Básica – Educação
Infantil e Ensino Fundamental, de acordo com a demanda, assim
como ampliação e reforma de Unidades Escolares, contemplan-
do as necessidades e especificidades dos alunos da REMEP;
10. Dar continuidade à política de descentralização, consolidan-
do a autonomia financeira das escolas, mediante repasse sistemá-
tico de recursos, de acordo com lei vigente, diretamente aos
estabelecimentos públicos municipais de ensino, a partir de
critérios objetivos e legislação específica, divulgados à comu-
nidade escolar e local;
11. Garantir o custeio permanente para renovação e ampliação
do acervo de livros e outros materiais educativos, manutenção
e adequação dos espaços físicos, materiais e equipamentos nas
unidades educacionais da REMEP;
12. Considerar, para o repasse de verbas, além do número e o
tempo de permanência dos alunos, as dimensões físicas e neces-
sidades específicas de cada unidade escolar da REMEP;
13. Estimar o custo para se alcançar cada uma das metas deste
Plano, permitindo seu acompanhamento e garantia de recursos
nas leis orçamentárias municipais;
14. Disponibilizar e divulgar regularmente os valores das verbas
para a Educação desde o início de cada ano letivo;
15. Tratar a informação sobre os gastos com Educação em
consonância com a Lei de Acesso à Informação (LAI) – Lei
Federal nº 12.527/2011;
16. Assegurar a autonomia os órgãos de fiscalização dos recur-
sos públicos da Educação, visando à regularidade dos mesmos
e apuração das possíveis irregularidades;

17. Impossibilitar à Secretaria Municipal de Educação, de modo
integral, inclusive financeiramente, a prática de ações sociais e
assistenciais;
18. Disponibilizar serviços de contabilidade, a fim de orientar os
conselhos escolares na administração dos recursos das unida-
des escolares da REMEP;
19. Organizar e manter atualizado o sistema de informações
estatísticas e de divulgação das avaliações e dos resultados das
ações político pedagógicas na Educação Básica da REMEP, a
partir da aprovação deste Plano;
20. Garantir a divulgação através do portal da Prefeitura na
Internet, no sítio da Educação e em outros instrumentos afins, da
agenda de reuniões e das deliberações dos Conselhos existentes
no Município, pertinentes à Educação (CEDUR, FUNDEB, CAE
e outros);
21. Garantir espaço para as organizações estudantis/grêmios,
visando à participação democrática, ao exercício da cidadania e
ao desenvolvimento de habilidades e competências sociais
necessárias ao mundo contemporâneo, conforme legislação
vigente;
22. Divulgar à comunidade escolar o Estatuto da Criança e do
Adolescente, em parceria com o Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar;
23. Revisar, a cada 03 (três) anos, o Regimento Escolar da Rede
Pública Municipal de Ensino;
24. Elaborar, através da Secretaria Municipal de Educação e do
Instituto da Educação de Resende, a planilha de custos aluno/ano,
por escola, incluindo nesse cálculo todos os fatores de custo/
investimento, para que a escola tenha um instrumento de acom-
panhamento financeiro que possibilite uma visão transparente de
sua gestão; e estabelecer mecanismos de atualização e divulga-
ção anual desta planilha para toda comunidade escolar e popu-
lação em geral;
25. Viabilizar e garantir, junto à administração pública municipal,
a presença de guarda municipal nas unidades escolares e seus
entornos;
26. Incentivar a criação de acervo, edição e reedição de materiais
bibliográficos (livros, artigos, periódicos, CD-ROM, e outros)
sobre o patrimônio histórico e cultural do Município de Resende,
em parceria com a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda,
a partir da aprovação deste Plano;
27. Incentivar que as unidades escolares da REMEP sejam espa-
ços de fomento à cultura, esporte e lazer para os alunos e
comunidade;
28. Instituir edital anual para o financiamento de projetos peda-
gógicos inovadores, que contemple especificamente os proje-
tos multidisciplinares e/ou interdisciplinares, que incentive o
trabalho docente e que valorize a didática plural e de articulação
entre as áreas do conhecimento;
29. Estimular na comunidade escolar o uso das Tecnologias de
Informação e Comunicação TIC, objetivando maior integração
e diálogo entre comunidade e escola,
30. Incentivar projetos que integrem a escola com a comunida-
de;
31. Promover eventos socioculturais educativos que possibi-
litem a mobilização social, de modo a melhorar a integração da
escola com a comunidade;
32. Considerar para a escolha dos diretores de escola, os crité-
rios estabelecidos na legislação municipal vigente;
33. Incentivar a constituição de fóruns permanentes de educa-
ção, com o intuito de participar das conferências municipais,
estaduais e distrital bem como efetuar o acompanhamento da
execução do Plano Nacional de Educação - PNE e do Plano
Municipal de Educação - PME;
34. Estimular a constituição, fortalecimento e acompanhamento
dos conselhos escolares e dos Conselhos do SISMEP, como
instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e
educacional, inclusive por meio de programas de formação de
conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento
autônomo;
35. Estimular a participação e a consulta de profissionais da
educação, alunos(as) e seus responsáveis na formulação do
projeto político-pedagógico;
36. Favorecer processos de autonomia pedagógica, administra-
tiva e de gestão financeira nos estabelecimentos de ensino, em
conformidade com a legislação em vigor;

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO
Meta 20: colaborar na ampliação do investimento público em
educação pública, em parceria com a União e Estado;
Estratégias:
1. Vincular as ações deste Plano Municipal de Educação às ações
do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), respeitando as Leis
Federais, Estaduais e Municipais de aplicação no Ensino.
2. Garantir os investimentos em favor da manutenção e desen-
volvimento do ensino público, à luz do padrão de qualidade
nacional;
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3. Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem,
nos termos do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, a transparência e o controle social
na utilização dos recursos públicos aplicados em educação,
especialmente a realização de audiências públicas, a criação de
portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos mem-
bros de conselhos de acompanhamento e controle social do
Fundeb;
4. Colaborar, oferecendo dados ao Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, para estudos
e acompanhamento regular dos investimentos e custos por
aluno da educação básica pública;
5. Implementar o Custo Aluno Qualidade (CAQ) como parâmetro
para o financiamento da educação de todas etapas e modalidades
da educação pública municipal, a partir do cálculo e do acompa-
nhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com
investimentos em qualificação e remuneração do pessoal do-
cente e dos demais profissionais da educação pública, em aqui-
sição, manutenção, construção e conservação de instalações e
equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material
didático-escolar, alimentação e transporte escolar;

EDUCAÇÃO DO CAMPO
Meta 21: Garantir a oferta de Educação Básica de qualidade nas
Escolas do Campo a todos os alunos que demandarem em locais
próximos de sua residência, universalizando esse atendimento.
Estratégias:
1. Ampliar o quadro de profissionais da Educação no Campo,
conforme necessidade e demanda de cada unidade escolar, em
harmonia com o Estatuto dos Profissionais da Educação do
Município de Resende;
2. Ampliar a jornada escolar para período integral, atendendo as
especificidades locais com oficinas e projetos socioeducativos,
assegurando a infraestrutura necessária para o funcionamento
das escolas até 2025;
3. Adequar as escolas da educação do campo de forma a atender
a demanda da Educação Infantil e Ensino Fundamental com todos
os requisitos pedagógicos e administrativos, a partir da aprova-
ção deste Plano;
4. Ampliar a oferta dos anos finais do Ensino Fundamental, de
acordo com a demanda, a partir da aprovação deste Plano;
5. Ampliar a oferta de Educação Ambiental, para todas as escolas
de Educação do Campo, respeitando as especificidades regio-
nais, garantindo a implantação da coleta seletiva de resíduos,
com a criação de PEV (Posto de Entrega Voluntária), a partir da
aprovação deste plano;
6. Garantir a Educação de Jovens e Adultos, podendo ser articu-
lado com a educação profissional, conforme a demanda, inclu-
indo transporte para os alunos da REMEP, a partir da aprovação
deste Plano;
7. Garantir nas Escolas de Educação do Campo as mesmas
condições de qualidade de acesso das escolas urbanas aos
equipamentos de comunicações, tecnológicos da informação e
pedagógicos, a partir da aprovação deste Plano;
8. Garantir o atendimento educacional especializado nas Escolas
de Educação do Campo, a fim de assegurar os devidos recursos
e serviços contemplados no PPP;
9. Ampliar as parcerias com as redes de atenção básica que
garantam atendimento odontológico, fonoaudiológico, psico-
lógico e outros afins para alunos da Educação do Campo;
10. Flexibilizar nas escolas da Educação do Campo a organiza-
ção do trabalho pedagógico, incluindo adequação do calendário
escolar, de acordo com a realidade local e com as condições
climáticas da região;
11. Melhorar as condições gerais de trabalho, inclusive com
incentivo financeiro para todos que atuam nas escolas do campo;
12. Buscar parcerias com escolas agrotécnicas e outras institui-
ções, para garantir Educação Profissional específica e perma-
nente para a população do campo, considerando as peculiarida-
des e potencialidades das atividades da região;
13. Melhorar as condições de infraestruturas das escolas, defi-
nindo e promovendo o alcance de padrões qualitativos de fun-
cionamento, incluindo estrutura física adequada, biblioteca, re-
cursos humanos e pedagógicos;
14. Ampliar parcerias com diversas secretarias municipais,
objetivando uma educação de qualidade;
15. Ampliar e garantir uma equipe multiprofissional itinerante
para a Educação do Campo: Supervisor Pedagógico, Orientador
Educacional, Professor para o Atendimento Educacional Espe-
cializado, Professor de Educação Física, Assistente Administra-
tivo, de acordo com a necessidade de cada Unidade Escolar,
com, no mínimo, um atendimento semanal;
16. Garantir transporte de qualidade para os profissionais da
Educação que atuam nas Escolas da Educação do Campo no seu
período de trabalho;
17. Garantir que as aulas de Educação Física sejam ministradas
somente por profissionais habilitados;
18. Garantir formação continuada específica para os profissio-

nais de educação que atuem na educação do campo;
19. Garantir oferta de reforço escolar para todo o ensino funda-
mental como ação complementar para o êxito no processo
ensino aprendizagem nas escolas de educação do campo, inde-
pendente do número de alunos;
20. Garantir para todos os alunos uniformes apropriados respei-
tando as especificidades locais.
21. Garantir concurso específico para profissionais da Educação
do Campo, inclusive para educação em tempo integral.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, TECNOLOGIA E INOVA-
ÇÕES NO ENSINO APRENDIZAGEM

Meta 22: Garantir a oferta e a ampliação de programas de Edu-
cação a Distância – EAD na REMEP, bem como a utilização de
outros recursos tecnológicos nas unidades da REMEP de forma
a prover o desenvolvimento de projetos inovadores que pos-
sam favorecer os resultados no processo ensino-aprendizagem.
Estratégias:
1. Manter a parceria com o Governo Federal, Estadual, outros
Municípios e Iniciativa Privada, para a ampliação e manutenção
das iniciativas de EAD e tecnológicas já existentes no Municí-
pio;
2. Ampliar parceria com o Governo Federal, Estadual e Institui-
ções de Educação Superior, públicas e privadas, visando à oferta
de cursos de formação continuada a distância aos Profissionais
da Educação que atuam na Educação Básica;
3. Colaborar com as medidas de manutenção dos padrões de
qualidade exigidos conforme as diretrizes e os referenciais do
CAPES/ INEP /MEC, e outros órgãos de fiscalização, propos-
tos para os Polos de EAD, existentes no Município;
4. Ampliar a integração do Município às ações dos Ministérios
da Educação, da Cultura, do Trabalho, da Ciência e Tecnologia,
das Comunicações e outras públicas ou privadas, para o desen-
volvimento da EAD no Município;
5. Estimular, no prazo da vigência desse Plano, a participação
dos jovens e adultos, inclusive da população do campo, e outros
segmentos da educação, em programas de EAD, com ênfase na
utilização dos canais tecnológicos;
6. Ampliar parcerias com o Ministério do Trabalho, Empresas,
Serviços Nacionais de Aprendizagem, Escolas Técnicas Fede-
rais e outras, para o desenvolvimento e difusão de programas de
formação profissional a distância;
7. Manter parcerias com Instituições de Educação Superior para
a formação de recursos humanos, a fim de atuarem na Educação
a Distância;
8. Ampliar a oferta de capacitação dos professores da REMEP
para o uso de tecnologias educacionais de inovação das práticas
pedagógicas;
9. Expandir a oferta de cursos de pós-graduação, utilizando
metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância,
inclusive por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil –
UAB e outras;
10. Possibilitar em todas as escolas da REMEP o acesso à
Internet, visando à instalação e continuidade de uma Rede Mu-
nicipal de Informações Gerenciais da Educação, que possa ser
acessada pela sociedade;
11. Aumentar a relação computadores/estudantes nas escolas da
REMEP, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias
da informação e da comunicação;
12. Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais e
garantir a sua permanente atualização para a utilização pedagó-
gica no ambiente escolar a todas as escolas da REMEP, bem
como ampliar os recursos já existentes;
13. Promover, através da EAD formação continuada para os
profissionais de educação da REMEP;
14. Viabilizar a implantação por meio de parceria com o MEC/
PROINFO, do NTM- Núcleo de Tecnologia Municipal em
Resende, que é o programa responsável por auxiliar as escolas
em todas as fases do processo de incorporação e uso pleno das
novas tecnologias, fornecendo apoio ao processo de planeja-
mento do projeto de tecnologia educacional das escolas, auxi-
liando na resolução de problemas técnicos e oferecendo asses-
soria pedagógica e capacitação para uso da tecnologia no pro-
cesso de ensino-aprendizagem;
15. Assegurar e ampliar o quadro de Professores de Informática/
Professor Multiplicador de tecnologia na REMEP, admitidos por
meio de concurso Público para atender as demandas do NTM
e projeto de tecnologia educacional das escolas;
16. Garantir a oferta adequada de técnicos de informática para
atender as demandas de suporte técnico do cotidiano da escola;
17. Estabelecer convênios com instituições públicas e privadas
de todos os níveis de ensino a fim de ofertar estágios na área de
tecnologia da informação nas escolas da REMEP;
18. Instalar equipamentos e laboratórios em quantidade, qualida-
de e condições de uso adequadas às atividades educativas da
REMEP;
19. Aprimorar e consolidar, nos próximos 02 (dois) anos, o
processo de informatização das escolas públicas municipais,

conectando-as em rede;
20. Prover recursos financeiros e materiais para que o NTM
(Núcleo Tecnológico Municipal) possa desenvolver ações
para a inserção das tecnologias educacionais nas escolas da
REMEP;
21. Assegurar que as Unidades Escolares da REMEP contempla-
das com os recursos tecnológicos zelem pelos mesmos e
gerenciem de forma adequada a utilização dos equipamentos;

EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Meta 23: promover uma educação para a sustentabilidade que
vise a formação nos alunos de uma cidadania mais consciente
sobre a situação de emergência planetária.
Estratégias:
1. Garantir obrigatoriedade do conteúdo da Educação Ambiental
como componente curricular, quer como tema/eixo transversal
ou como disciplina, em acordo com a política nacional de Edu-
cação Ambiental lei 9795/99 e PRONEA;
2. Formar agentes de desenvolvimento urbano sustentável para
trabalhar nas escolas, formando professores, alunos e articulan-
do atividades com o bairro e a comunidade local em ação
cooperativa da SME com as demais secretarias e órgãos que
tratam dessa temática;
3. Investir na formação especializada dos Profissionais da Edu-
cação;
4. Ofertar cursos de formação em Educação e Meio Ambiente
para todos os Profissionais da Educação;
5. Investir na formação de pais e educadores em ecopedagogia;
6.Estabelecer convênios entre as diversas secretarias munici-
pais e associações/cooperativa de catadores para possibilitar a
reciclagem de materiais nas escolas, promovendo a prática
educativa da coleta seletiva nas Unidades Escolares com colo-
cação de recipientes adequados para recolhimento do material;
7. Instituir prática escolar que oriente os alunos sobre o respeito,
a legislação e os direitos dos animais, formando cidadãos mais
preparados para uma vida integral, pacífica e solidária encorajan-
do e estimulando alunos a cultivar o sentimento de respeito, o
sentido de responsabilidade e preservação e a empatia natural
pelos animais, iniciando em tenra idade, a construção de novos
valores;
8. Transformar a escola em um ambiente saudável, envolvendo
seu entorno mais próximo em um ambiente voltado para a cons-
trução e melhoria da qualidade de vida;
9. Despertar desde a Educação Infantil a conscientização a res-
peito do meio ambiente e da importância da sua preservação
assim como da necessidade do reaproveitamento de resíduos,
mostrando que a reciclagem traz inúmeros benefícios para a
sociedade, com a redução do volume de resíduo enviado aos
aterros sanitários e ajuda a manter a cidade limpa, além de pro-
mover economia de matéria-prima;
10. Promover na escola e seu entorno atividades/projetos
interdisciplinares e de intervenção social com a temática da
Educação Ambiental: palestras de ética e educação ambiental,
rodas de conversa, campanhas de coleta seletiva e aproveita-
mento de resíduos, preservação do verde, uso correto e raci-
onal da água potável, gestão de resíduos com composteira,
substituição de materiais que degradam o meio ambiente, desper
dício de alimentos, higiene, poluição sonora;
11. Equipar e prover as Unidades Escolares da REMEP para
efetivação de projetos de Educação Ambiental, considerando:
descarte seletivo, coleta seletiva, redução, reaproveitamento,
reciclagem de resíduos sólidos e outras demandas;
12. Garantir práticas e vivências que facilitem o desenvolvimen-
to integral do educando e a criação de espaços para a
sensibilização com o meio em que vive, no intuito de contribuir
para um maior respeito à natureza, fortalecendo o bem estar da
própria comunidade;
13. Incentivar as Unidades Escolares a desenvolverem projetos
ambientais que  integrem toda equipe escolar e onde haja a prática
cotidiana dos mesmos;
14. Incentivar a criação e manutenção de hortas comunitárias nas
Unidades Escolares articulando a prática do cultivo com a prática
pedagógica, envolvendo a comunidade escolar, como forma de
inclusão e maior socialização de hábitos alimentares e de higi-
ene;
15. Estimular as escolas a utilizar os recursos financeiros e
humanos, para projetos e estudos de campo para alunos e Pro-
fissionais da Educação;
16. Incentivar a implantação da Agenda 21 escolar em todas as
Unidades escolares do Município;
17. Ampliar programas e consumo sustentável dos recursos
naturais nas Unidades Escolares da REMEP para outras frentes:
energia elétrica, recicláveis e outros;
18. Empreender esforços para que até 2025 as Unidades Esco-
lares, sejam adequadas às normas CONAMA, ISO 14000 de
energia limpa e que todas as obras, a partir deste Plano, sejam
previstas com os requisitos da certificação ambiental: sensor de
presença em todos os ambientes, torneiras com temporizador,
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válvulas sanitárias com caixa mínima, placas de energia solar, cisternas para captação de água de
chuva, etc;
19. Ampliar as áreas destinadas a jardins, bosques e afins, nos espaços das Unidades Escolares;
20.Estabelecer convênios e parcerias entre secretarias para possibilitar a arborização dos espaços
escolares com assessorias e projetos de jardinagem;
21. Garantir efetiva atuação das autoridades governamentais para diminuir o impacto ambiental,
com investimento do governo, via projetos educativos nas Unidades Escolares para sensibilização
de alunos e familiares, oferecendo informações e recursos de coleta seletiva em todos os bairros.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME
Meta 24: organizar o sistema de acompanhamento, monitoramento e avaliação do Plano Municipal
de Educação de Resende.
Estratégias:
1. Constituir e nomear, a partir de Decreto Municipal, a Comissão de Acompanhamento e Avaliação
do Plano Municipal de Educação, representada pelo Conselho Municipal de Educação, Secretaria
Municipal de Educação, Instituto da Educação de Resende, Conselhos Escolares, Entidades
Estudantis e de Classe dos Profissionais da Educação, com representação de 01(um) titular e 01(um)
suplente de cada entidade, a serem nomeados, no prazo de 30(trinta) dias, e com 90(noventa) dias
para elaboração de seu Regimento Interno;
2. Acompanhar e avaliar, por meio da Comissão, o desenvolvimento do Plano Municipal de
Educação, e propor, se necessárias, adaptações e medidas corretivas, conforme a realidade, a fim
de garantir segurança no prosseguimento das ações ao longo do tempo e nas diversas circuns-
tâncias em que se desenvolverá;
3. Utilizar dados e análises qualitativas e quantitativas fornecidos pelo sistema de avaliação operado
pelo Ministério da Educação, nos diferentes níveis, para melhor desempenho das atribuições da
Comissão;
4. Realizar avaliação ao final de cada ano, com o envolvimento de diferentes segmentos da
educação e da sociedade, e elaborar o respectivo relatório sobre o desenvolvimento do PME,
contendo análise das metas alcançadas e os problemas evidenciados, com as devidas propostas
de solução, o qual será encaminhado à Administração Municipal para a tomada das providências
necessárias e divulgação devida;
5. Elaborar relatório geral até 28 de março de 2025, relacionando as metas alcançadas, as metas
que, embora desenvolvidas, não atingiram a totalidade dos objetivos, e aquelas que não foram
objeto de ação no município, de forma a mapear a situação da Educação Municipal e ser amplamente
divulgado pela Administração Pública.

LEI Nº 3.329 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017
EMENTA: ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 3.304/2017.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RESENDE faz saber que a Câmara Municipal de Resende, no
Estado do Rio de Janeiro, APROVOU, e no uso de suas atribuições legais e constitucionais,
sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica criado parágrafo terceiro ao artigo 2º, da Lei Municipal n.º 3.304, de 12 de setembro
de 2017, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 2°. Os aplicativos credenciados deverão ser previamente configurados pela empresa
desenvolvedora, com o cadastro de todos os pontos de taxi localizados em Resende, bem como,
de todos os veículos e taxistas com autorização vigente.
§ 1º. ...
§ 2º. ...
§ 3º. Poderá o Poder Executivo desenvolver aplicativos para essa finalidade, ou, em caso de
inviabilidade técnico/financeira, firmar convênio com entes públicos nesse sentido, ou mesmo
contratar empresa para essa finalidade.”
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

LEI Nº 3.330, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017.
EMENTA: DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DA LEI 2.521 DE 26 AGOSTO DE 2005, QUE
DISPÕE SOBRE O PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL NO MUNICÍPIO DE
RESENDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RESENDE faz saber que a Câmara Municipal de Resende, no
Estado do Rio de Janeiro, APROVOU, e no uso de suas atribuições legais e constitucionais,
sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica revogada a Lei Municipal nº. 2.521 de 26 de agosto de 2005, a qual dispõe sobre o
Programa Farmácia Popular do Brasil no Município de Resende, em virtude do fechamento da
Unidade por decisão da União Federal.
Parágrafo único: Com a revogação da referida Lei a Unidade Resende torna-se extinta e seu
funcionamento definitivamente desabilitado.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

LEI Nº 3.331 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017.
EMENTA: Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o BANCO DO
BRASIL S.A., e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RESENDE faz saber que a Câmara Municipal de Resende, no
Estado do Rio de Janeiro, APROVOU, e no uso de suas atribuições legais e constitucionais,
sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito junto ao Banco do
Brasil S.A., até o valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), nos termos da Resolução
CMN nº 4.563, de 31.03.2017 e suas alterações, destinados a infraestrutura viária, iluminação
pública e modernização de gestão, observada legislação vigente, em especial as disposições da
Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.
Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatori-
amente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo
vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35

da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser
consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º,
art. 32, da Lei Complementar 101/2000 e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.
Art. 3º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações
necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de financi-
amento a que se refere o artigo primeiro.
Art. 4º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer
face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.
Art. 5º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e
despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar na conta-corrente de
titularidade do Município, mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, em que são efetuados
os créditos dos recursos do Município, os montantes necessários às amortizações e pagamento
final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.
Parágrafo único – Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas
a que se refere este artigo, nos termos do §1º, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º. Revogadas as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

LEI Nº 3.332 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017.
EMENTA: ALTERA A LEI MUNICIPAL 2.717, 04 DE DEZEMBRO DE 2009, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RESENDE faz saber que a Câmara Municipal de Resende, no
Estado do Rio de Janeiro, APROVOU, e no uso de suas atribuições legais e constitucionais,
sanciona a seguinte Lei
Art. 1º.O parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal 2.717 de 04 de dezembro de 2009, passa
a ter a seguinte redação:
Art. 3º. - (...)
Parágrafo Único –(REVOGADO).
Art. 2º.O ANEXO I da Lei Municipal 2.717 de 04 de dezembro de 2009 passa a vigorar com a
seguinte redação:


