
--------- --- ------------

www.caraz;nho.rs.goV.Cf
Avonlda Flo<'e$ da Cunha. o' 1264. Cenlro

Telelooe: (541 33:31.2699 l ••.maU: prof<lllUra@oa",;nh",rs,gov.c'

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO EXECUTIVO N° 019, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017.

Regulamenta o 9 1°, inciso I, e S 4° do art. 8° da Lei
Federal nO 11.49412007 no âmbito do Poder
Executivo Municipal e dá outras providências.

CONSIDERANDO os princípios expressos na Constituição da República
Federativa do Brasil, de 1988, em especial, os artigos 205 a 214,

CONSIDERANDO as Emendas Constitucionais nO 53, de 2006 e 59, de 2009;

CONSIDERANDO a Lei Federal nO 13,005 de 2014, que Aprova o Plano
Nacional de Educação - PNE e dá outras providências:

CONSIDERANDO a Lei nO 11.494, de 2007, que regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB;

CONSIDERANDO as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelecidas
pela Lei Federal nO9.394, de 1996;

DECRETA:

Art. 1" As parcerias, convênios ou instrumentos congêneres a serem
celebradas no âmbito do Poder Executivo municipal com instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos reger-se-ão pelas regras estabelecidas
neste Decreto.

Art. 2" Para fins de definição das instituições privadas sem fins lucrativos de
que trata o art, anterior, consideram-se:

a) instiluiçóes comunitárias, as instituídas por grupos de pessoas fisicas ou
por uma ou mais pessoas juridicas, inclusive cooperativas de pais, professores e alunos,
que incluam em sua entidade mantenedora, representantes da comunidade (LOB. art, 20,
inciso 11);

b) instituições confessionais, as instituidas por grupos de pessoas fisicas ou
por uma ou mais pessoas juridicas que atendem a orientaçêo confessional e ideologia
específicas e ao disposto no inciso anterior (LOB, art. 20, inciso 111);

c) instituições filantrópicas: são instituidas por grupos de pessoas flsicas ou
por uma ou mais pessoas juridicas. de direito privado, possuem o Certificado de Entidade
Beneficente de ASSistência Social ~ CEBAS (LOB, art. 20, inciso IV).

Art. 3° Poderão ser celebradas parcerias para atendimento de:
I - matriculas efetivadas na educaçilo especial oferecida por instituições

O
omunilárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, com atuação exclusiva na
educaçi30 espeCial, nos termos do ~ 4" do art. 8" da Lei Federal n° 11.494/07;jJ 11• matriculas efetivadas na educação infantil oferecida em creches para
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

crianças de até 5 (três) anos e onze meses em instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos, nos termos do s 1°, inciso I, do art. 8° da Lei Federal nO
11494107

Art. 4" As instituições a que se refere este Decreto, sem prejuízo da aplicação
da legislação federal e normas municipais referentes à celebração de parcerias, deverão
obrigatória e cumulativamente:

I - oferecer igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e
atendimento educacional gratuito a todos os seus alunos;

11- comprovar finalidade não lucrativa e aplicar seus excedentes financeiros
em educação na mesma etapa;

111- assegurar a destinação de seu patrimõnio a outra escola comunitária,
filantrópica ou confessional com atuação equivalente na etapa ou modalidade ou ao poder
público no caso do encerramento de suas atividades;

IV - atender a padrões minimos de qualidade definidos pelo órgão normativo
do sistema de ensino, inclusive, obrigatoriamente, ter aprovados seus projetos pedagógicos;

V - ter certificado do Conselho Nacional de Assistência Social ou órgão
equivalente, na forma do regulamento.

~ 1° Para atendimento do inciso I do caput deste artigo, as instituições
conveniadas deverão oferecer igualdade de condições para acesso e permanência a todos
os seus alunos conforme critérios objetivos e transparentes, condizentes com os adotados
pela rede pública. inclusive a proximidade da escola e o sorteio, na forma de regulamento
especifico

9 2" O estabelecimento de padrões mfnimos de qualidade pelo órgão
normativo do sistema de ensino responsável pela conveniada, de que trata o inciso IV do
caput deste artigo, deverá adotar como principias:

a) continuidade do atendimento aos alunos;
b) acompanhamento e avaliação permanentes das insli!uições conveniadas; e
c) revisão periódica dos critêrios utilizados para o estabelecimento do padrão

mínimo de qualidade das conveniadas.

9 3" Na ausência da certificação de que trata o inciso V do caput, será
considerado, para os fins do inciso V, in fine, do S 2" do art. 8" da Lei nO11.494, de 2007, o
ato de credenciamento regularmente expedido pelo órgão normativo do sistema de ensino.
com base na aprovação de projeto pedagógico, na forma do parágrafo único e do inciso IV
do caput do art. 10 ou do inciso IV do caput do art. 11 da Lei nO9.394, de 1996, conforme o
caso

Art. 5° Os recursos destinados às instituições de que trata este Decreto terão
como parâmetro o valor anual por aluno estimado no âmbito do Estado do Rio Grande do
Sul vigente para o ano de execução da parceria, conforme etapas e modalidades de ensino
a educação básica, nas seguintes proporções:

1-100% (cem por cento) do valor anual por aluno multiplicado pelo número
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de matriculas efetivadas na educação especial oferecida por instituições comunitárias.
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, com atuaçilo exclusiva na educaçijo
especial, nos lermos do S 4° do art, 8" da lei Federal nO11.494/07; e

11- 100% (cem por cento) do valor anual por aluno multiplicado pelo número
de matriculas efetivadas na educação infantil oferecida em creches para crianças de até 5
(cinco) anos em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos,
nos tennos do S 1". inciso I, do art, 8" da lei Federal n" 11.494/07,

~ 1° As proporções de que tratam os incisos I e II deste artigo serão reduzidas
em 50% (cinquenta por cento) quando as instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos forem conveniadas com o Estado e Município, conforme
publicação especifica do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE,

fi 2" Nos casos da celebração de parcerias nos termos do parágrafo único do
art. r deste Decreto, serão consideradas exclusivamente as matrículas presenciais
efetivas, confonne os dados apurados no censo escolar mais atualizado, realizado
anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira -
INEP, considerando as ponderações aplicáveis,

S 3° Serão consideradas. para a educação especial, as matriculas na rede
regular de ensino, em classes comuns ou em classes especiais de escolas regulares, e em
escolas especiais ou especializadas.

S 4" Eventuais diferenças do valor anual por aluno entre o considerado no
coeficiente de distnbuiçilo do FUNDES e os valores repassados as instituições a que se
refere este Decreto, confonne a etapa e modalidade, serão aplicadas na criaçijo de
infraestrutura da rede escolar púbiica.

fi 5° Os recursos transferidos nos tennos deste Decreto serão creditados
mensalmente e exclusivamente à conta do FUNDES, na proporção de 1112(um doze avos)
do valor anual previsto.

Art. 6" Os recursos recebidos pelas instituições comunitárias, confessionais
ou filantrópicas sem fins lucrativos deverão ser utilizados em ações consideradas como de
manutenção e desenvolvimento do ensino, confonne o disposto nos arts. 70 e 71 da Lei no
9.394, de 1996, observada, quando for o caso, a legislação federal e normas municipais
aplicáveis á celebração de parcerias.

Art. 7" As parcerias. convênios ou instrumentos congêneres deverão ser
celebrados mediante chamamento publico e deverão estabelecer obrigações reciprocas

ra a execução do atendimento dos alunos, em consonância com as Diretrizes
tabelecidas na LDS 9394/96, Lei 8,069/90, Resolução CNE/CES n° 5, de 17 de dezembro
~ 2009, Lei 11.494107,e legislação federal e local

Parágrafo único. Poderá ser dispensado, nos tennos do inciso VI do art. 30
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da Lei Federal nO13.019/2014, o chamamento público de que trata o caput deste artigo nos
casos em que as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos
foram consideradas na distribuição dos recursos do Fundeb para o exercício financeiro de
2017, conforme publicação especifica do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
- FNDE.

Art. 80 Caberá ao Poder Público municipal acompanhar, assessorar e
supervisionar as ações pedagógicas, assim como incluir as instituições conveniadas nos
programas e projetos da Prefeitura (alimentação, saúde, formação continuada dos
professores), visando garantir às crianças o mesmo padrão de atendimento existente na
rede pública.

Art. 9° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

Gabinete do Prefen:o,14 de fevereiro de 2017.

Registre-se e Publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

,
c;;o: '.

LORI LUIZ B~INA
Secretàrio da..Administração
OSIDDV /
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO EXECUTIVO N° 017, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2017.

Cancela divida ativa do exercício 2011.

o PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nO
5,704/02, de 17 de julho de 2002 e considerando:

- os devedores não encontrados para notificação, por problemas de
localização, alteração de domicilio ou venda do imóvel;

- pessoas juridicas já inexistentes, falidas ou inativas há longos anos, sem
possibilidade de reativação;

- os erros de cadastramento dos contribuintes ou não efetivação de baixa
das atividades licenciadas;

- considerável percentual de valores individuais da dívida relativa ao
exercício de 2011, que estão abaixo do estabelecido na Lei Municipal n.o 8,131/16, que é
de R$ 1,000,00 (um mil reais) como iimite para o ajuizamento da dívida;

- débitos vinculados a parcelamentos de dívidas cujas parcelas venceram
há mais de cinco (05) anos;

DECRETA:

Art. 1° Ficam cancelados os débitos tributários por prescrição de mais de
cinco (OS) anos, no valor de R$ 287,691,16 (duzentos e oitenta e sete mil. seiscentos e
noventa e um reais e dezesseis centavos), conforme quadro abaixo, constante no Rol da
Dívida Ativa do Município.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

Gabinete do Prefeito, 03 de fevereiro de 2017.

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

.~~'iZ-

LORI LUIZ BOLE A
Secretário da Inlstraçãocc,
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