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ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 005/2020 
Súmula: Orienta e estabelece as diretrizes  para os processos avaliativos do Regime 

Especial de Atividades Escolares Não Presenciais   dos alunos  matriculados nas unidades 

escolares que  integram a Rede  Municipal de Ensino de Ipiranga, excepcionalmente para 

o ano letivo de 2020, considerando o período de emergência sanitária causada pela 

pandemia do Coronavírus COVID – 19. 

 

A Secretária Municipal de Educação e Cultura de Ipiranga/PR, Michele Cristina Safraider Ferreira Correia, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por lei e,  

 
Considerando o que estabelece Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações;  

 
Considerando o que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB, de 1996 e suas alterações. 

 
Considerando o direito à educação escolar, com o progresso nos estudos entendido, nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais da Educação Básica, definidas no parecer CNE/CEB nº 07/2010, como um direito inalienável do ser 

humano. 

 
Considerando o Decreto n.º 4.230, de 16 de março de 2020, do Governo do Estado do Paraná, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus - 

COVID-19; 

 
Considerando o Decreto Municipal nº. 18,  de 17 de março de 2020 que  dispõe  sobre medidas temporárias e 

emergenciais, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, para prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus); 

 
Considerando as Resoluções Conjunta SMEC/CME n.º01 e 02 /2020 estabelece normas de orientações sobre o Regime 

Especial de Atividades de Escolares  Não Presenciais para Unidades Escolares de Ensino Fundamental  Anos Iniciais -  

Educação Infantil  e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) pertencentes a Rede Municipal de Ensino de  

Ipiranga PR , para fins de cumprimento do calendário letivo do ano de 2020, em consonância com a prevenção da 

pandemia do coronavírus (covid-19);  

 

Considerando  as Orientações Municipal  referente à Organização Pedagógica das Escolas do Ensino Fundamental, 

Educação Infantil e  CMEIs  em período das aulas não presenciais para efeito de validação; 

 
Considerando que no ano letivo de 2020, prejudicado pela Pandemia da COVID- 19, provocando a suspensão das aulas 

e a introdução expressa do ensino na modalidade remota (digital e por impressos); 

 
Considerando que mesmo com todo o esforço despendido pela Rede Pública   Municipal de Ensino, nem todos os 

alunos conseguiram pleno acesso ao ensino remoto, e; 

 
Considerando o desenvolvimento de ações que atendam cada vez mais a aprendizagem dos alunos e a necessidade 

de avaliação do processo de ensino oferecido, orienta : 

 
Art. 1.º - A avaliação da aprendizagem e do desenvolvimento dos períodos das atividades pedagógicas presenciais e 

não presenciais acompanharão o processo educativo dos alunos que integram as unidades escolares da Rede Municipal 

de Ensino de Ipiranga. 
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§1º. O processo de avaliação destinado aos alunos da rede municipal de ensino visa garantir de forma contínua e 

cumulativa, oportunidades para analisar, acompanhar e registrar o desenvolvimento do aluno, com o objetivo de registrar 

os processos de ensino-aprendizagem no ensino remoto. 

§2º. As devolutivas dos pais na entrega das atividades pedagógicas não presenciais, serão mensuradas, permitindo o 

registro do desempenho sobre o que está sendo alcançado ao longo do período de excepcionalidade.  

§3º. Nenhuma criança/estudante poderá ter prejuízos em sua avaliação decorrente às dificuldades de acesso e 

acompanhamento no período não presencial. 

 

  
Da Avaliação da Aprendizagem no Regime Especial de Atividades Escolares não Presenciais 
 
Art. 2º A avaliação da aprendizagem deve ser intencional, ter a sua função social e pedagógica clara para docentes e 

discentes, bem como, estar alinhada ao currículo e às habilidades/objetivos de aprendizagem propostos no planejamento 

docente e explicitados nos roteiros de estudos desenvolvidos durante o regime, tendo como princípios: 

1. A avaliação dos alunos dar-se-á pela aferição das habilidades essenciais trabalhadas ao longo do ensino 

remoto por meio de atividades avaliativas e instrumentos específicos oferecidos virtualmente e por impressão. 

2. O acompanhamento e aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem;  
3. Os critérios e mecanismos de avaliação (Diagnóstica, Formativa e Somativa ) deverão ser definidos pela 

rede de ensino, considerando as especificidades do currículo proposto, pela rede. A esse respeito, observar as 

recomendações dispostas no Parecer CNE nº 11/2020, que descreve: 
A avaliação diagnóstica e formativa recomenda-se que as avaliações sejam realizadas pelas escolas e utilizem 

questões abertas, além dos testes de múltipla escolha, dando prioridade à avaliação da leitura, escrita, raciocínio lógico-

matemático, comunicação e solução de problemas. 
4. Atenção especial à avaliação formativa e diagnóstica do 5º ano para 6º ano: essa transição dos anos 

iniciais para os anos finais representa uma transição complexa na vida dos estudantes.  
5. Avaliação da Alfabetização: as crianças dos anos iniciais em processo de alfabetização devem receber uma 

atenção maior para evitar déficits futuros de aprendizado e garantir o seu desenvolvimento integral. Considerada uma 

das fases mais delicadas e importantes da vida escolar, a alfabetização depende de um trabalho contínuo de estímulo, 

análise e conhecimento de quem vai ensinar. É bastante provável que um número significativo de crianças apresente 

algum tipo de prejuízo acadêmico neste ano de pandemia. O planejamento do ano letivo para a alfabetização presencial 

obrigou as escolas a se adaptarem emergencialmente para reduzir os danos. Importante destacar as dificuldades da 

oferta de atividades não presenciais para crianças de 6 (seis) anos frequentando o primeiro ano de alfabetização formal. 

A BNCC prevê que a alfabetização deve ser consolidada até o final do segundo ano. O retorno às aulas deverá prever 

um processo de adaptação e revisão do currículo de alfabetização, além de uma avaliação diagnóstica cuidadosa para 

identificar até onde as crianças conseguiram avançar e quais as dificuldades que deverão ser revistas nas aulas 

presenciais. A avaliação diagnóstica individual das crianças do 1º e 2º anos em fase de alfabetização em leitura, escrita 

e matemática, devem ser consideradas prioritárias no retorno às aulas presenciais para evitar prejuízos que poderão 

afetar a vida escolar de toda uma geração. 
6. As avaliações somativa  internas da escola deverão considerar o currículo efetivamente cumprido no ano de 

2020 oferecidos aos estudantes, considerando o contexto excepcional da pandemia, com o objetivo de evitar o aumento 

da reprovação e do abandono escolar. 
7. O registro das avaliações da aprendizagem em cada componente curricular deverá conter no mínimo, 02 

(dois) instrumentos e no máximo 10 (dez) instrumentos avaliativos diversificados. Os conteúdos da recuperação deverão 

ser equivalentes aos das avaliações registradas no LRCOM. Os Anexos VI, VII e VIII são referentes a orientação para 

preenchimento do registro das avaliações por modalidade de ensino.  

 
8. As instituições devem construir um Projeto de Recuperação para que todos os estudantes possam 

desenvolver, de forma plena, o que é esperado de cada um, ao fim do seu respectivo ano letivo. Conforme o Parecer 

CNE nº 11/2020, no planejamento das atividades de recuperação dos alunos: as escolas deverão encontrar maneiras de 
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atender as necessidades de todos os estudantes. Os planos das redes de ensino e escolas deverão definir diferentes 

estratégias para atender as diferentes necessidades dos alunos, mediante a aplicação de avaliações diagnósticas que 

subsidiem o trabalho dos professores. As redes de ensino e escolas poderão utilizar estratégias não presenciais para a 

reposição e a recuperação da aprendizagem em complementação às atividades presenciais de acompanhamento dos 

alunos.  

9. Considerando o cenário educacional do país, o CNE faz a recomendação de que cada instituição ou rede de 

ensino avalie cuidadosamente os impactos da reprovação dos estudantes ao final do ano letivo de 2020, considerando 

que muitas das lacunas de aprendizagem que ocorrerão neste ano, em virtude das restrições impostas pela pandemia 

da COVID-19 no processo educacional, deverão ser recuperadas nos anos seguintes, em particular em 2021. 

10. A equipe pedagógica e o corpo docente deverão planejar os momentos específicos de avaliação diagnóstica, 

que deverão ser alinhados aos objetivos de aprendizagem expresso nas competências previstas na BNCC e 

desdobradas nas Propostas Pedagógicas e nos Currículos das Escolas, que devem ser efetivamente cumpridos no 
replanejamento curricular das instituições no ano letivo de 2021.  

 
Artigo 3º: O processo de avaliação destinado à conclusão de rendimento escolar do ano letivo de 2020 será estruturado 

da seguinte forma: 
I – Para as escolas de Educação Infantil: 
a. não haverá necessidade de comprovação da duração mínima de 800 (oitocentas) horas de efetivas atividades 

escolares; 

b. não haverá qualquer retenção de alunos, ainda que não tenha participado das atividades complementares não 

presenciais. 

 
II – Para as escolas de Ensino Fundamental:      
Nesta etapa de ensino a haverá necessidade de comprovação da duração mínima de 800 (oitocentas) horas de efetivas 

atividades escolares; 

 
a) Do 1º ano:    
1. A Avaliação será realizada pelo Método Desafios do Aprender com exercícios/ atividades de sondagens 

(leitura, escrita de sílabas, palavras, frases, texto) e raciocínio lógico matemático, conforme a Proposta Municipal de 

Alfabetização, já instituída na rede municipal desde 2017. 

2. Outros instrumentos avaliativos ficarão sob a responsabilidade de cada professor sendo que estas 

oportunidades e conveniências deverão ser organizadas pelo docente conjuntamente com a coordenação pedagógica 

da escola e com a aceitação dos pais ou responsáveis. 

3.   Os alunos matriculados no 1º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais, na rede pública municipal, serão 

automaticamente promovidos e matriculados na turma do 2º ano. 

4.  Para aprovação frequência mínima exigida igual ou superior a 75% e avaliação através do Parecer Descritivo 

/ Deliberação nº 07/99 – CEE. 

 
b) Do 2º ano ao 5º ano: 
1. A Avaliação pedagógica escolar ocorrerá por meio de avaliações a serem realizadas periodicamente e 

continuamente de acordo com as necessidades de cada turma, cabendo ao professor planejar e organizar os 

procedimentos/ instrumentos avaliativos. 
2.  Para aprovação exige-se média igual ou superior a 6,0 (seis vírgulas zero).  
 
c) Da Educação Especial: 
Para a avaliação na Educação Especial (Classe Especial, Sala de Recursos Multifuncional I e  ) será utilizado o novo 
instrumento de parecer descritivo anual  (Anexo I) sem atribuição de conceito/nota. Esta avaliação de aprendizagem 

será realizada pelo método de sondagem, por meio de vídeos, áudios e devolutivas de atividades impressas.  
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- O docente da Educação Especial que acompanha os alunos Sala Recursos Multifuncional irá colaborar com o professor 

regente nos pareceres individuais dos mesmos e elaboração de instrumentos avaliativos, bem como, análise do 

rendimento escolar.  
No processo avaliativo deverão ser considerados: 

a- Para os estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento (TGD), altas 

habilidades/superdotação, transtornos funcionais específicos (TFE), deficiência Visual (DV), os professores da Educação 

Especial deverão adequar com apoio da equipe escolar, o Plano Educacional Individual (PEI), realizando a prévia 

adaptação e flexibilização do material didático, do processo avaliativo e metodologia de ensino que atenda as 

necessidades específicas do aluno. 

b- A duração das atividades avaliativas deve prever um tempo adicional para realizá–las, para contemplar as 

possíveis dificuldades ou impossibilidades de acesso. 

c-  Articular o trabalho com  os  professores  regentes das turmas onde alunos estão incluídos,    mediante diálogo 
virtual,  sugerindo atividades e adaptações que se fizerem necessárias, auxiliando  no planejamento, na adaptação do 

material e na elaboração das avaliações a ser repassado para o estudante . 

d- Deverão ser previstas ações de apoio aos familiares ou mediadores, na realização de atividades remotas, 

avaliações e acompanhamento promovendo um grau de autonomia para execução das atividades do aluno. 

e- Preencher o parecer descritivo anual (anexo I), elaborado excepcionalmente para este ano letivo de 2020, o 

qual deverá conter a descrição das ações pedagógicas desenvolvidas, o detalhamento da participação e do desempenho 

do estudante. Concluído o parecer, após anuência do pedagogo e demais envolvidos no Plano de Atendimento 

Educacional Especializado, será necessário que a família também tome ciência do documento.  

f-  Os alunos  de inclusão acompanhados por equipe especializada e munidas de laudo médico terão a retenção 

analisada cada qual em sua individualidade; 

 
Art. 4º   Os instrumentos avaliativos   para o ano letivo 2020 poderão ser:   

I – Por presença e participação:  
a) As equipes pedagógicas das escolas deverão criar e manter mecanismos de acompanhamento dos trabalhos 

desenvolvidos durante os bimestres, considerando o ensino remoto por meio dos canais digitais e as atividades 

devolvidas pelos alunos/ famílias como subsídios iniciais para o processo de avaliação.  

b) Esse acompanhamento terá que ser realizado individualmente pelo professor com as suas turmas e 

acompanhado pelo (a) pedagogo (a) responsável e/ou diretor, por meio de levantamento dos seguintes pontos: data das 

aulas e conteúdos tratados nas mesmas; alunos com acesso a internet e alunos que estão realizando as atividades 

impressas. Todos os lançamentos e interações realizadas nas turmas viam recursos tecnológicos ficam registrados com 

data e horário na ferramenta utilizada, previsto no Plano de Ação Escolar de cada instituição. 

c)  O registro da frequência será mensurado por meio das atividades dirigidas impressas ou através do aplicativo 

e/ou plataforma educacional. 

d) Esses registros deverão ser feitos de acordo com a grade horária do docente na instituição de ensino, ou seja, 

cabe ao professor a adequação das aulas que foram utilizadas através destes meios, à sua grade horária semanal. 

e) Os registros de frequência poderão ser revistos a qualquer tempo pelo Docente. 
Paragrafo Único: 
Salienta-se que, a qualquer momento mudanças poderão ocorrer, e diante deste cenário é necessário adaptar-se com 

essas situações, pois todas as alterações que se fizerem necessárias poderão e deverão ser realizadas, caso necessário. 

 
II – Por trabalhos e atividades diárias, semanais e quinzenais:  
a)  As equipes pedagógicas das escolas deverão criar e manter mecanismos de oferecimento de propostas de 

trabalhos desenvolvidos durante os bimestres, considerando o ensino remoto por meio dos canais digitais e atividades 

impressas, para tratar sobre as devolutivas das atividades pelos alunos de forma que todos possam apresentar suas 

produções e atividades. 
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b) Criar questionário de autoavaliação, entrevistas com alunos, encontros no Google Meet com as turmas para 

orientação e tirar dúvidas dos   conteúdos, debates das atividades remotas ofertadas aos estudantes no período de 

isolamento; 

c) Listar os exercícios que contemplam os conteúdos principais abordados nas atividades remotas; 

d) Utilizar o acesso às videoaulas como critério avaliativo de participação através dos indicadores gerados pelo 

relatório de uso; 

e) Utilização do acesso às atividades remotas como critério avaliativo de participação desde que haja evidências, 

tais como: fotos, atividades executadas, frequência dos alunos, roteiro e registro de atividades. 

f) Possibilitar que os estudantes façam criação de material vinculado aos conteúdos trabalhados durante as aulas 

não presenciais, como: vídeos, áudios, cartilhas, roteiros, resumos, histórias em quadrinhos, maquetes, experiências, 

pesquisas/trabalhos compartilhados, prova on-line, projetos, recital de poesias, gincanas, cartazes, entre outros, que 

possam demonstrar suas aprendizagens. 
g) Realizar avaliação escrita, oral, simulados, trabalhos, pesquisas acerca de temas estudados previamente, 

arquivando em portfólio que pode ser digital e ou de maneira impressa.  

h) Realização de avaliação oral individual ou em pares acerca de temas estudados previamente; 

i) Atividades avaliativas com ou sem consulta; 

j) Utilizar diferentes ferramentas para acompanhar o processo de aprendizagem e avaliação dos alunos nas 

atividades não presenciais através de recursos tecnológicos como: internet, vídeos, áudios, fotos, plataformas, grupos 

de aplicativos, entre outros. 

k) Garantir a sistematização e registro de todas as atividades pedagógicas não presenciais, durante o tempo de 

confinamento, para fins de comprovação e autorização de composição de carga horária por meio das entidades 

competentes; 

 
III – Por momentos de avaliações oficiais a cada bimestre:  
a)  As escolas deverão aplicar avaliações ao final de cada bimestre para identificar as lacunas do aprendizado 

que orientem o plano de recuperação dos alunos que não atingiram os objetivos propostos por meio das atividades não 

presenciais no período de isolamento.  
 
IV – Pareceres descritivos da Educação Infantil e do 1º ano Ensino Fundamentais – Anos Iniciais:  
a) Os pareceres destas modalidades de ensino (anexo II e III), excepcionalmente neste ano letivo de 2020, serão 

anuais sem atribuição de conceito/ nota. 

b) Para ao preenchimento do parecer descritivo anual deverá ser considerado a observação do(s) docente(s) , a 

devolutiva das atividades ,  trabalhos e o portfólio, que servirão  de subsídios para sua construção. 

c) O parecer descritivo deverá ser assinado pelos profissionais e pelos pais ou responsáveis e arquivado na pasta 

individual da criança/estudante. 

 
V – Conselho de Classe Final:  
Durante este período de excepcionalidade os possíveis casos de reprovação devem ser avaliados e decididos pelos 

Conselhos de Classe (anexo IV). 

 
 Art  5º  Conforme o Art 10° da Resolução Municipal nº01 /2020 SMEC-CME de 15 de abril de 2020,  a qual estabelece 

para as  unidades escolares no Ensino Fundamental, a avaliação, exclusivamente para esse período de isolamento 

social, dar-se-á por meio de:  

a) Utilização de instrumentos avaliativos compatíveis com a metodologia adotada para as Atividades Escolares 

Não Presenciais;  

b) Nota atribuída com valores explicitados em cada instrumento avaliativo;  

c) Registro dos resultados das avaliações como forma de dar sequência às Atividades de Estudo, tanto durante 

o Regime Especial de Atividades Escolares Não Presenciais, quanto a partir do momento do retorno às atividades 

presenciais, como: Portfólios, Cadernos de Registro, Pastas Individuais, etc.  
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d) Parecer Descritivo sobre a atividade específica realizada. 

 
Critérios Avaliativos 
 
Art. 6º Critérios para subsidiar o trabalho das escolas e dos professores da Rede Pública Municipal de Ipiranga, no 

período de avaliação das atividades pedagógicas não presenciais. 

 I – Critérios para atribuição de nota para  as turmas do 2º ao 5 ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Indicadores de gradação para análise do rendimento escolar dos alunos durante o Regime Especial de Atividades 

Escolares Não Presenciais 

 

 

 
- O  aluno cumpriu de  80% a 100%   das atividades propostas no bimestre e manteve o acesso remoto ou por impresso. 

- Participou das atividades  com autonomia, entregou integralmente todas as atividades, apresentou dificuldades mínimas 

na assimilação do conteúdo. 

- Participou das atividades com apoio da família, com autonomia, entregou todas as atividades, apresentou boa 

assimilação dos conteúdos e objetivos propostos. 

 

 

 

- O aluno cumpriu de  61% a 79%   das atividades propostas no bimestre e manteve o  acesso remoto ou por impresso. 

- Participou das atividades com apoio da família, mas apresentou dificuldades na assimilação dos conteúdos e objetivos 

propostos, entregou parcialmente as atividades. 

- Participou das atividades com apoio da família sem muitas dificuldades e entregou integralmente todas as atividades. 

 

 

 

 

- O aluno cumpriu de  31% a 60%   das atividades propostas no bimestre e manteve  o acesso remoto ou por impresso. 

- Participou parcialmente das atividades com dificuldade de acesso e dificuldade de apoio da família. 

- Participou parcialmente das atividades com acesso e apoio da família, mas apresenta muita dificuldade. 

- Possui histórico de dificuldades. 

 

 

  

 

- O aluno cumpriu de 15% a 30 % das atividades propostas no bimestre. 

-  Participou parcialmente das atividades com acesso e apoio da família, mas apresenta muita dificuldade. 

- Não participou das atividades dentro do tempo previsto. 

-  Participou algumas vezes das atividades, apenas quando incentivado pelo professor.  

- Não conseguiu assimilar os conteúdos propostos. 

 
Art. 7º Os alunos que não cumpriram as atividades de apenas algumas disciplinas e completaram todas as demais, 

tendo em vista que se mantiveram em acesso sem impedimentos ou barreiras e que mesmo assim, não realizaram as 

propostas de ensino, deverão ser analisados pelo Conselho de Classe, que poderá decidir pela menção abaixo da média.  

Nestes casos, a escola deverá comprovar todas as ações de resgate realizadas junto aos alunos e famílias, e o aluno 

deverá ser aprovado com relatório pelo Conselho de Classe.  

 
Art. 8º Todos os instrumentos avaliativos devem ser considerados para compor as notas finais de cada bimestre. 

Gradação  acima de 8,5 à 10,0 

 

Gradação: entre 7,0 à 8,4 

 

Gradação entre 5,0 à 6,9 

 

Gradação:  entre 2,0 à 4,9  
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Art. 9º - Cabe à  Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, através do Setor de Coordenação Pedagógica, 

orientar a Equipe Gestora sobre o preenchimento dos instrumentos avaliativos, para subsidiar o trabalho das instituições, 

tanto no período de realização de atividades pedagógicas presenciais, como também, as atividades pedagógicas não 

presenciais, onde ambos deverão ser, obrigatoriamente, considerados no processo de avaliação. 

 
Art. 10º  - Fica garantida a continuidade curricular e avaliativa para o ano letivo de 2021, de modo a não excluir quem 

não teve acesso ou não conseguiu acompanhar o Regime Especial de Atividades Escolares  Não Presenciais. 

§1°. Cabe à Secretaria Municipal de Educação em parceria com as equipes gestoras, a organização do planejamento de 

ações para o ano letivo de 2021, com a finalidade de atender e sanar as dificuldades educacionais apresentadas e 

demandas surgidas decorrentes da suspensão das aulas presenciais de 2020 respeitando a especificidade de cada 

instituição. 
§2°. Para Replanejamento Curricular do Ano Letivo de 2021, faz-se necessária a reorganização curricular emergencial 

de acordo com a especificidade e condições de acesso de cada instituição por turma/ano, tendo como base o Curriculo 

Municipal . 

§3º O documento será reorganizado e  sistematizado no início do ano letivo de 2021 (Anexo V),  e deverá ser entregue 

a  Secretaria Municipal de Educação,  

via ofício protocolado. 

 
Art. 11° - Em caso de transferência, os alunos que frequentam as instituições de ensino da Rede Municipal  de Ensino 

terão os pareceres descritivos encaminhados para a instituição de ensino onde sua matrícula será efetivada. 

§1º. Os pareceres das crianças que solicitaram e já estão remotamente acompanhando outras instituições, inclusive de 

outros municipios,  estados, deverão ser elaborados e encaminhados via endereço eletrônico em até trinta dias do  inicio 

do ano letivo de 2021. Neste caso a avaliação contemplará o período em que esteve matriculado na instituição. 

  
Art. 12° - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a qualquer tempo, poderá expedir novas orientações sobre o 

processo de avaliação do Regime Especial de Atividades Escolares Não Presenciais. 

 
Art. 13º - Outras situações não previstas nesta instrução deverão ser resolvidas junto as equipes docentes e gestoras 

das escolas municipais com o conhecimento e apoio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.  

 
Artigo 11º: Esta instrução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Ipiranga, 26 de novembro de 2020. 

 

 

MICHELE CRISTINA SAFRAIDER FERREIRA CORREIA 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 
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ANEXO I – PARECER DESCRITIVO ANUAL  PARA     EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Escola :  

Aluno (a):   Ano Letivo: 2020 

Educação Infantil :  Turma:  

 
PARECER DESCRITIVO ANUAL PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

EM TEMPOS DE PANDEMIA  

 
          Tendo em vista as especificidades deste período de enfrentamento à Pandemia  do Coronavírus (COVID-19)    e seguindo a Orientação Normativa 

nº 05/2020, descrever:  

 As ações pedagógicas do aluno  durante o período de suspensão das aulas presenciais,   quais  atividades , adaptações dos materiais , as 
avaliações foram desenvolvidas para o aluno matriculados na Sala de Recursos I e II e /ou  Classe Especial.  

 As ações de apoio aos familiares ou mediadores para a realização das atividades remotas e  avaliações.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A - Em relação às Áreas do Desenvolvimento (Cognitiva, Socioafetiva - Emocional e Motora) e recomendações necessárias: 
 

 

B – Em relação às Áreas do Conhecimento (Linguagem Oral e Escrita e Cálculos Matemáticos) e recomendações necessárias: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Local:  Data: 

Professor Regente Sala Recursos                                                                      
  

Professor Regente (a)                                                                           
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Pedagogo/ Coordenador  

Diretor (a)  
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ANEXO II – PARECER DESCRITIVO ANUAL  PARA EDUCAÇÃO INFANTIL  
 

Escola :  

Aluno(a):   Ano Letivo: 2020 

Educação Infantil :  Turma:  

 
PARECER DESCRITIVO ANUAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL  

EM TEMPOS DE PANDEMIA  

 
          Tendo em vista as especificidades deste período de enfrentamento à Pandemia  do Coronavírus (COVID-19)    e seguindo a Orientação Normativa 

nº 05/2020, descrever:  

  O processo de acolhimento e adaptação da criança no período presencial;  

 Descrever as ações pedagógicas da criança durante o período de suspensão das aulas , baseado no acompanhamento das atividades não 

presenciais e nas narrativas da família.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local:  
 Data: 

Professor regente (a)                                                                           
 
Diretor (a) / Portaria    
 
 
 

 
 
 
 

Diretor (a) / Portaria 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

 
 

ANEXO III – PARECER DESCRITIVO ANUAL  PARA 1º ANO  ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 
INICIAIS 

Escola :  

Aluno(a):   Ano Letivo: 2020 

1º Ano Ensino Fundamental Anos Iniciais: Turma:  

 
PARECER DESCRITIVO ANUAL PARA 1º ANO  ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS  

EM TEMPOS DE PANDEMIA  

 
          Tendo em vista as especificidades deste período de enfrentamento à Pandemia  do Coronavírus (COVID-19)    e seguindo a Orientação Normativa 

nº 05/2020, descrever:  

 Descrever as ações pedagógicas da criança durante o período de suspensão das aulas , baseado no acompanhamento das atividades não 

presenciais e nas narrativas da família.  

 
CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS DO ALUNO: 
 
(  ) CRIATIVO (  ) INDEPENDENTE (  ) CRÍTICO (   ) COMUNICATIVO 
(  ) PARTICIPATIVO (   ) CUMPRE COM AS TAREFAS DE CASA ( )ASSÍDUO 
 
 ASPECTOS  RELACIONADOS À APRENDIZAGEM: 
 
LINGUAGEM ORAL: 
 
LINGUAGEM ESCRITA: 
 
LEITURA: 
 
CONHECIMENTO LOGICO-MATEMÁTICO: 
 
HISTORIA: 
 
GEOGRAFIA: 
 
CIENCIAS: 
 
ARTE: 
 
 EDUCAÇÃO FISICA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local:  
 

 

Data: 

Professor regente (a)                                                                           
 
Diretor (a) / Portaria    
 
 
 

 
 
 

Diretor (a) / Portaria 
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ANEXO III – 

 PARECER DESCRITIVO BIMESTRAL   PARA 1º ANO  ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 
INICIAIS 2020 

 

FICHA AVALIATIVA BIMESTRAL – 1º ANO  
ALUNO: 
LEGENDA:  S (SIM) -  P (PARCIALMENTE) - N (NÃO) - NT (NÃO TRABALHADO) 

CRITERIOS DE AVALIAÇÃO 
LINGUA PORTUGUESA 

ORALIDADE 1º  
BIMESTRE 

2º  
BIMESTRE 

3º  
BIMESTRE 

4º  
TBIMESTRE 

Utiliza a linguagem oral para comunicar-se em 
diferentes situações: transmissão de recados, 
verbalização de ideais, etc... 

    

Amplia o vocabulário através da descrição de 
pessoas, objetos, cenas, figuras e situações do 
cotidiano. 

    

Reconta, dramatiza, constrói e registra histórias.     
Conhece e reproduz oralmente jogos verbais; 
parlendas, trava-línguas, adivinhações, 
quadrinhas, poesias... 

    

Reconta oralmente narrativas lidas pelo (a) 
professor(a). 

    

Narra um acontecimento, deixando claro onde, 
quando, como e o que aconteceu. 

    

Descreve características de personagens, 
cenários e objetos. 

    

Posiciona-se criticamente sobre atitudes e 
valores de personagens de narrativas breves. 

    

Participa das diversas situações de comunicação 
oral, manifestando suas opiniões. 

    

OBSERVAÇÕES: Tendo em vista as especificidades deste período de enfrentamento à Pandemia  do Coronavírus (COVID-19) e seguindo as 
orientações da SEED ,a qual destaca que só poderão  registrados  nas avaliações os conteúdos que foram efetivamente trabalhados com os alunos, seja 
de forma presencial ou a distancia(ONLINE). 
 

LEITURA 1º  
BIMESTRE 

2º  
BIMESTRE 

3º  
BIMESTRE 

4º  
BIMESTRE 

Identifica e reconhece o próprio nome.     
Lê e compreende palavras compostas por 
sílabas canônicas (consoante + vogal). 

    

Lê e compreende palavras com silabas não 
canônicas (consoante + consoante + vogal). 

    

Diferencia letras e números e símbolos em 
textos de diferentes gêneros (lista de chamada, 
certidão de nascimento, lista telefônica, 
cartazes, livros, etc). 

    

Lê e compreende frases com estrutura simples.     
Compreende globalmente um texto lido pelo 
professor(a) identificando o assunto principal. 

    

Reconhece diferentes portadores de texto: 
livros, jornais, revistas, bilhetes, cartazes, etc... 

    

Levanta informações a partir de um texto lido 
pelo professor(a). 

    

Levanta hipóteses sobre conteúdos de um texto 
lido pelo professor(a). 

    

Lê pequenos textos.     
Participa das rodas de leitura e/ou roda de 
conversa. 

    

Demonstra interesse pela leitura de livros na 
classe e na biblioteca da escola. 

    

OBSERVAÇÕES: 
ESCRITA E PRODUÇÃO DE TEXTOS 1º  

BIMESTRE 
2º  

BIMESTRE 
3º  

BIMESTRE 
4º 

 BIMESTRE 
Escreve o seu próprio nome.     
Escreve o seu próprio nome completo com 
autonomia. 

    

Reconhece e registra outros nomes de pessoas 
conhecidas (familiares, colegas, professores). 
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Organiza listas de palavras, nomes, objetos e 
outras. 

    

Escreve palavras com sílabas simples.     
Escreve palavras com sílabas complexas.     
Escreve palavra com grafia desconhecida.     
Completa palavras com apoio de desenho, cuja 
lacuna inicial e ou final corresponda às sílaba 
simples. 

    

Completa palavra com apoio de desenho, cuja 
lacuna inicial e ou final corresponda às silaba 
complexas. 

    

Escreve separando as palavras entre si 
(segmentação). 

    

Escreve nomes de desenhos que remetam às 
narrativas estudadas. (autoditado) 

    

Escreve frases curtas e simples.     
Produz frases e textos coletivamente.     
Cria textos simples.     
OBSERVAÇÕES: 

MATEMÁTICA 
NUMEROS E OPERAÇÕES 1º  

BIMESTRE 
2º  
BIMESTRE 

3º  
BIMESTRE 

4º 
 BIMESTRE 

Conta e registra quantidades de objetos de uma 
coleção, utilizando-se de estratégias pessoais. 

    

Compara quantidades utilizando diferentes 
estratégias: contagem, pareamento, estimativa e 
correspondência de agrupamento. 

    

Resolve situações problemas por estratégias 
pessoais e constrói, a partir delas, o significado 
da adição e subtração. 

    

Lê, produz e interpreta escritas numéricas até 
10. 

    

Conhece a sequência numérica até 10.     
Lê, produz e interpreta escritas numéricas até 
20. 

    

Conhece a sequência numérica até 20.     
O aluno sabe ler e representar quantidade de 21 
a 50. 

    

O aluno sabe fazer contagem até o número 100.     
É capaz de comparar as quantidades de mais, 
menos e igual. 

    

Utiliza da ordem crescente e decrescente.     
Lê e escreve numeral em situações funcionais.     
Resolve problemas que envolvam as ideias 
simples de adição (juntar e acrescentar) e de 
subtração (tirar e comparar). 

    

Reconhece sinais de adição e subtração.     
Reconhece termos como dúzia e meia dúzia, 
associando as suas respectivas quantidades. 

    

Reconhece termos como dezena e meia dezena, 
associando as suas respectivas quantidades. 

    

Reconhece termos como centena e meia 
centena, associando as suas respectivas 
quantidades. 

    

OBSERVAÇÕES: 
ESPAÇO E FORMA 1º 

 BIMESTRE 
2º  
BIMESTRE 

3º  
BIMESTRE 

4º  
BIMESTRE 

Localiza pessoas e objetos no espaço usando 
terminologia adequada (direita, esquerda, em 
cima, embaixo, ao lado, dentro, fora). 

    

Identifica e nomeia quadrado, retângulo, 
triângulo e círculo. 

    

Reconhece as figuras estudadas em diferentes 
tamanhos, formas, cores e espessura.  

    

Localiza pessoas e objetos no espaço usando 
terminologia adequada (direita, esquerda, em 
cima de, embaixo de, ao lado de, dentro de, fora, 
atrás, na frente de, na frente de, perto, longe). 

    

OBSERVAÇÕES: 
GRANDEZAS E MEDIDAS 1º  

BIMESTRE 
2º  
BIMESTRE 

3º  
BIMESTRE 

4º 
 BIMESTRE 
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Compara comprimento de dois ou mais objetos, 
utilizando-se de medidas não convencionais 
para identificar: maior, menor, igual, mais alto, 
mais baixo, mais comprido, mais curto, mais 
grosso, mais fino, mais largo, etc. 

    

Representa com desenhos suas atividades 
durante a manhã, tarde e noite (localização 
temporal). 

    

Identifica as unidades de tempo: dia, semana, 
mês e ano, utilizando o calendário. 

    

Localiza acontecimentos no tempo: antes, 
durante, depois, agora, mais tarde, dia e noite. 

    

Resolve problemas sobre dias da semana, ou do 
mês, oralmente ou por escrita coletiva. 

    

Localiza acontecimentos no tempo: ontem, 
hoje, amanhã: dias da semana e dias do mês. 

    

Relaciona uma semana a 7 dias.     
Localiza datas em um calendário.     
Nomeia os dias da semana.     
OBSERVAÇÕES: 
 
TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO 1º  

BIMESTRE 
2º  
BIMESTRE 

3º  
BIMESTRE 

4º  
BIMESTRE 

Inicia a compreensão de como coleta e organiza 
dados para construir gráficos e tabelas. 

    

Resolve problemas a partir de tabelas simples.     
Lê e interpreta dados de gráficos simples em 
barra vertical.  

    

Resolve problemas a partir de uma tabela 
simples ou de um gráfico em barras verticais 
oralmente ou por escrito coletivamente. 

    
 
 
 
 
 

CIÊNCIAS  1º  
BIMESTRE 

2º 
BIMESTRE 

3º 
BIMESTRE 

4ª  
BIMESTRE 

Identifica lugares onde o sol, ar e água estão 
presentes. 

    

Distingue os seres vivos dos não vivos.     
Compreende que os seres vivos apresentam um 
ciclo vital. 

    

Identifica semelhanças entre o ciclo de vida dos 
seres humanos e de outros animais. 

    

Reconhece as estações do ano pelas 
características que possuem 

    

Identifica formas de agressão ao meio ambiente.     
Identifica a importância dos hábitos de reciclar 
e reutilizar materiais. 

    

Sabe preservar seu ambiente limpo.     
Reconhece que existem diferentes formas, 
tamanhos e tipos de vegetais e animais. 

    

Identifica as partes dos vegetais     
Descreve, mesmo que oralmente, a germinação 
e o crescimento de uma planta a partir de uma 
semente. 

    

Identifica as partes do corpo humano e os 
órgãos do sentido, seu cuidado e suas funções. 

    

Desenvolve hábitos de cuidado com própria 
saúde e bem estar. 

    

Conhece a importância da higiene bucal na 
preservação das cáries. 

    

Identifica alguns alimentos e hábitos 
alimentares importantes à saúde. 

    

Sabe que tem que lavar os alimentos antes de 
comê-los. 

    

OBSERVAÇÕES: 
HISTÓRIA 1º  

BIMESTRE 
2º 
BIMESTRE 

3º 
BIMESTRE 

4º 
BIMESTRE 

Identifica a sua história de vida e seu grupo 
familiar. 

    

Identifica o próprio grupo de convívio e suas 
relações. 
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Estabelece semelhanças e diferença entre a sua 
vida individual e coletiva. 

    

Identifica alguns transportes aéreo, marítimo e 
terrestre. 

    

Conhece alguns meio de comunicação.     
Entende a importância do trabalho.     
Relaciona as profissões aos objetos de trabalho.     
Respeita as diversidades nas relações sociais.     
Sabe e distingue os diferentes tipos de moradia.     
Consegue através de desenhos representar as 
datas comemorativas. 

    

OBSERVAÇÕES: 
GEOGRAFIA 1º  

BIMESTRE 
2º  
BIMESTRE 

3º  
BIMESTRE 

4º 
 BIMESTRE 

Nomeia as pessoas que fazem parte do grupo 
familiar. 

    

Organiza informações em uma árvore 
genealógica. 

    

Reconhece a organização e função dos 
diferentes espaços da escola. 

    

Desenvolve uma atitude de respeito pelos 
diferentes profissionais que atuam na escola 

    

Reconhece a importância da escola na vida dos 
indivíduos. 

    

Observa e desenha os caminhos cotidianos na 
escola e entre casa e escola 

    

Compreende que o espaço geográfico é 
produzido e organizado pelo trabalho realizado 
pelo ser humano. 

    

Reconhece que objetos utilizados no dia-a-dia 
são obtidos da natureza e transformados pelo 
trabalho humano. 

    

Descrimina os elementos simples que formam a 
paisagem local. 

    

Identifica diferenças e semelhanças nas 
paisagens.  

    

OBSERVAÇÕES: 
ARTE 1º  

BIMESTRE 
2º  
BIMESTRE 

3º  
BIMESTRE 

4º  
BIMESTRE 

Recorta com habilidade respeitando o contorno 
das figuras. 

    

Produz sons usando o corpo e instrumentos 
musicais. 

    

 Nomea e desenhar as partes do corpo.     
 Faz composição com colagens a partir de seu 
próprio repertório. 

    

 Pinta respeitando os limites do desenho.     
 Realiza leitura de imagens explorando os 
elementos básicos ou contextos formais. 

    

 Ilustra e pinta histórias contadas em sala.     
Compreende e realiza expressões teatrais não 
verbais (mímica). 

    

 Utiliza os elementos da linguagem das Artes 
Visuais (ponto, linha, forma, cor e volume). 

    

 Reproduz posições e sons de animais.     
OBSERVAÇÕES: 
EDUCAÇÃO FISICA 1º 

 BIMESTRE 
2º  
BIMESTRE 

3º  
BIMESTRE 

4º  
BIMESTRE 

Utiliza intencionalmente o movimento como 
forma de comunicação, nas situações cotidianas 
ou em brincadeiras. 

    

Utiliza os recursos de deslocamento e as 
habilidades de equilíbrio, força, velocidade, 
resistência e flexibilidade nos jogos e 
brincadeiras dos quais participa. 

    

Diferencia lado direito e esquerdo em qualquer 
situação. 

    

Amarra cadarços com agilidades.     
Participa de jogos coletivos com introdução de 
regras. 

    

Compreende regras de jogos e brincadeiras.     
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Analisa e planeja estratégias de jogo, 
organizando as próprias atitudes. 

    

Demonstra autocontrole para segurar, lançar e 
driblar uma bola. 

    

É social e companheiro durante os jogos de 
equipe. 

    

Realiza rolamentos, corre e salta.     
OBSERVAÇÕES: 
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ANEXO IV – 

MODELO DE ATA PARA REGISTRO DE CONSELHO DE CLASSE FINAL EM TEMPOS DE PANDEMIA 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL  

Escola :  

Professor (a):    

Turma:  Turno :           Nº de alunos  

 
Descrições das ações:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encaminhamentos:   
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(Verso da página ) 

ENSINO FUNDAMENTAL 2º AO 5 ANO - ANOS INICIAIS   

 
INDICADORES PARA ATRIBUIÇÃO DE NOTAS PARA RENDIMENTOS DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAS 

Atividades Presenciais: (P)  
 Participou integralmente.  
 Participou parcialmente.  
Nº de faltas ______. 

R
E

S
U

LT
A

D
O

 F
IN

A
L 

 

 Atividades   Remotas: (NP) 
 Participou integralmente.  
 Participou parcialmente.  
Nº de faltas ______. 
 Atividades Pedagógicas Não Presenciais:  

 Gradação   acima de 8,5  à 10,0 
 Gradação   entre 7,0 à 8,4  
 Gradação   entre 5,0 à 6,9  
 Gradação  entre   2,0 à 4,9  

   
COMPONENTE CURRICULAR 

Nº FALTAS  
Presenciais / 

Não presenciais 

RP/ AP 

Nº ALUNO ED. 
FISICA 

ARTE L. PORT MAT. CIÊNCIAS GEOGRAFIA HISTORIA P N P  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

Data:_______________ Assinatura do Docente: __________________________________________ 
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ANEXO V – REPLANEJAMENTO CURRICULAR PARA 2021 

Escola :  

Professor (a):    

Turma:  Turno :           Nº de alunos  

 
Elencar os objetivos de aprendizagem/ componentes curriculares contemplados em 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adequação curricular – quais objetivos de aprendizagem de cada componentes curricular de 2020 a desenvolver em 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Assinatura do Docente: __________________________________________ 
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Assinatura do Pedagogo (a) : ______________________________________ 

Assinatura do Diretor(a)  : __________________________________________ 

 

 
ANEXO VI 

PARA REGISTRO DE AVALIAÇÕES NO LRCOM  EDUCAÇÃO ESPECIAL - SALA DE RECURSOS 
MULTIFUNCIONAL I e II E OU / CLASSE ESPECIAL/ 

 
As Instituições de Ensino que ofertam curso que utiliza Sistema de Avaliação através de Parecer Descritivo 

não devem realizar registros no campo “Avaliação”. 

 
1. PARECER DESCRITIVO: 

 
Importante lembrar, que para o Ano Letivo de 2020, para as turmas de Sala de Recurso, o docente 

deverá emitir Parecer Descritivo, conforme tabela abaixo: 
 

PARECER DESCRITIVO 

BIMESTRE PERIODO REGISTRO 

1º BIMESTRE 05/02 a 08/05 
Registro do desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes 
matriculados, nos 29 dias presenciais, relativo ao 1° bimestre. 

2º BIMESTRE 11/05 a 17/07 

Parecer Descritivo sobre a atividade específica realizada conforme Orientação 

Normativa Nº 005/2020 – SMEC. 

3º BIMESTRE 27/07 a 02/10 

4º BIMESTRE 05/10 a 18/12 

 
 

1. Compete a (o) Secretária (o) Escolar encaminhar ao SERE os registros de faltas e notas, logo após o Parecer 

Favorável do Professor Pedagogo. 

2. Os boletins dos estudantes serão gerados após o término do período avaliativo e as notas serão enviadas ao 

SERE. 

3. Compete ao Docente cadastrado no SERE/CENSO e vinculado à turma/disciplina proceder aos registros de 

frequência, de conteúdo e de avaliações realizadas no período avaliativo (bimestre, trimestre, semestre, etapa e outros), 

mantendo atualizado o LRCOM. 

4. Compete ao Professor Pedagogo acompanhar periodicamente os registros das ações docentes e discentes, 

registradas no Livro Registro de Classe Online Municípios (LRCOM), como também, dar Parecer Favorável no final de 

cada período avaliativo (bimestre, trimestre, semestre, etapa e outros). 

5. Na falta do Professor Pedagogo, Secretário Escolar e/ou Docente no quadro funcional da Instituição de Ensino 

à Direção tem acesso a todas as funcionalidades e atribuições do Sistema e deverá realizar a função necessária. 
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ANEXO VII 
REGISTRO DE AVALIAÇÕES NO LRCOM    EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
1. REGISTRO DE AVALIAÇÃO: 

 
As Instituições de Ensino que ofertam curso que utiliza Sistema de Avaliação através de Parecer 

Descritivo não devem realizar registros no campo “Avaliação”. 

 
1.1 PARECER DESCRITIVO: 

 
Importante lembrar, que para o Ano Letivo de 2020, para as turmas de Educação Infantil, o docente 

deverá emitir Parecer Descritivo, conforme tabela abaixo: 
 

PARECER DESCRITIVO 

BIMESTRE PERIODO REGISTRO 

1º BIMESTRE 05/02 a 08/05 
Registro do desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes 
matriculados, nos 29 dias presenciais, relativo ao 1° bimestre. 

2º BIMESTRE 11/05 a 17/07 

Parecer Descritivo sobre a atividade específica realizada conforme Orientação 

Normativa Nº 005/2020 – SMEC. 

3º BIMESTRE 27/07 a 02/10 

4º BIMESTRE 05/10 a 18/12 

 
 

2. Compete a (o) Secretária (o) Escolar encaminhar ao SERE os registros de faltas e notas, logo após o Parecer 

Favorável do Professor Pedagogo. 

3. Os boletins dos estudantes serão gerados após o término do período avaliativo e as notas serão enviadas ao 

SERE. 

4. Compete ao Docente cadastrado no SERE/CENSO e vinculado à turma/disciplina proceder aos registros de 

frequência, de conteúdo e de avaliações realizadas no período avaliativo (bimestre, trimestre, semestre, etapa e outros), 

mantendo atualizado o LRCOM. 

5. Compete ao Professor Pedagogo acompanhar periodicamente os registros das ações docentes e discentes, 

registradas no Livro Registro de Classe Online Municípios (LRCOM), como também, dar Parecer Favorável no final de 

cada período avaliativo (bimestre, trimestre, semestre, etapa e outros). 
6. Na falta do Professor Pedagogo, Secretário Escolar e/ou Docente no quadro funcional da Instituição de Ensino 

à Direção tem acesso a todas as funcionalidades e atribuições do Sistema e deverá realizar a função necessária. 
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 ANEXO VIII 
REGISTRO DE AVALIAÇÕES NO LRCOM  ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS (1° a 5° ano) 

 
1. REGISTRO DE AVALIAÇÃO: 

 
a) Os Registros das Avaliações deverão ser feitos com base no planejamento do Docente. Acessar a 

função "Avaliação", selecionar o Estabelecimento, Período Letivo, Turma e Disciplina, Período de Avaliação e clicar em 

consultar, clicar no ícone “AV1”, logo em seguida deve determinar o valor da Avaliação, a data da Avaliação, clicar em 

"Lista de Estudantes", digitar as notas dos estudantes, selecionar os conteúdos avaliados e clicar em "Salvar". 

b) Automaticamente o Sistema disponibilizará o ícone “Recuperação AV1”. 

c) Para realizar o lançamento da Recuperação, deverá: Acessar a função "Avaliação", selecionar o 

Estabelecimento, Período Letivo, Turma e Disciplina, Período de Avaliação e clicar em consultar, clicar no ícone 

“Recuperação AV1”, logo em seguida deve determinar o valor da Recuperação, a data da Recuperação, clicar em "Lista 

de Estudantes", digitar as notas dos estudantes, selecionar os conteúdos avaliados e clicar em "Salvar". 

d) A regra de cálculo obrigatoriamente deverá conter no mínimo, dois instrumentos de avaliação e dois 

instrumentos de recuperação. Os conteúdos da recuperação deverão ser equivalentes aos das avaliações registradas.  

- O Sistema aceita no máximo dez instrumentos de avaliação. 

e) É vedado submeter o estudante a uma única oportunidade e a um único instrumento de avaliação. 

f) As Instituições de Ensino que ofertam curso que utiliza Sistema de Avaliação através de Parecer 

Descritivo não devem realizar registros no campo “Avaliação”. 

Para exemplificar podemos utilizar o “Tutorial do Docente” da página 11 a 14: 
“4. A opção Avaliação permite ao docente registrar as avaliações efetuadas para uma determinada turma 

num determinado período, sendo o número mínimo de 2 avaliações e o máximo de 10. Para cada avaliação é possível 
incluir uma recuperação, neste caso, o Sistema manterá sempre a nota maior. Para inserir os registros das avaliações, 
na tela a seguir clicar em Avaliação, selecionar o Estabelecimento, Período Letivo, Turma e Disciplina, Período 
Avaliação e clicar em Consultar. 
 

 

Na tela a seguir, clicar em Incluir para incluir a avaliação ou a recuperação. 
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Na tela a seguir, digitar o Valor da avaliação, selecionar a Data da Avaliação e clicar em Lista de Alunos. 

 

 
Na tela a seguir, inserir as notas, selecionar o conteúdo da avaliação, podendo ser assinalado um ou mais 

conteúdos para a mesma avaliação, clicar em Salvar. 
 

 

 
 
Para consultar ou alterar as avaliações registradas clicar em Avaliação, selecionar 

Estabelecimento, Período Letivo, Turma e Disciplina, Período Avaliação e clicar em Consultar. 
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Na tela a seguir, clicar em Exibir para conferir a avaliação registrada. Para alterar registros de 

avaliações, clicar no lápis  fazer as alterações e clicar em Salvar. 
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1.1 PARECER DESCRITIVO: 
 
Importante lembrar, que para o Ano Letivo de 2020, para as turmas do 1° ano, o docente deverá 

emitir Parecer Descritivo, conforme tabela abaixo: 
 

PARECER DESCRITIVO 
BIMESTRE PERIODO REGISTRO 

1º BIMESTRE 05/02 a 08/05 Registro do desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes 
matriculados, nos 29 dias presenciais, relativo ao 1° bimestre. 

2º BIMESTRE 11/05 a 17/07 

Parecer Descritivo Bimestral   
e /ou  

Parecer Descritivo sobre a atividade específica realizada conforme Orientação 
Normativa Nº 005/2020 – SMEC. 

3º BIMESTRE 27/07 a 02/10 

4º BIMESTRE 05/10 a 18/12 

 
Observação: Para as turmas de 1° ano que o Sistema de Avaliação é Através de Parecer Descritivo não deve 

realizar registros no LRCOM no campo “Avaliação”.  
 

2. Compete a (o) Secretária (o) Escolar encaminhar ao SERE os registros de faltas e notas, logo após o Parecer 

Favorável do Professor Pedagogo. 

3. Os boletins dos estudantes serão gerados após o término do período avaliativo e as notas serão enviadas ao 

SERE. 

4. Compete ao Docente cadastrado no SERE/CENSO e vinculado à turma/disciplina proceder aos registros de 

frequência, de conteúdo e de avaliações realizadas no período avaliativo (bimestre, trimestre, semestre, etapa e outros), 

mantendo atualizado o LRCOM. 

5. Compete ao Professor Pedagogo acompanhar periodicamente os registros das ações docentes e discentes, 

registradas no Livro Registro de Classe Online Municípios (LRCOM), como também, dar Parecer Favorável no final de 

cada período avaliativo (bimestre, trimestre, semestre, etapa e outros). 

6. Na falta do Professor Pedagogo, Secretário Escolar e/ou Docente no quadro funcional da Instituição de Ensino 

à Direção tem acesso a todas as funcionalidades e atribuições do Sistema e deverá realizar a função necessária. 
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TOTAL DO PROCESSO: 44.862,31

Item: 1

Descrição: Rede de proteção para quadra esportiva fio 4, malha 10 (Nylon). Medindo: 20 x 6 m. Com argola na borda 
superior, local Quadra Acir Fernandes e Campo de areia Santaria (fundo)
Quantidade: 480 Valor Unit.: 4,39

Unidade: Metros
Quadrados

Total Item: 2.107,20

Marca: SS Redes Modelo:
Quant.: 1 Total: 2.107,20LOTE 1 4,39Num: 039

Item: 1

Descrição: Rede de proteção para quadra esportiva fio 4, malha 10 (Nylon). Medindo: 35 x 6 m. Com argola na borda 
superior. Local Quadra Acir Fernandes Campo de areia Santaria (lateral)
Quantidade: 840 Valor Unit.: 3,843

Unidade: Metros
Quadrados

Total Item: 3.228,12

Marca: SS Redes Modelo:

Quant.: 1 Total: 3.228,12LOTE 2 3,843Num: 077

Item: 1

Descrição: Rede de proteção para quadra esportiva fio 2, malha 10 (Poliéster Seda). Medindo: 50 x 6 m. Com argola na 
borda superior. Local Quadra Santo Antônio.
Quantidade: 300 Valor Unit.: 4,49

Unidade: Metros
Quadrados

Total Item: 1.347,00

Marca: SS Redes Modelo:
Quant.: 1 Total: 1.347,00LOTE 3 4,49Num: 070

Item: 1

Descrição: Rede de proteção para quadra esportiva fio 2 malhas 10(Poliéster Seda). Medindo: 40 x 20 m. Local Quadra 
Santo Antônio.
Quantidade: 800 Valor Unit.: 3,97

Unidade: Metros
Quadrados

Total Item: 3.176,00

Marca: SS Redes Modelo:
Quant.: 1 Total: 3.176,00LOTE 4 3,97Num: 074

Item: 1

Descrição: Rede de proteção para campo society fio 2, malha 15 (Nylon). Medindo: 45 x 25 m. Local campo Society.

Quantidade: 1.125 Valor Unit.: 2,43

Unidade: Metros
Quadrados

Total Item: 2.733,75

Marca: ss redes Modelo:
Quant.: 1 Total: 2.733,75LOTE 5 2,43Num: 065

Item: 1

Descrição: Rede de proteção para campo society fio 2, malha 15 (Nylon). Medindo: 24 x 3 m. Local campo Society 
(fundo).

Unidade: Metros
Quadrados

Marca: ss redes Modelo:
Quant.: 1 Total: 344,16LOTE 6 2,39Num: 080

DEMBINSKI E MIKOSKI LTDA ME 28.453.476/0001-05 44.862,31

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2020
Processo Administrativo Nº 270/2020

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ELIANE GOTTEMS

Data de Publicação: 16/10/2020 08:50:13

1 de 3Gerado em: 01/12/2020 10:11:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA-PR
IPIRANGA-PR

Quantidade: 144 Valor Unit.: 2,39 Total Item: 344,16

Item: 1

Descrição: Rede de proteção para campo society fio 2, malha 15 (Nylon). Medindo: 44 x 6 m. Local campo Society 
(lateral).
Quantidade: 528 Valor Unit.: 2,57

Unidade: Metros
Quadrados

Total Item: 1.356,96

Marca: ss redes Modelo:
Quant.: 1 Total: 1.356,96LOTE 7 2,57Num: 086

Item: 1

Descrição: Rede de proteção para quadra esportiva fio 4, malha 10 (Nylon). Medindo: 21 x 6 m. Com argola na borda 
superior. Local quadra Lustosa Kochanski e Quadra Marmota e Quadra Lustosa Arroio Grande (fundo)
Quantidade: 756 Valor Unit.: 4,19

Unidade: Metros
Quadrados

Total Item: 3.167,64

Marca: SS Redes Modelo:
Quant.: 1 Total: 3.167,64LOTE 8 4,19Num: 054

Item: 1

Descrição: Rede de proteção para quadra esportiva fio 4, malha 10 (Nylon). Medindo: 31 x 6 m. Com argola na borda 
superior. Local quadra Lustosa Kochanski e Quadra Marmota e Quadra Lustosa Arroio Grande (lateral)
Quantidade: 1.116 Valor Unit.: 4,19

Unidade: Metros
Quadrados

Total Item: 4.676,04

Marca: SS Redes Modelo:

Quant.: 1 Total: 4.676,04LOTE 9 4,19Num: 001

Item: 1

Descrição: Rede de proteção para quadra esportiva fio 4, malha 15 (Nylon). Medindo: 50 x 6 m. Com argola na borda 
superior. Local Campo Suíço Lustosa Arroio Grande (lateral)
Quantidade: 600 Valor Unit.: 3,74

Unidade: Metros
Quadrados

Total Item: 2.244,00

Marca: SS Redes Modelo:
Quant.: 1 Total: 2.244,00LOTE 10 3,74Num: 056

Item: 1

Descrição: Rede de proteção para campo fio 4 malha 15. Medindo: 37 x 6 m (Nylon). Com argola na borda superior. 
Quadra Lustosa Arroio Grande (fundo)
Quantidade: 444 Valor Unit.: 3,29

Unidade: Metros
Quadrados

Total Item: 1.460,76

Marca: SS Redes Modelo:
Quant.: 1 Total: 1.460,76LOTE 11 3,29Num: 078

Item: 1

Descrição: Rede de proteção para quadra de areia fio 2, malha 10 (Nylon). Medindo: 22 x 13 m. Local quadra de areia 
centro esportivo.
Quantidade: 286 Valor Unit.: 4,14

Unidade: Metros
Quadrados

Total Item: 1.184,04

Marca: SS Redes Modelo:
Quant.: 1 Total: 1.184,04LOTE 12 4,14Num: 024

Item: 1

Descrição: Rede de proteção para campo suíço fio 02 malha 15 (Nylon). Medindo: 60 x 37 m. Local Suíço Municipal 
(teto)
Quantidade: 2.220 Valor Unit.: 2,57

Unidade: Metros
Quadrados

Total Item: 5.705,40

Marca: SS Redes Modelo:
Quant.: 1 Total: 5.705,40LOTE 13 2,57Num: 050

Quant.: 1 Total: 1.645,00LOTE 14 3,29Num: 022

2 de 3Gerado em: 01/12/2020 10:11:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA-PR
IPIRANGA-PR
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Item: 1

Descrição: Rede de proteção para campo fio 4, malha 15. Medindo 100 x 05 m (Nylon). Com argola na borda superior. 
Local Estádio Municipal (lateral)
Quantidade: 500 Valor Unit.: 3,29

Unidade: Metros
Quadrados

Total Item: 1.645,00

Marca: SS Redes Modelo:

Item: 1

Descrição: Rede de proteção para campo fio 4 malha 15. Medindo 78 x 06 m (Nylon). Com argola na borda superior. 
Local Estádio Municipal (fundo)
Quantidade: 936 Valor Unit.: 3,29

Unidade: Metros
Quadrados

Total Item: 3.079,44

Marca: SS Redes Modelo:
Quant.: 1 Total: 3.079,44LOTE 15 3,29Num: 080

Item: 1

Descrição: Rede de proteção para campo fio 4 malha 15. Medindo 40 x 06 m (Nylon). Com argola na borda superior. 
Local Campo suíço Arroio Grande e Campo suíço Pombal e Campo Fumeiro (fundo)
Quantidade: 600 Valor Unit.: 3,39

Unidade: Metros
Quadrados

Total Item: 2.034,00

Marca: SS Redes Modelo:
Quant.: 1 Total: 2.034,00LOTE 16 3,39Num: 096

Item: 1

Descrição: Rede de proteção para campo fio 4 malha 15. Medindo 40 x 06 m (Nylon). Com argola na borda superior. 
Local Campo suíço Arroio Grande e Campo suíço Pombal e Campo Fumeiro (fundo)
Quantidade: 1.440 Valor Unit.: 3,14

Unidade: Metros
Quadrados

Total Item: 4.521,60

Marca: SS Redes Modelo:
Quant.: 1 Total: 4.521,60LOTE 17 3,14Num: 085

Item: 1

Descrição: Rede de proteção para quadra fio 2 malha 10. Medindo 30 x 4 (Poliéster Seda). Com argola na borda 
superior. Quadra da Escola Anita Taborda Puglia. (lateral)
Quantidade: 240 Valor Unit.: 3,04

Unidade: Metros
Quadrados

Total Item: 729,60

Marca: SS Redes Modelo:

Quant.: 1 Total: 729,60LOTE 18 3,04Num: 050

Item: 1

Descrição: Rede de proteção para quadra fio 2 malha 10. Medindo 16 x 2,5 (Poliéster Seda). Com argola na borda 
superior. Quadra da Escola Anita Taborda Puglia. (fundo)
Quantidade: 40 Valor Unit.: 3,04

Unidade: Metros
Quadrados

Total Item: 121,60

Marca: SS Redes Modelo:
Quant.: 1 Total: 121,60LOTE 19 3,04Num: 075

_________________________________________________________________________
PREGOEIRO: ELIANE GOTTEMS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA 
AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 07/2020 
TIPO: Menor Preço 
 
O MUNICÍPIO DE IPIRANGA, Estado do Paraná, através da Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria n°. 
05/2020, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, o Senhor Luiz Carlos Blum, e de 
conformidade com a Lei Federal n°. 8666/93, suas alterações e demais legislações aplicáveis, COMUNICA aos 
interessados que se encontra instaurada a licitação na modalidade Tomada de Preços n°. 07/2020, do tipo menor 
preço, conforme abaixo especificada: 
 
OBJETO: Prestação de serviços para realização da obra de construção dos Posto de Saúde na localidade de 
Santana, (recurso Sesa m.º 869/2020 e demais recursos). 
 
DATA DA ABERTURA E JULGAMENTO: 21/12/2020 (vinte e um de dezembro de 2020), às 10:00 (dez horas). 
 
O Edital na íntegra, seus anexos, encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Ipiranga-Pr - 
Sala do Departamento de licitação, à Rua XV de Novembro, n.º 545, Centro, junto à Comissão de Julgamento de 
Licitações e site: www.ipiranga.pr.gov.br. 
 
Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos através do fone: (042) 3242-1222 e e-mail: 
licitacao@ipiranga.pr.gov.br. 

 
Comissão de Licitações, 01 de dezembro de 2020. 
 
ELIANE GOTTEMS 
Presidente da Comissão de Licitação. 

 
 
 

   

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 122/2020 
 
LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, HOMOLOGA todos 
os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e pela respectiva Equipe de Apoio no bojo do certame licitatório – Pregão Eletrônico nº. 122/2020, conforme 
especificado no Edital de Adjudicação, às Licitantes Vencedoras, observadas as demais disposições legais e pertinentes: 
 
OBJETO: Seleção e contratação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte Microempreendedor individual, para prestação de serviços 
laboratoriais com fornecimento de exames, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. 
 
FORNECEDOR: LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNIC. DELLA BIANCA LTDA - CNPJ: 04.287.566/0001-05 
Valor Total do Fornecedor: 19.339,15 (dezenove mil, trezentos e trinta e nove reais e quinze centavos). 
LOTE 1  - Valor Total do Lote: 19.339,15 (dezenove mil, trezentos e trinta e nove reais e quinze centavos). 
Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 Beta - HCG UN 42 R$ 7,6000 R$ 319,2000 
2 Creatinina (soro) UM 522 R$ 3,8000 R$ 1.983,6000 
3 Gasometria UN 6 R$ 47,5000 R$ 285,0000 
4 Glicose UM 525 R$ 2,8500 R$ 1.496,2500 
5 Grupo Sangüíneo (ABO + RH) UM 40 R$ 8,5500 R$ 342,0000 
6 HDL UM 270 R$ 5,7000 R$ 1.539,0000 
7 Lipase UN 30 R$ 14,2500 R$ 427,5000 
8 Magnésio UN 6 R$ 9,5000 R$ 57,0000 
9 Tempo de atividade protombínica (TAP) UM 24 R$ 7,6000 R$ 182,4000 
10 Toxoplasmose IgG UM 93 R$ 15,2000 R$ 1.413,6000 
11 Toxoplasmose IgM UM 93 R$ 15,2000 R$ 1.413,6000 
12 Transaminase Oxalacética (AST/TGO) UM 200 R$ 5,7000 R$ 1.140,0000 
13 Transaminase Pirúvica (ALT/TGP) UM 200 R$ 5,7000 R$ 1.140,0000 
14 TSH (Hormonio tireo-estimulante) UM 200 R$ 14,2500 R$ 2.850,0000 
15 Vitamina D UN 200 R$ 23,7500 R$ 4.750,0000 
 
Ipiranga/PR, 01 de dezembro de 2020. 
 
LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal 
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RUA XV DE NOVEMBRO, 545 - CAIXA POSTAL, 16 - FONE/FAX: (042) 242-1222 - CEP 84.450-000 - 
IPIRANGA - PARANÁ. 

 

 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 284/2020 
DAS PARTES: 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
 
CONTRATADA: CONCEITO SUL MANTA ASFALTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº. 08.995.622/0001-09, com sede na , , Cep: , Bairro: , na cidade de / 
 
OBJETO:  fornecimento de materiais para aplicação de manta asfáltica aluminizada na cobertura das quadras 
municipais Acir Fernandes e Julio Grein Taques, qm atendimento à Secretaria de Esportes e Lazer. 
 
VALOR CONTRATADO: 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais) 
 
FUNDAMENTO LEGAL:  Pregão Eletrônico  n°. 116/2020 e Lei Federal n° 8666/93 de 21/06/1993, e suas 
alterações posteriores. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
 
11.001.27.812.0021.2.064.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
11.001.27.812.0021.2.065.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 
VIGÊNCIA: 01 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. 
  
DATA DE ASSINATURA: 01 de dezembro de 2020 
 
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
 
Ipiranga/PR, 01 de dezembro de 2020. 
 
Assinaturas: 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
(Contratante) 
CONCEITO SUL MANTA ASFALTICA LTDA 
(Contratada) 
 

   
 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 285/2020 
DAS PARTES: 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
 
CONTRATADA: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 32.421.421/0001-82, com sede na PINTASSILGO, 462, Cep: 87083085, Bairro: 
PARQUE DA LARANJEIRAS, na cidade de Maringá/PR. 
 
OBJETO: Seleção e contratação de Microempresas/Empresas de Pequeno Porte/Microempreendedor individual para 
fornecimento de luvas descartáveis (ação de enfrentamento da emergência decorrente do coronavírus - Covid-19), 
em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Municipal. 
 
VALOR CONTRATADO: 26.550,00 (vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta reais). 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão n°. 118/2020, Lei Federal nº. 8666/93, suas alterações posteriores e Lei Federal nº. 
10.520/2002. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
 
08.001.10.302.0012.2.072.3.3.90.30.00.00. - 1029 - MATERIAL DE CONSUMO 
 
VIGÊNCIA: 01 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. 
  
DATA DE ASSINATURA: 01 de dezembro de 2020 
 
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
 
Ipiranga/PR, 01 de dezembro de 2020. 
 
Assinaturas: 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
(Contratante) 

 
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
MARCOS HENRIQUE LAHOUD 
(Contratada) 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
CONTRATO Nº. 106/2020 

 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 132/2019, PREGÃO ELETRONICO Nº. 49/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICIPIO DE IPIRANGA E L ACQUA LAVANDERIAS LTDA, TENDO COM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LAVANDERIA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREABILIDADE, BASEADO EM 
RF-ID, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE IPIRANGA - PR. (CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 4º, DA LEI 
13.979/2020, E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES). 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Prestação de serviços de lavanderia com locação de enxoval e implantação de sistema de rastreabilidade, baseado em RF-
ID, para o Hospital Municipal de Ipiranga - PR. (Contratação nos termos do Art. 4º, da LEI 13.979/2020, e demais legislações 
pertinentes). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA –  DO REAJUSTE 
De acordo com o Artigo 65, §1º da Lei Federal nº. 8666/93, fica acrescido ao valor inicial do contrato R$ 10.962,91 (dez mil, 
novecentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos),  para a execução do objeto contratado pela CONTRATADA 
à CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
As despesas decorrentes do presente contrato serão levadas à conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 
 
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 

08.01.10.302.0012.2032-490-3.3.90.39.00.00.1003 R$  83.337,57 
 
3.3.90.39.46.00 – SERVIÇOS DOMÉSTICOS 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO:  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do instrumento inicial celebrado entre as partes, na data de 05/06/2020, não 
atingidas pelo presente instrumento. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO:  
Fica eleito o foro da Comarca de Ipiranga para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste Contrato, excluído 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, não obstante a idoneidade e sinceridade das partes Contratantes. 
 
Ipiranga - PR, 01 de dezembro de 2020. 
 
CONTRATANTE: 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
 
CONTRATADA: 
L ACQUA LAVANDERIAS LTDA 
Remi Michel Fouladoux 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
 
CONTRATO Nº. 147/2020 

 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 145/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 56/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICIPIO DE IPIRANGA E OMATIC ENGENHARIA EIRELI EPP, TENDO COM OBJETO  SELEÇÃO E 
CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE REDE DE ENERGIA 
PARA O LOTEAMENTO XAXIM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
Fundamenta-se o presente Contrato na proposta apresentada pelo CONTRATADO e no Edital de Pregão Eletrônico acima 
citado e devidamente homologado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
Constitui objeto deste termo: Seleção e contratação exclusiva de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte 
Microempreendedor individual para prestação de serviços de elaboração de projeto elétrico de rede de energia para o 
loteamento Xaxim, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, de acordo com o Termo de Referência 
constante no Anexo I: Lote nº 01 do Edital de Pregão Eletrônico nº. 56/ 2020. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO: 
De acordo com o Artigo 57, da Lei nº. 8666/93, fica a vigência prorrogada até a data de 31/12/2020 (trinta e um de dezembro 
de dois mil e vinte). 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais celebradas entre as partes, na data de 16/07/2020, 
não atingidas pelo presente instrumento. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO FORO: 
As partes elegem o Foro da Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
Ipiranga-PR, aos 16 de novembro de 2020. 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
(Contratante) 
 
OMATIC ENGENHARIA EIRELI EPP 
Felipe Andrade Lucci 
(Contratada) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
 
DECRETO Nº. 114/2020 

 
SÚMULA: Estabelece PONTO FACULTATIVO nas repartições da Administração Pública Municipal o dia 07/12/2020. 

 
 
LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas por Lei,  
 
CONSIDERANDO a data comemorativa de emancipação política administrativa do Município de Ipiranga/PR. 
 

 
DECRETA:  

Art.1º - Fica Decretado Ponto Facultativo o dia 07 de dezembro de 2020 (segunda-feira), face ao aniversário da cidade, 

devendo o expediente retornar na quarta-feira, dia 09 de dezembro de 2020, visto que dia 08 de dezembro é feriado 

municipal estipulado pela Lei Municipal n.º 2519/2017 - Nossa Senhora Imaculada Conceição, Padroeira do Município de 

Ipiranga. 

§ 1º - O ponto facultativo mencionado no caput deste artigo, não se aplica aos serviços essenciais. 

Artigo 2° - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Edifício da Municipalidade, em 30 de novembro de 2020. 
 

LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
 
DECRETO Nº 115/2020 
 
Súmula: Institui a transição administrativa democrática de governo no Município de Ipiranga e dá outras 
providências. 
  
O PREFEITO MUNICIPAL DE IPIRANGA, Estado do Paraná, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art.  89, VIII, da 
Lei Orgânica do Município de Ipiranga; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1° - Fica instituída no Município de Ipiranga a transição democrática de governo nos termos previstos neste 
Decreto. 
§ 1º - Transição democrática de governo é o processo que objetiva propiciar condições para que o candidato eleito para o 
cargo de Prefeito possa receber todos os dados e informações necessários a implementação de seu programa de governo, 
inteirando-se do funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a Administração Municipal, permitindo a preparação 
dos atos a serem editados após a posse. 
§ 2º - Para o desenvolvimento do processo mencionado no parágrafo anterior, será formada uma Equipe de Transição, cuja 
composição atenderá ao disposto no artigo 2º deste decreto. 
 
Art. 2º - O candidato eleito para o cargo de Prefeito deve indicar os nomes de sua confiança para compor a Equipe de 
Transição, com um Coordenador, com plenos poderes para representá-lo, a qual terá acesso às informações previstas no 
art. 70 da Lei Orgânica do Município de Ipiranga. 
§ 1º - A indicação a que se refere o “caput” será feita por ofício dirigido ao Prefeito em exercício. 
§ 2º - O Prefeito em exercício indicará, para compor a Equipe de Transição, pessoa de sua confiança integrante do quadro 
funcional da Administração Pública.  
 
Art. 3º - Os pedidos de acesso às informações de que trata o art. 2º deste Decreto, qualquer que seja sua natureza, serão 
formulados por escrito pelo Coordenador da Equipe de Transição e dirigidos à autoridade indicada pelo Prefeito em exercício 
a que se refere o § 2º do artigo anterior, ao qual compete, no prazo de dois dias, requisitar dos órgãos da Administração 
Municipal os dados e informações solicitados e encaminhá-los, no prazo de 5 (cinco) dias, à coordenação da Equipe de 
Transição. 
 
Art. 4º - Os membros indicados pelo Prefeito eleito podem reunir-se com outros agentes da Prefeitura para que sejam 
prestados os esclarecimentos que se fizerem necessários, desde que sem prejuízo dos trabalhos de encerramento de 
exercício e de fim de mandato a cuja apresentação aos órgãos competentes se obriga a Administração Municipal. 
Parágrafo único – As reuniões mencionadas no “caput” deste artigo serão previamente agendadas e registradas em atas, 
sob a coordenação do representante do Prefeito. 
 
Art. 5º - O Prefeito em exercício pode garantir à Equipe de Transição a infraestrutura necessária ao desenvolvimento dos 
trabalhos, incluindo espaço físico adequado, equipamentos e pessoal que se fizerem necessários. 
 
Art. 6º - Os membros da Equipe de Transição deverão manter sigilo dos dados e informações confidenciais a que tiverem 
acesso, sob pena de responsabilização, nos termos da legislação vigente. 
 
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito, em 01 de dezembro de 2020. 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
 
LEI Nº 2703 de 01 de dezembro de 2020 
 
SÚMULA: Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Ipiranga para o exercício financeiro de 2021. 
 
 A Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,  
 

LEI: 
 

Art. 1º - O Orçamento Fiscal do Município de Ipiranga, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2021, abrangendo 
os Órgãos de Administração Direta e Indireta e os Fundos Municipais estima a receita e fixa a despesa em R$ 51.762.997,00 
(Cinquenta e um milhões, setecentos e sessenta e dois mil, novecentos e noventa e sete reais). 

 
Art. 2º - A Receita será realizada de acordo com a legislação específica em vigor, segundo as seguintes estimativas, 
discriminadas no anexo de Receita Segundo Categorias Econômicas, Anexo II da Lei nº 4320/1964: 

 

RECEITAS CORRENTES BRUTAS     53.420.668,00 

     Receitas Tributárias 5.450.411,00 
     Receitas de Contribuições 2.408.187,00 
     Receitas Patrimoniais 1.152.315,00 
     Receitas de Serviços 134.600,00 
     Transferências Correntes 44.170.315,00 
           Transferências Correntes – Deduções FUNDEB -6.424.035,00 
     Outras Receitas Correntes 77.540,00 
  
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 2.538.664,00 
     Receitas de contribuições 1.938.664,00 
     Outras Receitas Correntes 600.000,00 
  
RECEITAS DE CAPITAL 2.255.000,00 
    Operação de Crédito 2.000.000,00 
    Alienação de bens 10.000,00 
    Transferências de Capital 245.000,00 
  
TOTAL 51.762.997,00 

 
Art. 3º - A Despesa do Orçamento Fiscal será realizada segundo a discriminação prevista na legislação em vigor, conforme 
desdobramento por órgãos do Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária, segundo categorias econômicas, 
anexo desta Lei. 
 

ÓRGÃO/UNIDADE DESPESA FIXADA 
Legislativo Municipal 2.608.465,00 
Governo Municipal 910.600,00 
Secretaria Municipal de Administração 2.171.140,00 
Secretaria Municipal de Planejamento 271.000,00 
Secretaria Municipal da Fazenda 2.866.290,00 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos 4.228.208,00 
Secretaria Municipal de Transportes e Obras 2.509.868,00 
Secretaria Municipal de Saúde 12.019.611,25 
Secretaria Municipal de Assistência Social 1.747.960,00 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura 14.711.613,75 
Secretaria Municipal de Esportes 706.750,00 
Secretaria Municipal de Agropecuária 301.690,00 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 724.200,00 
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo 54.350,00 
Reserva de contingência 250.000,00 
IPIRANGAPREV 5.681.251,00 

TOTAL DAS DESPESAS FIXADAS 51.762.997,00 
 
Art. 4º - A despesa fixada está distribuída por categorias econômicas e funções de governo de conformidade com o anexo: 
Orçamento Analítico (Anexo II da Lei nº 4320/1964), em compatibilidade com a Lei das Diretrizes Orçamentárias e com o 
Plano Plurianual. 

 
Art. 5º - São aprovados os Planos de Aplicação dos Fundos Municipais de contabilização centralizada, anexos a esta Lei, 
nos termos do § 2º. do art. 2º. da Lei Federal 4.320/64 de 17 de março de 1964, inseridos no Orçamento Geral do Município: 

 
I - Do Fundo Municipal de Saúde - FMS, que fixa sua despesa para o exercício de 2021, em R$ 12.019.611,25 (Doze 
milhões, dezenove mil, seiscentos e onze reais e vinte e cinco centavos), conforme anexo; 
 
II - Do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, que fixa a sua despesa para o exercício de 
2021 em R$ 445.950,00 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta reais) conforme anexo; 
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III - Do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, que fixa a sua despesa para o exercício de 2021 em R$ 1.302.010,00 
(Um milhão, trezentos e dois mil e dez reais) conforme anexo; 
 
Art. 6º - Fica o Poder Executivo, Poder Legislativo Municipal e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
– Ipirangaprev, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao Orçamento da Administração Direta e Indireta e dos 
Fundos Municipais até o limite 15% (quinze por cento) do total geral do orçamento, servindo como recursos para tais 
suplementações, quaisquer das formas definidas no parágrafo 1º. do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64, de 17 de março de 
1964 e na LDO – Lei das Diretrizes Orçamentárias 2021 - Lei Municipal nº 2.693/2020. 

 
Art. 7º - Ficam também autorizados, não sendo computado para fins do limite de que trata o artigo anterior, o remanejamento 
de dotações: 

 
I - Entre os elementos, grupos e categorias de programação de despesa dentro de cada projeto ou atividade; 
 
II - Entre as fontes de recursos livres e/ou vinculados dentro do mesmo projeto ou atividade para fins de compatibilização 
com a efetiva disponibilidade dos recursos; 
 
III – Entre as fontes de recursos livres e vinculados destinados exclusivamente para despesas de pessoal e encargos sociais; 

 
Art. 8º - Na abertura dos créditos adicionais autorizados no artigo 7º ou decorrentes de autorizações específicas com 
recursos provenientes de cancelamento de dotações orçamentárias, ficam autorizados o Executivo e o Legislativo Municipal 
a efetuar o remanejamento, transposição ou transferência de dotações de uns para outros órgãos, fundos ou categorias de 
programação dentro da respectiva esfera de governo. 

    
Art. 9º - O Poder Executivo e o Poder Legislativo ficam ainda autorizados a tomar as medidas necessárias para manter os 
dispêndios compatíveis com o comportamento da receita, nos termos da legislação vigente e o Poder Executivo a realizar 
operações de crédito por antecipação da receita até o limite legalmente permitido. 

  
Art. 10° - Fica autorizada a redistribuição e o remanejamento das dotações de despesas de pessoal previstas no “caput” do 
artigo 18 da Lei Complementar 101 de 04/05/2000 na mesma unidade orçamentária ou de uma para outra unidade 
orçamentária ou programa de governo consoante o previsto no parágrafo único do artigo 66 da Lei Federal 4320/64 de 
17/03/64. 

 
Art. 11º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do art. 62 da Lei Complementar nº. 101, de 
2000, a custear despesas de competência de outras esferas de governo no concernente a segurança pública, assistência 
jurídica, trânsito e incentivo ao emprego, mediante prévio firmamento de convênio, ou instrumento congênere. 

 
Art. 12º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021, revogadas 
as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito, em 01 de dezembro de 2020. 

Luiz Carlos Blum 

Prefeito Municipal 
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Lei nº 2704/2020 
 
Sumula: Autoriza crédito adicional suplementar na 
importância de até R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil 
reais). 

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e orçamento municipal 
um crédito adicional suplementar, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 
630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais). 

Suplementação 
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
10.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Administração Educacional 
10.001.12.361.0019.2.058. Investimentos, Transferências e Convênios para Educação 

OBRAS E INSTALAÇÕES  100.000,00 290 - 4.4.90.51.00.00 01000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  330.000,00 532 - 4.4.90.52.00.00 01103
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  200.000,00 533 - 4.4.90.52.00.00 01104

Total Suplementação:  630.000,00 

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º desta Lei, servirá como recurso Anulação de 
Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, 
Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64. 
Redução 
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
10.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Administração Educacional 
10.001.12.361.0019.2.057. Manutenção do Transporte Escolar 

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  330.000,00 282 - 3.3.90.33.00.00 01103
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  200.000,00 283 - 3.3.90.33.00.00 01104

10.001.12.364.0019.2.059. Educação Superior e Polo UAB 
SUBVENÇÕES SOCIAIS  100.000,00 295 - 3.3.50.43.00.00 01000

Total Redução:  630.000,00 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

      Prefeitura Municipal de Ipiranga, 01 dezembro de 2020.

LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

A CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

LEI 
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MUNICÍPIO DE IPIRANGA 

 ESTADO DO PARANÁ 

 

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar na 
importância de R$ 118.924,65 (Cento e dezoito mil, 
novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco 
centavos). 
 
 

Decreta: 
 
Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento 
Geral do Município, no valor de R$ 118.924,65 (cento e dezoito mil novecentos e vinte e 
quatro reais e sessenta e cinco centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações 
Orçamentárias. 

O Prefeito Municipal de IPIRANGA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das 
que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2637/2019 de 14/11/2019, Art. 6º. 

Suplementação 
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
10.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Administração Educacional 
10.001.12.361.0019.2.058. Investimentos, Transferências e Convênios para Educação 

OBRAS E INSTALAÇÕES  96.089,00 290 - 4.4.90.51.00.00 01000
12.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA 
12.001.00.000.0000.0.000. Departamento Municipal de Desenvolvimento Agropecuário 
12.001.20.606.0022.2.068. Investimento, Transferências e Convênios para Agropecuária 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  22.835,65 422 - 3.3.90.93.00.00 3798

Total Suplementação:  118.924,65 

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o 
Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o 
Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64. 

Redução 
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
10.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Administração Educacional 
10.001.12.365.0019.2.060. Manutenção da Educação Infantil 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  
FÍSICA 

 60.000,00 303 - 3.3.90.36.00.00 01000

10.001.12.367.0019.2.061. Manutenção da Educação Inclusiva 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  
FÍSICA 

 36.089,00 310 - 3.3.90.36.00.00 01000

12.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA 
12.001.00.000.0000.0.000. Departamento Municipal de Desenvolvimento Agropecuário 
12.001.20.606.0022.2.068. Investimento, Transferências e Convênios para Agropecuária 

MATERIAL DE CONSUMO  18.835,65 420 - 3.3.90.30.00.00 3798
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  
JURÍDICA 

 4.000,00 421 - 3.3.90.39.00.00 3798

Decreto nº 116/2020 de 01/12/2020 

Total Redução:  118.924,65
 

 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA 

 ESTADO DO PARANÁ 

 

 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

      Prefeitura Municipal de Ipiranga - Paraná, em 01 de dezembro de 2020.

LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

 

 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA 

 ESTADO DO PARANÁ 

 

 

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar na 
importância de R$ 1.349,15 (um mil trezentos e quarenta 
e nove reais e quinze centavos). 
 

Decreto nº 117/2020 de 01/12/2020 

Decreta: 
 
Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento 
Geral do Município, no valor de R$ 1.349,15 (um mil trezentos e quarenta e nove reais e 
quinze centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias. 

O Prefeito Municipal de IPIRANGA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das 
que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2637/2019 de 14/11/2019, Art. 6º. 

Suplementação 
12.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA 
12.001.00.000.0000.0.000. Departamento Municipal de Desenvolvimento Agropecuário 
12.001.20.606.0022.2.068. Investimento, Transferências e Convênios para Agropecuária 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  1.349,15 422 - 3.3.90.93.00.00 3798

Total Suplementação:  1.349,15 

Art. 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do 
disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Excesso de Arrecadação; 

 1.136,20Receita: 1.7.2.8.10.91.00.00000000 Fonte: 798 
 212,95Receita: 1.3.2.1.00.11.01.05290000 Fonte: 798 

 1.349,15Total da Receita:

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

  Prefeitura Municipal de Ipiranga - Paraná, em 01 de dezembro de 2020.

LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
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Decreto nº 118/2020 
 
Sumula: Abre crédito adicional suplementar na importância 
de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais). 

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e orçamento municipal 
um crédito adicional suplementar, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de R$ 
630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais). 

Suplementação 
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
10.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Administração Educacional 
10.001.12.361.0019.2.058. Investimentos, Transferências e Convênios para Educação 

OBRAS E INSTALAÇÕES  100.000,00 290 - 4.4.90.51.00.00 01000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  330.000,00 532 - 4.4.90.52.00.00 01103
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  200.000,00 533 - 4.4.90.52.00.00 01104

Total Suplementação:  630.000,00 

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso Anulação de 
Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, 
Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64. 
Redução 
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
10.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Administração Educacional 
10.001.12.361.0019.2.057. Manutenção do Transporte Escolar 

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  330.000,00 282 - 3.3.90.33.00.00 01103
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  200.000,00 283 - 3.3.90.33.00.00 01104

10.001.12.364.0019.2.059. Educação Superior e Polo UAB 
SUBVENÇÕES SOCIAIS  100.000,00 295 - 3.3.50.43.00.00 01000

Total Redução:  630.000,00 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

      Prefeitura Municipal de Ipiranga, 01 dezembro de 2020.

LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

Luiz Carlos Blum, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições 
legais, e autorizado pela Lei Municipal nº 2704 de 01/12/2020. 

 

DECRETA 

   

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
PREGÃO ELETRONICO Nº. 120/2020 
 
LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, HOMOLOGA todos 
os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e pela respectiva Equipe de Apoio no bojo do certame licitatório – Pregão Eletrônico nº. 120/2020, conforme 
especificado no Edital de Adjudicação, às Licitantes Vencedoras, observadas as demais disposições legais e pertinentes: 
 
OBJETO: Seleção e contratação de Microempresas/Empresas de Pequeno Porte/Microempreendedor individual para fornecimento de kits para 
agentes de endemias e chapéus com proteção de pescoço para as Agentes Comunitárias de Saúde e para o setor da Vigilância Sanitária e 
Epidemiologia com Recursos do VIGIASUS e PMAQ. 
 
FORNECEDOR: MARCELO SIMONI ME - CNPJ: 04.664.811/0001-48 
Valor Total do Fornecedor: 1.840,90 (um mil, oitocentos e quarenta reais e noventa centavos). 
 
LOTE 1 PMAQ - VIGIASUS 
Valor Total do Lote: 1.840,90 (um mil, oitocentos e quarenta reais e noventa centavos). 
 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1 Chapéu com proteção de pescoço: Características: protetor de nuca removível; 
cor: caqui;  cordão de ajuste;  100% poliéster;  tamanho único: 55 cm;  bordado 
frente. Aba firma, dando mais conforto cont 

simoni 
simoni 

UN 41 44,90 R$ 
1.840,90 

 
Ipiranga/PR, 01 de dezembro de 2020. 
 
LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal 
 


