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DECRETO N° 56/2018, em 30 de janeiro de 2018

11

DISPOE

SOBRE

NUCLEAQAO

DE

ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICiPIO DE
OROS, ESTADO DO CEARA, E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS"

O PREFEITO MUNICIPAL DE OR6S, Estado do ceara, Excelentissimo Sr.

SIMAO PEDRO ALVES PEQUENO, no uso de suas atribui96es legais
consoantes no art.88 da Lei Orginica do Municipio de Oros, etc.

DECRETA

CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educa9ao Nacional - LOB N°

9394/96,
Municfpio:

que

em

seu

art.

11,

determina,

coma

incumbencia

do

organizar, manter e desenvolver os 6rgaos e institulcoes de seu

sistema de ensino, integrando-se as politicas e pianos educacionais da Uniao e
dos Estados:
CONSIDERANDO a necessidade de melhor ordenamento da rede municipal

de ensino, reducao dos custos e garantia de oferta de ensino com qualidade,
utilizando-se de padroes inovados de orqanizacao, pela nucleacao de dois ou
mais estabelecimentos de ensino;
CONSIDERANDO que na nucleacao das escolas sao otimizados: os recursos

da educacao, a rede ffsica, a gerencia do transporte escolar, a particlpacao da
comunidade, a quallflcacao dos professores, a transparencia administrativa e o

,,

fortalecimento da gestao educacional;
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CONSIDERANDO as escolas polos que passam a ser um referencial em suas
comunidades contribuindo para o desenvolvimento economico e social do
municipio.

DECRETA:
Art. 1° Sao da responsabilidade do poder publico, isoladamente ou em regime
de colaboracao, a reorqanlzacao e redistribuicao das escolas municipais per
meio da nucleacao, visando sempre ao melhor atendimento das necessidades
da populacao escolar.

Art. 2° Entende-se por nucleacao a reorqanizacao da rede escolar publica,
concentrando vanas escolas sob a coordenacao unificada de uma que exercera
acao redistributiva em rslacao as suas escolas; denominada Escola-P61o,
garantidas a qualidade e a eficiencia da gestao.

Art. 3° Sao objetivos da nucleacao:
I - aumentar a possibilidade de oferta progressiva e integrada da educacao
infantile do ensino fundamental;
II - facilitar a ac;ao da coordenacao pedag6gica da Secretaria Municipal da

Educacao:
Ill - racionalizar o uso de recursos financeiros e didatico-pedag6gicos;
IV - promover maior eficiencia

a gestao escolar;

V - racionalizar a oferta dos servtcos educacionais;
VI - reduzir o nurnero de escolas e salas de aula isoladas;
VII - melhorar a qualidade do processo ensino-aprendizagem;
VIII - conferir legitimidade aos estudos realizados.
Paragrafo unico.

E vedada

a nucleacao de institui9ao dedicada exclusivamente

a educacao infantil.
Art. 4° Na nucleacao, levar-se-ao em conta:
I - as escolas da zona urbana e rural;
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II - a possibilidade de fusao ou desattvacao de escolas, sobretudo em zonas
urbanas;
Ill - a racionalizacao de custos;
IV - a manutencao das unidades de ensino tao pr6ximas quanto possivel das
residencias dos alunos, particularmente nas zonas rurais:
V - a garantia para a Escola-P61o das condieoes exigidas para uma escola digna,
dotando-a de quadro de pessoal habilitado, secretaria esco1ar e demais recursos
necessaries a uma boa gestao, disciplinada em normas especificas.

Art. 5° A nucleacao sera efetivada com o maxlmo de tres unidades escolares,
garantidas as condlcoes de acesso, transporte escolar e acompanhamento
administrativo e pedag6gico.
Paraqrafo (mica. Nos casos excepcionais, o nurnero de escolas nucleadas
podera exceder o maxima exigido por este Decreto, devendo explicitar os
motivos dessa excepcionalidade junto

a Secretaria Municipal da Educa9ao.

Art. 6° As unidades escotares nucleadas flcarao facultadas a adotar para efeito
de escrituracao escolar a mesma denomlnacao da Escola-P61o.

§ 1°

A

escola nucleada sera facultado o direito de utilizar a denomlnacao ja

existente.

§ 2° As unidades escolares nucleadas responderao individualmente o censo
escolar.

§ 3° A Escola-P61o e suas nucleadas elaborarao e adotarao o mesmo regimento
escolar, as mesmas propostas pedag6gicas e o mesmo calendario escolar.

Art. 7° A Escola-P61o, de que trata o art. 2° deste Decreto, devera ser escolhida
entre aquelas que re(mam as melhores condicoes fisicas e estrateqicas, para
nela concentrar os servlcos centrals das unidades nucleadas, compreendendo a
aomlnisfracao, a escrituracao escolar ea supervisao pedag6gica.

Art. 8° Para a garantia dos objetivos previstos no art. 3°, deste Decreto, cada
unidade escolar nucleada devera dispor de:
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I - padroes basicos de mstatacoes fisicas satisfat6rias, com sanltartos, cozinha
e salas de aulas, conforme matricula;
II - professores habilitados;
Ill - dlario de classe;
IV - registro de frequencla do(s) servidor(es);
V - gestao escolar local exercida por um profissional competente na area do

maqtsteno:
VI - acompanhamento pedag6gico local ou itinerante, feito por profissional
devidamente habilitado, responsavel por, no maxirno, vinte turmas;
VII - service de sscnturacao escolar vinculado

a secretaria da Escola-P61o;

VIII - biblioteca central da Escola-P61o, favorecendo a formacao de bibliotecas
de classe ou itinerantes, com media recomendavel de, pelo menos, quatro livros
nao dtdaticos por aluno;
IX - praticas de atividades esportivas e culturais pr6prias, incluindo os eventos
que constarem da proqramacao da Escola-P61o.

Art. 9° 0 pedido de credenciamento ou recredenciamento de cada Escola-P61o,
autorizacao, aprovacao e reconhecimento de seus cursos devara ser
encaminhado ao Conselho Estadual de Educa�o. pela Secretaria de Educac;ao
obedecendo as normas estabelecidas em Resolucao pr6pria.

§ 1° As concessees feitas ao pedido de que trata o caput deste artigo estenderse-ao as escolas nucleadas para o que e necessario apenas o pedido de
nomoloqacao,

§ 2° A Secretaria Municipal da Educac;ao promovera a iniciativa de nucleacao da
rede escolar, desde que cumpridas as exigencias constantes neste Decreto.

§ 3° No processo de credenciamento ou recredenciamento da Escola-P61o
deverao constar alsm do estabelecido na Resotucao pr6pria, o decreto de

crtacao da Escola-P61o e suas nucleadas, as plantas baixas, fotografias das
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fachadas e ambientes dessas ultimas, assim coma os seus quadros de lotacao,
matriculas e comprovantes de habllltacao de seus profissionais.

§ 4° Quando a escola for detentora de Parecer de credenciamento ou
recredenciamento e, por ato do gestor pubnco, transformada em Escola-P61o, o
processo a ser encaminhado ao Conselho Estadual de Educa9ao constara,
apenas, do ato legal de nucleacao e da docurnentacao constante no paragrafo
anterior, referente as nucleadas.

§ 5° No caso do paraqrafo anterior, o prazo de hornoloqacao das nucleadas sera

o mesmo prazo do credenciamento concedido a Escola-P61o.
Art. 10. Cabe a Secretaria Municipal da Educa9ao adotar as medidas legais
cabiveis para o fiel cumprimento e execucao deste Decreto.
Art. 11. Fica nucleada ffsica

e administrativamente, a seguinte escola:

-

I - Escola "EEF Joaquim Pedro da Silva", c6digo INEP 23144521 para a Escola
"EEF Manoel Leite Barbosa", c6digo INEP 23144572.
Art.12. As despesas decorrentes da execucao do presente Decreto correrao por
conta de dotacoes pr6prias, previstas no orcamento vigente

a

epoca do

respective dlspendlo.
Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua pubucacao, revogando-se
as disposicoes em contrario.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OR6S - CE, EM 30 DE JANEIRO DE

2018
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