
PROCESSO N° 1002/16                                             PROTOCOLO N° 14.150.337-5

PARECER CEE/CEMEP Nº 693/16                              APROVADO EM 20/10/16

CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  DO  CAMPO  CAETANO  MUNHOZ  DA
ROCHA – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: IBAITI

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: MARIA LUIZA XAVIER CORDEIRO

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação,  pelo ofício  nº  1474/16 –
Sued/Seed,  de  16/09/16,  encaminha a  este  Conselho expediente  protocolado no
NRE  de Ibaiti, em  03/06/16, de interesse  do Colégio  Estadual  do Campo  Caetano
Munhoz da Rocha – Ensino Fundamental e Médio, município de Ibaiti, que solicita a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio  Estadual  do  Campo  Caetano  Munhoz  da  Rocha  –
Ensino Fundamental e Médio, localizado na Rua dos Estudantes, nº 141, Distrito de
Vassoural, do município de Ibaiti, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná. Foi
credenciado para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº
1171/12, de 16/02/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação
em DOE, de 19/03/12 até 19/03/17 (fl. 108).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial nº 5991/06, de 13/12/06, obteve as prorrogações de funcionamento pelas
Resoluções Secretariais nº  100/08,  de  09/01/08 e  nº  679/09,  de  18/02/09,
reconhecido pela Resolução Secretarial nº  1476/10, de  19/04/10 e pela Resolução
Secretarial nº 6152/12, de 09/10/12, foi concedida a renovação do reconhecimento,
com base no Parecer CEE/CEMEP nº 72/12, de 13/09/12, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, a partir do início do ano de 2012 até o final do ano de 2016 (fls. 118 a 130).
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1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em 03 (três) séries.

Matriz Curricular (fl. 131)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 153)

1.4 Comissão de Verificação (fls. 132 e 139)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
83/16,  de 11/07/16, do NRE de Ibaiti, composta pelos técnicos pedagógicos:  Helen
Mari  de  Sá  M.  Marques, licenciada  em  Ciências  Biológicas, Ellen  Paula  Kalisz,
licenciada  em Pedagogia e Kelly  Cristina  Bordin  Moura, licenciada  em  Ciências
Biológicas, procedeu  a verificação  in  loco  e emitiu  laudo  técnico  ao  pedido  de
renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 133 a 138):

(…)  Quanto  a  infraestrutura  física  e  administrativa  dessa  instituição,  as
condições são boas, sendo os ambientes todos bem cuidados. As carteiras
são novas, trocadas recentemente.

(…)  O  Colégio  passou  por  melhorias  desde  a  infraestrutura  quanto  o
pedagógico;  adquiriu materiais  de  apoio,  didático,  pintura  do  prédio  e
rampas de acessibilidade.

(…)  Possui  dualidade  administrativa,  sendo  o  prédio  da  rede  municipal;
apresentou  o  termo  de  Cessão  de  Uso  de  imóvel  com  vencimento  em
31/12/16.

(…) A sala da biblioteca também é usada como sala de pesquisa e sala dos
professores;  os  livros  ficam  arquivados  nas  prateleiras,  separados  por
disciplinas, por classificação literária, técnicos e de informação.

(…) A sala do laboratório de Informática conta com 16 computadores do
Programa ProInfo1, havendo de um lado os computadores da rede municipal
e do outro da rede estadual, embora, usam em parceria quando necessário.
O laboratório está bem equipado, alguns precisam de reparos, mas a grande
maioria funciona normalmente.

(…) Possui laboratório de Biologia, Física e Química equipado. As vidrarias e
os  materiais  pedagógicos  são  guardados  em  armários  com  chave  e  o
material de uso permanente são dispostos em mesas. A sala é de tamanho
adequado, sendo que o ambiente é funcional à realização dos experimentos,
o  espaço  é  arejado  com iluminação  natural  e  artificial.  O  manuseio  dos
equipamentos,  bem como a eliminação dos  resíduos ficam por  conta  do
próprio docente, por não possuir um profissional específico.

1 Programa Nacional de Tecnologia Educacional
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(…) A quadra esportiva para as aulas de Educação Física é descoberta.

(…) Apresentou o Certificado de Conformidade nº 157, com validade até 04
de  agosto de 2016,  onde certifica que a instituição está em conformidade
com o Decreto nº 4.837/12. O Colégio informou que já solicitou a nova visita
do Corpo de Bombeiros.

(…) A diretora informou através de justificativa a falta do laudo da Vigilância
Sanitária;  a  instituição  passou  por  uma  inspeção  pela  qual  estabelece
algumas  adequações;  por  possuir  dualidade  administrativa,  o  município
disponibilizou o Termo de Compromisso da Escola Municipal Silvino Ferreira
de Quadros – EIEF, onde o município tem 90 dias para sanar as exigências
solicitadas.

(…) O quadro, à fl.  134, demonstra que o corpo docente possui habilitação
de  acordo  com  as  disciplinas  indicadas,  com exceção  dos  docentes  de
Física e de Química: o de Física é licenciado em Matemática e o de Química
é licenciado em Ciências Biológicas.

Constam,  às  fls.  142  a  144,  o  Termo  de  Compromisso,  de
28/06/16, assinado pelo Prefeito de Ibaiti, quanto ao cumprimento das exigências da
Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros:

(…)

TERMO DE COMPROMISSO

I – DESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA

A Secretaria  municipal  de Educação de  Ibaiti,  compromete  neste
termo,  cumprir  às  exigências  da  Vigilância  Sanitária,  que  venham  em
solicitações.

II – PRAZO E MODO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

Esta Secretaria compromete-se ao prazo de 90 (noventa) dias, fazer
cumprir e encaminhá-lo para os órgãos competentes e para a referida escola
cópia do laudo.

III – FORMA DE SUPERVISÃO DE SUA OBSERVÂNCIA

A supervisão  da  observância  do  cumprimento  deste  termo,  deve
ficar a cargo do NRE de Ibaiti e desta Secretaria Municipal de Educação que
visa a qualidade no processo ensino-aprendizagem e a segurança quanto a
estrutura física da Instituição de Ensino.
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(…)

TERMO DE COMPROMISSO

I – DESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA

A Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Ibaiti,  compromete  neste  termo,
cumprir as exigências do Corpo de Bombeiro, que venham em solicitações.

II – PRAZO E MODO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

Esta Secretaria compromete-se ao prazo de 90 (noventa) dias, fazer cumprir
e encaminhá-lo para os órgãos competentes e para a referida escola cópia
do laudo.

III – FORMA DE SUPERVISÃO DE SUA OBSERVÂNCIA

A supervisão  da  observância  do  cumprimento  deste  termo,  deve  ficar  a
cargo do NRE de Ibaiti e desta Secretaria Municipal de Educação que visa a
qualidade  no  processo  ensino-aprendizagem  e  a  segurança  quanto  a
estrutura física da Instituição de Ensino.

IV – FUNDAMENTOS DOS FATOS E DE DIREITO

Tendo em vista a dificuldade de nosso município na apresentação do Laudo
do Corpo de Bombeiros, documentos exigidos pela legislação, avocamos em
favor  da  escola  supracitada,  o  resultado  efetivado  pela  CEF/SEED  que
consultou o CEE/PR sobre a possibilidade de a SEED/NRE aplicar o artigo
73 da Deliberação nº 03/13, que dispõe:

Art.  73  –  Nos  casos  de  irregularidades  sanáveis  por  medidas
administrativas  pela  instituição  de  ensino  poderá  o  CEE/PR  ou  a
SEED/PR propor aos responsáveis, termo de compromisso, o qual terá
eficácia normativa.

Parágrafo  único:  O termo de  compromisso,  para  prevenir  ou  sanar
irregularidades, deverá conter;

I – a descrição das obrigações assumidas;

II – o prazo e o modo para o cumprimento das obrigações;

III – a forma de supervisão da sua observância;

IV – os fundamentos de fato e de direito;

V  –  a  previsão  de  sanção  administrativa,  no  caso  de  seu
descumprimento.

Sendo  assim,  este  município  solicita  que  seja  aplicada  a  decisão  do
Conselho Estadual de Educação do Paraná, órgão normatizador do Sistema
Estadual de Ensino do Paraná, que estabeleça a possibilidade de propor aos
responsáveis pela instituição de ensino, neste caso, a Prefeitura Municipal
de Ibaiti termo de compromisso, para os casos de irregularidades sanáveis
por medidas administrativas. Também assumimos o compromisso, que as
irregularidades sejam sanadas até o prazo de noventa (90) dias, estipulado
por este município no referido Termo. Isto porque os alunos que estudam no
Centro  Municipal  de  Educação  Infantil  Egídio  Moura,  não  vão  ser
prejudicados na continuidade em seus estudos.

(com grifos no original)
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Com relação ao não cumprimento do prazo de 90 (noventa) dias,
estipulado no Termo de Compromisso  descrito acima, quanto ao cumprimento das
exigências da Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros, a Secretaria Municipal de
Educação e o Setor de Edificações Escolares do Núcleo Regional de Educação, de
Ibaiti, apresentam justificativas nos seguintes termos:

    (…)

Justificamos a não realização das irregularidades observadas no relatório de
vistoria da Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros da Escola Municipal do
Campo Silvino Ferreira de Quadros, visto que o repasse do Governo Federal
–  FNDE2 diminuiu  consideravelmente  a  partir  do  mês  de  julho  e  não
recebemos este ano a verba do “Brasil Carinhoso” - recurso este que serve
para custear despesas com manutenção e desenvolvimento da educação
infantil. Desta forma, toda programação financeira ficou comprometida, mas
dentro das possibilidades orçamentárias do município, iremos sanar todas
as irregularidades o mais breve possível (fl. 154).

(…) 

Após  manifestação  da  Prefeitura  Municipal  de  Ibaiti  e  da  Secretaria
Municipal de Educação quanto a não realização de reparos e adequações
na Escola Municipal do Campo Silvino Ferreira de Quadros, que funciona
em dualidade  administrativa  com o  colégio  acima citado3,  obra  esta  que
estava  apenas  aguardando  os  trâmites  de  licitação;  sendo  assim,
informamos que o Estado do Paraná está disponibilizando o recurso no valor
de R$ 100.000.00 do Projeto  Escolas 1000,  verba que será destinada a
reparos  no  referido  estabelecimento,  que  embora  seja  um  prédio  de
responsabilidade  do  município  também comporta  alunos  e  servidores  do
Estado (fl. 155).

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Ibaiti,  em  13/07/16, ratifica as informações contidas no relatório circunstanciado e
compromete-se a zelar pelo cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional  e  demais  atos  normativos  vigentes  no  Sistema  Estadual  de  Ensino  do
Paraná (fl. 140).

 1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 149 e 150)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico  nº  1771/16-CEF/Seed,  de  23/08/16, é  favorável  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio. 

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio,  do  Colégio  Estadual  do  Campo  Caetano  Munhoz  da  Rocha  –  Ensino
Fundamental e Médio, município de Ibaiti.

2 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
3 Colégio Estadual do Campo Caetano Munhoz da Rocha
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Embora  o  pedido  em  pauta  refira-se  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio e à renovação do credenciamento da instituição de
ensino para a oferta da Educação Básica, a CEF/Seed informa à fl.  151, “que a
renovação do credenciamento será feita no retorno do protocolo, tendo em vista o
vencimento em 19/03/17”.

Da análise do processo e com base nas informações do relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino
apresenta  recursos  materiais,  pedagógicos  e  tecnológicos  condizentes  com  a
proposta pedagógica. 

Quanto  à  infraestrutura,  necessita  de  adequações  solicitadas
pela  Vigilância  Sanitária  e  Corpo  de  Bombeiros  e  o  espaço  físico  destinado  à
biblioteca também é utilizado com “sala dos professores”.

Com  relação  aos  recursos  humanos,  os  professores
comprovaram habilitação específica para as disciplinas indicadas, com exceção dos
docentes que atuam nas disciplinas de Física e Química, o de Física é licenciado em
Matemática  e  o de Química  é licenciado em Ciências  Biológicas,  contrariando o
estabelecido no inciso III, do artigo 47 da Deliberação nº 03/13-CEE/PR. 

Cabe  retomar  que  o  Colégio  Estadual  do  Campo  Caetano
Munhoz da Rocha funciona em dualidade administrativa com a Escola Municipal do
Campo Silvino Ferreira de Quadros.

Observa-se que o Colégio está vinculado ao Programa Brigadas
Escolares – Defesa Civil  na Escola,  apresentou o Certificado de Conformidade  nº
157,  cuja validade expirou  em 04/08/16, com o processo em trâmite,  no entanto,
solicitou nova vistoria junto ao Corpo de Bombeiros. 

Quanto à Licença Sanitária, a instituição de ensino não possui o
referido  documento,  contudo, passou  por  vistoria  pelo  órgão  competente,  o  qual
estabeleceu algumas adequações. Ressalta-se que o Prefeito de Ibaiti apresentou o
Termo de Compromisso, de 28/06/16,  no qual estabelece que o município teria 90
(noventa) dias para sanar as pendências, contudo, este prazo não foi cumprido.

Ressalta-se que o  prazo  do  credenciamento  da instituição de
ensino  para  a  oferta  da  Educação  Básica  expirará  em  19/03/17,  portanto,  a
renovação deverá ser solicitada 180 (cento e oitenta) dias antes de vencer o prazo,
conforme estabelece o § 3º, do artigo 25, da Deliberação nº 03/13-CEE/PR. 

Ao processo foram apensados o quadro de alunos da Avaliação
Interna, justificativas da Secretaria Municipal de Educação e do Setor de Edificações
Escolares  do  NRE  de  Ibaiti,  informando  o  não  cumprimento  das  pendências
solicitadas  pela  Vigilância  Sanitária  e  Corpo  de  Bombeiros  e  a  Vida  Legal  do
Estabelecimento de Ensino – VLE (fls. 153 a 157).
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Assim,  em  virtude  da  ausência  da  Licença  Sanitária,  em
desacordo com as Deliberações deste Conselho, a renovação do reconhecimento do
Ensino Médio será concedida por prazo inferior a 05 (cinco) anos.

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio, do Colégio Estadual do Campo Caetano Munhoz
da Rocha – Ensino Fundamental e Médio, município de Ibaiti, mantido pelo Governo
do Estado do Paraná, pelo prazo de 03 (três) anos, a partir do início do ano de 2017
até o final do ano de 2019, de acordo com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

A mantenedora deverá:

a) garantir  as  condições  sanitárias  e de  segurança  para  o
funcionamento  da  instituição  de  ensino  e  o  desenvolvimento  das  atividades
escolares,  com especial  atenção  ao Certificado  de  Conformidade,  atendendo  às
exigências de prevenção de incêndio e emergências e à Licença Sanitária;

b)  infraestrutura  adequada  para  o  pleno  funcionamento  da
biblioteca, bem como ao espaço destinado aos professores.

A instituição de ensino deverá:

a) atender ao  contido  na  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,
principalmente em relação aos prazos estabelecidos,  quando solicitar a  renovação
do credenciamento da instituição de ensino para a oferta da Educação Básica e a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio;

b) providenciar a renovação do credenciamento da instituição de
ensino para a oferta da Educação Básica, cujo vencimento dar-se-á em 19/03/17;

c)  assegurar  docentes  com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de Física e Química.

Encaminhamos: 

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação para
a expedição do ato de renovação do reconhecimento do Ensino Médio;

b)  o  processo à instituição de ensino para constituir  acervo e
fonte de informação.

É o Parecer.

Maria Luiza Xavier Cordeiro
      Relatora
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DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional  Técnica de Nível  Médio
aprova o voto da Relatora, por unanimidade.

                           Curitiba, 20 de outubro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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