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Secretaria de Educação inicia o 1º 
Prêmio Gastronomia da Alimentação 
Escolar

com deficiência, transtornos 

• Declaração Universal dos 

• Constituição Federal/1988, 

• Lei nº 8.069/1990 (ECA), 

• Declaração Mundial de 

• Declaração de Salamanca; 
• Lei nº 9.394/1996, artigo 58; 
• Lei n° 10.098/2000;
• Resolução CNE/CEB nº 

• Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência/ONU 
(2006);
• Plano Nacional de Educação 

• Política Nacional de 

• Parecer CNE/CEB nº 

• Resolução nº 04/2009; 
• Decreto nº 7.611/2011;
• Lei nº 12.764/2012;
• Lei nº 13.005/2014 – Plano 

• Lei nº 13.146/2015; 
• Portaria MEC n° 243/2016.

Artigo 1º- Esta norma destina-se a 

alunos com deficiência, transtornos 

§1º -  O atendimento aos alunos se 

Infantil até o final do Ensino 

§2º- As Unidades de Educação que 

alunos com deficiência, transtornos 

Artigo 2º - Consideram-se 

I. Dificuldades acentuadas de 

que dificultem o acompanhamento 

II. Dificuldades de comunicação e 

     III. Deficiência: aqueles que têm 

Especificação;

Artigo 3º - As Unidades de Educação 

recursos necessários e profissionais 

§1º - As instituições citadas no caput 

§2º - As instituições citadas no caput 

Federal nº 13.146/15, a saber:

continuada de profissionais da 

Artigo 4º - Cabe às Unidades de 

deficiência, transtornos invasivos do 

identificação de suas necessidades 
educacionais específicas, defina os 

III. Adaptações e/ou flexibilizações 

§1º - Entende-se por adaptações 
e/ou flexibilizações curriculares a 
definição de estratégias para 

ao significado prático e instrumental 

deficiência, em consonância com o 

CNE/CEB nº 02/2001.

§2º - O Plano Educacional 

instrumento que visa flexibilizar o 

deficiência nas áreas acadêmica, 

§3º - Cabe aos profissionais da 

de currículos, a definição da 

§4º - É vedada a cobrança de valores 

ensino, conforme a Lei nº 
13.146/2015.

Artigo 5º - A Educação constitui 

alunos com deficiência, transtornos 

    Artigo 6º - Os sistemas de ensino, 

edificação – incluindo 

    §1º - Para atender aos padrões 

infraestrutura definidos.

     §2º - Deve ser assegurada, no 

apresentam dificuldades de  

ouvidos os profissionais 

     Artigo 7º - O diagnóstico clínico 

alunos com deficiência, 

     para fins de declaração no Censo 

Artigo 8º - A implementação do 

que devem identificar as 

específicas dos alunos, definir os 

      Artigo 9º - O Atendimento 

confessionais ou filantrópicas sem 
fins  lucrativos, conveniadas com a 

feita pelos profissionais da Unidade 

outros espaços definidos pela 

deficiência, transtornos invasivos do 

II. Profissionais de apoio ou 

Federal nº 13.146/15;

materiais específicos, adequados às 

adaptação e a flexibilização dos 

e/ou flexibilizações curriculares 

alunos e considerar o significado 

de alunos com deficiência, 

Artigo 15 - Após identificação das 
necessidades específicas dos alunos 
com deficiência, com transtornos 

a necessidade, com a finalidade de 

§1º - As escolas da rede regular de 

em que forem classificados, de 

beneficiem das diferenças e ampliem 

significado prático e instrumental 

profissionais itinerantes intra e 

específicos; 
VI. Condições para reflexão e 

VIII . Temporalidade flexível do ano 

com deficiência mental ou com 
graves deficiências múltiplas, de 

principalmente nos anos finais do 

§2º - As famílias devem ter 

Artigo 16 – A verificação do 

grave quadro de deficiência 

apresentar desempenho suficiente 

necessários, receberá certificação de 

terminalidade específica.

§1º - A certificação a que se refere o 

§2º - Em consonância com os 

terminalidade específica deverá 

Profissional, visando a sua inclusão 

eficácia do processo educativo para 

    §2º - São considerados 

identificar as necessidades 

    definir, implementar, liderar e 

estratégias de flexibilização, 

    §3º - Os professores 

pós-graduação em áreas específicas 

para atuação nos anos finais do  

   §4º - Aos professores que já estão 

específicas dos alunos público-alvo 

flexibilização, adaptação curricular, 

significado prático, intelectual e 

    §1º - As salas, “Espaços de 

    §2º - Poderão atuar nessas salas de 

profissionais com formação em 

    §3º - As salas, “Espaços de 

    §4º - As estratégias de 
flexibilização, de adaptação 

   para identificar e atender aos  

Decreto nº 7.611/2011, as Unidades de 

aos alunos com deficiência, 

confessionais ou filantrópicas sem 
fins lucrativos conveniadas.

n° 10.098/2000.

específicos;

III. Plano do AEE: identificação 

específicas dos alunos, definição dos 

IV. Profissionais Especializados: 

I. Identificar, elaborar, 

específicas dos alunos público-alvo 

Artigo 26 - Para cada aluno atendido 

específicas dos alunos.

§1º - O plano referido no caput deste 

I. A identificação das 

educacionais específicas dos alunos;
II. A definição e organização 

§2º - O Plano Educacional 

e executado pelos profissionais da 

profissional de apoio e a família.

sem fins lucrativos, conveniado para 
essa finalidade, deve ser aprovada 

disposta na Portaria MEC nº 
243/2016.

deficiência, transtornos invasivos do 

- Lei nº 9.394/96 – artigo 37 ao 40;
- Decreto nº 5.154/2004;
- Parecer nº 29/2006 - CNE/CEB;
- Parecer nº 11/2000 - CNE/CEB;
- Resolução nº 03/2010 - CNE/CEB;
- Resolução nº 07/2010 - CNE/CEB;
- Resolução nº 01/2016 –CNE/CEB.

Artigo 1º - A Educação de Jovens e 

Parágrafo único - É dever do 

Artigo 2º - Para o melhor 

Artigo 3º - Compete ao Poder 

9.394/96, artigo 5º, inciso II, com 

definido pelo respectivo órgão 

Artigo 4º - A Educação de Jovens e 

iniciais, do 1º ao 5º ano, e nos anos 
finais, do 6º ao 9º ano, a Educação de 

horários flexíveis e espaços 

Artigo 5º - Conforme estabelece a 
Resolução nº 03/2010 – CNE, a carga 

fica a critério do Sistema de Ensino. 

§1º - Para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental fica estabelecida a 

§2º - Para o funcionamento do 

Fase I – 1º ano: alfabetização, 

Fase II – 2º ano: estrutura semestral
Fase III – 3º ano: estrutura semestral
Fase IV – 4º ano: estrutura semestral
Fase V – 5º ano: estrutura semestral

com 600 (seiscentas) horas 

§3º - Nas turmas de Ensino 

necessidade e justificativa, poderão 

§4º- Para os anos finais do Ensino 
Fundamental fica estabelecida a 
carga horária mínima de 1600 (mil e 

Fase VI – 6º ano: estrutura semestral
Fase VII – 7º ano: estrutura semestral
Fase VIII – 8º ano: estrutura 

Fase IX – 9º ano: estrutura semestral

Artigo 6º - A matrícula, rematrícula, 
classificação, reclassificação e a 
certificação dos educandos podem 

§1º - A unidade escolar, ao ofertar a 

especificidades. 
§2º - Para o ingresso ou adequação 

classificação e/ou reclassificação, de 

§3º- O processo de classificação e 
reclassificação deverá ser realizado 

§4° - A Secretaria Municipal de 

§5° - Excepcionalmente, a matrícula 

Artigo 7º - Na organização curricular 

§1º - As construções curriculares 

devem considerar as especificidades 

§2º - Os processos formativos 

§3º - No Projeto Político Pedagógico 

Artigo 8º - A avaliação 

possibilita, além da verificação da 

§1º - A avaliação, em sua dimensão 

ressignificação dos saberes e 

§2º - Os registros do aproveitamento 

e por meio de notas, nos anos finais 

§3º - A organização e o 

Artigo 9º - A frequência dos 

§1º - A frequência mínima exigida 

§2° - As ausências injustificadas dos 

deficiência, transtornos invasivos do 

desempenhada por profissionais 

anos finais do Ensino Fundamental. 

§1º - A Secretaria Municipal de 

rotatividade de profissionais. 
§2° - O desempenho profissional 

visando à adequação do perfil do 
profissional a essa modalidade. 

profissionais e dever da 

Título IV da Lei nº 9.394/96, que 

certificação decorrente dos exames 

Artigo 16 – Atos complementares, ao 

Deliberação nº. 12/2014 do Conselho 

 A qualidade da merenda 
escolar oferecida aos alunos da Rede 
Municipal de Ensino é prioridade do 
governo Doutor Alessandro. E como 
forma de reconhecer o mérito do 
trabalho realizado pelos merendeiros e 
merendeiras das Escolas e Creches 
Municipais, a Secretaria de Educação 

lançou este ano o Prêmio Gastronomia 
da Alimentação Escolar, que premiará 
as melhores receitas criadas pelos 
nossos profissionais da alimentação.
 Nos dias 4 e 5 de novembro 
teve início a fase de avaliação das 
receitas criadas pelas merendeiras e 
merendeiros que participam do 

Prêmio. As Escolas Municipais Profª 
Marly Madeira Soares e Irmã 
Montedônio receberam a visita da 
Comissão Julgadora para a 
degustação dos pratos.
 Brownie de beterraba, torta 
de abobrinha lasanha de biscoitos 
cream cracker foram algumas das 

delícias feitas pelos merendeiros e 
merendeiras municipais que foram 
avaliados nesta primeira semana pela 
Comissão Julgadora. No total, 17 
receitas estão inscritas e as cinco 
melhores serão premiadas. A receita 
campeã receberá o prêmio no valor de 
R$ 1.500.
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ATAS

ATA OUTUBRO

Ao vigésimo nono dia do mês de 

outubro de dois mil e dezenove, às 

quatorze horas e trinta minutos, em 

segunda chamada, conforme 

convocação prévia, no auditório da 

Secretaria Municipal de Educação de 

Paraíba do Sul , não foi possível  

realizar a reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação por falta de quórum. 

Estavam presentes somente a 

Presidente, Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, a conselheira, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino e a diretora 

da Escola Municipal Irmã 

Montedônio, Lenise Nunes Ferreira 

de Melo. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata 

que dato e assino. Paraíba do Sul, 

vinte e nove de outubro de dois mil e 

dezenove.

ATA NOVEMBRO

Ao décimo segundo dia do mês de 

novembro de dois mil e dezenove, às 

treze horas e trinta minutos, 

conforme convocação prévia, na 

sala dos conselhos, da Secretaria 

Municipal de Educação de Paraíba 

do Sul, foi realizada a reunião 

ordinária do Plenário do Conselho 

Municipal de Educação, sob a 

Presidência de Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, estando presentes os 

seguintes conselheiros titulares: 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Carlos Eduardo Magdalena Pereira e 

Neila Moreira dos Santos Bouzada; a 

conselheira suplente: Patrícia Ramos 

Salles e os novos membros do 

Conselho Municipal a serem 

empossados: Cíntia Bevilaqua dos 

Santos Soares e Ana Cristina de 

oliveira (titulares), Vinicio Dantas 

Vicentini e Rafael Bahia Lima 

(suplentes). A pauta do dia foi: 1) 

Posse dos novos membros do 

Conselho Municipal; 2) Leitura da 

deliberação sobre Educação 

Inclusiva para aprovação; 3) Leitura 

da deliberação dobre Educação de 

Jovens e Adultos para aprovação. A 

Secretária Municipal de Educação e 

também conselheira, Neila Moreira 

dos Santos Bouzada, pediu a palavra 

no início da sessão para que pudesse 

dar as boas-vindas aos novos 

membros do colegiado e 

empossá-los. Elucidou a relevância 

do Conselho Municipal de Educação 

e destacou a parceria que o órgão 

mantém junto a Secretaria Municipal 

de Educação. A presidente, Djenaine 

Sibyl, reforçou a fala de Neila, 

apresentando aos novos membros 

as funções que o conselho 

desempenha. Parabenizou a 

disponibilidade e a iniciativa dos 

novos conselheiros em detrimento 

da Educação de Paraíba do Sul. 

Sendo assim, os novos 

representantes do colegiado 

receberam seu termo de posse e 

foram apresentados ao colegiado. 

Neila, juntamente com Patrícia e Ana 

Cristina solicitaram dispensa da 

sessão, para que pudessem 

participar de uma reunião que já 

estava programada. Desta forma, 

Djenaine deu sequência a pauta; os 

suplentes passaram a ter direito ao 

voto com a saída dos seus 

respectivos titulares. Foi entregue 

aos membros uma cópia das 

deliberações a serem aprovadas, 

para que o pleno pudesse fazer a 

leitura e aprová-las. Primeiramente, 

foi lida a deliberação sobre 

Educação Inclusiva. Djenaine e 

Sabrina revezaram na leitura do 

documento e explicaram a 

importância de atualizar a 

deliberação existente para que a 

inclusão ocorra em sua plenitude. A 

apreciação do texto transcorreu 

tranquilamente, alguns 

apontamentos e elucidações foram 

feitas e a deliberação foi aprovada 

por unanimidade. Em seguida, 

iniciaram a leitura da deliberação 

sobre Educação de Jovens e 

Adultos; que também demandava 

por atualização. Djenaine ressaltou 

que é preciso ter um novo olhar para 

essa modalidade de ensino, com 

propostas adequadas aos sujeitos 

que dela participam. Mais uma vez, 

Sabrina e Djenaine alternaram a 

leitura do texto e o documento foi 

aprovado por unanimidade. Nada 

mais havendo a constar, eu, Sabrina 

de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e 

assino. Paraíba do Sul, doze de 

novembro de dois mil e dezenove.

ATOS DO GOVERNO

com deficiência, transtornos 

• Declaração Universal dos 

• Constituição Federal/1988, 

• Lei nº 8.069/1990 (ECA), 

• Declaração Mundial de 

• Declaração de Salamanca; 
• Lei nº 9.394/1996, artigo 58; 
• Lei n° 10.098/2000;
• Resolução CNE/CEB nº 

• Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência/ONU 
(2006);
• Plano Nacional de Educação 

• Política Nacional de 

• Parecer CNE/CEB nº 

• Resolução nº 04/2009; 
• Decreto nº 7.611/2011;
• Lei nº 12.764/2012;
• Lei nº 13.005/2014 – Plano 

• Lei nº 13.146/2015; 
• Portaria MEC n° 243/2016.

Artigo 1º- Esta norma destina-se a 

alunos com deficiência, transtornos 

§1º -  O atendimento aos alunos se 

Infantil até o final do Ensino 

§2º- As Unidades de Educação que 

alunos com deficiência, transtornos 

Artigo 2º - Consideram-se 

I. Dificuldades acentuadas de 

que dificultem o acompanhamento 

II. Dificuldades de comunicação e 

     III. Deficiência: aqueles que têm 

Especificação;

Artigo 3º - As Unidades de Educação 

recursos necessários e profissionais 

§1º - As instituições citadas no caput 

§2º - As instituições citadas no caput 

Federal nº 13.146/15, a saber:

continuada de profissionais da 

Artigo 4º - Cabe às Unidades de 

deficiência, transtornos invasivos do 

identificação de suas necessidades 
educacionais específicas, defina os 

III. Adaptações e/ou flexibilizações 

§1º - Entende-se por adaptações 
e/ou flexibilizações curriculares a 
definição de estratégias para 

ao significado prático e instrumental 

deficiência, em consonância com o 

CNE/CEB nº 02/2001.

§2º - O Plano Educacional 

instrumento que visa flexibilizar o 

deficiência nas áreas acadêmica, 

§3º - Cabe aos profissionais da 

de currículos, a definição da 

§4º - É vedada a cobrança de valores 

ensino, conforme a Lei nº 
13.146/2015.

Artigo 5º - A Educação constitui 

alunos com deficiência, transtornos 

    Artigo 6º - Os sistemas de ensino, 

edificação – incluindo 

    §1º - Para atender aos padrões 

infraestrutura definidos.

     §2º - Deve ser assegurada, no 

apresentam dificuldades de  

ouvidos os profissionais 

     Artigo 7º - O diagnóstico clínico 

alunos com deficiência, 

     para fins de declaração no Censo 

Artigo 8º - A implementação do 

que devem identificar as 

específicas dos alunos, definir os 

      Artigo 9º - O Atendimento 

confessionais ou filantrópicas sem 
fins  lucrativos, conveniadas com a 

feita pelos profissionais da Unidade 

outros espaços definidos pela 

deficiência, transtornos invasivos do 

II. Profissionais de apoio ou 

Federal nº 13.146/15;

materiais específicos, adequados às 

adaptação e a flexibilização dos 

e/ou flexibilizações curriculares 

alunos e considerar o significado 

de alunos com deficiência, 

Artigo 15 - Após identificação das 
necessidades específicas dos alunos 
com deficiência, com transtornos 

a necessidade, com a finalidade de 

§1º - As escolas da rede regular de 

em que forem classificados, de 

beneficiem das diferenças e ampliem 

significado prático e instrumental 

profissionais itinerantes intra e 

específicos; 
VI. Condições para reflexão e 

VIII . Temporalidade flexível do ano 

com deficiência mental ou com 
graves deficiências múltiplas, de 

principalmente nos anos finais do 

§2º - As famílias devem ter 

Artigo 16 – A verificação do 

grave quadro de deficiência 

apresentar desempenho suficiente 

necessários, receberá certificação de 

terminalidade específica.

§1º - A certificação a que se refere o 

§2º - Em consonância com os 

terminalidade específica deverá 

Profissional, visando a sua inclusão 

eficácia do processo educativo para 

    §2º - São considerados 

identificar as necessidades 

    definir, implementar, liderar e 

estratégias de flexibilização, 

    §3º - Os professores 

pós-graduação em áreas específicas 

para atuação nos anos finais do  

   §4º - Aos professores que já estão 

específicas dos alunos público-alvo 

flexibilização, adaptação curricular, 

significado prático, intelectual e 

    §1º - As salas, “Espaços de 

    §2º - Poderão atuar nessas salas de 

profissionais com formação em 

    §3º - As salas, “Espaços de 

    §4º - As estratégias de 
flexibilização, de adaptação 

   para identificar e atender aos  
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Decreto nº 7.611/2011, as Unidades de 

aos alunos com deficiência, 

confessionais ou filantrópicas sem 
fins lucrativos conveniadas.

n° 10.098/2000.

específicos;

III. Plano do AEE: identificação 

específicas dos alunos, definição dos 

IV. Profissionais Especializados: 

I. Identificar, elaborar, 

específicas dos alunos público-alvo 

Artigo 26 - Para cada aluno atendido 

específicas dos alunos.

§1º - O plano referido no caput deste 

I. A identificação das 

educacionais específicas dos alunos;
II. A definição e organização 

§2º - O Plano Educacional 

e executado pelos profissionais da 

profissional de apoio e a família.

sem fins lucrativos, conveniado para 
essa finalidade, deve ser aprovada 

disposta na Portaria MEC nº 
243/2016.

deficiência, transtornos invasivos do 

- Lei nº 9.394/96 – artigo 37 ao 40;
- Decreto nº 5.154/2004;
- Parecer nº 29/2006 - CNE/CEB;
- Parecer nº 11/2000 - CNE/CEB;
- Resolução nº 03/2010 - CNE/CEB;
- Resolução nº 07/2010 - CNE/CEB;
- Resolução nº 01/2016 –CNE/CEB.

Artigo 1º - A Educação de Jovens e 

Parágrafo único - É dever do 

Artigo 2º - Para o melhor 

Artigo 3º - Compete ao Poder 

9.394/96, artigo 5º, inciso II, com 

definido pelo respectivo órgão 

Artigo 4º - A Educação de Jovens e 

iniciais, do 1º ao 5º ano, e nos anos 
finais, do 6º ao 9º ano, a Educação de 

horários flexíveis e espaços 

Artigo 5º - Conforme estabelece a 
Resolução nº 03/2010 – CNE, a carga 

fica a critério do Sistema de Ensino. 

§1º - Para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental fica estabelecida a 

§2º - Para o funcionamento do 

Fase I – 1º ano: alfabetização, 

Fase II – 2º ano: estrutura semestral
Fase III – 3º ano: estrutura semestral
Fase IV – 4º ano: estrutura semestral
Fase V – 5º ano: estrutura semestral

com 600 (seiscentas) horas 

§3º - Nas turmas de Ensino 

necessidade e justificativa, poderão 

§4º- Para os anos finais do Ensino 
Fundamental fica estabelecida a 
carga horária mínima de 1600 (mil e 

Fase VI – 6º ano: estrutura semestral
Fase VII – 7º ano: estrutura semestral
Fase VIII – 8º ano: estrutura 

Fase IX – 9º ano: estrutura semestral

Artigo 6º - A matrícula, rematrícula, 
classificação, reclassificação e a 
certificação dos educandos podem 

§1º - A unidade escolar, ao ofertar a 

especificidades. 
§2º - Para o ingresso ou adequação 

classificação e/ou reclassificação, de 

§3º- O processo de classificação e 
reclassificação deverá ser realizado 

§4° - A Secretaria Municipal de 

§5° - Excepcionalmente, a matrícula 

Artigo 7º - Na organização curricular 

§1º - As construções curriculares 

devem considerar as especificidades 

§2º - Os processos formativos 

§3º - No Projeto Político Pedagógico 

Artigo 8º - A avaliação 

possibilita, além da verificação da 

§1º - A avaliação, em sua dimensão 

ressignificação dos saberes e 

§2º - Os registros do aproveitamento 

e por meio de notas, nos anos finais 

§3º - A organização e o 

Artigo 9º - A frequência dos 

§1º - A frequência mínima exigida 

§2° - As ausências injustificadas dos 

deficiência, transtornos invasivos do 

desempenhada por profissionais 

anos finais do Ensino Fundamental. 

§1º - A Secretaria Municipal de 

rotatividade de profissionais. 
§2° - O desempenho profissional 

visando à adequação do perfil do 
profissional a essa modalidade. 

profissionais e dever da 

Título IV da Lei nº 9.394/96, que 

certificação decorrente dos exames 

Artigo 16 – Atos complementares, ao 

Deliberação nº. 12/2014 do Conselho 
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DELIBERAÇÕES

DELIBERAÇÃO CME / PS Nº 21 – 
2019

Estabelece normas para 
regulamentar a inclusão de alunos 
com deficiência, transtornos 
invasivos desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação e o 
Atendimento Educacional 
Especializado, nas formas 
complementar e suplementar, no 
Sistema Municipal de Ensino de 
Paraíba do Sul - RJ, e dá outras 
providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais e 
em conformidade com os 
dispositivos jurídicos: 
• Declaração Universal dos 
Direitos Humanos – ONU (10 de 
dezembro de 1948);
• Constituição Federal/1988, 
artigo 208; 
• Lei nº 8.069/1990 (ECA), 
artigo 54, III; 
• Declaração Mundial de 
Educação para Todos 
(Tailândia/1990); 
• Declaração de Salamanca; 
• Lei nº 9.394/1996, artigo 58; 
• Lei n° 10.098/2000;
• Resolução CNE/CEB nº 
02/2001;  
• Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência/ONU 
(2006);
• Plano Nacional de Educação 
em Direitos Humanos (2007);
• Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva (MEC/SEESP, 
2008);
• Parecer CNE/CEB nº 
13/2009;
• Resolução nº 04/2009; 
• Decreto nº 7.611/2011;
• Lei nº 12.764/2012;
• Lei nº 13.005/2014 – Plano 
Nacional de Educação – PNE; 
• Lei nº 13.146/2015; 
• Portaria MEC n° 243/2016.
 Considerando, que a 
Educação Inclusiva constitui um 
paradigma educacional 
fundamentado na concepção de 
direitos humanos, que conjuga 
igualdade e diferença como valores 
indissociáveis, e que avança em 
relação à idéia de eqüidade formal 
ao contextualizar as circunstâncias 
históricas da produção da exclusão 

dentro e fora da escola.

DELIBERAR

DOS PRINCÍPIOS E FINALIDADES

Artigo 1º- Esta norma destina-se a 
regulamentar, na perspectiva da 
Educação Inclusiva, a Educação 
Especial passa a integrar a proposta 
pedagógica da escola regular, 
promovendo o acesso, a 
permanência e o aprendizado dos 
alunos com deficiência, transtornos 
invasivos do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação nas 
Unidades de Educação Privadas que 
integram o Sistema Municipal de 
Ensino de Paraíba do Sul – RJ.

§1º -  O atendimento aos alunos se 
fará em todos os tempos e espaços 
escolares, perpassando as etapas e 
modalidades, como critério  de 
transversalidade, desde a Educação 
Infantil até o final do Ensino 
Fundamental, sendo-lhes 
assegurado um conjunto de recursos 
e serviços educacionais 
especializados, de modo a garantir a 
educação inclusiva e promover o 
desenvolvimento de suas 
potencialidades.

§2º- As Unidades de Educação que 
integram o Sistema Municipal de 
Ensino de Paraíba do Sul - RJ e as 
Unidades privadas devem garantir a 
matrícula dos alunos, cabendo às 
escolas organizarem-se para a 
inclusão em classes regulares de 
ensino e para o atendimento 
educacional especializado aos 
alunos com deficiência, transtornos 
invasivos do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação, 
assegurando as condições 
necessárias para uma educação de 
qualidade para todos.

Artigo 2º - Consideram-se 
educandos com necessidades 
educacionais especiais os que, 
durante o processo educacional, 
apresentarem:

I. Dificuldades acentuadas de 
aprendizagem ou limitações no 
processo de desenvolvimento
que dificultem o acompanhamento 
das atividades curriculares;
II. Dificuldades de comunicação e 
sinalização diferenciadas dos demais 
alunos, demandando a utilização de 
linguagens e códigos aplicáveis; 
     III. Deficiência: aqueles que têm 
impedimentos de longo prazo de 

natureza física, intelectual,  
     mental ou  sensorial;
IV. Transtornos Invasivos do 
Desenvolvimento como: Transtorno 
do Espectro Autista, 
Síndrome de Asperger, Síndrome de 
Rett, o Transtorno Desintegrativo da 
Infância e uma categoria residual 
denominada Transtornos Invasivos 
do Desenvolvimento Sem Outra 
Especificação;
V.Altas habilidades/superdotação: 
grande facilidade de aprendizagem 
que os levem a 
dominar rapidamente conceitos, 
procedimentos e atitudes.

Artigo 3º - As Unidades de Educação 
Privadas, as Unidades de Educação 
Públicas Municipais e a Secretaria 
Municipal de Educação devem 
manter suas estruturas dotadas de 
recursos necessários e profissionais 
responsáveis pela Educação 
Especial, que viabilizem e deem 
sustentação ao processo de 
construção da Educação Inclusiva.

§1º - As instituições citadas no caput 
deste artigo poderão estabelecer 
parcerias com serviços de saúde, 
assistência social, justiça, cultura e 
esporte, no âmbito do serviço 
público ou da iniciativa privada.

§2º - As instituições citadas no caput 
deste artigo deverão possibilitar a 
parceria entre as diferentes etapas 
de ensino e suas modalidades, tendo 
em vista garantir o cumprimento dos 
incisos VI, X e XVIII do Art. 28 da Lei 
Federal nº 13.146/15, a saber:

I. Pesquisas voltadas para o 
desenvolvimento de novos métodos 
e técnicas pedagógicas, de materiais 
didáticos, de equipamentos e de 
recursos de tecnologia assistiva;
II. Adoção de práticas 
pedagógicas inclusivas pelos 
programas de formação inicial e 
continuada de profissionais da 
educação e oferta de formação 
continuada para o atendimento 
educacional especializado;
III. Articulação intersetorial na 
implementação de políticas públicas.

Artigo 4º - Cabe às Unidades de 
Educação que integram o Sistema 
Municipal de Ensino de Paraíba do 
Sul - RJ garantir:
I. Matrícula em classes 
regulares dos alunos com 
deficiência, transtornos invasivos do 
desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação na 

Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental;
II. Implementação do 
Atendimento Educacional 
Especializado, que deverá ser 
realizado de acordo com o 
Programa de AEE previsto no 
Projeto Político Pedagógico da 
Unidade de Educação e com o Plano 
Educacional Individualizado (PEI) 
aos alunos, que, a partir da 
identificação de suas necessidades 
educacionais específicas, defina os 
recursos necessários e as atividades 
a serem desenvolvidas;
III. Adaptações e/ou flexibilizações 
curriculares, visando ao 
desenvolvimento biopsicossocial e 
cognitivo dos alunos.

§1º - Entende-se por adaptações 
e/ou flexibilizações curriculares a 
definição de estratégias para 
responder às necessidades 
pedagógicas de cada aluno, visando 
ao significado prático e instrumental 
dos conteúdos básicos, 
metodologias de ensino e recursos 
didáticos diferenciados e processos 
de avaliação adequados ao 
desenvolvimento dos alunos com 
deficiência, em consonância com o 
projeto político-pedagógico da 
escola, nos termos da Resolução  
CNE/CEB nº 02/2001.

§2º - O Plano Educacional 
Individualizado (PEI) é um 
instrumento que visa flexibilizar o 
processo de ensino e deve prever 
estratégias que favoreçam o 
desenvolvimento do aluno com 
deficiência nas áreas acadêmica, 
social e laboral, de acordo com suas 
potencialidades e limitações.

§3º - Cabe aos profissionais da 
Unidade de Educação a adaptação 
de currículos, a definição da 
metodologia de ensino e dos 
recursos humanos e didáticos 
diferenciados, com vistas a garantir 
uma educação de qualidade, de 
acordo com as potencialidades do 
aluno.

§4º - É vedada a cobrança de valores 
adicionais de qualquer natureza nas 
mensalidades, anuidades e 
matrículas nas instituições privadas, 
de qualquer nível e modalidade de 
ensino, conforme a Lei nº 
13.146/2015.

DA ORGANIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DAS 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO

Artigo 5º - A Educação constitui 

alunos com deficiência, transtornos 

    Artigo 6º - Os sistemas de ensino, 

edificação – incluindo 

    §1º - Para atender aos padrões 

infraestrutura definidos.

     §2º - Deve ser assegurada, no 

apresentam dificuldades de  

ouvidos os profissionais 

     Artigo 7º - O diagnóstico clínico 

alunos com deficiência, 

     para fins de declaração no Censo 

Artigo 8º - A implementação do 

que devem identificar as 

específicas dos alunos, definir os 

      Artigo 9º - O Atendimento 

confessionais ou filantrópicas sem 
fins  lucrativos, conveniadas com a 

feita pelos profissionais da Unidade 

outros espaços definidos pela 

deficiência, transtornos invasivos do 

II. Profissionais de apoio ou 

Federal nº 13.146/15;

materiais específicos, adequados às 

adaptação e a flexibilização dos 

e/ou flexibilizações curriculares 

alunos e considerar o significado 

de alunos com deficiência, 

Artigo 15 - Após identificação das 
necessidades específicas dos alunos 
com deficiência, com transtornos 

a necessidade, com a finalidade de 

§1º - As escolas da rede regular de 

em que forem classificados, de 

beneficiem das diferenças e ampliem 

significado prático e instrumental 

profissionais itinerantes intra e 

específicos; 
VI. Condições para reflexão e 

VIII . Temporalidade flexível do ano 

com deficiência mental ou com 
graves deficiências múltiplas, de 

principalmente nos anos finais do 

§2º - As famílias devem ter 

Artigo 16 – A verificação do 

grave quadro de deficiência 

apresentar desempenho suficiente 

necessários, receberá certificação de 

terminalidade específica.

§1º - A certificação a que se refere o 

§2º - Em consonância com os 

terminalidade específica deverá 

Profissional, visando a sua inclusão 

eficácia do processo educativo para 

    §2º - São considerados 

identificar as necessidades 

    definir, implementar, liderar e 

estratégias de flexibilização, 

    §3º - Os professores 

pós-graduação em áreas específicas 

para atuação nos anos finais do  

   §4º - Aos professores que já estão 

específicas dos alunos público-alvo 

flexibilização, adaptação curricular, 

significado prático, intelectual e 

    §1º - As salas, “Espaços de 

    §2º - Poderão atuar nessas salas de 

profissionais com formação em 

    §3º - As salas, “Espaços de 

    §4º - As estratégias de 
flexibilização, de adaptação 

   para identificar e atender aos  

Decreto nº 7.611/2011, as Unidades de 

aos alunos com deficiência, 

confessionais ou filantrópicas sem 
fins lucrativos conveniadas.

n° 10.098/2000.

específicos;

III. Plano do AEE: identificação 

específicas dos alunos, definição dos 

IV. Profissionais Especializados: 

I. Identificar, elaborar, 

específicas dos alunos público-alvo 

Artigo 26 - Para cada aluno atendido 

específicas dos alunos.

§1º - O plano referido no caput deste 

I. A identificação das 

educacionais específicas dos alunos;
II. A definição e organização 

§2º - O Plano Educacional 

e executado pelos profissionais da 

profissional de apoio e a família.

sem fins lucrativos, conveniado para 
essa finalidade, deve ser aprovada 

disposta na Portaria MEC nº 
243/2016.

deficiência, transtornos invasivos do 

- Lei nº 9.394/96 – artigo 37 ao 40;
- Decreto nº 5.154/2004;
- Parecer nº 29/2006 - CNE/CEB;
- Parecer nº 11/2000 - CNE/CEB;
- Resolução nº 03/2010 - CNE/CEB;
- Resolução nº 07/2010 - CNE/CEB;
- Resolução nº 01/2016 –CNE/CEB.

Artigo 1º - A Educação de Jovens e 

Parágrafo único - É dever do 

Artigo 2º - Para o melhor 

Artigo 3º - Compete ao Poder 

9.394/96, artigo 5º, inciso II, com 

definido pelo respectivo órgão 

Artigo 4º - A Educação de Jovens e 

iniciais, do 1º ao 5º ano, e nos anos 
finais, do 6º ao 9º ano, a Educação de 

horários flexíveis e espaços 

Artigo 5º - Conforme estabelece a 
Resolução nº 03/2010 – CNE, a carga 

fica a critério do Sistema de Ensino. 

§1º - Para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental fica estabelecida a 

§2º - Para o funcionamento do 

Fase I – 1º ano: alfabetização, 

Fase II – 2º ano: estrutura semestral
Fase III – 3º ano: estrutura semestral
Fase IV – 4º ano: estrutura semestral
Fase V – 5º ano: estrutura semestral

com 600 (seiscentas) horas 

§3º - Nas turmas de Ensino 

necessidade e justificativa, poderão 

§4º- Para os anos finais do Ensino 
Fundamental fica estabelecida a 
carga horária mínima de 1600 (mil e 

Fase VI – 6º ano: estrutura semestral
Fase VII – 7º ano: estrutura semestral
Fase VIII – 8º ano: estrutura 

Fase IX – 9º ano: estrutura semestral

Artigo 6º - A matrícula, rematrícula, 
classificação, reclassificação e a 
certificação dos educandos podem 

§1º - A unidade escolar, ao ofertar a 

especificidades. 
§2º - Para o ingresso ou adequação 

classificação e/ou reclassificação, de 

§3º- O processo de classificação e 
reclassificação deverá ser realizado 

§4° - A Secretaria Municipal de 

§5° - Excepcionalmente, a matrícula 

Artigo 7º - Na organização curricular 

§1º - As construções curriculares 

devem considerar as especificidades 

§2º - Os processos formativos 

§3º - No Projeto Político Pedagógico 

Artigo 8º - A avaliação 

possibilita, além da verificação da 

§1º - A avaliação, em sua dimensão 

ressignificação dos saberes e 

§2º - Os registros do aproveitamento 

e por meio de notas, nos anos finais 

§3º - A organização e o 

Artigo 9º - A frequência dos 

§1º - A frequência mínima exigida 

§2° - As ausências injustificadas dos 

deficiência, transtornos invasivos do 

desempenhada por profissionais 

anos finais do Ensino Fundamental. 

§1º - A Secretaria Municipal de 

rotatividade de profissionais. 
§2° - O desempenho profissional 

visando à adequação do perfil do 
profissional a essa modalidade. 

profissionais e dever da 

Título IV da Lei nº 9.394/96, que 

certificação decorrente dos exames 

Artigo 16 – Atos complementares, ao 

Deliberação nº. 12/2014 do Conselho 
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com deficiência, transtornos 

• Declaração Universal dos 

• Constituição Federal/1988, 

• Lei nº 8.069/1990 (ECA), 

• Declaração Mundial de 

• Declaração de Salamanca; 
• Lei nº 9.394/1996, artigo 58; 
• Lei n° 10.098/2000;
• Resolução CNE/CEB nº 

• Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência/ONU 
(2006);
• Plano Nacional de Educação 

• Política Nacional de 

• Parecer CNE/CEB nº 

• Resolução nº 04/2009; 
• Decreto nº 7.611/2011;
• Lei nº 12.764/2012;
• Lei nº 13.005/2014 – Plano 

• Lei nº 13.146/2015; 
• Portaria MEC n° 243/2016.

Artigo 1º- Esta norma destina-se a 

alunos com deficiência, transtornos 

§1º -  O atendimento aos alunos se 

Infantil até o final do Ensino 

§2º- As Unidades de Educação que 

alunos com deficiência, transtornos 

Artigo 2º - Consideram-se 

I. Dificuldades acentuadas de 

que dificultem o acompanhamento 

II. Dificuldades de comunicação e 

     III. Deficiência: aqueles que têm 

Especificação;

Artigo 3º - As Unidades de Educação 

recursos necessários e profissionais 

§1º - As instituições citadas no caput 

§2º - As instituições citadas no caput 

Federal nº 13.146/15, a saber:

continuada de profissionais da 

Artigo 4º - Cabe às Unidades de 

deficiência, transtornos invasivos do 

identificação de suas necessidades 
educacionais específicas, defina os 

III. Adaptações e/ou flexibilizações 

§1º - Entende-se por adaptações 
e/ou flexibilizações curriculares a 
definição de estratégias para 

ao significado prático e instrumental 

deficiência, em consonância com o 

CNE/CEB nº 02/2001.

§2º - O Plano Educacional 

instrumento que visa flexibilizar o 

deficiência nas áreas acadêmica, 

§3º - Cabe aos profissionais da 

de currículos, a definição da 

§4º - É vedada a cobrança de valores 

ensino, conforme a Lei nº 
13.146/2015.

Artigo 5º - A Educação constitui 
direito de todos, assegurados aos 
alunos com deficiência, transtornos 
invasivos do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação um 
sistema educacional inclusivo, em 
todos os níveis, e aprendizado ao 
longo de toda a vida; de forma a 
alcançar o máximo desenvolvimento 
possível de seus talentos e 
habilidades físicas, sensoriais, 
intelectuais e sociais, segundo suas 
características, interesses e 
necessidades de aprendizagem.

    Artigo 6º - Os sistemas de ensino, 
nos termos da Lei 10.098/2000 e da 
Lei 10.172/2001, devem  
    assegurar a acessibilidade aos 
alunos que apresentem 
necessidades educacionais 
especiais, 
    mediante a eliminação de barreiras 
arquitetônicas urbanísticas, na 
edificação – incluindo 
    instalações, equipamentos e 
mobiliário – e nos transportes 
escolares, bem como de barreiras 
    nas comunicações, provendo as 
escolas dos recursos humanos e  
materiais necessários.

    §1º - Para atender aos padrões 
mínimos estabelecidos com respeito 
à acessibilidade, deve ser  
    realizada a adaptação das escolas 
existentes e condicionada a 
autorização de construção e 
    funcionamento de novas escolas 
ao preenchimento dos requisitos de 
infraestrutura definidos.

     §2º - Deve ser assegurada, no 
processo educativo de alunos que 
apresentam dificuldades de  
     comunicação e sinalização 
diferenciadas dos demais 
educandos, a acessibilidade aos 
conteúdos 
     curriculares, mediante a utilização 
de linguagens e códigos aplicáveis, 
como o sistema Braille e a 
     língua de sinais, sem prejuízo do 
aprendizado da língua portuguesa, 
facultando- lhes e às suas 
     famílias a opção pela abordagem 
pedagógica que julgarem adequada, 
ouvidos os profissionais 
     especializados em cada caso.

     Artigo 7º - O diagnóstico clínico 
(laudo ou parecer médico) dos 
alunos com deficiência, 
     transtornos invasivos do 
desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação poderá 

ser exigido 
     para fins de declaração no Censo 
Escolar,  não podendo ser, 
entretanto, considerado 
     imprescindível para efetivação da 
matrícula.

Artigo 8º - A implementação do 
Atendimento Educacional 
Especializado deverá ser realizada 
de acordo com o Programa de AEE 
previsto no Projeto Político 
Pedagógico da Unidade de 
Educação e com os Planos de 
Atendimento Individualizado (PEI) 
que devem identificar as 
necessidades educacionais 
específicas dos alunos, definir os 
recursos necessários e as atividades 
a serem desenvolvidas, após a 
avaliação de uma equipe 
multidisciplinar.

      Artigo 9º - O Atendimento 
Educacional Especializado é 
realizado, prioritariamente, na sala 
de 
      recursos multifuncionais da 
própria escola ou em outra escola de 
ensino regular, no turno 
      inverso da escolarização, não 
sendo substitutivo às classes 
comuns, podendo ser realizado, 
      também, em centro de 
Atendimento Educacional 
Especializado da rede pública ou de 
      instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem 
fins  lucrativos, conveniadas com a 
     Secretaria de Educação ou órgão 
equivalente dos Estados, Distrito 
Federal ou dos Municípios.

      Artigo 10 - Em casos de 
Atendimento Educacional 
Especializado, em ambiente 
hospitalar ou 
      domiciliar, será ofertado aos 
alunos, pelo respectivo sistema de 
ensino, a Educação Especial de 
      forma complementar ou 
suplementar.

Artigo 11 - Será garantido aos alunos 
que apresentem altas habilidades 
/superdotação:

I. A matrícula em ano escolar, 
ciclo ou etapa correspondente a seu 
grau de desenvolvimento e 
experiência, mediante avaliação 
feita pelos profissionais da Unidade 
de Educação, e em conformidade 
com a legislação em vigor;
II. O aprofundamento e 
enriquecimento de aspectos 
curriculares em Salas de Recursos ou 

outros espaços definidos pela 
Unidade de Educação;
III. A conclusão em menor 
tempo do ano escolar, ciclo ou etapa 
educacional.

Artigo 12 - A inclusão de alunos com 
deficiência, transtornos invasivos do 
desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação deve 
atender as seguintes conformidades 
organizacionais:

I. Corpo docente capacitado;
II. Profissionais de apoio ou 
auxiliares, intérpretes de Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS), 
guias-intérpretes para surdocegos, 
professores de LIBRAS, 
prioritariamente surdos, e 
professores bilíngues, em 
atendimento ao disposto na Lei 
Federal nº 13.146/15;
III. Recursos necessários à 
aprendizagem e às acessibilidades 
pedagógica, arquitetônica e 
     comunicacional;
IV. M e t o d o l o g i a s , 
procedimentos, equipamentos e 
materiais específicos, adequados às 
necessidades pedagógicas e 
comunicacionais dos alunos;
V. Atendimento Educacional 
Especializado aos alunos que 
requeiram apoio pedagógico 
     complementar ou suplementar.

Artigo 13 - A organização, a 
adaptação e a flexibilização dos 
currículos escolares são de 
competência e responsabilidade dos 
estabelecimentos de ensino, 
devendo constar de seus Projetos 
Político Pedagógicos e Regimentos 
Escolares.

Parágrafo único - As adaptações 
e/ou flexibilizações curriculares 
devem visar ao desenvolvimento 
biopsicossocial e cognitivo dos 
alunos e considerar o significado 
prático, intelectual e instrumental 
dos conteúdos básicos, 
metodologias de ensino e recursos 
didáticos diferenciados.

DA MEDIAÇÃO, ADAPTAÇÃO 
CURRICULAR E AVALIAÇÃO
      
Artigo 14 - A avaliação pedagógica 
de alunos com deficiência, 
transtornos invasivos do 
desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação deverá 
ser feita pela Equipe de Educação 
Especial e/ou Equipe Pedagógica 
com vistas à oferta do Atendimento 

Educacional Especializado.

Artigo 15 - Após identificação das 
necessidades específicas dos alunos 
com deficiência, com transtornos 
invasivos do desenvolvimento, com 
altas habilidades/superdotação e 
tomada de decisão quanto ao 
atendimento a ser oferecido, a 
Unidade de Educação deve elaborar 
um Plano Educacional 
Individualizado (PEI), de acordo com 
a necessidade, com a finalidade de 
promover o desenvolvimento, a 
ambientação do aluno, bem como a 
adaptação de currículo e da 
proposta pedagógica, que 
possibilitem o aprendizado, com 
avaliações no processo.

§1º - As escolas da rede regular de 
ensino devem prever e prover na 
organização de suas classes comuns 
com:

I. Professores das classes comuns e 
da educação especial capacitados e 
especializados, respectivamente, 
para o atendimento às necessidades 
educacionais dos alunos; 
II. Distribuição dos alunos com 
necessidades educacionais especiais 
pelas várias classes do ano escolar 
em que forem classificados, de 
modo que essas classes comuns se 
beneficiem das diferenças e ampliem 
positivamente as experiências de 
todos os alunos, dentro do princípio 
de educar para a diversidade; 
III. Flexibilizações e adaptações 
curriculares que considerem o 
significado prático e instrumental 
dos conteúdos básicos, 
metodologias de ensino e recursos 
didáticos diferenciados e processos 
de avaliação adequados ao 
desenvolvimento dos alunos que 
apresentam necessidades 
educacionais especiais, em 
consonância com o projeto 
pedagógico da escola, respeitada a 
freqüência obrigatória; 
IV. Serviços de apoio pedagógico 
especializado, realizado, nas classes 
comuns, mediante: 
a) atuação colaborativa de professor 
especializado em educação especial; 
b) atuação de 
professores-intérpretes das 
linguagens e códigos aplicáveis; 
c) atuação de professores e outros 
profissionais itinerantes intra e 
interinstitucionalmente;
d) disponibilização de outros apoios 
necessários à aprendizagem, à 
locomoção e à comunicação. 
V. Serviços de apoio pedagógico 

específicos; 
VI. Condições para reflexão e 

VIII . Temporalidade flexível do ano 

com deficiência mental ou com 
graves deficiências múltiplas, de 

principalmente nos anos finais do 

§2º - As famílias devem ter 

Artigo 16 – A verificação do 

grave quadro de deficiência 

apresentar desempenho suficiente 

necessários, receberá certificação de 

terminalidade específica.

§1º - A certificação a que se refere o 

§2º - Em consonância com os 

terminalidade específica deverá 

Profissional, visando a sua inclusão 

eficácia do processo educativo para 

    §2º - São considerados 

identificar as necessidades 

    definir, implementar, liderar e 

estratégias de flexibilização, 

    §3º - Os professores 

pós-graduação em áreas específicas 

para atuação nos anos finais do  

   §4º - Aos professores que já estão 

específicas dos alunos público-alvo 

flexibilização, adaptação curricular, 

significado prático, intelectual e 

    §1º - As salas, “Espaços de 

    §2º - Poderão atuar nessas salas de 

profissionais com formação em 

    §3º - As salas, “Espaços de 

    §4º - As estratégias de 
flexibilização, de adaptação 

   para identificar e atender aos  
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Decreto nº 7.611/2011, as Unidades de 

aos alunos com deficiência, 

confessionais ou filantrópicas sem 
fins lucrativos conveniadas.

n° 10.098/2000.

específicos;

III. Plano do AEE: identificação 

específicas dos alunos, definição dos 

IV. Profissionais Especializados: 

I. Identificar, elaborar, 

específicas dos alunos público-alvo 

Artigo 26 - Para cada aluno atendido 

específicas dos alunos.

§1º - O plano referido no caput deste 

I. A identificação das 

educacionais específicas dos alunos;
II. A definição e organização 

§2º - O Plano Educacional 

e executado pelos profissionais da 

profissional de apoio e a família.

sem fins lucrativos, conveniado para 
essa finalidade, deve ser aprovada 

disposta na Portaria MEC nº 
243/2016.

deficiência, transtornos invasivos do 

- Lei nº 9.394/96 – artigo 37 ao 40;
- Decreto nº 5.154/2004;
- Parecer nº 29/2006 - CNE/CEB;
- Parecer nº 11/2000 - CNE/CEB;
- Resolução nº 03/2010 - CNE/CEB;
- Resolução nº 07/2010 - CNE/CEB;
- Resolução nº 01/2016 –CNE/CEB.

Artigo 1º - A Educação de Jovens e 

Parágrafo único - É dever do 

Artigo 2º - Para o melhor 

Artigo 3º - Compete ao Poder 

9.394/96, artigo 5º, inciso II, com 

definido pelo respectivo órgão 

Artigo 4º - A Educação de Jovens e 

iniciais, do 1º ao 5º ano, e nos anos 
finais, do 6º ao 9º ano, a Educação de 

horários flexíveis e espaços 

Artigo 5º - Conforme estabelece a 
Resolução nº 03/2010 – CNE, a carga 

fica a critério do Sistema de Ensino. 

§1º - Para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental fica estabelecida a 

§2º - Para o funcionamento do 

Fase I – 1º ano: alfabetização, 

Fase II – 2º ano: estrutura semestral
Fase III – 3º ano: estrutura semestral
Fase IV – 4º ano: estrutura semestral
Fase V – 5º ano: estrutura semestral

com 600 (seiscentas) horas 

§3º - Nas turmas de Ensino 

necessidade e justificativa, poderão 

§4º- Para os anos finais do Ensino 
Fundamental fica estabelecida a 
carga horária mínima de 1600 (mil e 

Fase VI – 6º ano: estrutura semestral
Fase VII – 7º ano: estrutura semestral
Fase VIII – 8º ano: estrutura 

Fase IX – 9º ano: estrutura semestral

Artigo 6º - A matrícula, rematrícula, 
classificação, reclassificação e a 
certificação dos educandos podem 

§1º - A unidade escolar, ao ofertar a 

especificidades. 
§2º - Para o ingresso ou adequação 

classificação e/ou reclassificação, de 

§3º- O processo de classificação e 
reclassificação deverá ser realizado 

§4° - A Secretaria Municipal de 

§5° - Excepcionalmente, a matrícula 

Artigo 7º - Na organização curricular 

§1º - As construções curriculares 

devem considerar as especificidades 

§2º - Os processos formativos 

§3º - No Projeto Político Pedagógico 

Artigo 8º - A avaliação 

possibilita, além da verificação da 

§1º - A avaliação, em sua dimensão 

ressignificação dos saberes e 

§2º - Os registros do aproveitamento 

e por meio de notas, nos anos finais 

§3º - A organização e o 

Artigo 9º - A frequência dos 

§1º - A frequência mínima exigida 

§2° - As ausências injustificadas dos 

deficiência, transtornos invasivos do 

desempenhada por profissionais 

anos finais do Ensino Fundamental. 

§1º - A Secretaria Municipal de 

rotatividade de profissionais. 
§2° - O desempenho profissional 

visando à adequação do perfil do 
profissional a essa modalidade. 

profissionais e dever da 

Título IV da Lei nº 9.394/96, que 

certificação decorrente dos exames 

Artigo 16 – Atos complementares, ao 

Deliberação nº. 12/2014 do Conselho 
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com deficiência, transtornos 

• Declaração Universal dos 

• Constituição Federal/1988, 

• Lei nº 8.069/1990 (ECA), 

• Declaração Mundial de 

• Declaração de Salamanca; 
• Lei nº 9.394/1996, artigo 58; 
• Lei n° 10.098/2000;
• Resolução CNE/CEB nº 

• Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência/ONU 
(2006);
• Plano Nacional de Educação 

• Política Nacional de 

• Parecer CNE/CEB nº 

• Resolução nº 04/2009; 
• Decreto nº 7.611/2011;
• Lei nº 12.764/2012;
• Lei nº 13.005/2014 – Plano 

• Lei nº 13.146/2015; 
• Portaria MEC n° 243/2016.

Artigo 1º- Esta norma destina-se a 

alunos com deficiência, transtornos 

§1º -  O atendimento aos alunos se 

Infantil até o final do Ensino 

§2º- As Unidades de Educação que 

alunos com deficiência, transtornos 

Artigo 2º - Consideram-se 

I. Dificuldades acentuadas de 

que dificultem o acompanhamento 

II. Dificuldades de comunicação e 

     III. Deficiência: aqueles que têm 

Especificação;

Artigo 3º - As Unidades de Educação 

recursos necessários e profissionais 

§1º - As instituições citadas no caput 

§2º - As instituições citadas no caput 

Federal nº 13.146/15, a saber:

continuada de profissionais da 

Artigo 4º - Cabe às Unidades de 

deficiência, transtornos invasivos do 

identificação de suas necessidades 
educacionais específicas, defina os 

III. Adaptações e/ou flexibilizações 

§1º - Entende-se por adaptações 
e/ou flexibilizações curriculares a 
definição de estratégias para 

ao significado prático e instrumental 

deficiência, em consonância com o 

CNE/CEB nº 02/2001.

§2º - O Plano Educacional 

instrumento que visa flexibilizar o 

deficiência nas áreas acadêmica, 

§3º - Cabe aos profissionais da 

de currículos, a definição da 

§4º - É vedada a cobrança de valores 

ensino, conforme a Lei nº 
13.146/2015.

Artigo 5º - A Educação constitui 

alunos com deficiência, transtornos 

    Artigo 6º - Os sistemas de ensino, 

edificação – incluindo 

    §1º - Para atender aos padrões 

infraestrutura definidos.

     §2º - Deve ser assegurada, no 

apresentam dificuldades de  

ouvidos os profissionais 

     Artigo 7º - O diagnóstico clínico 

alunos com deficiência, 

     para fins de declaração no Censo 

Artigo 8º - A implementação do 

que devem identificar as 

específicas dos alunos, definir os 

      Artigo 9º - O Atendimento 

confessionais ou filantrópicas sem 
fins  lucrativos, conveniadas com a 

feita pelos profissionais da Unidade 

outros espaços definidos pela 

deficiência, transtornos invasivos do 

II. Profissionais de apoio ou 

Federal nº 13.146/15;

materiais específicos, adequados às 

adaptação e a flexibilização dos 

e/ou flexibilizações curriculares 

alunos e considerar o significado 

de alunos com deficiência, 

Artigo 15 - Após identificação das 
necessidades específicas dos alunos 
com deficiência, com transtornos 

a necessidade, com a finalidade de 

§1º - As escolas da rede regular de 

em que forem classificados, de 

beneficiem das diferenças e ampliem 

significado prático e instrumental 

profissionais itinerantes intra e 

especializado em salas de recursos, 
nas quais o professor especializado 
em Educação Especial realize a 
complementação ou suplementação 
curricular, utilizando procedimentos, 
equipamentos e materiais 
específicos; 
VI. Condições para reflexão e 
elaboração teórica da educação 
inclusiva, com protagonismo dos 
professores, articulando experiência 
e conhecimento com as 
n e c e s s i d a d e s / p o s s i b i l i d a d e s 
surgidas na relação pedagógica, 
inclusive por meio de colaboração 
com instituições de ensino superior e 
de pesquisa; 
VII. Sustentabilidade do processo 
inclusivo, mediante aprendizagem 
cooperativa em sala de aula, 
trabalho de equipe na escola e 
constituição de redes de apoio, com 
a participação da família no 
processo educativo, bem como de 
outros agentes e recursos da 
comunidade; 
VIII . Temporalidade flexível do ano 
letivo, para atender às necessidades 
educacionais especiais de alunos 
com deficiência mental ou com 
graves deficiências múltiplas, de 
forma que possam concluir em  
tempo maior o currículo previsto 
para a série/etapa escolar, 
principalmente nos anos finais do 
ensino fundamental, conforme 
estabelecido por normas dos 
sistemas de ensino, procurando-se 
evitar grande defasagem 
idade/série;

§2º - As famílias devem ter 
conhecimento e ser esclarecidas 
sobre o Plano Educacional 
Individualizado (PEI).
Artigo 16 – A verificação do 
rendimento escolar, feita pelo 
professor regente em conjunto com 
a Equipe de Educação Especial e/ou 
Equipe Pedagógica, deve levar em 
consideração as adaptações 
curriculares necessárias e utilizar os 
recursos tecnológicos e linguísticos 
adequados de acordo com as 
necessidades do aluno.

Artigo 17 - Esgotadas as 
possibilidades pontuadas no artigo 
24 da LDB, o aluno que apresentar 
grave quadro de deficiência 
intelectual ou múltipla e não 
apresentar desempenho suficiente 
para atingir o nível exigido para 
conclusão do Ensino Fundamental, 
mesmo com todos os apoios 
necessários, receberá certificação de 
conclusão de escolaridade com 

terminalidade específica.

§1º - A certificação a que se refere o 
caput deste artigo deverá ser 
fundamentada em avaliação 
pedagógica, com histórico escolar 
descritivo das competências e 
habilidades desenvolvidas pelo 
aluno.

§2º - Em consonância com os 
princípios da Educação Inclusiva, a 
terminalidade específica deverá 
possibilitar alternativas educacionais 
ou encaminhamento para Educação 
de Jovens e Adultos e de Educação 
Profissional, visando a sua inclusão 
no mundo do trabalho.

     Artigo 18 – São considerados 
professores capacitados para atuar 
em classes comuns com 
     alunos que apresentam 
necessidades educacionais especiais 
aqueles que comprovem que, em 
     sua formação, de nível médio ou 
superior, foram incluídos conteúdos 
sobre Educação Especial 
     adequados ao desenvolvimento 
de competências e valores para:

     I. Perceber as necessidades 
educacionais especiais dos alunos e 
valorizar a educação inclusiva;
     II. Flexibilizar a ação pedagógica 
nas diferentes áreas de 
conhecimento de modo adequado 
às   
     necessidades especiais de 
aprendizagem;
     III. Avaliar continuamente a 
eficácia do processo educativo para 
o atendimento de necessidades  
     educacionais  especiais;
     IV. Atuar em equipe, inclusive com 
professores especializados em 
Educação Especial.
   
    §2º - São considerados 
professores especializados em 
Educação Especial aqueles que 
    desenvolveram competências para 
identificar as necessidades 
educacionais especiais para  
    definir, implementar, liderar e 
apoiar a implementação de 
estratégias de flexibilização, 
    adaptação curricular, 
procedimentos didáticos 
pedagógicos e práticas alternativas, 
adequados  
    ao atendimentos das mesmas, 
bem como trabalhar em equipe, 
assistindo o professor de classe 
    comum nas práticas que são 
necessárias para promover a 
inclusão dos alunos com 

necessidades 
    educacionais especiais.

    §3º - Os professores 
especializados em Educação 
Especial deverão comprovar:

    I. Formação em cursos de 
licenciatura em Educação Especial 
ou em uma de suas áreas,  
    preferencialmente, de modo 
concomitante e associado à 
licenciatura para Educação Infantil 
ou  
    para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental;
    II. Complementação de estudos ou 
pós-graduação em áreas específicas 
da Educação Especial,  
    posterior à  licenciatura nas 
diferentes áreas de conhecimento, 
para atuação nos anos finais do  
    Ensino Fundamental e no Ensino 
Médio.

   §4º - Aos professores que já estão 
exercendo o magistério devem ser 
oferecidas oportunidades 
   de formação continuada, inclusive 
em nível de especialização. 

   Artigo 19 - São atribuições do 
professor do Atendimento 
Educacional Especializado:

   I. Elaborar, produzir e organizar 
serviços, recursos pedagógicos, de 
acessibilidade e estratégias       
   considerando as necessidades 
específicas dos alunos público-alvo 
da Educação Especial;
   II. Elaborar e executar plano de 
Atendimento Educacional 
Especializado, avaliando a 
   funcionalidade e a  aplicabilidade 
dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade;
   III. Organizar o tipo e o número de 
atendimentos aos alunos na sala de 
recursos multifuncionais;
   IV. Acompanhar a funcionalidade e 
a aplicabilidade dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade 
   na sala de aula comum do ensino 
regular, bem como em outros 
ambientes da escola;
   V. Estabelecer parcerias com as 
áreas intersetoriais na elaboração de 
estratégias e na 
   disponibilização de recursos de 
acessibilidade;
   VI. Orientar professores e famílias 
sobre os recursos pedagógicos e de 
acessibilidade utilizados 
    pelo aluno;
   VII. Ensinar e usar a tecnologia 
assistiva de forma a ampliar 

habilidades funcionais dos alunos, 
   promovendo autonomia e 
participação;
    VIII. Estabelecer articulação com 
os professores da sala de aula 
comum, visando à 
    disponibilização dos serviços, dos 
recursos pedagógicos e de 
acessibilidade e das estratégias 
     que promovem a participação dos 
alunos nas atividades escolares.

     Artigo 20 – Nas unidades 
escolares, em que as turmas de 
Ensino Fundamental, possuam mais 
     de duas inclusões, serão criadas 
salas, como “Espaços de 
Possibilidades”, para atender aos 
     alunos com estratégias de 
flexibilização, adaptação curricular, 
procedimentos didáticos-
     pedagógicos e práticas 
alternativas que visem melhorar o 
desenvolvimento biopsicossocial e 
     cognitivo dos alunos, dando 
significado prático, intelectual e 
instrumental dos conteúdos  
     básicos, metodologias de ensino e 
recursos didáticos diferenciados.

    §1º - As salas, “Espaços de 
Possibilidades”, mencionadas no 
caput do artigo irão funcionar 
    dentro do turno ao qual os alunos  
foram matriculados no ensino 
regular.

    §2º - Poderão atuar nessas salas de 
“Espaços de Possibilidades” 
profissionais com formação em 
    Magistério e/ou Pedagogia.

    §3º - As salas, “Espaços de 
Possibilidades”, serão equipadas 
com materiais de estimulação 
    (memória, atenção, concentração, 
sequência lógica e associação de 
ideias) e leitura e escrita (de 
     acordo com a matriz 
curricular/PEI).

    §4º - As estratégias de 
flexibilização, de adaptação 
curricular, os procedimentos 
didáticos e 
    pedagógicos e as práticas 
alternativas serão avaliadas pelas 
Coordenações de Educação 
Inclusiva 
   para identificar e atender aos  
alunos  com  necessidades 
educacionais especiais. 

DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO (AEE)

Artigo 21 - Para implementação do 

Decreto nº 7.611/2011, as Unidades de 

aos alunos com deficiência, 

confessionais ou filantrópicas sem 
fins lucrativos conveniadas.

n° 10.098/2000.

específicos;

III. Plano do AEE: identificação 

específicas dos alunos, definição dos 

IV. Profissionais Especializados: 

I. Identificar, elaborar, 

específicas dos alunos público-alvo 

Artigo 26 - Para cada aluno atendido 

específicas dos alunos.

§1º - O plano referido no caput deste 

I. A identificação das 

educacionais específicas dos alunos;
II. A definição e organização 

§2º - O Plano Educacional 

e executado pelos profissionais da 

profissional de apoio e a família.

sem fins lucrativos, conveniado para 
essa finalidade, deve ser aprovada 

disposta na Portaria MEC nº 
243/2016.

deficiência, transtornos invasivos do 

- Lei nº 9.394/96 – artigo 37 ao 40;
- Decreto nº 5.154/2004;
- Parecer nº 29/2006 - CNE/CEB;
- Parecer nº 11/2000 - CNE/CEB;
- Resolução nº 03/2010 - CNE/CEB;
- Resolução nº 07/2010 - CNE/CEB;
- Resolução nº 01/2016 –CNE/CEB.

Artigo 1º - A Educação de Jovens e 

Parágrafo único - É dever do 

Artigo 2º - Para o melhor 

Artigo 3º - Compete ao Poder 

9.394/96, artigo 5º, inciso II, com 

definido pelo respectivo órgão 

Artigo 4º - A Educação de Jovens e 

iniciais, do 1º ao 5º ano, e nos anos 
finais, do 6º ao 9º ano, a Educação de 

horários flexíveis e espaços 

Artigo 5º - Conforme estabelece a 
Resolução nº 03/2010 – CNE, a carga 

fica a critério do Sistema de Ensino. 

§1º - Para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental fica estabelecida a 

§2º - Para o funcionamento do 

Fase I – 1º ano: alfabetização, 

Fase II – 2º ano: estrutura semestral
Fase III – 3º ano: estrutura semestral
Fase IV – 4º ano: estrutura semestral
Fase V – 5º ano: estrutura semestral

com 600 (seiscentas) horas 

§3º - Nas turmas de Ensino 

necessidade e justificativa, poderão 

§4º- Para os anos finais do Ensino 
Fundamental fica estabelecida a 
carga horária mínima de 1600 (mil e 

Fase VI – 6º ano: estrutura semestral
Fase VII – 7º ano: estrutura semestral
Fase VIII – 8º ano: estrutura 

Fase IX – 9º ano: estrutura semestral

Artigo 6º - A matrícula, rematrícula, 
classificação, reclassificação e a 
certificação dos educandos podem 

§1º - A unidade escolar, ao ofertar a 

especificidades. 
§2º - Para o ingresso ou adequação 

classificação e/ou reclassificação, de 

§3º- O processo de classificação e 
reclassificação deverá ser realizado 

§4° - A Secretaria Municipal de 

§5° - Excepcionalmente, a matrícula 

Artigo 7º - Na organização curricular 

§1º - As construções curriculares 

devem considerar as especificidades 

§2º - Os processos formativos 

§3º - No Projeto Político Pedagógico 

Artigo 8º - A avaliação 

possibilita, além da verificação da 

§1º - A avaliação, em sua dimensão 

ressignificação dos saberes e 

§2º - Os registros do aproveitamento 

e por meio de notas, nos anos finais 

§3º - A organização e o 

Artigo 9º - A frequência dos 

§1º - A frequência mínima exigida 

§2° - As ausências injustificadas dos 

deficiência, transtornos invasivos do 

desempenhada por profissionais 

anos finais do Ensino Fundamental. 

§1º - A Secretaria Municipal de 

rotatividade de profissionais. 
§2° - O desempenho profissional 

visando à adequação do perfil do 
profissional a essa modalidade. 

profissionais e dever da 

Título IV da Lei nº 9.394/96, que 

certificação decorrente dos exames 

Artigo 16 – Atos complementares, ao 

Deliberação nº. 12/2014 do Conselho 



com deficiência, transtornos 

• Declaração Universal dos 

• Constituição Federal/1988, 

• Lei nº 8.069/1990 (ECA), 

• Declaração Mundial de 

• Declaração de Salamanca; 
• Lei nº 9.394/1996, artigo 58; 
• Lei n° 10.098/2000;
• Resolução CNE/CEB nº 

• Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência/ONU 
(2006);
• Plano Nacional de Educação 

• Política Nacional de 

• Parecer CNE/CEB nº 

• Resolução nº 04/2009; 
• Decreto nº 7.611/2011;
• Lei nº 12.764/2012;
• Lei nº 13.005/2014 – Plano 

• Lei nº 13.146/2015; 
• Portaria MEC n° 243/2016.

Artigo 1º- Esta norma destina-se a 

alunos com deficiência, transtornos 

§1º -  O atendimento aos alunos se 

Infantil até o final do Ensino 

§2º- As Unidades de Educação que 

alunos com deficiência, transtornos 

Artigo 2º - Consideram-se 

I. Dificuldades acentuadas de 

que dificultem o acompanhamento 

II. Dificuldades de comunicação e 

     III. Deficiência: aqueles que têm 

Especificação;

Artigo 3º - As Unidades de Educação 

recursos necessários e profissionais 

§1º - As instituições citadas no caput 

§2º - As instituições citadas no caput 

Federal nº 13.146/15, a saber:

continuada de profissionais da 

Artigo 4º - Cabe às Unidades de 

deficiência, transtornos invasivos do 

identificação de suas necessidades 
educacionais específicas, defina os 

III. Adaptações e/ou flexibilizações 

§1º - Entende-se por adaptações 
e/ou flexibilizações curriculares a 
definição de estratégias para 

ao significado prático e instrumental 

deficiência, em consonância com o 

CNE/CEB nº 02/2001.

§2º - O Plano Educacional 

instrumento que visa flexibilizar o 

deficiência nas áreas acadêmica, 

§3º - Cabe aos profissionais da 

de currículos, a definição da 

§4º - É vedada a cobrança de valores 

ensino, conforme a Lei nº 
13.146/2015.

Artigo 5º - A Educação constitui 

alunos com deficiência, transtornos 

    Artigo 6º - Os sistemas de ensino, 

edificação – incluindo 

    §1º - Para atender aos padrões 

infraestrutura definidos.

     §2º - Deve ser assegurada, no 

apresentam dificuldades de  

ouvidos os profissionais 

     Artigo 7º - O diagnóstico clínico 

alunos com deficiência, 

     para fins de declaração no Censo 

Artigo 8º - A implementação do 

que devem identificar as 

específicas dos alunos, definir os 

      Artigo 9º - O Atendimento 

confessionais ou filantrópicas sem 
fins  lucrativos, conveniadas com a 

feita pelos profissionais da Unidade 

outros espaços definidos pela 

deficiência, transtornos invasivos do 

II. Profissionais de apoio ou 

Federal nº 13.146/15;

materiais específicos, adequados às 

adaptação e a flexibilização dos 

e/ou flexibilizações curriculares 

alunos e considerar o significado 

de alunos com deficiência, 

Artigo 15 - Após identificação das 
necessidades específicas dos alunos 
com deficiência, com transtornos 

a necessidade, com a finalidade de 

§1º - As escolas da rede regular de 

em que forem classificados, de 

beneficiem das diferenças e ampliem 

significado prático e instrumental 

profissionais itinerantes intra e 

específicos; 
VI. Condições para reflexão e 

VIII . Temporalidade flexível do ano 

com deficiência mental ou com 
graves deficiências múltiplas, de 

principalmente nos anos finais do 

§2º - As famílias devem ter 

Artigo 16 – A verificação do 

grave quadro de deficiência 

apresentar desempenho suficiente 

necessários, receberá certificação de 

terminalidade específica.

§1º - A certificação a que se refere o 

§2º - Em consonância com os 

terminalidade específica deverá 

Profissional, visando a sua inclusão 

eficácia do processo educativo para 

    §2º - São considerados 

identificar as necessidades 

    definir, implementar, liderar e 

estratégias de flexibilização, 

    §3º - Os professores 

pós-graduação em áreas específicas 

para atuação nos anos finais do  

   §4º - Aos professores que já estão 

específicas dos alunos público-alvo 

flexibilização, adaptação curricular, 

significado prático, intelectual e 

    §1º - As salas, “Espaços de 

    §2º - Poderão atuar nessas salas de 

profissionais com formação em 

    §3º - As salas, “Espaços de 

    §4º - As estratégias de 
flexibilização, de adaptação 

   para identificar e atender aos  
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Decreto nº 7.611/2011, as Unidades de 
Educação devem oferecer matrícula 
aos alunos com deficiência, 
transtornos invasivos do 
desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação nas 
classes comuns do ensino regular e 
no Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), ofertado em 
espaços pedagógicos alternativos, 
Salas de Recursos Multifuncionais ou 
em Centros de AEE da Rede Pública 
ou de instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem 
fins lucrativos conveniadas.

Artigo 22 - O AEE tem como função 
complementar ou suplementar a 
formação do aluno por meio da 
disponibilização de serviços, 
recursos de acessibilidade e 
estratégias que eliminem as 
barreiras para sua plena participação 
na sociedade e desenvolvimento de 
sua aprendizagem, nos termos da Lei 
n° 10.098/2000.

Parágrafo único - O AEE não é 
substitutivo às classes regulares.

Artigo  23 -  O Projeto Político 
Pedagógico da Unidade de 
Educação deve institucionalizar a 
oferta do AEE prevendo na sua 
organização:

I. Espaços Multifuncionais: 
espaço físico, mobiliário, materiais 
didáticos, recursos pedagógicos e 
de acessibilidade e, quando 
necessário, equipamentos 
específicos;
II. Cronograma de 
atendimento aos alunos;
III. Plano do AEE: identificação 
das necessidades educacionais 
específicas dos alunos, definição dos 
recursos necessários e das 
atividades a serem desenvolvidas;
IV. Profissionais Especializados: 
tradutor e intérprete de LIBRAS, 
guia-intérprete e outros que atuem 
no apoio escolar às atividades de 
alimentação, higiene e locomoção, 
conforme legislação em vigor.

Artigo 24 - Para atuação no AEE, o 
professor deve ter formação inicial 
que o habilite para o exercício da 
docência e seu trabalho deve ser 
orientado e acompanhado pelo 
professor especializado em 
Educação Especial.

Artigo 25 -  São atribuições do 
Atendimento Educacional 
Especializado:

I. Identificar, elaborar, 
produzir e organizar serviços, 
recursos pedagógicos, de 
acessibilidade e estratégias, 

considerando as necessidades 
específicas dos alunos público-alvo 
da Educação Especial;
II. Elaborar e executar plano de 
Atendimento Educacional 
Especializado, avaliando a 
funcionalidade e a aplicabilidade dos 
recursos pedagógicos e de 
acessibilidade;
III. Organizar o tipo de 
atendimento aos alunos na sala de 
recursos multifuncionais ou em 
espaços pedagógicos alternativos 
dentro da própria instituição;
IV. Acompanhar a 
funcionalidade e a aplicabilidade dos 
recursos pedagógicos e de 
acessibilidade na sala de aula 
regular, bem como em outros 
ambientes da escola;
V. Estabelecer parcerias com 
as áreas intersetoriais na elaboração 
de estratégias e na disponibilização 
de recursos de acessibilidade;
VI. Orientar professores e 
famílias sobre os recursos 
pedagógicos e de acessibilidade 
utilizados 
pelo aluno;
VII. Ensinar e usar a tecnologia 
assistiva de forma a ampliar 
habilidades funcionais dos alunos, 
promovendo autonomia e 
participação;
VIII. Estabelecer articulação com 
os professores da sala de aula 
regular, visando à disponibilização 
dos serviços, dos recursos 
pedagógicos, de acessibilidade e das 
estratégias que promovem a 
participação dos alunos nas 
atividades escolares.

Artigo 26 - Para cada aluno atendido 
deverá ser elaborado um Plano 
Educacional Individualizado (PEI) 
que se constituirá em orientador do 
atendimento, em caso de 
necessidades educacionais 
específicas dos alunos.

§1º - O plano referido no caput deste 
artigo deverá ser precedido de 
avaliação pedagógica e estudo de 
caso, contemplando:

I. A identificação das 
habilidades e necessidades 
educacionais específicas dos alunos;
II. A definição e organização 
das estratégias, serviços e recursos 
pedagógicos e de 
acessibilidade;
III. O cronograma de 
atendimento;
IV. A carga horária.

§2º - O Plano Educacional 
Individualizado (PEI) será elaborado 
e executado pelos profissionais da 
Unidade de Educação em conjunto 
com o professor regente, com o 

profissional de apoio e a família.

Artigo 27 - A proposta de 
Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), prevista no 
projeto pedagógico do Centro de 
Atendimento Educacional 
Especializado público ou privado 
sem fins lucrativos, conveniado para 
essa finalidade, deve ser aprovada 
pela Secretaria Municipal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
contemplando a organização 
disposta na Portaria MEC nº 
243/2016.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E 
TRANSITÓRIAS

Artigo 28 - O Histórico Escolar de 
conclusão de etapa da Educação 
Básica oferecido ao aluno com 
deficiência, transtornos invasivos do 
desenvolvimento e altas 
h a b i l i d a d e s / s u p e r d o t a ç ã o 
descreverá as habilidades e 
competências a partir de relatório 
circunstanciado.

Artigo 29 - Os casos não 
contemplados na presente 
Deliberação deverão ser submetidos 
ao Conselho Municipal de Educação.

Artigo 30 - Esta Deliberação entrará 
em vigor na data de sua publicação, 
revogados os dispositivos em 
contrário. 

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 
por unanimidade.

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 
12 de novembro de 2019.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira
Presidente do CM

Sabrina de Carvalho Soares Albino                                            
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DELIBERAÇÃO CME / PS Nº 22 – 
2019

Fixa normas para a Educação de 
Jovens e Adultos no Sistema 
Municipal de Ensino de Paraíba do 
Sul e revoga as disposições 
anteriores.

O CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais e 
em conformidade com os 
dispositivos jurídicos: 

- Constituição Federal, artigo 208, I e 
artigo 214;
- Lei nº 9.394/96 – artigo 37 ao 40;
- Decreto nº 5.154/2004;
- Parecer nº 29/2006 - CNE/CEB;
- Parecer nº 11/2000 - CNE/CEB;
- Resolução nº 03/2010 - CNE/CEB;
- Resolução nº 07/2010 - CNE/CEB;
- Resolução nº 01/2016 –CNE/CEB.

DELIBERA

Artigo 1º - A Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), modalidade da 
Educação Básica, constitui-se direito 
dos jovens, adultos e idosos que não 
tiveram acesso ou não concluíram o 
Ensino Fundamental na idade 
própria. 

Parágrafo único - É dever do 
Município assegurar, gratuitamente, 
aos jovens, adultos e idosos, que não 
tiveram oportunidades de acesso à 
escolaridade regular na idade 
apropriada, oportunidades que 
considerem as características dos 
educandos, seus interesses, suas 
condições de vida e de trabalho, 
mediante educação de qualidade.

Artigo 2º - Para o melhor 
desenvolvimento da EJA, cabe a 
institucionalização de um sistema 
educacional público, de Educação 
Básica, de jovens e adultos, como 
política pública de Estado e não 
apenas de governo; assumindo a 
gestão democrática, contemplando 
a diversidade de sujeitos aprendizes, 
proporcionando a conjugação de 
políticas públicas setoriais e 
fortalecendo sua vocação como 
instrumento para a educação ao 
longo da vida.

Artigo 3º - Compete ao Poder 
Público Municipal efetuar o 
Recenseamento e a Chamada 
Pública, de forma constante e 
sistematizada, como estabelece a Lei 
9.394/96, artigo 5º, inciso II, com 
calendário e orçamento previamente 
definido pelo respectivo órgão 
executor. 

Artigo 4º - A Educação de Jovens e 
Adultos será realizada nas unidades 
escolares municipais, na forma 
presencial. 

Parágrafo único - Excepcionalmente, 
no Ensino Fundamental – anos 
iniciais, do 1º ao 5º ano, e nos anos 
finais, do 6º ao 9º ano, a Educação de 
Jovens e Adultos, atenderá, em 
horários flexíveis e espaços 
alternativos, vinculados a uma 

Artigo 5º - Conforme estabelece a 
Resolução nº 03/2010 – CNE, a carga 

fica a critério do Sistema de Ensino. 

§1º - Para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental fica estabelecida a 

§2º - Para o funcionamento do 

Fase I – 1º ano: alfabetização, 

Fase II – 2º ano: estrutura semestral
Fase III – 3º ano: estrutura semestral
Fase IV – 4º ano: estrutura semestral
Fase V – 5º ano: estrutura semestral

com 600 (seiscentas) horas 

§3º - Nas turmas de Ensino 

necessidade e justificativa, poderão 

§4º- Para os anos finais do Ensino 
Fundamental fica estabelecida a 
carga horária mínima de 1600 (mil e 

Fase VI – 6º ano: estrutura semestral
Fase VII – 7º ano: estrutura semestral
Fase VIII – 8º ano: estrutura 

Fase IX – 9º ano: estrutura semestral

Artigo 6º - A matrícula, rematrícula, 
classificação, reclassificação e a 
certificação dos educandos podem 

§1º - A unidade escolar, ao ofertar a 

especificidades. 
§2º - Para o ingresso ou adequação 

classificação e/ou reclassificação, de 

§3º- O processo de classificação e 
reclassificação deverá ser realizado 

§4° - A Secretaria Municipal de 

§5° - Excepcionalmente, a matrícula 

Artigo 7º - Na organização curricular 

§1º - As construções curriculares 

devem considerar as especificidades 

§2º - Os processos formativos 

§3º - No Projeto Político Pedagógico 

Artigo 8º - A avaliação 

possibilita, além da verificação da 

§1º - A avaliação, em sua dimensão 

ressignificação dos saberes e 

§2º - Os registros do aproveitamento 

e por meio de notas, nos anos finais 

§3º - A organização e o 

Artigo 9º - A frequência dos 

§1º - A frequência mínima exigida 

§2° - As ausências injustificadas dos 

deficiência, transtornos invasivos do 

desempenhada por profissionais 

anos finais do Ensino Fundamental. 

§1º - A Secretaria Municipal de 

rotatividade de profissionais. 
§2° - O desempenho profissional 

visando à adequação do perfil do 
profissional a essa modalidade. 

profissionais e dever da 

Título IV da Lei nº 9.394/96, que 

certificação decorrente dos exames 

Artigo 16 – Atos complementares, ao 

Deliberação nº. 12/2014 do Conselho 



com deficiência, transtornos 

• Declaração Universal dos 

• Constituição Federal/1988, 

• Lei nº 8.069/1990 (ECA), 

• Declaração Mundial de 

• Declaração de Salamanca; 
• Lei nº 9.394/1996, artigo 58; 
• Lei n° 10.098/2000;
• Resolução CNE/CEB nº 

• Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência/ONU 
(2006);
• Plano Nacional de Educação 

• Política Nacional de 

• Parecer CNE/CEB nº 

• Resolução nº 04/2009; 
• Decreto nº 7.611/2011;
• Lei nº 12.764/2012;
• Lei nº 13.005/2014 – Plano 

• Lei nº 13.146/2015; 
• Portaria MEC n° 243/2016.

Artigo 1º- Esta norma destina-se a 

alunos com deficiência, transtornos 

§1º -  O atendimento aos alunos se 

Infantil até o final do Ensino 

§2º- As Unidades de Educação que 

alunos com deficiência, transtornos 

Artigo 2º - Consideram-se 

I. Dificuldades acentuadas de 

que dificultem o acompanhamento 

II. Dificuldades de comunicação e 

     III. Deficiência: aqueles que têm 

Especificação;

Artigo 3º - As Unidades de Educação 

recursos necessários e profissionais 

§1º - As instituições citadas no caput 

§2º - As instituições citadas no caput 

Federal nº 13.146/15, a saber:

continuada de profissionais da 

Artigo 4º - Cabe às Unidades de 

deficiência, transtornos invasivos do 

identificação de suas necessidades 
educacionais específicas, defina os 

III. Adaptações e/ou flexibilizações 

§1º - Entende-se por adaptações 
e/ou flexibilizações curriculares a 
definição de estratégias para 

ao significado prático e instrumental 

deficiência, em consonância com o 

CNE/CEB nº 02/2001.

§2º - O Plano Educacional 

instrumento que visa flexibilizar o 

deficiência nas áreas acadêmica, 

§3º - Cabe aos profissionais da 

de currículos, a definição da 

§4º - É vedada a cobrança de valores 

ensino, conforme a Lei nº 
13.146/2015.

Artigo 5º - A Educação constitui 

alunos com deficiência, transtornos 

    Artigo 6º - Os sistemas de ensino, 

edificação – incluindo 

    §1º - Para atender aos padrões 

infraestrutura definidos.

     §2º - Deve ser assegurada, no 

apresentam dificuldades de  

ouvidos os profissionais 

     Artigo 7º - O diagnóstico clínico 

alunos com deficiência, 

     para fins de declaração no Censo 

Artigo 8º - A implementação do 

que devem identificar as 

específicas dos alunos, definir os 

      Artigo 9º - O Atendimento 

confessionais ou filantrópicas sem 
fins  lucrativos, conveniadas com a 

feita pelos profissionais da Unidade 

outros espaços definidos pela 

deficiência, transtornos invasivos do 

II. Profissionais de apoio ou 

Federal nº 13.146/15;

materiais específicos, adequados às 

adaptação e a flexibilização dos 

e/ou flexibilizações curriculares 

alunos e considerar o significado 

de alunos com deficiência, 

Artigo 15 - Após identificação das 
necessidades específicas dos alunos 
com deficiência, com transtornos 

a necessidade, com a finalidade de 

§1º - As escolas da rede regular de 

em que forem classificados, de 

beneficiem das diferenças e ampliem 

significado prático e instrumental 

profissionais itinerantes intra e 

específicos; 
VI. Condições para reflexão e 

VIII . Temporalidade flexível do ano 

com deficiência mental ou com 
graves deficiências múltiplas, de 

principalmente nos anos finais do 

§2º - As famílias devem ter 

Artigo 16 – A verificação do 

grave quadro de deficiência 

apresentar desempenho suficiente 

necessários, receberá certificação de 

terminalidade específica.

§1º - A certificação a que se refere o 

§2º - Em consonância com os 

terminalidade específica deverá 

Profissional, visando a sua inclusão 

eficácia do processo educativo para 

    §2º - São considerados 

identificar as necessidades 

    definir, implementar, liderar e 

estratégias de flexibilização, 

    §3º - Os professores 

pós-graduação em áreas específicas 

para atuação nos anos finais do  

   §4º - Aos professores que já estão 

específicas dos alunos público-alvo 

flexibilização, adaptação curricular, 

significado prático, intelectual e 

    §1º - As salas, “Espaços de 

    §2º - Poderão atuar nessas salas de 

profissionais com formação em 

    §3º - As salas, “Espaços de 

    §4º - As estratégias de 
flexibilização, de adaptação 

   para identificar e atender aos  

Página 7 Ano 03 • Edição  218 • 13 de novembro de 2019

Decreto nº 7.611/2011, as Unidades de 

aos alunos com deficiência, 

confessionais ou filantrópicas sem 
fins lucrativos conveniadas.

n° 10.098/2000.

específicos;

III. Plano do AEE: identificação 

específicas dos alunos, definição dos 

IV. Profissionais Especializados: 

I. Identificar, elaborar, 

específicas dos alunos público-alvo 

Artigo 26 - Para cada aluno atendido 

específicas dos alunos.

§1º - O plano referido no caput deste 

I. A identificação das 

educacionais específicas dos alunos;
II. A definição e organização 

§2º - O Plano Educacional 

e executado pelos profissionais da 

profissional de apoio e a família.

sem fins lucrativos, conveniado para 
essa finalidade, deve ser aprovada 

disposta na Portaria MEC nº 
243/2016.

deficiência, transtornos invasivos do 

- Lei nº 9.394/96 – artigo 37 ao 40;
- Decreto nº 5.154/2004;
- Parecer nº 29/2006 - CNE/CEB;
- Parecer nº 11/2000 - CNE/CEB;
- Resolução nº 03/2010 - CNE/CEB;
- Resolução nº 07/2010 - CNE/CEB;
- Resolução nº 01/2016 –CNE/CEB.

Artigo 1º - A Educação de Jovens e 

Parágrafo único - É dever do 

Artigo 2º - Para o melhor 

Artigo 3º - Compete ao Poder 

9.394/96, artigo 5º, inciso II, com 

definido pelo respectivo órgão 

Artigo 4º - A Educação de Jovens e 

iniciais, do 1º ao 5º ano, e nos anos 
finais, do 6º ao 9º ano, a Educação de 

horários flexíveis e espaços 

Unidade Escolar.

Artigo 5º - Conforme estabelece a 
Resolução nº 03/2010 – CNE, a carga 
horária total de referência para a 
duração do curso presencial dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental 
fica a critério do Sistema de Ensino. 

§1º - Para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental fica estabelecida a 
carga horária mínima de 1.800 (mil e 
oitocentas) horas, distribuídas em 
um mínimo de 03 (três) anos e meio 
de duração. 

§2º - Para o funcionamento do 
Ensino Fundamental I, adota-se a 
seguinte organização:

Fase I – 1º ano: alfabetização, 
estrutura anual.
Fase II – 2º ano: estrutura semestral
Fase III – 3º ano: estrutura semestral
Fase IV – 4º ano: estrutura semestral
Fase V – 5º ano: estrutura semestral

I - As Classes de Alfabetização foram 
organizadas em períodos anuais, 
com 600 (seiscentas) horas 
distribuídas em 200 (duzentos) dias 
letivos.

II – Da Fase II a Fase V, 
obedecer-se-á uma organização 
semestral com 300 (trezentas) 
horas, distribuídas em 100 (cem) 
dias letivos.

§3º - Nas turmas de Ensino 
Fundamental I, mediante 
necessidade e justificativa, poderão 
ser formadas turmas multisseriadas.

§4º- Para os anos finais do Ensino 
Fundamental fica estabelecida a 
carga horária mínima de 1600 (mil e 
seiscentas) horas, distribuídas em 
um mínimo de 02 (dois) anos de 
duração. Adota-se a seguinte 
organização:

Fase VI – 6º ano: estrutura semestral
Fase VII – 7º ano: estrutura semestral
Fase VIII – 8º ano: estrutura 
semestral
Fase IX – 9º ano: estrutura semestral

Artigo 6º - A matrícula, rematrícula, 
classificação, reclassificação e a 
certificação dos educandos podem 
ser realizadas dentro dos prazos 
estabelecidos a cada semestre do 
ano letivo. 

§1º - A unidade escolar, ao ofertar a 
Educação de Jovens e Adultos, 
deverá viabilizar o acesso e a 
permanência do educando, sem 
distinção de sua experiência escolar 
anterior, disponibilizando aos 
educandos todos os espaços, 
equipamentos e a inserção em 
projetos pertinentes às suas 
especificidades. 
§2º - Para o ingresso ou adequação 
do educando ao seu nível de 
conhecimento, a unidade escolar 
poderá submetê-lo a avaliações de 
classificação e/ou reclassificação, de 
caráter pedagógico, centrada na 

aprendizagem por meios formais ou 
informais, não comprovada por 
Histórico Escolar. 
§3º- O processo de classificação e 
reclassificação deverá ser realizado 
por meio de instrumentos de 
avaliação elaborados pela Secretaria 
Municipal de Educação, que 
contemplem as áreas do 
conhecimento. Será aplicado pelo 
professor regente, com 
acompanhamento da equipe gestora 
e elaboração de ato descritivo 
validado pelo Conselho de Classe a 
ser arquivado na pasta individual do 
aluno. 
§4° - A Secretaria Municipal de 
Educação poderá aplicar Exame de 
Equivalência que contemple as áreas 
do conhecimento e expedir 
documentação a qualquer tempo, 
para pessoas maiores de 15 (quinze) 
anos, que não possuam 
comprovante de conclusão da 
escolaridade dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. 
§5° - Excepcionalmente, a matrícula 
da Fase I, só ocorrerá no início do 
ano letivo.

Artigo 7º - Na organização curricular 
deve ser observada a Base Nacional 
Comum Curricular para as etapas da 
Educação Básica, bem como a 
incorporação do direito dos idosos e 
os direitos humanos. 

§1º - As construções curriculares 
consequentes à identidade da 
Educação de Jovens e Adultos a 
serem expressas na Proposta 
Pedagógica das unidades escolares 
devem considerar as especificidades 
dos sujeitos, as faixas etárias e a 
concepção dessa modalidade da 
Educação Básica. 
§2º - Os processos formativos 
desenvolvidos na família, na 
convivência humana, no trabalho, 
nos movimentos sociais, nas 
organizações da sociedade civil e 
nas manifestações culturais e 
artísticas expressam ideias, valores, 
vivências coletivas de saberes, 
identidades, diversidades e 
aprendizagens, devendo ser 
acolhidos nas construções 
curriculares das unidades escolares, 
efetuando-se adequada vinculação 
entre os conteúdos curriculares, as 
práticas sociais e o mundo do 
trabalho.
§3º - No Projeto Político Pedagógico 
da unidade escolar que seja 
contemplada com a EJA deverá 
constar uma proposta pedagógica 
que esteja de acordo com as reais 
possibilidades e necessidades desse 
público-alvo.

Artigo 8º - A avaliação 
compreendida como parte do 
processo de ensino e aprendizagem 
possibilita, além da verificação da 
aprendizagem e da evolução do 
conhecimento dos educandos, o 
acompanhamento e 
redirecionamento desse processo de 
forma contínua, processual, 
abrangente e simultânea. 

§1º - A avaliação, em sua dimensão 

formativa e processual, deve 
pautar-se na compreensão das 
singularidades dos sujeitos jovens, 
adultos e idosos na sua formação 
integral, considerando a realidade, 
os tempos de aprendizagem, a 
relação com os ciclos de vida e a 
ressignificação dos saberes e 
aprendizagens no contexto da 
educação escolar. 
§2º - Os registros do aproveitamento 
e ou rendimento dos educandos 
devem ser sistematizados e 
documentados, preferencialmente, 
na forma de Parecer Descritivo, nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental 
e por meio de notas, nos anos finais 
do Ensino Fundamental na 
modalidade EJA. 
§3º - A organização e o 
funcionamento da Educação de 
Jovens e Adultos também devem ser 
avaliados periódica e 
sistematicamente pela comunidade 
escolar, representada no Conselho 
Escolar, com o objetivo de 
fundamentar possíveis reorientações 
da Proposta Pedagógica.

Artigo 9º - A frequência dos 
educandos deverá ser apurada 
sistematicamente, devendo 
possibilitar ao processo educativo: 

I - atitude investigativa em relação 
aos motivos de ausência da vida 
escolar; 
II - redimensionamento do tempo e 
da organização do trabalho 
pedagógico para acolher as 
possibilidades formativas. 

§1º - A frequência mínima exigida 
será de 75% do total da carga horária 
ofertada, computados da data do 
ingresso até o total de horas letivas 
para aprovação. 
§2° - As ausências injustificadas dos 
adolescentes nas atividades 
escolares devem ser comunicadas 
aos órgãos competentes para 
providências.

Artigo 10 - As unidades escolares são 
responsáveis pelo registro, 
acompanhamento e arquivamento 
da documentação escolar e pela 
emissão de documentos de 
conclusão e histórico escolar. 

Artigo 11 - O educando com 
deficiência, transtornos invasivos do 
desenvolvimento, altas habilidades/ 
superdotação tem direito garantido 
ao acesso à EJA, permanência e o 
apoio estrutural e pedagógico 
necessários, conforme Deliberação 
da Educação Especial e Inclusiva do 
município.

Artigo 12 - A função de docência na 
modalidade EJA, em unidades 
escolares municipais, deverá ser 
desempenhada por profissionais 
concursados, cuja escolarização 
mínima exigida é o Curso de 
Formação de Docentes ou 
Magistério a nível médio, para os 
anos iniciais do Ensino Fundamental, 
e o Curso de Graduação, para os 
anos finais do Ensino Fundamental. 

§1º - A Secretaria Municipal de 
Educação deve prever mecanismos 
que garantam a efetivação do 
trabalho docente na EJA, evitando a 
rotatividade de profissionais. 
§2° - O desempenho profissional 
deve ser regularmente avaliado 
visando à adequação do perfil do 
profissional a essa modalidade. 

Artigo 13 - A formação continuada e 
em serviço é direito de todos os 
profissionais e dever da 
mantenedora, devendo ser prevista 
em calendário escolar. 

Artigo 14 - Em consonância com o 
Título IV da Lei nº 9.394/96, que 
estabelece a forma de
organização da educação nacional, a 
certificação decorrente dos exames 
de EJA deve ser de competência do 
sistema de ensino.

Artigo 15 - As escolas municipais que 
já ofertam e aquelas que pretendem 
ofertar a Educação de Jovens e 
Adultos devem se reestruturar nos 
termos da presente deliberação. 

Artigo 16 – Atos complementares, ao 
que dispõe esta Deliberação, e os 
procedimentos necessários para 
autorização de implantação e 
funcionamento da Educação de 
Jovens e Adultos nas escolas 
municipais, serão expedidos pelo 
Conselho Municipal de Educação de 
Paraíba do Sul.

Artigo 17 - A presente Deliberação 
entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 18 - Fica revogada a 
Deliberação nº. 12/2014 do Conselho 
Municipal de Educação de Paraíba 
do Sul – RJ e todas as disposições 
em contrário.

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 
por unanimidade.

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do 
Sul, 12 de novembro de 2019.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira
Presidente do CM
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