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TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS

429.749,62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019, BEM COMO O RESULTADO
DA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO.
UBERABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2.019.
_______________________________________________ ______________
ASSOC BRAS DE REAB E ALFAB DE CRIANÇAS ESP-ABRACE
JOSÉ OSMAR DIAS DOS SANTOS
CPF: 416.999.126-53

________________________________________________________
ELIANA DE MOURA SILVA
CRC MG: 60692
CPF: 564.132.206-78

ATOS OFICIAIS CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO CME Nº 01/2021
DISPÕE SOBRE AS NORMAS PARA A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO HÍBRIDO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL NO ANO LETIVO DE 2021, NO
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE UBERABA.
O Conselho Municipal de Educação de Uberaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 11, inciso III, da Lei Federal nº 9.394, de
23/12/1996, e pelas Leis Municipais nº 10.616, de 19/07/2008, nº 12.831, de 29/03/2018, e nº 13.378, de 11/12/2020, e
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que “Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019”;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que “Estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009”;
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP nº 2, de 10 de dezembro de 2020, que “Institui Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos
dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas pelos sistemas de ensino,
instituições e redes escolares, públicas, privadas, comunitárias e confessionais, durante o estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6,
de 20 de março de 2020”;
CONSIDERANDO o Decreto nº 674, de 11 de junho de 2020, que “Impõe medidas a serem adotadas para enfrentamento da emergência em saúde pública
de importância internacional decorrente do Coronavírus, no âmbito do Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais e dá outras providências”;
CONSIDERANDO a Resolução CME nº 01, de 22 de maio de 2020, que “Dispõe sobre as normas para a oferta de regime especial para o desenvolvimento
das atividades escolares não presenciais, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Uberaba, em decorrência da pandemia causada pelo Coronavírus –
Covid-19, para o cumprimento da carga horária mínima exigida, e dá outras providências”;
CONSIDERANDO a Resolução CME nº 02, de 2 de outubro de 2020, que “Altera a Resolução CME 01, de 22 de maio de 2020, que “Dispõe sobre as
normas para a oferta de regime especial para o desenvolvimento das atividades escolares não presenciais, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de
Uberaba, em decorrência da pandemia causada pelo Coronavírus – Covid-19, para o cumprimento da carga horária mínima exigida, e dá outras
providências”,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam estabelecidas as normas, em caráter excepcional, no ano letivo de 2021, para o retorno às aulas presenciais, por meio do ensino híbrido, nas
instituições que integram o Sistema Municipal de Ensino de Uberaba, nos termos desta Resolução.
Parágrafo único. A retomada das aulas presenciais nas instituições de ensino, de forma gradual, deve preservar a saúde dos estudantes, dos profissionais
do magistério e demais trabalhadores da educação, observando as diretrizes da sua mantenedora e do Poder Executivo Municipal, conforme os protocolos
de biossegurança adotados.
Art. 2º Para atender ao direito do estudante e ao cumprimento do período letivo de 2021, fica autorizada, a partir do retorno às aulas presenciais,
excepcionalmente, a oferta de atividades escolares realizadas nas modalidades presencial e remota, de maneira simultânea e/ou complementar, por meio do
ensino híbrido.
Art. 3º Cabe aos pais ou responsáveis legais, em comum acordo com a escola, a opção pela permanência do estudante em atividade não presencial, que
deve ser oferecida de maneira regular, pela rede ou instituição de ensino, sempre que houver estudantes optantes por esta metodologia pedagógica,
mediante compromisso das famílias ou responsáveis pelo cumprimento das atividades e avaliações previstas no replanejamento curricular.
Art. 4º A organização do ensino híbrido fica a critério da mantenedora e da instituição de ensino, respeitado o Projeto Político Pedagógico – PPP, o
Regimento Escolar e as condições existentes de infraestrutura, assim como as normas vigentes no Sistema Municipal de Ensino de Uberaba.
§ 1º As instituições de ensino devem realizar, quando necessário, as adequações no Regimento Escolar e no Projeto Político Pedagógico – PPP, indicando
a organização e implementação do ensino híbrido.
§ 2º Podem ser utilizados como recursos pedagógicos e tecnológicos durante o ensino híbrido atividades escolares não presenciais realizadas por meio de
orientações impressas (leituras de textos e livros, entre outros), estudos dirigidos (preparação para seminários, confecção de murais, grupos de estudos,
entre outros), quizzes, plataformas virtuais, correio eletrônico, redes sociais, chats, fóruns, diário eletrônico, videoaulas, audiochamadas, videochamadas,
rádio, TV e outras assemelhadas.
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§ 3º Cabe à mantenedora disponibilizar os recursos pedagógicos, técnicos e tecnológicos necessários à organização do ensino híbrido, e à instituição de
ensino e seus professores de turma ou componente curricular a definição de quais recursos serão utilizados.
§ 4º As instituições de ensino devem atender às exigências previstas no caput deste artigo, evitando sobrecarga aos alunos e prejuízos aos processos
ensino e aprendizagem.
Art. 5º Na organização pedagógica e curricular do ano letivo de 2021, os professores de turma ou componente curricular, após orientações da Coordenação
Pedagógica, devem priorizar o atendimento dos objetivos educacionais dos estudantes por meio dos recursos tecnológicos e pedagógicos disponíveis na
instituição de ensino.
Art. 6º O Conselho Municipal de Educação poderá expedir orientações complementares para o cumprimento do disposto nesta Resolução a qualquer tempo.
Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos por este Conselho.
Art. 8º Os efeitos desta Resolução retroagem a 1º de fevereiro de 2021.
Uberaba, 24 de junho de 2021.

Katia Cilene da Costa
Presidente do Conselho Municipal de Educação de Uberaba

ATOS OFICIAIS P.M.U
C.P.L
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
CONTRATANTE:
CLÁUSULA I:
DO OBJETO

Município de Uberaba/MG.
A presente Ata constitui documento vinculativo, obrigacional e com característica de compromisso para fornecimento de
utensílios domésticos (copa e cozinha), em atendimento às Secretarias de Administração (SAD), Educação (SEMED), Saúde
(SMS) e Desenvolvimento Social (SEDS), conforme relação e especificações abaixo discriminadas:
ITENS

QTDE.

1

259 PÇ.

ITENS

QTDE.

2

723 PÇ.

ITENS

QTDE.

3

312 PÇ.

ITENS

QTDE.

DESCRIÇÃO
BALDE DE PLÁSTICO:
- REFORÇADO;
- CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO;
- ALÇA REFORÇADA EM METAL;
- SEM TAMPA;
- MATERIAL NÃO RECICLADO;
- CAPACIDADE: 10 (DEZ) LITROS.
DESCRIÇÃO
BALDE DE PLÁSTICO:
- REFORÇADO;
- CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO;
- ALÇA REFORÇADA;
- MATERIAL NÃO RECICLADO;
- CAPACIDADE: 20 (VINTE) LITROS.
DESCRIÇÃO
CESTO COM TAMPA DE PLÁSTICO:
- REFORÇADO;
- CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO;
- ALÇA REFORÇADA;
- MATERIAL NÃO RECICLADO;
- CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) LITROS.
DESCRIÇÃO
CESTO PARA LIXO:
- COM TAMPA;
- PARA PIA;
- CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO;
- MEDIDAS APROXIMADAS: 19 CM DIÂMETRO E 20 CM ALTURA;
- CAPACIDADE APROXIMADA DE 4,9 LITROS.

4

42 PÇ.

ITENS

QTDE.

DESCRIÇÃO

5

510 PÇ.

CESTO PLÁSTICO PARA LIXO:
- COM TAMPA E PEDAL;
- CONFECCIONADO EM POLIETILENO;
- CAPACIDADE APROXIMADA DE 30 (TRINTA) LITROS.

ITENS

QTDE.

6

286 PÇ.

DESCRIÇÃO
CESTO PLÁSTICO PARA LIXO:
- COM TAMPA;
- CONFECCIONADO EM POLIETILENO;

