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DIÁRIO OFICIAL DE CARUARU

 II Seminário do Projeto 

OJuventude Vitalina, que tem 
como tema "Tecendo o 

amanhã no protagonismo da 
juventude", acontecerá nesta quinta-
feira (10), a partir das 14h, no auditório 
da Escola Municipal Josélia Florêncio, 
no Bairro São João da Escócia. O 
evento faz parte da programação da II 
Semana Municipal dos Direitos 
Humanos, promovida pela Prefeitura 
de Caruaru, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Direitos 
Humanos (SDSDH).

O objetivo do seminário é 
apresentar à sociedade civil os 
resultados das ações que foram 
desenvolvidas pelo projeto ao longo de 
quase dois anos. Apresentações 
culturais, explanação de trabalhos e 
palestra são algumas das atividades 
que serão realizadas.

"O Juventude Vitalina busca 
potencializar e dar visibilidade ao 
i m p o r t a n t e  p r o c e s s o  d e 
desenvolv imento humano de 
adolescentes e jovens caruaruenses, 
considerando as excepcionalidades do 
Estatuto da Criança e do Adolescente 

Prefeitura de Caruaru promove II Seminário 
do Juventude Vitalina, nesta quinta (10), 
Dia Internacional dos Direitos Humanos

(ECA). Desta forma, visa contribuir 
para a formação de pessoas mais 
autônomas e comprometidas 
socialmente”, afirmou Carlos Braga, 
secretário da SDSDH, lembrando que 
o evento acontecerá no Dia 
Internacional dos Direitos Humanos.

Para a sua realização, o Juventude 
Vitalina contou com o financiamento da 
Fundação Itaú Social,  sendo 
executado pela Prefeitura de Caruaru, 
p o r  m e i o  d a  S e c r e t a r i a  d e 
Desenvolvimento Social e Direitos 
Humanos. A fiscalização é feita pelo 
Conselho Municipal dos Direitos das 
Crianças e Adolescentes (Comdica).

De acordo com Diana de Assis, 
coordenadora do projeto em Caruaru, 
nesses quase dois anos de atividades 
foram atendidos 2.726 jovens 
caruaruenses. As ações envolveram 
26 palestras nas escolas municipais da 
cidade, bem como a realização de 21 
oficinas nos Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS). “Os jovens 
atendidos pelo projeto residem nos 
territórios de maior expressão de 
violências, como os CRAS Taquara, 
Salgado, Bonança, Maria Auxiliadora e 

Centenário. Esses locais foram os 
que mais vitimaram adolescentes 
entre 13 e 17 anos", revelou a 
coordenadora.

Durante o período de atividades, o 
projeto trabalhou o fortalecimento do 
Conselho da Juventude, desenvolveu 
a participação de adolescentes e 
jovens multiplicadores em torno do 
protagonismo, identificou o perfil dos 
adolescentes e jovens que hoje são 
atendidos pelo Juventude Vitalina, 
bem como potencializou a autonomia 
protagonizadora dos adolescentes e 

PROGRAMAÇÃO 
- Apresentação do “Brincantes Juventude 
Vitalina”, com jovens protagonistas;
- Explanação do projeto (apresentação 
dos resultados das ações que foram 
realizadas);
 - Jovens protagonistas falando sobre as 
contribuições do projeto para a vida deles;
- Palestra 'O Protagonismo Juvenil e a 
Consciência Cidadã', com a Profª Drª Ana 
Maria Barros;
- Apresentação do Grupo de Cultura Afro;
- Apresentação do Ballet Contemporâneo.
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PODER EXECUTIVO 

Prefeita: Raquel Lyra  
  

DECRETO Nº 119, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020. 

 
Abre Crédito Adicional Extraordinário e dá outras providências. 
 
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CARUARU, Estado de Pernambuco, no uso 
de suas atribuições conferidas pelo inciso IV do artigo 55 da Lei Orgânica 
Municipal e,  
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo Federal nº 6, de 20 de março de 2020, 
que reconhece, para fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101/2000, a 
ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do 
Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de 
março de 2020; 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 48.833, de 20 de março de 2020, que 
declara situação anormal, caracterizada como ―Estado de Calamidade Pública‖, 
no âmbito do Estado de Pernambuco, em virtude da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus; 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 027, de 26 de março de 2020, que 
decreta situação de Calamidade em todo o território do município de Caruaru, 
para fins de enfrentamento e prevenção ao novo Coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO orientações emitidas pelo Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde – CONASEMS acerca do orçamento e planejamento dos 
recursos financeiros destinados as ações de enfrentamento ao COVID-19; 
CONSIDERANDO a Nota Técnica SEI nº 12774/2020/ME, de 07 de Abril de 
2020, que trata de orientações aos entes da Federação quanto à contabilização 
e ao tratamento fiscal dos recursos recebidos e aplicados no enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO a Nota Técnica CNM nº 23-A/2020, de 13 abril de 2020, que 
orienta sobre a contabilização de transferências fundo a fundo para ações 
emergenciais da saúde no combate à COVID – 19; 
CONSIDERANDO que para viabilizar as transferências fundo a fundo para 
ações emergenciais da saúde no combate à COVID-19 foi criado, no âmbito do 
orçamento Federal, o Programa de Trabalho 10.122.5018.21C0.6500 – 
Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 
Decorrente do Coronavírus; 
CONSIDERANDO que os valores já repassados pelo Ministério da Saúde nesse 
Programa de Trabalho foram transferidos no Bloco de Custeio das Ações e 
Serviços de Saúde, Grupo Coronavírus COVID-19; 
CONSIDERANDO a Lei Complementar Nº 173, de 27 de maio de 2020, que 

Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-
CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e 
dá outras providências; 
COSIDERANDO a Nota Técnica do Ministério da Economia - SEI nº 
21231/2020/ME, de 02 de junho de 2020, que oriente sobre a contabilização de 
Recursos Destinados ao Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional Decorrente do Coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO que será necessário que se faça alteração na Lei 
Orçamentária Anual – LOA municipal informando os novos recursos e as 
atividades que serão desenvolvidas no enfrentamento ao COVID – 19; e 
CONSIDERANDO o art. 112 da Lei Municipal nº 6.341, de 11 de setembro de 
2019, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020 do 
município de Caruaru (LDO 2020). 
 
DECRETA: 
 

Art. 1º Fica aberto, ao Orçamento Municipal do exercício de 2020, 
aprovado pela Lei nº 6.466, de 13 de dezembro de 2019, um crédito, no valor de 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), destinado ao reforço das dotações com 
despesas da saúde discriminadas no anexo único deste Decreto. 

Art. 2º Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do 
presente Decreto são identificados no referido anexo único, por fonte/destinação 
de recursos. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Palácio Jaime Nejaim, 26 de novembro de 2020; 199º aniversário da 
Independência; 132º aniversário da República. 
 

RAQUEL LYRA 
Prefeita 

DIOGO BEZERRA DE CARVALHO 

Secretário de Planejamento e Gestão 
 

DECRETO Nº 119, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020. 
 

ANEXO ÚNICO 
 
Funcional Programática: 
Função : 10 - Saúde 
Subfunção : 122 - Administração Geral 
Programa : 1005 – Gestão do SUS Municipal 
Ação : 2.1065 - Enfrentamento da Emergência COVID19 (Custeio) 
 
230 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS             R$ 200.000,00 

Fonte de Recurso 51 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União 

 

232 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL         R$ 340.000,00 

Fonte de Recurso 51 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União 

 

234 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO R$ 40.000,00 

Fonte de Recurso 51 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União 

 

259 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS R$ 20.000,00 

Fonte de Recurso 51 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União 

 

236 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO             R$ 370.000,00 

Fonte de Recurso 51 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União 

 

Função : 10 - Saúde 
Subfunção : 122 - Administração Geral 
Programa : 1005 – Gestão do SUS Municipal 
Ação : 2.1066 - Enfrentamento da Emergência COVID19 (Investimento) 

 
246 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 30.000,00 

Fonte de Recurso 51 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União 

 

Total          R$ 1.000.000,00 

 
DECRETO Nº 120, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020. 

 
Altera o Decreto nº 42, de 24 de abril de 2020, e Decreto nº 63, de 28 de maio 
de 2020, que abrem Créditos Adicionais Extraordinários e dá outras 

providências. 
 
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CARUARU, Estado de Pernambuco, no uso 
de suas atribuições conferidas pelo inciso IV do artigo 55 da Lei Orgânica 
Municipal e, 
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo Federal nº 6, de 20 de março de 2020, 
que reconhece, para fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101/2000, a 
ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do 
Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de 
março de 2020; 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 48.833, de 20 de março de 2020, que 
declara situação anormal, caracterizada como ―Estado de Calamidade Pública‖, 
no âmbito do Estado de Pernambuco, em virtude da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus; 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 027, de 26 de março de 2020, que 
decreta situação de Calamidade em todo o território do município de Caruaru, 
para fins de enfrentamento e prevenção ao novo Coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO orientações emitidas pelo Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde – CONASEMS acerca do orçamento e planejamento dos 
recursos financeiros destinados as ações de enfrentamento ao COVID-19; 
CONSIDERANDO a Nota Técnica SEI nº 12774/2020/ME, de 07 de Abril de 
2020, que trata de orientações aos entes da Federação quanto à contabilização 
e ao tratamento fiscal dos recursos recebidos e aplicados no enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO a Nota Técnica CNM nº 23-A/2020, de 13 abril de 2020, que 

orienta sobre a contabilização de transferências fundo a fundo para ações 
emergenciais da saúde no combate à COVID – 19; 
CONSIDERANDO que para viabilizar as transferências fundo a fundo para 
ações emergenciais da saúde no combate à COVID-19 foi criado, no âmbito do 
orçamento Federal, o Programa de Trabalho 10.122.5018.21C0.6500 – 
Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 
Decorrente do Coronavírus; 
CONSIDERANDO que os valores já repassados pelo Ministério da Saúde nesse 
Programa de Trabalho foram transferidos no Bloco de Custeio das Ações e 
Serviços de Saúde, Grupo Coronavírus COVID-19; 
CONSIDERANDO que será necessário que se faça alteração na Lei 
Orçamentária Anual – LOA municipal informando os novos recursos e as 
atividades que serão desenvolvidas no enfrentamento ao COVID – 19; 
CONSIDERANDO o art. 112 da Lei Municipal nº 6.341, de 11 de setembro de 
2019, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020 do 
município de Caruaru (LDO 2020); e  
CONSIDERANDO que será necessária a realocação de créditos extraordinários 
abertos pelo Decreto Nº 42, de 24 de abril de 2020. 
 
DECRETA: 
 

Art. 1º Será anulado, ao Orçamento Municipal do exercício de 2020, 
aprovado pela Lei nº 6.466, de 13 de dezembro de 2019, um crédito, no valor de 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), outrora destinado ao reforço das 
dotações com despesas da saúde. 

Art. 2º As dotações extraordinárias que serão anuladas, objeto do 

presente Decreto, estão identificadas no anexo único, por classificação funcional 
programática e por fonte/destinação de recursos. 
 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Palácio Jaime Nejaim, 26 de novembro de 2020; 199º aniversário da 
Independência; 132º aniversário da República. 
 

RAQUEL LYRA 
Prefeita 

DIOGO BEZERRA DE CARVALHO 
Secretário de Planejamento e Gestão  

 
DECRETO Nº 120, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020. 

 
ANEXO ÚNICO 

 
Funcional Programática: 
Função : 10 - Saúde 
Subfunção : 122 - Administração Geral 
Programa : 1005 – Gestão do SUS Municipal 
Ação : 2.1065 - Enfrentamento da Emergência COVID19 (Custeio) 
 
242 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA R$ 303.000,00 

Fonte de Recurso 51 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União 

 

260 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           R$ 147.000,00 

Fonte de Recurso 47 – LC 173 - Saúde 

 

261 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 64.000,00 

Fonte de Recurso 47 – LC 173 - Saúde 

 

262 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL           R$ 272.000,00 

Fonte de Recurso 47 – LC 173 - Saúde 
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263 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          R$ 112.000,00 

Fonte de Recurso 47 – LC 173 - Saúde 

 

264 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO R$ 75.000,00 

Fonte de Recurso 47 – LC 173 - Saúde 

 

270 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS R$ 27.000,00 

Fonte de Recurso 47 – LC 173 - Saúde 

 

TOTAL:              R$ 1.000.000,00 

 
DECRETO Nº 129, DE 09 DE SETEMBRO DE 2020. 

 
Estabelece normas de Matrícula, funcionamento das unidades de ensino e 

procedimentos para o ano letivo 2021 das Escolas da Rede Municipal de 
Ensino. 
 
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CARUARU, Estado de Pernambuco, no uso 
de suas atribuições conferidas pelo inciso IV do artigo 55 da Lei Orgânica 
Municipal e,  

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 205 e 206 da Constituição 
Federal, o artigo 11, Incisos I, III e V, e Artigos 23 e 25 da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996, a Lei Federal nº 11.274/2006, a Lei 
Federal nº 12.796/2013, a Lei Estadual nº 12.280/2002, a Lei nº 14.040/2020, a 
Resolução CNE/CEB nº 03/2010, a Resolução CME/CARUARU nº 01/2018, a 
Resolução CEE/PE nº 03/2006, o Parecer CNE/CP nº 5/2020, o Parecer 
CNE/CP nº 9/2020, o Parecer CNE/CP nº 11/2020, a Resolução CEE/PE nº 
3/2020 e tendo em vista a organização das escolas da Rede Municipal de 
Ensino para o ano letivo 2021;  

 
CONSIDERANDO que a Educação é um dos direitos humanos 

garantidos pela Constituição Federal (1988); 
 
CONSIDERANDO o contexto excepcional da pandemia da COVID-19; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer normas para a 

realização da matrícula dos estudantes na Rede Municipal de Ensino;  
 
CONSIDERANDO a definição do procedimento para organização de 

turmas e distribuição das cargas horárias dos professores priorizando as 
demandas educacionais; 

 
CONSIDERANDO a garantia do atendimento aos estudantes com 

necessidades especiais:  
 

DECRETA:  
 

Art. 1º Fica aprovada e autorizada, no âmbito do Município de Caruaru, a 
Instrução Normativa nº 001/2020 - SEDUC, que estabelece normas de Matrícula 
e procedimentos para organização das Unidades Educacionais referente ao ano 
letivo de 2021 das Escolas da Rede Municipal de Ensino.  
 

Parágrafo único. A Instrução Normativa nº 001/2020 - SEDUC é de 
responsabilidade da Secretaria de Educação.  
 

 
Art. 2º O Secretário de Educação poderá, no âmbito de suas 

respectivas competências, editar normas disciplinando outros procedimentos a 
serem observados por este Decreto. 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Palácio Jaime Nejaim, 09 de setembro de 2020; 199º aniversário da 

Independência; 132º aniversário da República. 
 

RAQUEL LYRA 
Prefeita 

HENRIQUE CESAR FREIRE DE OLIVEIRA 

Secretário de Educação 
 

DECRETO Nº 129, DE 09 DE SETEMBRO DE 2020. 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020. 
 

Ato de Aprovação: Decreto nº 129/2020 
Unidade Responsável/Emissora: Secretaria de Educação  
Assunto: Estabelece normas de Matrícula, funcionamento das unidades ensino e 
procedimentos para o ano letivo de 2021 das Escolas da Rede Municipal de 
Ensino. 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º  Considera-se para fins desta Instrução Normativa:  
I - equipe gestora: grupo formado pelas pessoas titulares dos cargos de Gestão, 
Secretária Escolar, Coordenação Administrativo-Financeiro e Coordenação 
Pedagógica;  
II - unidade de ensino: unidades vinculadas à Secretaria de Educação, 
compostas por Centros Municipais de Educação Infantil, Escola Municipal e 
Escola em Tempo Integral;  
III - capacidade instalada: quantidade de vagas possíveis para os estudantes 
dentro de determinado espaço físico da Unidade de Ensino;  
IV - oriundos do lar: estudante sem vínculo escolar anterior;  
V - sislame: sistema eletrônico de gestão escolar utilizado para registro de 
matrículas de estudantes e outros dados concernentes à organização da vida 
escolar; 
VI - rematrícula: renovação ou ato de matrícula destinado aos estudantes que já 
estão na Rede Municipal de Caruaru e desejam permanecer na mesma Unidade 
Escolar;  
VII - transferência interna ou remanejamento: ato em que o estudante que já faz 
parte da Rede Municipal solicita mudança de Unidade de Ensino; 
VIII - pré-matrícula: cadastro on-line de matrícula para estudantes novatos na 
Rede Municipal; 

IX - vagas remanescentes: são vagas que ficam disponíveis para recepção de 
estudantes, após o período da rematrícula;  
X - novatos na Rede de Ensino: estudantes sem vínculo com a Rede Municipal. 

CAPÍTULO II 
DO PLANEJAMENTO DE VAGAS 

Art. 2º  Caberá à Coordenação de Organização Escolar:  
I - orientar a equipe gestora das Unidades de Ensino sobre os procedimentos de 
matrícula escolar;  
II - calcular a capacidade instalada das Unidades de Ensino, identificando 
turmas/turnos ociosos;  
III - planejar, em conjunto com a equipe gestora de cada Unidade de Ensino, o 
atendimento da matrícula, objetivando que a totalidade dos estabelecimentos 
municipais de ensino de uma mesma localidade atendam, de acordo com a sua 
capacidade instalada, todos os estudantes daquela extensão territorial;  
IV - acompanhar o quadro de disponibilidade de vagas por Unidade de Ensino, 
contendo o quantitativo por:  
a)ano e fase das etapas de ensino e modalidade (Educação Infantil, Anos 
Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos — EJA 
Fundamental);  
b)turno (integral, manhã, tarde e noite).  
V - informar, por meio de Comunicação Interna, à Secretaria Executiva de 
Gestão de Rede, desde que comprovada o aumento da demanda por vagas, a 
necessidade de ampliação do espaço físico para atendimento escolar;  
VI - informar no Sislame o quantitativo de vagas oferecidas por escola, turnos, 
anos de ensino ou fases e turmas; 
VII - assegurar o cumprimento desta Instrução Normativa.  

Art. 3º  A ampliação de vagas, por meio de anexos referidos no 
inciso V do artigo 2º desta Instrução Normativa está condicionada a parecer 
favorável da Coordenação de Organização Escolar e autorização da Secretaria 

de Educação, mediante comunicação escrita. 
 

Art. 4º  A distribuição das vagas dos estudantes da Rede Municipal 
acontecerá de acordo com a capacidade física de cada sala de aula e em 
conformidade com o que orienta a Resolução CEE/PE nº 03/2006. 

Parágrafo único.  Em caráter excepcional, a organização e o número 
de estudantes por sala de aula, neste ano letivo, poderá sofrer adequações no 
atendimento para atender as orientações das autoridades sanitárias locais, 
cumprindo as medidas definidas por meio dos protocolos que envolvem 
questões como distanciamento físico dos estudantes e cuidados com 
aglomerações. 

 Art. 5º  Caberá à Equipe Gestora das Unidades de Ensino:  
I - efetivar a matrícula a todos os estudantes — oriundos do lar, remanejados 
dentro da Rede Municipal de Ensino e novatos — conforme estabelecido pela 
Secretaria de Educação;  
II - informar à Coordenação de Organização Escolar sobre o quadro de vagas 
disponíveis, após cada etapa de matrícula, contendo o quantitativo por:  
a)ano e fase das etapas de ensino e modalidade (Educação Infantil, Anos 
Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos-EJA);  
b) turnos (integral, manhã, tarde e noite);  
III - coletar, registrar e analisar a situação de todas as turmas existentes de cada 
ano ou fase de ensino, justificando salas de aula ociosas, quantitativo de 
estudantes por turma e vagas remanescentes.  
IV - respeitar os prazos e normas estabelecidos nesta Instrução Normativa.  

CAPÍTULO III 
DO CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 

Art. 6º  A Unidade de Ensino deverá assegurar a matrícula dos 
estudantes oriundos do lar, remanejados dentro da Rede Municipal de Ensino, e 
novatos, de acordo com o seguinte Cronograma de Matrícula:  
I - rematrícula ou renovação de matrícula - de 09/11/2020 a 04/12/2020;  
II - prazo máximo de renovação de matrícula para retardatários – 07/12/2020;  
III - transferência interna ou remanejamento dos estudantes dentro da Rede 
Municipal de Ensino – de 08 a 11/12/2020;  
IV - alocação automática de estudantes cadastrados no sistema on-line que 
solicitaram a transferência – 16  a 18/12/2020;  
V - divulgação de resultados dos remanejamentos - 22/12/2020 e 23/12/2020; 
VI - efetivação de matrículas dos estudantes remanejados – de 22 a 30/12/2020; 
VII - pré-matrícula (cadastro on-line para estudantes novatos) – de 04 a 
08/01/2020;  
VIII - divulgação de resultados das pré-matrícula – de 13 e 15/01/2020; 
IX - efetivação de matrículas de novatos - de 13 a 22/01/2021. 
§1º  

Art. 7º Os estudantes que manifestaram interesse em 
remanejamento, mas não compareceram para efetivar a matrícula, deverão 
retornar a sua escola de origem para garantir o seu vínculo com a Rede 
Municipal. 

Art. 8º Caso a Escola de origem não oferte o ano, etapa ou 
modalidade a qual o estudante necessite, após o processo de remanejamento, 
este deverá efetivar a matrícula na Unidade contemplada durante a alocação 
para garantir sua vaga e aguardar uma nova possibilidade de remanejamento, 
caso hajam vagas. 

Art. 9º Os estudantes novatos que não comparecerem para efetuar a 

matrícula nas datas estabelecidas, nesta Instrução Normativa, deverão dirigir-se 
à Secretaria de Educação, nos dias 26 e 27/01/2021, para verificar a existência 
de vagas e possível localização.  

CAPÍTULO IV 
DOS PROCEDIMENTOS DE MATRÍCULA 

Art. 10. Os procedimentos para matrícula deverão seguir o 
cronograma do capítulo III, desta instrução normativa. 
 

Art. 11. A rematrícula para os estudantes da Rede Municipal de 
Ensino será garantida mediante o comparecimento de pais e/ou responsáveis 
pelo estudante, no período indicado nesta normativa, permitindo continuidade de 
seus estudos na escola onde estão matriculados. 

Art. 12. As etapas de remanejamento e pré-matrícula serão 

realizadas a partir de cadastros on-line, orientados pela Secretaria de Educação 
por meio da Organização Escolar. 
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Parágrafo único. Recomendamos aos (às) Secretários(as) das 
Unidades Escolares e seus (suas) auxiliares administrativos, acompanharem 
estudantes maiores de 18 (dezoito) anos, estudantes emancipados, pais, ou 
responsáveis no preenchimento do cadastro on-line. 
  Art. 13. O processo de matrícula on-line dar-se-á, seguindo 
cronograma, no Sistema Eletrônico de Gestão Escolar  – Sislame pelos sites: 
https://sislamepe.caedufjf.net/, para estudante da Rede Municipal que 
solicitarem transferência interna/remanejamento; 
http://sislamepe.caedufjf.net/sislamepe/prematricula.faces?q=YioCjJX4bjY%3D, 
para estudantes oriundos do lar e novatos na nossa Rede de Ensino. 

Art. 14. O comparecimento de pais ou responsáveis pelos 
estudantes para efetivação de matrícula seguirá os protocolos de higiene e 
saúde, evitando aglomerações, priorizando escalonamento de turmas ou mesmo 
por ordem alfabética, intercalando, além do uso obrigatório de máscara, aferição 
da temperatura e higienização das mãos. 

CAPÍTULO VII 
DA EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA 

Art. 15. Para a efetivação da matrícula, deverão ser apresentados na 
unidade de ensino os seguintes documentos:  
I - cópia da certidão de nascimento e/ou casamento, cédula de identidade (RG) 
e/ou carteira profissional do estudante;  
II - original da declaração provisória ou histórico escolar da escola de origem 
(não devendo conter emendas e/ou rasuras);  
III - cópia do CPF do estudante;  
IV - cópia do CPF e RG do responsável ou do estudante quando maior de 18 
anos;  
V - cópia do comprovante de residência com o CEP ou documento equivalente, 
de preferência conta de água emitida pela COMPESA;  
VI - cópia do cartão de vacinação (Lei Estadual nº 13.770, de 18 de maio de 

2009);  
VII - 02 (duas) fotografias 3x4 recentes;  
VIII - cópia do Cartão do Programa Bolsa Família,caso seja beneficiário;  
IX - cópia do cartão do SUS;  
X - comprovante de tipagem sanguínea (Fator RH);  
XI - cópia do Laudo Médico para os estudantes com Deficiência, Transtornos 
Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades ou Superdotação.  
§ 1º Todos os documento supracitados devem estar acompanhados dos 
originais para fins de conferência.  
§ 2º No ato da matrícula, o responsável legal, ou o próprio estudante, quando 
maior de 18 (dezoito) anos, deverá assinar o requerimento de matrícula, bem 
como o termo de responsabilidade, para efeito de compromisso e 
acompanhamento da frequência escolar e participação no processo de 
aprendizagem do estudante.  

CAPÍTULO VIII 
DA ORGANIZAÇÃO ETÁRIA 

Art. 16. Serão matriculadas nos Centros Municipais de Educação 
Infantil (CMEIs) e em Escolas da Rede Municipal de Ensino que oferecem 
Educação Infantil:  
I - no Berçário: nascidos entre 01/04/19 até 31/10/2020;  
II- no Berçário I: nascidos entre 01/04/18 até 31/03/2019;  
III- no Berçário II: nascidos entre 01/04/17 até 31/03/2018;  
IV - no Pré-Escolar I: nascidos entre 01/04/16 até 31/03/2017;  
V - no Pré-Escolar II: nascidos entre 01/04/15 até 31/03/2016.  

Art. 17.  A idade mínima para a matrícula no 1º Ano do Ensino 
Fundamental da Rede Municipal de Ensino é de 6 (seis) anos completos ou a 
completar até 31 de março, conforme a Resolução CNE/CEB nº 5/2009.  

Art. 18. Para a matrícula na Modalidade EJA – Ensino Fundamental, 
a idade mínima será de 15 (quinze) anos completos no primeiro dia letivo, 
conforme a Resolução CNE/CEB nº 03/2010 e a Resolução CME nº 01/2018.  

CAPÍTULO IX 
DA ORGANIZAÇÃO DOS TURNOS E DAS TURMAS 

Art. 19. Conforme decisão prévia da Secretaria de Educação 
dispondo sobre os turnos das escolas, a organização dos turnos, deverá ser 
observada, preferencialmente, a seguinte distribuição de turmas:  
I - Educação Infantil:  
a)creche – horário integral;  
b) pré-escolar I e II – horário integral e/ou parcial.  
II - Ensino Fundamental:  
a)1º turno: 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental – horário integral ou parcial;  
b)2º turno: 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental – horário integral ou parcial;  
c)3º turno: EJA Fundamental – 1º Segmento: Fase I (1º, 2º e 3º Anos), Fase II 
(4º e 5º Anos) e 2º Segmento: Fase III (6º e 7º Anos) e Fase IV (8º e 9º Anos) – 
horário parcial.  

Art. 20. Na composição das turmas, o número de estudantes por 

turma obedecerá, preferencialmente, ao quantitativo estabelecido nesta 
Instrução Normativa, de acordo com os Anos e as Modalidades descritos a 
seguir:  
I - educação infantil:  
creche:  
1 - berçário: 15 a 20 estudantes;  
2 - berçário I: 20 a 25 estudantes;  
3 - berçário II: 20 a 25 estudantes;  
b) pré-escolar I e II: 20 a 25 estudantes.  
II - ensino fundamental:  
a)1º ao 3º Ano: 25 a 30 estudantes; 
b)4º e 5º Ano: 30 a 35 estudantes;  
c)6º ao 9º Ano: 35 a 40 estudantes.  
III - educação em tempo integral – ETI: As Unidades de Ensino que funcionam 
com o Ensino Fundamental em horário integral atenderão, no mínimo 30 (trinta) 
e no máximo 35 (trinta e cinco) estudantes por turma.  
IV - Educação de Jovens e Adultos – EJA:  
a)1º Segmento – Fase I e II: 25 a 30 estudantes;  
b)2º Segmento – Fase III e IV: 30 a 40 estudantes.  

Art. 21. No cálculo para identificar a quantidade de estudantes por 

turma em sala de aula, deverão ser consideradas, na Educação Infantil, área 

que corresponda no mínimo a 1,50 ㎡ por criança e, nos Anos e Modalidades do 

Ensino Fundamental, a área de 1 ㎡ por estudante, de acordo com a Resolução 

CEE/PE nº 03/2006.  
CAPÍTULO X 

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 
Art. 22. A Secretaria de Educação deverá planejar o atendimento da 

demanda para Educação Especial nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, 
em consonância com a legislação educacional vigente.  

Parágrafo único. A Educação Especial tem como público estudantes 
com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas 
Habilidades/Superdotação.  

Art. 23. A matrícula na Educação Especial para 2021 deverá ser 
efetivada em classes regulares de todos os CMEIs e todas as escolas da Rede 
Municipal de Ensino.  
 
§1º No ato da matrícula, o estudante, ou o seu responsável, deverá, se possível, 
apresentar documentos comprobatórios que o caracterizem como público-alvo 
da educação especial, tais como:  
a)laudo ou parecer médico/psicológico;  
b)documento de concessão de Benefício de Prestação Continuada – BPC, caso 
seja beneficiário.  
§2º Caso a escola do Ensino Regular não disponha do serviço de Atendimento 
Educacional Especializado – AEE, a matrícula no AEE deverá ser efetivada em 
outra escola da Rede Municipal de Ensino que disponha desse serviço.  

Art. 24. Cada turma poderá ter até 5% (cinco por cento) de sua 
capacidade preenchida com estudantes com Deficiência, Transtornos Globais 
do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação matriculados em cada 
Ano e Modalidade.  

CAPÍTULO XI 
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES 

Art. 25. O funcionamento das unidades da Rede Municipal de Ensino 
obedecerá aos seguintes horários:  
I - CMEIs em horário integral: das 6h30min às 17h30min;  
II - escolas municipais com horário integral: das 7h30min às 16h30min;  
III - escolas municipais com horário parcial:  
a) 1º turno – das 7h30min às 12h;  
b) 2º turno – das 13h às 17h30min;  
c) 3º turno – das 18h40min às 22h.  

Art. 26. Qualquer mudança de horário somente poderá ser realizada 
com a prévia autorização da Coordenação de Organização Escolar.  

Art. 27. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
PORTARIA GP Nº 460 
 

A Prefeita do Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, no uso 
das atribuições que lhe confere o art. 55 da Lei Orgânica do Município,  

 
RESOLVE: 

 
Exonerar JOSÉ ANTONIO DA SILVA, CPF nº 054.040.258-32, do 

cargo em comissão de Assessor Especial de Fiscalização, da Secretaria de 
Serviços Públicos, com efeitos retroativos a 30 de novembro de 2020. 

Caruaru, 09 de dezembro de 2020. 
 

RAQUEL LYRA  
Prefeita  

   

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 
PORTARIA SAD Nº 142/2020  
 
Nomeia Comissão de Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis da 
Administração Direta do Município de Caruaru que atuará em colaboração com 
o Departamento de Patrimônio de Caruaru 
 
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARUARU, 
ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições definidas na 
legislação, e, 
 
Considerando a necessidade de se proceder ao inventário patrimonial, para 
efeitos de controle, da verificação e comprovação de existência física dos bens 
permanentes, em uso ou não, de sua localização, dos responsáveis por sua 
guarda, bem como de sua utilização e seu estado de conservação, nos diversos 
órgãos e/ou entidades da Administração Pública Municipal; 
 
Considerando as disposições contidas na Lei Municipal nº 4.834, de 14 de 
setembro de 2009 e no Decreto Municipal nº 060, de 28 de julho de 2009, 
 
RESOLVE 
 
Art. 1º Constituir a Comissão de Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis da 
Administração Direta do Município de Caruaru, que atuará em colaboração com 
o Departamento de Patrimônio de Caruaru. 
 
Art. 2º Ficam designados os servidores adiante identificados, para integrar, até 
30 de novembro de 2020, a Comissão a que se refere o art. 1º, presidida pela 
Secretaria de Administração do Município, e será composta da seguinte forma: 
 
I-  Paulo Henrique Alves Ferreira Matricula 47360-0, com a finalidade 
de secretariar os trabalhos da Comissão de Inventário 2020. 
 
II-     Sebastião Pessoa De Lima Matricula 7824-7, com a finalidade de 
secretariar os trabalhos da Comissão de Inventário 2020. 
 
II-  Daltemir Aquino Da Silva Matricula 46588-7, com a finalidade de 
atuar como membro da Comissão de Inventário 2020. 
 

https://sislamepe.caedufjf.net/
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III- Vilma De Oliveira Lira Matricula 46582-8, com a finalidade de atuar 
como membro da Comissão de Inventário 2020. 
 
IV-  Monica Vanessa Pinto De Araujo Matricula 46625-5, com a finalidade 
de atuar como membro da Comissão de Inventário 2020.   
 
V-  Gustavo Alves de Moura, Matricula 51334-2, com a finalidade de 
atuar como membro da Comissão de Inventário 2020. 
 
 
Parágrafo único. Findo o prazo estabelecido no caput, a Comissão ficará 
responsável por receber e incorporar em seu controle interno, o arquivo de 
inventário da Secretaria de Administração do Município oriundo do 
Departamento de Patrimônio bem como por encaminhar ao gestor do órgão ou 
unidade o relatório das irregularidades constatadas. 
 
Art. 3º A Comissão de Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis da 

Administração Direta do Município de Caruaru atuará em colaboração com o 
Departamento de Patrimônio de Caruaru, nas seguintes atribuições: 
 
I- Levantamento de bens patrimoniais existentes na Administração Direta do 
Município;  
 
II- Identificação da situação patrimonial e do estado de conservação dos bens 
inventariados; 
 
III- Propor a complementação, retificação, atualização do registro e das 
especificações, bem como proceder a qualquer outra anotação relacionada aos 
bens patrimoniais; 

 
IV- Requisitar servidores, máquinas, equipamentos, transporte, materiais que 
sejam necessários aos cumprimentos das atividades de inventário; 
 
V- Relacionar e identificar os bens que se encontram sem o número de 
patrimônio ou sem o devido registro patrimonial; 
 
VI- Solicitar, previamente, o livre acesso a qualquer recinto para realização do 
levantamento e a vistoria de bens; 
 
VII- Encaminhar ao gestor do órgão ou unidade o relatório das irregularidades 
constatadas.  
 
Art. 4º. Para fins desta Portaria considera-se:  
 
I- Patrimônio – conjunto de bens, direitos e obrigações suscetíveis de 
apreciação econômica, obtida por meio de compra, doação, permuta ou por 
outra forma de aquisição, devidamente identificada e registrada;  
 
II- Bens Móveis – aqueles que, pelas suas características e natureza, podem se 
transportados sem perda de forma e valor, sendo classificados como materiais 
permanentes;  
 
III- Bens Inservíveis – todo material que esteja em desuso, obsoleto ou 
irrecuperável para o serviço público municipal. 
 
Art. 5º Esta Portaria possui efeitos retroativos a 1º de outubro de 2020. 

 
Caruaru, 17 de novembro de 2020. 

  
Ana Maraíza de Sousa Silva 
Secretária de Administração 

 

FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE CARUARU 

 
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE CARUARU 
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1 B ALEKSANDRA 
ROSENDO 

2020-
1066 

4 2 2 8      

2 C ALIENE DA SILVA 2020-
850 

3 2 3 8      

3 C ANA PAULA DA SIVA 2020-
840 

3 2 3 8      

4 B ANDREIA FERNANDA 2020-
1042 

4 2 2 8      

5 B ANDREILMA ALVES 2020-
1079 

4 3 2 9 X     

6 C ANTONIO ESPEDITO 2020-
553 

4 2 2 8      

7 D BENTO BERNARDINO 2020-
1006 

4 3 2 9      

8 A BIANCA FERNANDA 2020-
1075 

3 2 2 7 X     

9 A BRUNO ANTONIO 2020-
552 

4 3 3 10      

10 C CARLOS GONZALES 2020-
1046 

4 3 2 9      

11 C CICERO ANTONIO 2020-
652 

3 2 3 8      

12 D CRISTINA VITALINO 2020-
333 

3 2 3 8 X     

13 C DENISE ALVES 2020-
1065 

4 3 3 10      

14 B DORALICE MARIA 2020-
1051 

3 2 3 8      

15 D EDNEIDE VITALINO 2020-
753 

4 3 3 10      

16 B EDUARDO LEANDRO 2020-
1055 

4 3 2 9      

17 C ELIANE DA SILVA 2020-
859 

4 3 3 10 X     

18 D ELISVANDA BARBOSA  2020-
209 

3 2 3 8 X     

19 D ELZA BERNARDINO 2020-
194 

3 2 3 8 X     

20 D EMERSON CAETANO 2020-
783 

3 2 2 7      

21 C ERICK DOUGLAS 2020-
178 

4 3 2 9      

22 C ERIMENDES CAETANO 2020-
1023 

4 3 2 9      

23 A EVERTON DA SILVA 2020-
870 

4 3 2 9      

24 B FERNANDA BEATRIZ 2020-
1054 

3 2 3 8      

25 C FERNANDA DE 
ANDRADE 

2020-
522 

4 2 2 8      

26 B FERNANDO DAMIÃO 2020-
1040 

4 2 2 8      

27 B GIVANALDO PEDRO 2020-
620 

4 3 3 10      

28 C GRICEU GONÇALVES 2020-
1039 

4 2 2 8      

29 C HOSANA BORGES 2020-
1073 

3 2 3 8      

30 C INGRID HELENA 2020-
1025 

4 2 2 8      

31 C ITALA RODRIGUES 2020-
404 

4 3 3 10      

32 C IVANGELA 
RODRIGUES 

2020-
544 

4 2 2 8      

33 C IVANILDA RODRIGUES 2020-
407 

4 3 3 10      

34 C IVANISE SILVA 2020-
51 

4 2 2 8 X   X  

35 C JANAILSON JOHN 2020-
244 

4 2 3 9      

36 B JANAINA BARBOSA 2020-
206 

4 2 2 8      

37 C JEREMIAS FELIPE 2020-
444 

4 2 2 8      

38 C JOÃO ADRIANO 2020-
1085 

4 3 3 10    X  

39 D JOSÉ MANOEL 2020-
1074 

4 2 2 8    X  

40 C JOSÉ VALMIR 2020-
823 

4 2 2 8      

41 C JOSICLEIDE BEZERRA 2020-
299 

4 3 3 10      

42 D JUCELIO MANOEL- 
BARRINHA 

2020-
1067 

4 2 2 8    X  

43 D JUCIENE VITALINO 2020-
292 

4 3 3 10      

44 C KATIA IRIS 2020-
603 

4 2 2 8      

45 D KATIA ROSANA 2020-
1013 

4 2 2 8 X     

46 B LAUDIANE MARIA 2020-
1072 

4 3 3 10 X     

47 C LEONALDO 
NASCIMENTO 

2020-
540 

4 2 2 8      

48 C LEONEL NASCIMENTO 2020-
609 

4 3 3 10      

49 B LUIS CARLOS 2020-
1044 

4 2 3 9      

50 D LUIZ GALDINO 2020-
932 

4 3 2 9    X  

51 D LUSINEIDE MARIA 2020-
991 

4 3 3 10 X     

52 C MANUEL MICIAS 2020-
858 

4 2 2 8      

53 D MARCELO DE SOUSA 2020-
868 

3 2 3 8      

54 C MARCOS SEBASTIÃO 2020-
617 

4 3 3 10      

55 B MARIA APARECIDA 2020-
77 

4 2 2 8 X     

56 D MARIA BETANIA 2020-
212 

4 2 3 9 X     

57 A MARIA DAS NEVES 2020-
1071 

4 2 2 8      

58 C MARIA DO SOCORRO 
HENRIQUE 

2020-
1069 

3 2 3 8      

59 B MARIA EDILEUZA 2020-
1086 

4 3 3 10      

60 C MARIA EDINEIDE 2020-
1076 

4 2 2 8    X  

61 C MARIA JOSE DE 
ANDRADE 

2020-
521 

4 3 3 10      

62 B MARIA LUCIENE 2020-
1045 

4 3 3 10      

63 C MARIA SIMONE 2020-
173 

4 2 3 9      

64 C MARLI LOPES 2020-
754 

4 2 2 8      

65 A MARTA DA SILVA  2020-
869 

3 2 3 8      

66 C MIRELE ALVES 2020-
1070 

4 3 3 10 X     

67 C OGILDA SILVA 2020-
811 

3 2 3 8 X     

68 C PAULO BALÕES 2020-
988 

4 2 2 8    X  

69 C PRISCILA BUDAES 2020-
1034 

4 2 2 8      

70 C RAYANNA APARECIDA 2020-
765 

4 3 3 10 X     

71 D ROBERTA VIRGINIA 2020-
1007 

4 2 3 9 X     

72 D SILVANO RODRIGUES 2020-
100 

3 3 3 9    X  

73 C SIMONE MARIA DA 
SILVA 

2020-
705 

4 2 2 8      

74 D SOCORRO 
RODRIGUES 

2020-
180 

4 3 3 10    X  

75 D SOCORRO VITALINO 2020-
300 

4 3 3 10 X   X  

76 A TERESINHA OTILIA 
(FLOR DO BARRO) 

2020-
384 

4 3 3 10 X   X  

77 C THAIS SILVA 2020-
1084 

3 3 2 8 X     
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78 C WELBES FERREIRA  2020-
174 

3 2 3 8      

79 C WILSON DA SILVA 2020-
112 

4 2 2 8      

 
Republicado por ter saído com incorreções. 

 
Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru 

Rubens Rodrigues da Silva Junior 
Presidente 

 

SECRETARIA DE SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO RURAL 

 
PORTARIA SUDER Nº 05, DE 07 de DEZEMBRO DE 2020. 
 
 
Estabelece normas, atrativos, procedimentos para o cadastramento e a 
autorização de uso para o exercício da atividade comercial de condução de 
visitantes no Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho. 
 
 
O Secretário de Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural do Município de 
Caruaru, no estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Decreto nº 022, de 30 de março de 2017, no seu art. 2º; 
 
CONSIDERANDO documento publicado em 2006 pelo Ministério do Meio 
Ambiente, intitulado "Diretrizes para visitação em Unidades de Conservação"; 
 
CONSIDERANDO a Portaria 27/2014 do Ministério do Turismo; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de normatizar e estabelecer os procedimentos 
necessários para a prestação de serviços por meio da condução de visitantes no 
Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho; 
 
CONSIDERANDO a necessidade da visitação nas Unidades de Conservação do 
Município ser feita de maneira coerente e uniforme com o Plano de Manejo e 
demais instrumentos de gestão da unidade; 
 
CONSIDERANDO as normas da ABNT relativas ao Turismo de Aventura. 
 
Resolve: 
 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º - Esta Portaria visa estabelecer os atrativos permitidos, os procedimentos 
para o cadastramento e a Autorização de Uso para o exercício da atividade 
comercial de condução de visitantes no Parque Natural Municipal Professor 
João Vasconcelos Sobrinho. 
 
Art. 2º - Para fins do disposto nesta Portaria, entende-se por: 
 

I – Condutor de Visitantes: pessoa física autorizada a conduzir visitantes 

na unidade de conservação, que recebeu capacitação específica e que é 
responsável pela condução em segurança de grupos de visitantes aos locais 
permitidos, desenvolvendo atividades  informativas e interpretativas sobre o 
ambiente natural e cultural visitado. 
 

II – Cadastramento: o procedimento administrativo realizado pela 

administração do Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos 
Sobrinho, necessário para a emissão da Autorização de Uso aos interessados. 
 

III – Autorização de Uso: o ato administrativo unilateral, precário, 
manejado no exercício da competência discricionária da Secretaria de 
Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural - SUDER, por meio do qual é 
consentido o uso de unidade de conservação específica para a prestação de 
serviço ou realização de atividade, não ensejando direito à indenização para o 
particular quando da sua revogação. 
 
CAPÍTULO II 

DAS NORMAS ESPECÍFICAS PARA CAMINHADA 
 
Art. 3° - O acesso aos atrativos do Parque Natural Municipal Professor João 
Vasconcelos Sobrinho dependem de autorização prévia da gestão da Unidade 
de Conservação. 
 
Art. 4° - O Parque estará aberto de terça-feira à domingo com os seguintes 
horários: (a) de 7  às 16 horas para funcionamento das atividades 
administrativas, uso da sede e espaço externo e para realização das trilhas. 
 

§ 1º: As visitas guiadas e autoguiadas deverão ser iniciadas das 7 às 
14 horas de terça a domingo. 

§ 2º: Nas segundas-feiras o parque estará fechado para manutenção. 
Nos casos de feriados na segunda-feira, a manutenção ocorrerá no dia útil 
seguinte. 
 
Art. 5° - É permitida a visitação nos seguintes locais: 
 

 Roteiro a pé 1 (RP1) - Passeio parque do parque 

 Roteiro a pé 2 (RP2) - Passeios dos Açudes 

 Roteiro a pé 3 (RP3) - Desafio das Corredeiras 

 Roteiro a pé 4 (RP4) - Desafio Floresta dos Pinheiros 

 Roteiro a pé 5 (RP5) - Desafio Amazônia do Agreste 

 Roteiro a Pé 6 (RP6) - Desafio Floresta de Gigantes 

 Roteiro a Pé 7 (RP7) – Jornada Serra dos Cavalos 

 Roteiro Cicloequestre 
 
§ 1º Entende-se por roteiros/trilhas/circuito/travessia todos os percursos 
executados exclusivamente a "pé", com exceção do roteiro cicloequestre, que 
poderá ser realizado por bicicleta ou a cavalo. 
 
 
§ 2º A liberação da visitação nos roteiros supracitados fica condicionada à 

implementação das estruturas para o Uso Público. 
 
Art. 6° - Recomenda-se que o visitante solicite autorização à gestão do Parque 
com antecedência de 5 (cinco) dias, apresentando o comprovante de 
agendamento disponibilizado pela gestão via e-mail. 
 
§ 1º Os visitantes que não solicitarem autorização com antecedência poderão 
ficar sem realizar a atividade pretendida em virtude da capacidade suporte do 
atrativo ter sido atingida; 
 
§ 2º Havendo possibilidade de realizar a atividade, o visitante deverá preencher 
e assinar o Termo de Responsabilidade disponibilizado pela gestão do Parque; 
 
§ 3º Visitantes acompanhados de condutores autorizados não necessitam de 
autorização prévia. O condutor responsável deverá apresentar o Termo de 
Reconhecimento de Riscos à administração do Parque antes da atividade, como 
também a identificação dos visitantes (Anexo V); 
 
§ 4º Os condutores de visitantes deverão consultar a Gestão do Parque quanto 
à disponibilidade para visitação no dia pretendido de acordo com a capacidade 
suporte do atrativo. 
 
Art. 7° - Os grupos de visitantes não devem exceder o número de 15 pessoas, 
além do condutor de visitantes. 
§ 1º - Excepcionalmente serão permitidos grupos maiores, mediante autorização 
da administração do Parque. 
Art. 8° - Aos condutores é obrigatório portar os seguintes equipamentos de 
segurança: 
 
I - lanterna e baterias reservas; II - kit de primeiros socorros; 
III -rádio comunicador (quando o sistema estiver em operação no parque). 
 
Art. 9° - As normas específicas de cada trilha e classificação das mesmas serão 
publicadas no site do Parque. 
 
Art. 10° - O acesso a outras trilhas não previstas nesta Portaria poderá ser 
autorizado excepcionalmente pela coordenação da UC, mediante consulta 
prévia pelo interessado e avaliação técnica, que verificará a segurança e o 
impacto do trajeto, número de visitantes no período, entre outros fatores. 
 
CAPÍTULO III 
 

CADASTRAMENTO DOS ECOCONDUTORES DO PARQUE NATURAL 
MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO VASCONCELOS SOBRINHO 

 

Art. 12 - A Secretaria Executiva de Sustentabilidade, representado pela gestão 
do Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho, será 
responsável pelo cadastramento do Condutor de Visitantes que prestará 
serviços turísticos nesta Unidade de Conservação. 
 
Art. 13 - O condutor de visitante que deseje operar no interior do Parque Natural 
Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho deverá solicitar seu 
cadastramento junto à  administração do PNMPJVS, apresentando os seguintes 
documentos: 
 
I - Ficha de identificação (ANEXO I); II – Foto 3x4 atual; 
III - Cópia do RG e CPF; 
IV– Comprovante de endereço domiciliar; 

V – Atestado médico atualizado ou declaração de aptidão física atestando 
possuir condição de saúde adequada ao exercício da atividade; 

VI - Declaração de Compromisso assinado (ANEXO II); 

VII – Termo de Reconhecimento de Risco inerentes às atividades 
existentes no Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho 
assinado e responsabilizando-se pela prevenção (ANEXO III); 

VIII – Cópia do certificado de curso de capacitação em condutor de 
visitantes, devendo ser validado pela equipe do PNMPJVS; ou experiência e 
conhecimento na área, comprovada por meio de seleção/entrevista realizada 
pela gestão do Parque. 
 
§ 1º O condutor interessado em se cadastrar deve ter idade superior a 18 
(dezoito) anos, ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil habilitado para o 
exercício de atividade profissional no país. 
 
§ 2º Caso o prestador de serviço deseje relacionar cursos adicionais ou domínio 
de línguas estrangeiras, conforme citado no Art. 25, deverá comprovar ou 
apresentar documentos no ato do cadastramento. 
 
§ 3º Será permitido o cadastramento de condutores que não tenham recebido 
capacitação relativa ao Tema I do Anexo IV, desde que se comprometam a 
participar de curso equivalente, a ser oferecido pela Gestão da unidade de 
conservação. 
 
CAPÍTULO IV 

DA AUTORIZAÇÃO DE USO 
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Art. 14 - Após o cadastramento e análise da documentação, quando do 
atendimento de todos os requisitos e normas estabelecidos nesta Portaria, a 
Autorização de Uso será emitida pela Gestão do Parque Natural Municipal 
Professor João Vasconcelos Sobrinho, representando a SUDER, conforme 
modelo apresentado no Anexo VI. 
 
Art. 15 - A Autorização de Uso será pessoal e intransferível para cada condutor 
de visitantes. 
 
§ 1º A Autorização de Uso dos condutores de visitantes conterá identificação 
alfanumérica específica. 
 
§ 2º A Autorização de Uso expedida será encaminhada para o endereço 
eletrônico do condutor autorizado e arquivada digitalmente pela administração 
do parque. 
 
§ 3º No estrito interesse da administração do Parque, a Autorização de Uso 
poderá ser, por decisão justificada, suspensa ou cancelada. 
 
§ 4º O Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho poderá 
solicitar, sempre que julgar necessário, a atualização dos documentos referentes 
ao cadastramento do condutor de visitantes. 
 
§ 5º Os condutores de visitantes que não forem Guias de Turismo poderão atuar 
somente dentro dos limites da Unidade de Conservação que estiver autorizado. 
 
Art. 16 - Caso o autorizado não tenha mais interesse na continuidade do 
exercício da atividade, deverá comunicar formalmente o fato à administração do 
Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho. 

 
Art. 17 - Os condutores autorizados a operar no interior das Unidades de 
Conservação Municipais usufruirão dos seguintes benefícios: 
 

I- gratuidade no acesso em caso de cobrança; 

II-divulgação gratuita nos meios de comunicação do Parque dos nomes e 
contatos dos condutores de visitantes; 

III- participação em cursos de capacitação oferecidos pela UC; 

IV- uso das estruturas da UC para guarda e depósito de equipamentos 
relacionados à atividade de condução, caso autorizado pela coordenação da 
UC. 
 
Art. 18 - O condutor de visitantes autorizado poderá, por meios próprios, divulgar 
os serviços que oferece utilizando-se, exclusivamente para esta finalidade, a 
logomarca do Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho e 
imagens da referida unidade de conservação, sem qualquer ônus. 
 
CAPÍTULO V 

DA OPERAÇÃO TURÍSTICA 
 
Art. 19 - A contratação de condutores pelos visitantes é facultativa no Parque 
Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho 
 
§ 1º - é recomendada a contratação de condutores de visitantes nos casos que 
seguem: 
 

a)visitantes com interesse em aprofundar e/ou adquirir conhecimentos sobre a 
unidade de conservação e seus atrativos específicos; 

b)visitantes em atividade pedagógica; 

c)grupos de crianças, idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais; 

d)visitantes que realizarão caminhadas em trilhas com tempo superior a 4 horas 
e/ou de percurso com maior grau de dificuldade; 

e)visitantes sem experiência em ambientes naturais; 

f)visitas a áreas que apresentam maior risco de acidentes; 

g)quando a natureza da atividade desenvolvida ou ofertada requerer elevados 
níveis de conhecimento técnico ou habilidades específicas dos usuários. 
 
Art. 20 - A visitação, em qualquer área ou atrativo, poderá ser suspensa por ato 
da Gestão do Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho, 
mediante justificativa técnica, com objetivo de proteção ao patrimônio natural e 
garantia de segurança aos visitantes. 
 
Art. 21 - Os condutores e os visitantes deverão respeitar a sinalização, os locais 
autorizados para visitação e as normas internas do Parque Natural Municipal 
Professor João Vasconcelos Sobrinho, sem prejuízo das demais restrições 
previstas em lei ou seus regulamentos. 
 
Art. 22 – O condutor de visitantes, autorizado, deverá estar obrigatoriamente 
identificado o uso de crachá contendo nome completo, foto e número da 
Autorização de Uso emitida pela SUDER, logo do Parque Natural Municipal 
Professor João Vasconcelos Sobrinho e da associação que porventura seja 
afiliado, conforme modelo fornecido pela SUDER. 
 
Art. 23 - Cabe ao condutor de visitantes autorizado: 
 

I - Informar e interpretar sobre os ecossistemas e ambientes do Parque 
Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho e seus atrativos 
naturais; 

II - Fornecer, aos visitantes no início da visita, informações sobre os 
riscos inerentes à realização de atividades em uma área natural e informações 
preliminares sobre as condições da visita, as questões de segurança envolvidas, 
os procedimentos durante a visitação e as recomendações para o conforto e 
bem-estar; 

III - Orientar os visitantes sobre a obrigatoriedade do recolhimento do lixo 
produzido durante a visita, devendo manter o lixo acondicionado até o fim do 
passeio, a fim de dar destinação adequada aos resíduos; 

IV - Tratar com gentileza, respeito e atenção todos os visitantes, 
aguardando que todos que o acompanham estejam próximos suficientemente 
para receber as explicações sobre determinado atrativo; 

V - Comunicar à equipe do Parque Natural Municipal Professor João 
Vasconcelos Sobrinho qualquer anormalidade durante a execução dos serviços, 
tão logo seja verificada; 

VI - Estar sempre atualizado e informado sobre os atrativos, normas e 
orientações estabelecidas nos regulamentos do Parque Natural Municipal 
Professor João Vasconcelos Sobrinho; 

VII – Divulgar os atrativos sempre vinculados ao Parque Natural 
Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho; 

VIII – Participar de no mínimo 70% das reuniões referentes à atividade 
de condução de visitantes organizadas pela gestão do Parque ao longo de 
quatro anos; 
 
Art. 24 - Cabe à administração do Parque Natural Municipal Professor João 
Vasconcelos Sobrinho: 
 

I - Cadastrar e divulgar a relação de autorizados para exercer a atividade 
comercial de condução de visitantes no Parque Natural Municipal Professor 
João Vasconcelos Sobrinho; 

II - Estimular e articular parcerias visando à capacitação e qualificação de 
condutores de visitantes, de acordo com as orientações gerais da legislação 
vigente e das especificidades do Parque, de acordo com seu Plano de Manejo; 

III - Avaliar continuamente os condutores autorizados visando à boa 
qualidade dos serviços oferecidos aos visitantes; 

IV - Emitir certificado ou declaração que comprove a participação do 
condutor em eventos de manutenção e/ou manejo da Unidade de Conservação, 
organizados pela administração do Parque Natural Municipal Professor João 
Vasconcelos Sobrinho, conforme consta no Art. 28 desta Portaria. 
 
Art. 25 – A relação de condutores de visitantes autorizados será divulgada pelo 
Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho contendo as 
seguintes informações: 
 
I – Nome, telefone, endereço eletrônico e página na internet, se houver; II – 
Domínio de línguas estrangeiras; 
III – Formações diferenciadas em cursos afins coerentes com a atividade de 
condução. 
 
Art. 26 - Valores e pagamentos do serviço de condução ambiental serão 
tratados entre visitantes e o condutor autorizado. 
 
CAPÍTULO VI 

DAS CONTRAPARTIDAS 
 

Art. 28 - O condutor de visitantes, autorizado, deverá participar anualmente de, 
no mínimo, dois eventos organizados pela administração do Parque Natural 
Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho visando a manutenção das 
estruturas turísticas disponibilizadas ou o manejo ambiental com foco na 
proteção dos atributos naturais da unidade de conservação. 
 
§ 1º A administração do Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos 
Sobrinho divulgará, no início de cada ano, o calendário anual de eventos, 
podendo surgir eventos ao longo do ano. 
 
§ 2º No prazo de 30 dias após a divulgação do calendário de eventos, o 
prestador de serviço autorizado deverá informar à administração do Parque 
Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho as datas de 
participação nos eventos mencionados no caput. 
 
Art. 29 - O condutor de visitantes, autorizado, será responsável pela confecção 
de crachás os quais deverão ser utilizados para sua identificação, conforme 
modelo da SUDER. 
 
CAPÍTULO VII DAS PENALIDADES 
 

Art. 30 - Em caso de descumprimento das normas desta Portaria, da 
Autorização de Uso, bem como no caso de desrespeito às normas do Plano de 
Manejo do Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho, o 
prestador de serviço autorizado fica sujeito a sanções gradativas, conforme a 
situação se dê em caráter de primariedade ou de reincidência, da seguinte 
forma: 
 

I. Advertência: em caso de primariedade de descumprimento das regras 
definidas nesta Portaria, na Autorização de Uso e no Plano de Manejo; 

II. Suspensão temporária da autorização: em caso de descumprimento 

das normas do Plano de Manejo; 

III. Revogação da autorização: em caso de reincidência de 
descumprimento das regras definidas nesta Portaria e na Autorização de Uso ou 
das normas do Plano de Manejo. 
 
§ 1º Estão sujeitas às penalidades supracitadas o prestador autorizado que for 
encontrado em operação dentro do Parque Natural Municipal Professor João 
Vasconcelos Sobrinho sem a devida identificação (crachá) 
 
§ 2º Conduta antiética, desrespeito a regras, normas e a visitantes do Parque 
Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho, podem ser punidas 
diretamente com suspensão ou revogação da Autorização de Uso, sem prejuízo 
a outras penalidades de ordem civil ou jurídica. 
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§ 3º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas após procedimento 
administrativo que observe o contraditório e a ampla defesa, com prazo para 
defesa de cinco dias após ser formalmente comunicado pelo Parque Natural 
Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho, sem prejuízo da possibilidade 
de adoção de medidas cautelares, quando houver situação de urgência. 
§ 4º Caso o condutor receba as punições previstas nos incisos II a III deste 
artigo, não lhe será devida qualquer espécie de indenização, considerando o Art. 
2º, inciso III, desta Portaria. 
 
Art. 31 - As sanções dispostas nesta Portaria serão aplicadas sem prejuízo ao 
que dispõe no Decreto Federal 6.514 de 2008. 
 
CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 32 - Após a publicação desta portaria fica aberto o cadastramento de 
condutores no período de Maio a Julho de cada ano na sede do Parque Natural 
Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho, com agendamento prévio pelo 
endereço eletrônico parquev.sobrinho@gmail.com 
 
Parágrafo primeiro - As fichas, documentos e modelos citados nesta Portaria 
serão publicados no site do Parque. 
 
Parágrafo segundo - Excepcionalmente o cadastramento ocorrerá, a partir da 
data de publicação desta Portaria, até o dia 23 de dezembro de 2020 e no 
período de 04 de janeiro de 2021 a 24 de janeiro de 2021. 
 
Art. 33 - Este ato administrativo é de caráter precário por sua natureza e pode 

ser revogado a qualquer tempo sem ensejar ao autorizado qualquer forma de 
indenização. 
 
Art. 34 - Esta  Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
ANEXO I - Ficha de identificação 
 
Informações Gerais 
Nome:  
 
 
 
 
 
 
 
Sexo:( ) Feminino ( ) Masculino Data de nascimento:  / 
 
 / 
 
CPF:  
 
 
RG: 
  
Naturalidade:  
 
 
 
 
Nacionalidade:  
Endereço: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Telefone:  
 
Celular:  
 
Email: 
  
Faz parte alguma associação? (  ) Não (  ) Sim Qual?   
 
 
 
 
  
 
Escolaridade: 
(    ) 1º grau  (    ) 2º grau  (   ) Superior Qual?   
(   ) Completo (   ) Incompleto Pós-graduação: ( ) Não ( ) Sim 
Qual?  ______________________________________________________ 
Idiomas:  ______________________________________________________ 
 
Curso obrigatório de condutor de visitantes/guia de turismo 
1) Nome do curso:   Carga horária:   Ano de 
realização:  Entidade Organizadora:    
 
Outros cursos que acha relevante registrar (havendo necessidade informar 

no verso): 

1) Nome do curso:  ________ Carga horária:  _________ 
Data:  _________ Entidade Organizadora:  __________________ 

1)Nome do curso:  Carga horária:   Data:____ Entidade Organizadora: 
  
2)Nome do curso:  Carga horária:   Data:   Entidade 
Organizadora:   
 
Informações de habilidades relacionadas à condução 
Declare abaixo as habilidades/atividades que você considera-se apto à oferecer 
aos visitantes: 
 
( ) visita a sítios histórico-culturais; 
( ) observação de fauna;  
( ) Informações arqueológicas; 
( ) observação de flora;  
( ) contemplação do ambiente natural; 
( ) caminhada longa; 
( ) Outras 
 
ATENÇÃO - Esta ficha deve ser apresentada juntamente aos originais e cópias 
de todos os documentos mencionados, inclusive certificados dos cursos de 
formação. 
 
______________, ________________de  de 20   
 

Assinatura do condutor 
 
ANEXO II DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 

Eu,  , CPF  declaro que sou responsável por cumprir e fazer com que 
sejam cumpridos o regulamento do Parque Natural Municipal Professor João 
Vasconcelos Sobrinho, as normas e regulamentos estabelecidos em seu Plano 

de Manejo, bem como as normas estabelecidas nesta portaria. 
 
  ,  de  de  . 
 

Assinatura 
 
ANEXO III 
 

TERMO DE RECONHECIMENTO DE RISCO 
 
Eu,  , 
condutor de visitantes, portador de CPF nº 
  , 
telefones (fixo e/ou celular)  , 
DECLARO que conheço os riscos inerentes à atividade de condução de 
visitantes em áreas naturais autorizadas no interior do Parque Natural Municipal 
Professor João Vasconcelos Sobrinho e, portanto, me responsabilizo pela 
segurança dos visitantes conduzidos nas áreas abertas permitidas, isentando o 
Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho/Secretaria de 
Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural de qualquer responsabilidade em 
caso de acidente. 
 
DECLARO ESTAR CIENTE DE QUE: 
As áreas naturais do Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos 
Sobrinho apresentam riscos tais como: relevo acidentado, quedas, picadas de 
insetos e carrapatos, animais peçonhentos, afogamento, rajadas de vento, 
quedas de árvores e rochas, deslizamentos de terra, raios, desmoronamentos, 
entre outros, sendo o visitante o maior responsável pela própria segurança. 
 
É PROIBIDO 

- Acessar o parque sem autorização prévia; 

- Coletar ou introduzir plantas, flores e sementes, assim como caçar, 
capturar, molestar ou perseguir animais silvestres; 

- Alimentar animais silvestres. 

- Provocar estampidos, emitir gritos e usar equipamentos sonoros que 
perturbem a fauna e os outros visitantes. 

- Acampamentos. 

- Banhos em açudes ou corpos d’água. 

- Gravar nomes, datas ou sinais nas pedras, árvores, imóveis, ou outros 
bens do parque. 

- A coleta de artefatos arqueológicos e descaracterização de sítios. 

- Fazer atalhos e utilizar áreas interditadas. 

- O uso de fogo no interior do Parque, incluindo fogueiras, churrasqueiras 
e fogos de artifício, entre outros. 

- O consumo de bebida alcoólica e de quaisquer outras substâncias 
consideradas entorpecentes dentro do parque. 

- O acesso com animais, exceção feita aos cães-guia. 

- É proibida a prática de cavalgada nas trilhas do parque. 

- A prática de ralis, trilhas de 4x4 e motocross, ou similares dentro do 
parque e em suas estradas. 

- Entrar com qualquer produto que possa causar contaminação ao solo e 
corpos d’água. 

- Descartar resíduos e dejetos em desacordo com as regras estabelecidas. 
 
DECLARO AINDA ESTAR CIENTE: 
 
De que poderei ser responsabilizado por quaisquer danos que provocar aos 
visitantes ou ao Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho 
e seus recursos. 
 
A NÃO OBSERVÂNCIA DAS DETERMINAÇÕES ACIMA ACARRETARÁ AO 

INFRATOR A PENALIDADE DE MULTA NO VALOR MÍNIMO DE R$ 500,00, 

mailto:parquev.sobrinho@gmail.com
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CONFORME O ARTIGO 90 DO DECRETO FEDERAL N° 6.514, DE 22 DE 
JULHO DE 2008. 
 
CIENTE _______________________________________________________ 
 
Local, Data, Assinatura 
 
ANEXO IV 
 

Conteúdo mínimo desejável para a capacitação dos condutores de visitantes 
TEMA I 
Meio ambiente e cultura (ênfase na 
unidade de conservação)- Carga 
horária mínima de 16h 

TEMA II 
Trabalho do condutor de visitantes 

TEMA III 
Segurança e equipamentos 

A - SUDER - instituição, objetivos e missão 
B - Legislação pertinente 

C – História, caracterização geral, 
caracterização dos meios biótico e 
abiótico, normas e atrativos da 
unidade de conservação 

D – Reconhecimento em campo 
da unidade de conservação 

A - ética, apresentação pessoal e 
relações interpessoais 
B - Técnicas de condução 

C - Princípios de interpretação ambiental 
D - Monitoramento de impactos E - 
Turismo e sustentabilidade 
F - Legislação pertinente 

A - Primeiros socorros 
 

B - Qualificação específica - Normas ABNT 
(nos casos especificados nas Portarias 
de Cadastramento e Autorização de 
Uso) 

 
ANEXO V 
 

TERMO DE RECONHECIMENTO DE RISCOS E NORMAS PARA 
ECOCONDUTORES 

 
Eu, ___, condutor de visitantes, Autorização de Uso xxxx, DECLARO conhecer  
a trilha__ e me responsabilizo por conduzir o grupo abaixo relacionado, 
isentando a Secretaria de Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural – Suder/ 
Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho de qualquer 
responsabilidade em caso de acidente, problemas de saúde, mal súbito ou 
acidentes pessoais eventualmente ocorridos comigo ou com meus 
acompanhantes. 
DECLARO ESTAR CIENTE DE QUE: As áreas naturais do Parque Natural 
Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho apresentam riscos tais como: 
relevo acidentado, quedas, picadas de insetos e carrapatos, animais 
peçonhentos, afogamento, rajadas de vento, quedas de árvores e rochas, 
deslizamentos de terra, raios, desmoronamentos, entre outros, sendo o visitante 
o maior responsável pela própria segurança. 
DECLARO AINDA ESTAR CIENTE DE QUE: Devo respeitar e fazer respeitar as 
normas do parque e poderei ser responsabilizado por quaisquer danos 
causados por mim, ou pelos visitantes que estão sob meu acompanhamento, 
nos patrimônios (ambientais ou históricos) existentes no Parque. 
Estou ciente da inexistência de uma equipe de primeiros socorros no Parque 
Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho e de que nos 
municípios de sua abrangência não há estrutura adequada para salvamento em 
ambiente natural. 
 
Nome Telefone CPF Município 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
DATA DA ATIVIDADE __/ __/ __ HORÁRIO:  : __________ 
 
Data:  /  /   Assinatura:    
 
APÓS A ATIVIDADE O CONDUTOR DE VISITANTES DEVERÁ INFORMAR: 
 
DURAÇÃO DA TRILHA:  HORÁRIO DE SAÍDA:  :    
 
O NÚMERO DE VISITANTES SE MANTEVE: (   ) SIM   (  ) NÃO QUANTOS 
PARTICIPARAM   

 
RELATO EM CASO DE OCORRÊNCIA: 
 

ANEXO VI – MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
 

SECRETARIA DE SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO RURAL 
SECRETARIA EXECUTIVA DE SUSTENTABILIDADE PARQUE NATURAL 

MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO VASCONCELOS SOBRINHO 
 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO PARA CONDUTOR DE VISITANTES N° 
SUDER XXX /20 . AUTORIZAÇÃO, A TÍTULO DISCRICIONÁRIO E PRECÁRIO, 
CONCEDIDA À XXXXXXX, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE 
CONDUÇÃO DE VISITANTES NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL 

PROFESSOR JOÃO VASCONCELOS SOBRINHO. 
 
O MUNICÍPIO DE CARUARU, pessoa jurídica de direito público interno, sediado 
nesta cidade, na Praça Teotônio Vilela, s/n, Nossa Senhora das Dores, CEP: 
55.004-901, inscrito no CNPJ sob o nº 10.091536/0001-13, neste ato 
representado através da Secretaria de Sustentabilidade e Desenvolvimento 
Rural, pelo Coordenador do Parque Natural Municipal Professor João 
Vasconcelos Sobrinho, Sr. Xxxx xxxx xxxx, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem a Portaria n° 00x/20xx de xx/xx/20xx , RESOLVE: 
Autorizar o (a) Sr. (a) XXXXXXXXX CPF ou RG n° xxxxxxxxxxxxx, a realizar 
atividade de condução de visitantes, ou seja, conduzir, em segurança, grupos de 
visitantes aos locais permitidos, desenvolvendo atividades informativas e 
interpretativas sobre o ambiente natural e cultural visitado, no PARQUE 
NATURAL MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO VASCONCELOS SOBRINHO, 
mediante as seguintes condições: 

I – Esta Autorização de Uso é pessoal e intransferível; 

II – Durante as visitas o condutor autorizado deverá informar e interpretar 

sobre os ecossistemas e ambientes do Parque Natural Municipal Professor João 
Vasconcelos Sobrinho e seus atrativos naturais e culturais; 

III – O condutor autorizado deverá estar devidamente identificado e 
uniformizado durante o exercício  da atividade, através do uso de crachá e 
camiseta, o que deverá ser providenciado pelo próprio autorizado, a partir de 
modelo fornecido pela SUDER; 

IV – O condutor autorizado deverá fornecer aos visitantes no início da 

visita, informações sobre os riscos inerentes à realização de atividades em uma 
área natural e informações preliminares sobre as condições da visita, as 
questões de segurança envolvidas, os procedimentos durante a visitação e as 
recomendações para o conforto e bem-estar; 

V - O condutor autorizado e os visitantes deverão respeitar a sinalização, 
os locais autorizados para visitação e as normas internas do Parque Natural 
Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho Parque Natural Municipal 
Professor João Vasconcelos Sobrinho, sem prejuízo das demais restrições  
previstas em lei ou seus regulamentos; 

VI - O condutor autorizado deve tratar com gentileza, respeito e atenção 

todos os visitantes, aguardando que todos que o acompanham estejam 
próximos suficientemente para receber as explicações sobre determinado 
atrativo; 

VII - O condutor deve comunicar à equipe do Parque Natural Municipal 

Professor João Vasconcelos Sobrinho qualquer anormalidade durante a 
execução dos serviços, tão logo seja verificada; 

VIII - O condutor autorizado deverá orientar os visitantes sobre a 
importância do recolhimento do lixo produzido durante a visita, devendo manter 
o lixo acondicionado até o fim do passeio, a fim de dar destinação adequada aos 
resíduos; 

IX – O condutor autorizado a operar no Parque Natural Municipal 
Professor João Vasconcelos Sobrinho terá o serviço que oferece e seus dados 
de contato divulgados gratuitamente pelos canais de comunicação do Parque; 

X – O condutor autorizado poderá, por meios próprios, divulgar os serviços 
que oferece utilizando-se, exclusivamente para esta finalidade, a logomarca da 
Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho e imagens da 
referida unidade de conservação, sem qualquer ônus; 

XI - O condutor autorizado deverá participar, no mínimo, de 02 (dois) 

eventos anuais de manutenção e/ou manejo da unidade de conservação, 
organizados e previamente divulgados pela administração do Parque Natural 
Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho. 
 

XII - Em caso de descumprimento das normas estabelecidas nesta 

Autorização, bem como às normas do Plano de Manejo do Parque Municipal, o 
prestador de serviço autorizado fica sujeito a sanções gradativas, conforme a 
situação se dê em caráter de primariedade ou de reincidência, da seguinte 
forma: 

a. Advertência: em caso de primariedade de descumprimento das regras 
definidas nesta Portaria ou na Autorização de Uso; 

b. Suspensão temporária da autorização: em caso de descumprimento das 
normas do Plano de Manejo; 

c. Revogação da autorização: em caso de reincidência de 
descumprimento das regras definidas nesta Portaria, na Autorização de Uso ou 
das normas do Plano de Manejo; 

XIII - As penalidades previstas no Decreto Federal n° 6.514, DE 22 DE 
JULHO DE 2008, serão aplicadas após procedimento administrativo que 
observe o contraditório e a ampla defesa, com prazo para defesa de cinco dias 
após ser formalmente comunicado pelo Parque Natural Municipal Professor 
João Vasconcelos Sobrinho, sem prejuízo da possibilidade de adoção de 
medidas cautelares, quando houver situação de urgência; 

XIV - A visitação, em qualquer área ou atrativo, poderá ser suspensa por 
ato do Gestor do Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos 
Sobrinho, mediante justificativa técnica, com objetivo de proteção ao patrimônio 
natural e garantia de segurança aos visitantes; 

XV – Caso o autorizado não tenha mais interesse na continuidade do 
exercício da atividade, deverá comunicar formalmente o fato à administração do 
Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho; 

XVI - No estrito interesse da administração do Parque, a Autorização de 
Uso poderá ser, por decisão justificada, suspensa ou revogada. A autorização 
de uso para condutor de visitantes é um ato administrativo de caráter precário 
por sua natureza e pode ser revogado a qualquer tempo sem ensejar ao 
autorizado qualquer forma de indenização. 
 
(Município), XX de XXXX de 20XX 
 

(nome do Gestor da UC) 
Gestor (a) do Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho 

 

CARUARU-PREV 

 
Portaria CARUARUPREV – PS nº 188, de 01/12/2020. 
 
  A Diretora Presidente da Autarquia Previdenciária CARUARUPREV, 
no uso das suas atribuições conferidos pelo artigo 42, inciso XIII, da Lei nº 
5.547/2015; 
 
  CONSIDERANDO novo pedido de pensão por morte da 
companheira do e a perda da qualidade de beneficiário dos filhos do servidor 
abaixo; 
  
 RESOLVE: 
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 RETIFICAR Portaria CARUARUPREV nº 19/03/2013 para 
Reconhecer a Pensão Por Morte, a contar de 31/10/2010 a SEVERINA MARIA 
DA SILVA TÔRRES e MARCIA REJANE DOS SANTOS, beneficiárias do ex-
segurado falecido HELENO TORRES, que ocupou o cargo de Motorista, Nível 

III,  mat.: 06.208-1, falecido em 31/10/2020, nos termos do artigo 40, § 7º, inciso 
II, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela EC 41/2003; c/c 
artigo 8º, I, art. 13, II, alínea a, artigo 18, inciso II e artigo 19, I, da Lei Municipal 
nº 4.453/2005. 
  

Ana Maraíza Sousa da Silva 
Diretora Presidente 
CARUARUPREV 

 
Portaria CARUARUPREV – AP nº 199, de 01/12/2020. 
 

A Diretora Presidente da Autarquia Previdenciária CARUARUPREV, no 
uso das suas atribuições conferidas pelo artigo 42, inciso XIII, da Lei nº 
5.547/2015, 

 
RESOLVE: 
 
CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO 

DE CONTRIBUIÇÃO a ANTÔNIO FERNANDES GUIMARÃES, matrícula nº. 
07.073-4, Fiscal de Serviços Públicos, Nível IV, lotado na Secretaria de 
Urbanismo e Obras da Prefeitura do Município de Caruaru-PE, nos termos do 
art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, com proventos integrais e 
paridade. 

 
  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Ana Maraíza de Sousa Silva  

Diretora Presidente em exercício CARUARUPREV 
Portaria CARUARUPREV – AP nº 207, de 01/12/2020. 
  

A Diretora Presidente da Autarquia Previdenciária 
CARUARUPREV, no uso das suas atribuições conferidas pelo artigo 42, 
inciso XIII, da Lei nº 5.547/2015; 

 
RESOLVE: 

 
CONCEDER APOSENTADORIA POR VOLUNTÁRIA POR 

IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a SEBASTIÃO MARCELINO DE 
ALMEIDA, matrícula nº. 09.421-8, Auxiliar de Serviços de Oficina, Nível V, 
lotada na Secretaria de Administração da Prefeitura do Município de Caruaru-
PE, nos termos do art. 40, §1º, inciso III, alínea ―a‖, da Constituição Federal de 
1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2005, com 
proventos integrais com base na média das remunerações e sem paridade. 
 

Ana Maraíza de Sousa Silva 
Diretora Presidente em exercício 

CARUARUPREV 
 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
PREFEITURA DE CARUARU 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

12º (DÉCIMO SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO CPL-G Nº. 
053/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO  Nº. 011/2016 – CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 003/2016. CONTRATADA: ACF CONSTRUTORA LTDA - 
CNPJ/MF Nº 20.369.034/0001-65. Objeto: Prorrogado por mais 03 (três) 
meses, o prazo de vigência do contrato, cujo objeto é o serviço de 
construção de 01 Creche Lote I padrão FNDE - Tipo 2, construção de 01 
uma Creche no Distrito do Murici e 01 uma Creche Lote II Padrão FNDE 
Tipo 2, construção de uma Creche no Bairro do salgado. Vigência: 19 de 
dezembro de 2020. Caruaru 16 de setembro de 2020.  – Henrique Cesar 
Freire de Oliveira – Secretário. 
 

PREFEITURA DE CARUARU 
EXTRATO - TERMO ADITIVO 

2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2020 CPL/O, 
PROCESSO Nº 007/2020 CPL/O, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2020 
CPL/O. L&L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 
18.833.963/0001-31. OBJETO: Prorrogação de prazo de execução do Contrato 
n° 015/2020 CPL/O, cujo objeto é a reforma do Ginásio Poliesportivo Professor 
Erlandsen Rodrigues da Silva, Município de Caruaru/PE. Termo final do prazo 
de execução 15 de março de 2021. Data: 12/11/2020. SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO. Henrique César Freire de Oliveira. 
 

PREFEITURA DE CARUARU 
EXTRATO - TERMO ADITIVO 

2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2019 CPL/O, 
PROCESSO Nº 037/2019 CPL/O, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 022/2019 
CPL/O. JOSÉ MARCOS DE LIMA INFRAESTRUTURA - EPP, CNPJ nº 
17.830.564/0001-54. OBJETO: Prorrogação de prazo de vigência e execução 
do Contrato n° 084/2019 CPL/O, cujo objeto é a execução de pavimentação em 
paralelepípedo e drenagem de ruas localizadas no bairro Severino Afonso – 
Caruaru. Termo final do prazo de execução e de vigência 06 de maio de 
2021. Data: 05/11/2020. SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS. Rodrigo 
Miranda Tabosa de Assis. 
 

PREFEITURA DE CARUARU 
EXTRATO - TERMO ADITIVO 

4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2019 CPL/O, 
PROCESSO Nº 045/2019 CPL/O, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 029/2019 
CPL/O. AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EURELI-EPP, 
CNPJ nº 11.091.079/0001-20. OBJETO: Prorrogação de prazo de vigência e 

execução do Contrato n° 103/2019 CPL/O, cujo objeto é a reforma do CMEI 
Leopoldina Queiroz de Lima - Lote 4. Termo final do prazo de execução 19 de 
março de 2021, Termo final do prazo de vigência 31 de março de 2021. 
Data: 19/11/2020. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Henrique César Freire de 
Oliveira. 
 

PREFEITURA DE CARUARU 
SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
9º (NONO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO CPL-G Nº. 003/2019 – 
PROCESSO LICITATÓRIO  Nº. 042/2018 – TOMADA PREÇOS Nº 003/2018. 
CONTRATADA: JOSÉ MARCOS DE LIMA INFRAESTRUTURA - EPP - 
CNPJ/MF Nº 17.830.564/0001-54. Objeto: Prorrogado por mais 02 (dois) 
meses, o prazo de vigência tendo por termo inicial o dia 29 de dezembro de 
2020 e por termo final o  dia 28 de fevereiro de 2021.  O prazo de execução 
será aditado em mais um 01 (um) mês. tendo por termo inicial o dia 10 de 
dezembro 2020  e por termo final 09 de janeiro de 2021, que tem por objeto 
a execução das redes de esgotos do povoado de Malhada de Pedras ( 3º 
Distrito) situação na Zona Rural do Município de Caruaru/PE. Caruaru 08 de 
dezembro de 2020.  – Rodrigo Miranda Tabosa de Assis – Secretário. 

 
PREFEITURA DE CARUARU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Comissão Permanente de Licitação 

 
AVISOS DE LICITAÇÕES FRACASSADAS - UASG 926809 

 
A Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru torna público para o conhecimento 
de quem possa interessar que o Pregão Eletrônico nº 074/2020 – Processo 

Licitatório nº 244/2020- Objeto: Aquisição Geradores de Energia, incluindo 
instalação, quadros, cabeamentos e assistência técnica durante o período de 
garantia, Não Adjudicados no processo 219/2020 – PE 057/2020 para suprir as 
necessidades de alimentação elétrica emergencial das Unidades de Saúde 
relacionadas, durante o período de 12 (doze) meses, devido aos valores dados 
pelos licitantes, serem maiores que o valor de mercado, resultou em LICITAÇÃO 
FRACASSADA. 

 
Caruaru, 1 de dezembro de 2020. 

Andrezza Christinne Interaminense 
Pregoeira 

 
AVISO DE NOTIFICAÇÃO 

 
A Presidente da Comissão de Gestão e Fiscalização Contratual, designada pela 
Portaria GP nº 1.149/2018, no uso de suas atribuições, NOTIFICA, pelo 
presente edital, a empresa, WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIASI 
LTDA, por meio dos seus representantes legais, para que tomem ciência da 
DECISÃO proferida no processo administrativo n°050/2020 que respondem. 
 

AVISO DE NOTIFICAÇÃO 
 
A Presidente da Comissão de Gestão e Fiscalização Contratual, designada pela 
Portaria GP nº 1.149/2018, no uso de suas atribuições, NOTIFICA, pelo 
presente edital, a empresa, CONSTRUTORA BG EIRELI, por meio dos seus 
representantes legais, para que tomem ciência da DECISÃO proferida no 

processo administrativo n°055/2020 que respondem. 
 
 
 

DIVULGAÇÃO: Prefeitura Municipal de Caruaru – Secretaria de Administração – 

Gerência de Atos de Pessoal. Praça Pedro de Souza, nº 30, Nossa Senhora das 

Dores, Caruaru/PE, CEP 55.002-110– Caruaru/PE VERSÃO ONLINE: 

www.caruaru.pe.gov.br 

 


