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OBiIETO: ReÍorma da Escola, Revitalizaçáo da arquibancada e construção de coberlura de Quadra na
E.E.E.M. "Proíessora Maria do Socorro Jacob".

CONSIDERANDO que a LDB -Lei dê Diretrizes e Bases da Educação Nacional N"

9394/96, em seus artlgos dita: Art. 3o. "(...) inciso IX que determina a

qarantia da qual-idade educaciona.l". À.rt.50."O acesso à educaÇã.o básica
' obrigatória é direito público subjetivo, podendô quafqúer cidadão, grüpo dev- cidadãos, associação comunitáÍia, oÍganizaÇão sindical, entidade de c-lasse ou

oútÍa ]eqa]mente constjtuida e, ainda, o Ministério PúbLico, acionar o poder
púb7ico para exigl-Jo. §1o Cotrç;et e aos Estados e aos Municipios, em regime de

cofaboÍaÇão, e cofi a assistência da Uniãoi \,..) gaÍantir o cumprimento da

obriqatoriedade de ensino, o PodeÍ Público criará foÍmas a.lteÍnativas de

ácêssô aos diferentes niveis de ensino, independentemente da escoLarizaÇão

anterioÍ". Inciao III cio à.rt. " capacidade de autofinanciamento,

Íessafvado o pÍevisto no aÍt. 273 da constituiÇão Federaf. " Àrt. 10. "os

Estados incumbir-se-ão de: orqanizar, manter e desenvofveÍ os órgãos e

irstitujÇÕês oficiais dos seus sistemas de ensino; IZ- definir, com os

Municipios, Íormas de colaboração na ofeÍta do ensino fundamental, as quais

, devem asseçrurar a distÍibuiÇão propoÍciona-l das Íesponsabi l-idades, de acoÍdo

com a popufaÇão a ser atendida e os recursos financeiros disponiveis em cada

ufla dessas esferas do Podêr Púb)ico. W- asseguÍar o ensino fundamental- e

oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado
o disposto no AÍt. 38 desta Lei"; ,.rX. 1,7. "os Municipios incuÍnbiÍ-se-ão de:

V- oferecer a edúcaÇão infantif em creci?es e pré-esco1as, e, com prioridade,
o ensino fundamentaf, permltida a atuaÇão em ouüros niveis de ensino (...)
com recursos acina dos percentuais minimos vincufados pe-la ConstitúiÇão
Federaf à manutenção e desenvofvimento do ensino. PÀR íaÀfo intzco: os

Municipios podeÍão optaÍ, ainda, por se integraÍ ao sistema estadual de

ensino ou compor com e)"e um sistema único de educaÇão básica". Art. 72. "os

estaàelecime ntos de ensino, respei üadas as noramas comuns e as do seu sjstema

de ensino, teÍão a incumbência de: ÍIÍ - assegúrar o cúmpr to do

rl:l

AS

-letivos e horas-aufa esta,be,lecjda s". Art. 22. "À educaÇ
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fjná-Zidades desenvofver a educandat assequrar-fhe a ÍarmaÇàa camüm

indispensãvel para a exercicia da cldadania e fornecer-lhe meias paÍa
praqredir no trabalho e em estudos posteriores". AxX. 26. "Os curricüfos da

educaÇão infantil-, do ensino fundamentaf e do ensina média devem ter -base

naciona] conunl d ser compfenentdda, en cada sistema de ensino e en cadd

es t a,bel ecimen to escofar, por üma parte dlversificada, exigida pelas
caracteÍisticas reqionais e locajs da socjedadet da cuftúra, da econamia e

dos edúcandas. §- À educaÇão flslca, lnteqrada à proposta pedagóqica da

escofa. é componente cürriclfar obrigatarlo da edücaÇão básica". De igual
\,.- importância, ao que nos reíedmos acesso e permanência, sáo as condições de atendimento às pessoas

que compóem o espaço escolar. Sendo a prática Esportiva -medida de aprovaçáo por força da Lei de

acessG, um dos meios à assegurar matrícula, permanência, formaçáo, crescimento, autonomia, valores

e principios da vida humana aos alunos da Educaçáo Básica, e ainda, obseÍva.se que a práica do

Esporte é de extrema importância para a inclusáo social, pois incluem a melhoria nas relaçÕes sociais

entre os participantes. Diante das considerações e exposiÉo, o presente documento justifica a Reforma

da Escola, Revitalizaçáo da arquibancada e construção de cobertura de Quadra na E.E.E.M.

"Professora Maria do Socorro Jacob", execuçáo à ser administrada pela Esfera Pública Municipal,

conforme respalda o Convênio de Cooperação Tecnica e Financeira de n' 185/2018 que entre si

celebram a SecretaÍia de Estado de Educaçáo e o Município de ltaituba-PA, por meio de assistência

financeira, em caráter suplementar, aos E$ados, Distrito Federal e Municípios. Atendimento essê dê

modo igualitário a todos os alunos que compóem o espaço escolar, sob pena de se ferir a dignidade
\-.- humana, uma vez que não há como se fazer a êducaÉo dignamente sem a promoÉo de meios que

garantam o mencionado direito subjetivo. Que para melhor assegurar, e ainda, ao que nos referimos

aos ttámites necessários, solicitamos â esta Diretoria de Compras da PMl, abertura de pÍocedimentos

licitatórios nos termos da Legislaçáo em vigor quanto ao OBJETO: Reforma da Escola, Revitalizaçáo da

arquibancada e construção de cobertura de Quadra na E.E.E.M. 'Professora Maria do Socorro Jacob',

para fins de atendimento junto aos agentes diretos, ou seja, aos discentes.

Em: 25 de Maio de 2018
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