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APRESENTAÇÃO
O Plano Municipal de Educação (PME) é um documento que visa contemplar os anseios da
sociedade e está embasado em sua história cultural e na busca de uma sociedade mais igualitária,
garantindo seus direitos, preceituada pela Constituição Federal de 1988, em seus artigos 205, 206
incisos I a VIII e 208 incisos I a VII, parágrafos 1º, 2º e 3º e na Lei de Diretrizes de Bases da Educação
Nacional (LDB) nº 9.394/96.
O Plano Municipal de Educação é um documento orientador de políticas públicas, que define
diretrizes, metas e objetivos para o setor, no prazo de 10 anos. Objetiva proporcionar educação com
qualidade e responsabilidade social, diminuindo as desigualdades sociais e culturais, erradicar o
analfabetismo, ampliar o nível de escolaridade da população e propiciar a qualificação para o trabalho.
A Secretaria Municipal de Educação coordenou a elaboração do Plano Municipal de
Educação e envolveu pessoas da rede municipal, estadual e privada. Inicialmente, foi realizada a
análise situacional do município, onde foram pesquisados aspectos de sua história, geografia,
economia e cultura. Na sequência, realizou-se o diagnóstico da educação orleanense, quando foi
possível constatar seus aspectos mais frágeis e, por conseguinte, ter claro quais são os grandes
desafios que o município tem e quais as prioridades deste plano.
Após a análise situacional, foram elaboradas as diretrizes, metas e estratégias, que serão as
norteadoras para o avanço da educação de Orleans na próxima década. O plano foi finalizado com
orientações para o acompanhamento e avaliação, possibilitando a realização de ajustes e o
cumprimento do mesmo.
Em síntese, o Plano Municipal de Educação, define as diretrizes para a gestão municipal,
bem como, as metas para cada nível e modalidade de ensino atendido pelo poder público municipal,
visando à formação, à valorização do magistério e a dos demais profissionais da educação.
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1 IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO
1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS
1.1.1 Como nasceu Orleans
O município de Orleans nasceu de um presente imperial, por ocasião do casamento de Suas
Altezas Imperiais, a Princesa Isabel Cristina Leopoldina Augusta Michaela Gabriela Rafaela Gonzaga
de Bragança e o Conde d´Eu, ocorrido em 15 de outubro de 1864. Ela, filha do Imperador Dom Pedro II
e da Imperatriz Teresa Cristina, recebeu como dote de casamento as terras cuja macro localização foi
estabelecida por ato assinado em 17 de outubro de 1870, fixando em 98 léguas a serem escolhidas
nos estados de Santa Catarina e Sergipe.
Neste período, foi formada uma comissão para selecionar e demarcar uma gleba de terras
destinada a implantar uma colônia que mais tarde denominou-se Grão-Pará. Esta equipe de
engenheiros e agrimensores, após examinar as áreas alternativas na região do vale do Rio Araranguá
e no Vale do Rio Tubarão, opinou por esta última, tendo em vista a descoberta de carvão mineral nas
imediações e já existir planos para a construção de uma estrada de ferro margeando o Rio Tubarão.
Aprovada pelos Príncipes a gleba sugerida, iniciaram em 1881 a medição de uma área de 12 léguas,
que ocupava o espaço entre os rios Tubarão e Braço do Norte, onde hoje se situam os municípios de
Orleans, parte de São Ludgero, Grão-Pará, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, abrangendo ainda parte
dos municípios de Anitápolis, Armazém, São Martinho e São Bonifácio. Eram terras inóspitas,
habitadas apenas por índios botocudos, mas que escondiam riquezas inexploradas.
Após as demarcações, foi iniciada a distribuição das terras a imigrantes italianos, alemães,
letos e poloneses, que começaram o árduo trabalho de exploração das terras: eram pessoas que
amanheciam e anoiteciam derrubando as matas, arando as terras, plantando, colhendo, construindo.
Pouco tempo depois, já havia vilas espalhadas por todo interior do município. Rio Pinheiros Alto, sob a
forte determinação dos italianos, foi uma das primeiras; depois Rio Novo, sob a influência dos letos
também crescia a olhos vistos. Engenhos de cana-de-açúcar, fábricas de banha, produção de carne
suína, marcenarias prosperavam por toda a colônia. Desenvolveu-se paralelamente a construção da
estrada de ferro para atender, principalmente a região carbonífera.
A escolha do local e do nome do município aconteceu durante a visita de Sua Alteza, o
Conde d´Eu, numa viagem especial pela Estrada de Ferro, no dia 26 de dezembro 1884, quando, por
sugestão dos engenheiros da empresa, apontou para o local abaixo da ponte férrea sobre o Rio
Tubarão. A escolha anterior ficava entre os Rios Oratório e Laranjeiras, o qual, segundo os
engenheiros, estaria muito sujeito a enchentes. Então, assim, declarou o Conde d´Eu: "Aqui nascerá
uma cidade com o nome de Orleans": uma homenagem a sua própria família da nobreza de França.
Tendo a cidade localização e nome definidos, determinou-se a tomada de grandes providências, já em
1885, como a abertura de ruas, venda dos primeiros lotes e construção da Capela nas imediações da
estrada de ferro.
1.1.2 Criação do Distrito
Pela Lei Provincial nº 1218, de 2 de outubro de 1888, foi criado o distrito de Orleans do Sul,
começando aí o seu desenvolvimento. Com esta criação, Orleans deixou de ter uma administração
especial como Colônia e passou a englobar um território maior que abrangia também a área de
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mineração requerida pelo Visconde de BARBACENA e Pindotiba, na época denominada Raposa, que
foi a primeira região a ser habitada. A partir da importante definição do Conde e da criação do Distrito,
a própria Empresa de colonização se instalou em Orleans. As primeiras construções foram iniciadas na
cidade, e os primeiros moradores começaram a chegar, trabalhadores da estrada ferro, comerciantes,
profissionais, funcionários, na sua grande maioria de origem nacional, provenientes da região de
Laguna e Tubarão. Surgiram as primeiras casas comerciais, as indústrias pioneiras de madeira e de
produtos suínos. Enfim, um novo período começou em Orleans com a criação do distrito e,
principalmente, com a Proclamação da República logo em seguida. A Empresa deixou de pertencer ao
casal imperial cessando, por conseguinte, o período paternalista de maior assistência aos imigrantes.
1.1.3 Criação do Município
Como resultado de um trabalho das lideranças locais, os políticos de Tubarão, liderados pelo
Deputado Acácio Moreira criaram o município de Orleans pela Lei Estadual nº. 981 de 30 de agosto de
1913. Sua instalação ocorreu em 20 de outubro desse mesmo ano. Era composto dos distritos da
Sede, Lauro Müller, Grão-Pará e Palmeiras com 1124 km2.
Na divisão territorial, fixada pelo Decreto Lei 941 de 31 de dezembro de 1943, a grafia do
nome do município passou para Orleães e o Distrito de Palmeiras, para Pindotiba. Em 1970, voltou a
grafia original de Orleans, a pedido do Príncipe Dom Pedro de Orleans e Bragança, quando visitou o
município. O Distrito de Lauro Müller foi emancipado em 05 de outubro de 1956, o distrito de Grão-Pará
em 21 de junho de 1958 e, finalmente, São Ludgero transformado em município em 14 de junho de
1963.
1.1.4 Símbolos municipais
1.1.4.1 Brasão do município

Figura 1– Brasão do Município
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1.1.4.1.1 Descrição do brasão
Escudo de formato português, partido em pala. Na primeira partição há três faixas horizontais
de igual largura, respectivamente vermelha, prateada e vermelha que são superpostas por um losango
verde, cujas extremidades não atingem os bordos da divisão. O losango contém em seu centro uma
roda de navalhas de ouro, encerrando um disco azul com a constelação do Cruzeiro do Sul, composta
por cinco estrelas de prata.
A segunda partição é de fundo azul e contém na parte superior um “banco de pinchel” de
ouro, composto por um filete com três triângulos dele pendentes. No centro desta divisão, três flores de
lis estão dispostas num triângulo invertido. Nenhuma das peças da segunda partição toca seus bordos.
Amparando o escudo, à esquerda, há a figura de um mineiro, empunhando a picareta e uma lanterna
de carbureto e trajando macacão azul e calçado de botas de cano curto. À direita, há um lavrador
empunhando uma enxada, vestindo calça cáqui e camisa branca.
Sob o escudo, em listel verde-amarelo, com letras azuis, em caracteres maiúsculos de
imprensa está escrito: União, Trabalho e Liberdade. Sobre o escudo há uma coroa mural, de prata,
com cinco torres, contendo a torre do meio uma porta verde.
1.1.4.2 Bandeira do município
Figura 2– Bandeira do Município

1.1.4.3 Hino do município
Sinos de Orleans
Letra: Pe. João Leonir Dal'Alba
Música: Osvaldo Pfützenreuter (Vadico)
Orleans, nobre filha de condes, princesa, graciosa e gentil!
Na neblina matutina, Orleans, Orleans
Na saída para vida, Orleans, Orleans
De um dia de alegria, Orleans, Orleans
Bate o sino como um hino, Orleans, Orleans
Como é bela ali a vida tão sadia e tão risonha
É a vida mais querida, é a vida de quem sonha... Orleans, Orleans.
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Os seus vales sempre ecoam, Orleans, Orleans
As florestas e colinas, Orleans, Orleans
Os seus malhos já ressoam, Orleans, Orleans,
No labor das oficinas, Orleans, Orleans
Estudantes e crianças confiantes em suas sinas
E os jovens em suas danças cantam sempre em surdina, Orleans
E os sinos da cidade, Orleans, Orleans
Sempre, sempre na alegria, Orleans, Orleans
Bimbalhando pelos ares, Orleans, Orleans
Em perfeita harmonia, Orleans, Orleans
Quanto amor, quanto carinho, no interior do coração
Porque bate com o sino a mais límpida canção, Orleans
1.1.5 Formação administrativa
O Distrito foi criado sob a denominação de Orleans do Sul, pela lei provincial nº 218, de 2 de
outubro de 1888, figurando na divisão administrativa, em 1911, subordinado ao município de Tubarão.
O município foi instituído como território desmembrado do município de Tubarão pela lei
estadual nº 981, de 30 de agosto de 1913, ocorrendo a instalação a 20 de outubro desse ano.
Pela divisão territorial em vigor no quinquênio de 1944-1948, fixada pelo decreto-lei estadual
nº 941, de 31 de dezembro de 1943, a grafia do município e do distrito foi alterada de Orleans para
Orleães.
Em 1970, voltou a grafia original de Orleans, a pedido do Príncipe Dom Pedro de Orleans e
Bragança, quando visitou o município.
1.1.6 Caracterização física
1.1.6.1 Localização
O município de Orleans encontra-se na mesorregião Sul Catarinense, mais precisamente na
microrregião de Criciúma, limitando-se ao Sul com o município de Urussanga; a Sudoeste com Lauro
Müller; a Oeste com o município de Bom Jardim da Serra; ao Norte com Grão Pará e Urubici; a
Nordeste com Braço do Norte; a Leste com o município de São Ludgero e a Sudeste com o município
de Pedras Grandes.
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Figura 3 - Mapa do município

Fonte: Dados cartográficos, Google, 2013.
1.1.6.2 Área
A extensão territorial total do município é de 548.792 quilômetros quadrados, o que
representa 0,58% do território estadual, distribuída entre área urbana e rural.
1.1.6.3 Distância em relação à capital e aos principais centros urbanos do País, Estado e região
Quadro 1 - Distância em relação à capital e aos principais centros urbanos do País, Estado e região
Cidade
Distância (km)
São Paulo
841
Rio de Janeiro
1.288
Belo Horizonte
1.478
Porto Alegre
326
Florianópolis – Capital
204
Criciúma
38
Tubarão
68
Blumenau
271
Joinville
363
Lages
175
Chapecó
501
Balneário Camboriú
268
1.1.7 Coordenadas geográficas
A sede do município situa-se aproximadamente nas coordenadas geográficas 28º 21’ 32” S e
49º 17’ 29 W, a uma altitude de 132m acima do nível do mar (sede), com uma superfície de 548,792
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km². No sistema viário o município é cortado pelas rodovias SC 108 e 390, que ligam Orleans as
principais rodovias federais (Deinfra – Mapa rodoviário de SC 2013).
1.2 CARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA
1.2.1 Clima
O Estado de Santa Catarina, segundo Koeppen (1948) apresenta dois tipos de clima: nas
faixas oeste e leste catarinense, é classificado como “mesotérmico úmido com verão quente (Cfa)”,
enquanto na região do Planalto, é denominado “mesotérmico úmido com verão fresco (Cfb)”.
O clima da região de Orleans segundo a classificação enquadra-se no tipo Cfa, ou seja, clima
subtropical constantemente úmido, sem estação seca e com verão quente (EPAGRI; CIRAM, 2001;
SANTA CATARINA, 2007ª). Apresenta temperaturas médias de 18,7ºC, mínima de 3,0º C e máxima de
41,5º C, podendo ocorrer geadas nos meses de junho a julho (EPAGRI; 2008a).
A precipitação pluviométrica total normal pode variar entre 1.220 a 1.660 mm, com o total
anual de dias de chuva entre 102 e 150 dias; enquanto que a umidade relativa do ar pode variar de
81,4% a 82,25 (EPAGRI; CIRAM, 2001).
1.2.2 Vegetação
A vegetação predominante é a de Mata Atlântica, encontrada nas planícies costeiras, além de
encostas e serras, constituída de árvores de médio e grande porte, formando uma floresta fechada e
densa. Apresenta rica biodiversidade, com presença de diversas espécies vegetais: palmeiras,
bromélias, orquídeas, cipós, jacarandá, peroba, ananás, figueiras, etc.
1.2.3 Solo
Dentro do município de Orleans há vários tipos de solos. Os argissolos e alissolos ocupam
55% de sua área; o neossolos litólicos 24%, e o cambissolo 20% do total deste território. (EPAGRI,
CIRAM 2001).
1.2.4 Relevo
Em relação aos aspectos físicos, Orleans está situada na depressão da zona carbonífera
catarinense, possuindo um relevo colinoso, com vales encaixados e com encostas íngremes; é
bastante acidentado, e as edificações presentes não se limitam em função da topografia. Praticamente
todo o município apresenta as mesmas características, relevo com grandes ondulações classificadas
por AB’SÁBER (2003) como “mares de morros”, com topos arredondados. As suas rochas são
sedimentares do Grupo Itararé com formação em Rio do Sul, e do Grupo Guatá com formação em Rio
Bonito e Palermo.
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As altitudes do município variam entre 100 a 800 metros, com altitudes maiores próximas as
encostas da Serra Geral. Na área central da cidade de Orleans, as altitudes variam ao longo das
feições de relevo, entre 100 a 150 metros de altitude.
1.2.5 Hidrografia
Os rios que drenam o território catarinense estão divididos em três grandes regiões
hidrográficas, de acordo com a Lei n.º10.949, de 9 de novembro de1998, assim adotadas pela Agência
Nacional de Águas (ANA), em Região Hidrográfica do Paraná, Uruguai e Atlântico Sul. A bacia do rio
Tubarão, a qual pertencem os rios que banham Orleans, fazem parte dessa última região hidrográfica,
que consiste em um conjunto de várias bacias autônomas que vertem diretamente para o litoral
(SANTA CATARINA, 2007a).
Para efeito de gerenciamento dos recursos hídricos, o Estado de Santa Catarina foi dividido
em dez regiões hidrográficas, pertencendo os rios Laranjeiras Novo a Região Hidrográfica da Vertente
Atlântica, Região 9, Sul Catarinense, composta por duas bacias: o rio Tubarão com 4.792 Km² e o rio
D’una com menor área de 941 Km², (SANTA CATARINA, 2007a).
O município é cortado pelo Rio Tubarão, que nasce no pé da Serra do Rio do Rastro, na
localidade de Rocinha, interior de Lauro Müller, tendo sua bacia formada pelos rios Rocinha e Bonito, e,
em terras Orleanenses, pelos rios Oratório, Capivaras, Hipólito e Laranjeira como principais afluentes.
Em síntese, os principais Rios que cortam o Município são o Rio Laranjeiras e Rio Tubarão.
1.2.6 Área de reserva florestal
O Decreto nº 5.165, de 21 de junho de 1978 criou a reserva Biológica do Aguaí, no Município
de Orleans, com vistas à criação de variedades melhoradas para a reposição florestal em Santa
Catarina. Fica localizada no Morro da Palha em uma área de 2.797.368,78m².
O Parque Nacional de São Joaquim foi criado em 06 de julho de 1961 pelo Decreto Federal
50.922. Está situado na região sul do país, mais precisamente na região serrana do estado de Santa
Catarina, com 49.300 hectares. Embora próximo à cidade de São Joaquim, o acesso para a parte alta
se faz pelos municípios de Urubici e Bom Jardim da Serra. O Parque Nacional também possui áreas
nos municípios de Orleans e Grão Pará, estes localizados na parte baixa da Serra do Mar.
A criação deste Parque está ligada à necessidade de proteção dos remanescentes de Matas
de Araucárias, encontradas em abundância dentro de seus 49.300 hectares.
O Parque está inserido no bioma Mata Atlântica e, além de conservar ecossistemas
existentes na Unidade de Conservação, foi criado com o objetivo de promover a educação ambiental, a
pesquisa e a visitação pública.
A região oferece uma paisagem magnífica. Os cartões-postais são a Pedra Furada e o Morro
da Igreja. É possível fazer caminhadas passando pelas Matas de Araucárias, pelas nascentes de
diversos rios, entre elas a do rio Pelotas, também conhecida como nascente do Rio da Prata.
Na região nordeste do Parque encontra-se as maiores altitudes, sendo o ponto máximo o
Morro da Igreja, com 1.822 metros. No centro do Parque também há áreas bastante elevadas, com
altitudes acima de 1.650 metros. Essa região do parque é denominada Campos de Santa Bárbara.
Outro aspecto importante da Unidade é a sua formação geológica, composta por rochas
vulcânicas, denominadas Basalto, que formam conjuntamente com as formações de Arenito, um local
propício à recarga e descarga do Aquífero Guarani. Estudos datam estas formações com
aproximadamente 133 milhões de anos.
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O Parque Estadual da Serra Furada (PAESF) é uma Unidade de Conservação de Proteção
Integral criada em 20 de junho de 1980, por meio do Decreto nº 11.233. Sua área é de 1.330 ha e
abrange os territórios municipais de Orleans e Grão-Pará. Paisagens exuberantes da serra de Santa
Catarina podem ser observadas nessa região.
Situado nas escarpas da Serra Geral, este Parque está ligado geograficamente, na porção
oeste, à área do Parque Nacional de São Joaquim, aumentando a área conservada e favorecendo a
biodiversidade existente no local.
Devido a sua localização geográfica, a umidade relativa do ar é alta, em torno de 85%,
resultando em uma pluviosidade anual média de 1500 mm. O Parque contribui para a preservação de
inúmeras nascentes de córregos alimentadores de importantes rios locais, como do Minador que
deságua no rio Laranjeiras e contribui para a sub-bacia dos formadores do Tubarão e, dos rios do Meio
e Braço Esquerdo que vão drenar para a sub-bacia do rio Braço do Norte.
A relevância ecológica do Parque Estadual da Serra Furada está relacionada à conservação
de ambientes formadores do corredor florestal atlântico brasileiro, pertencente a um dos biomas mais
biodiversos e ameaçados do planeta, a Mata Atlântica. No estado de Santa Catarina, compõe a porção
sul do maior contingente florestal contínuo representado pela Floresta Ombrófila Densa e compõe parte
da zona núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. O PAESF protege significativo número de
espécies florestais raras e ameaçadas de extinção, tipos especiais de vegetação de altitude e florestas
primárias de relevante importância para a regeneração florestal local.
1.2.7 Área do município em Km²
A área total do município é de 548,792 km², dos quais 546,712 km² correspondem à área
rural, incluindo as áreas dos núcleos urbanos de Oratório, Rio das Furnas, Barracão, Brusque do Sul,
Rio Pinheiros Alto e Baixo.
A área urbana da sede de Orleans que inclui a Taipa e demais bairros totaliza 2,08 km².
Quadro 2 - Área urbana e rural de Orleans
Área Urbana
Área Rural
Área Total
2,08 km²
546,712 km²
548,792 km²
Fonte: Departamento de engenharia da Prefeitura Municipal de Orleans - 30.03.15
1.2.8 Tabela síntese da caracterização fisiográfica
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Tabela 1 – Aspectos gerais e históricos do município de Orleans
Aspectos Gerais e Históricos
Localização - Mesorregião IBGE
Sul Catarinense
Coordenadoria regional do SEBRAE/SC
Regional Sul
Associação dos municípios
AMREC - Associação dos Municípios da Região Carbonífera
Secretaria de Desenvolvimento Regional de SC
SDR-Criciúma
Área territorial (km ²)
548,792
Distância da capital (km)
167
Altitude (metros)
132
População total 2010
21.393
Densidade demográfica 2010 (hab/km²)
38,91
Data de fundação
26/12/1884
Colonização
Italiana
Gentílico
Orleanense
Número de eleitores
17.417

Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2012. -Governo do Estado de Santa Catarina,
Secretaria de Estado do Planejamento, 2012. -Unidade de Gestão Estratégica do SEBRAE/SC (UGE),
Estrutura Organizacional das Coordenadorias Regionais. -Federação Catarinense de Municípios
(FECAM). – Santa Catarina Turismo S/A (SANTUR).
1.3 INFRAESTRUTURA
1.3.1 Energia elétrica
A figura a seguir apresenta a área de abrangência da concessionária Celesc, principal
empresa do setor no estado de Santa Catarina, ressaltando também os municípios atendidos por
outras concessionárias.
Figura 4 - Mapa de abrangência das concessionárias de energia de Santa Catarina, em 2013

Área Atendida pela Celes
Área do Paraná atendida pela Celesc
Outras concessionárias

Fonte: Centrais Elétricas do Estado de Santa Catarina, 2013.
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A tabela a seguir apresenta a evolução, em Orleans, do número de unidades consumidoras
de energia elétrica no período de 2006 a 2010.
Tabela 2 – Consumidores e consumo de energia elétrica em Orleans, no período de 2006 a 2010
Nº de unidades
Consumo Total
Média de Consumo
Ano
consumidoras
(kW/h)
Anual Per Capita (kW/h)
2006
5.332
71.680.432
13.443
2007
5.641
80.673.132
14.301
2008
5.618
87.013.837
15.488
2009
5.782
90.463.320
15.646
2010
5.963
98.593.229
16.534
Evolução 2006/2010
11,8%
37,5%
23,0%
Fonte: Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC), 2010.
Tabela 3 - Número de domicílios* com acesso à eletricidade em Orleans
Ano
Acesso Eletricidade
2013
6.762 famílias
2012
6.734 famílias
2011
6.601 famílias
2010
6.459 famílias
2009
6.324 famílias
Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS | Situação de Saneamento oriundos do Sistema de Informação
da Atenção Básica – SIAB
* Famílias cadastradas no SIAB | 57,6% da população brasileira em 2013
Tabela 4 - Percentual de domicílios* com acesso à eletricidade em Orleans
Ano
Acesso Eletricidade
2013
99,4%
2012
99,4%
2011
99,3%
2010
99,3%
2009
99,2%
Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS | Situação de Saneamento oriundos do Sistema de Informação
da Atenção Básica – SIAB
* Famílias cadastradas no SIAB | 57,6% da população brasileira em 2013
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Tabela 5 – Número de consumidores e demanda de energia elétrica, segundo tipologia da
unidade consumidora de Orleans, em 2010
Tipo de
Nº de unidades
Consumo total
Representatividade
consumidor
consumidoras
(kW/h)
no consumo
Residencial
4.735
11.284.162
11,45%
Industrial
204
59.885.356
60,74%
Comercial
611
6.003.755
6,09%
Rural
322
3.057.684
3,10%
Poderes Públicos
70
603.007
0,61%
Iluminação Pública
1
1.864.278
1,89%
Serviço Público
17
589.581
0,60%
Consumo Próprio
1
6.237
0,01%
Revenda
2
15.299.169
15,52%
Total
5.963
98.593.229
100%
Fonte: Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC), 2010.
O gráfico a seguir apresenta o comparativo da representatividade do consumo de energia
elétrica do município e estado, segundo a tipologia das unidades consumidoras.
Gráfico 1 - Participação relativa do consumo de energia elétrica em Orleans e Santa Catarina, segundo
a tipologia das unidades consumidoras, em 2010

Fonte: Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC), 2012.
Importante ressaltar que, a parte da Celesc, o município era atendido, em 2012, por mais de
uma concessionária de energia. Segundo dados da FECOERUSC, eram elas:
• CEGERO - Cooperativa de Eletricidade São Ludgero;
• CERGAPA - Cooperativa Eletricidade Grão Pará;
• COOPERCOCAL - Cooperativa Energética Cocal;
• COOPERMILA - Cooperativa de Eletrificação Lauro Müller;
• COORSEL - Cooperativa Regional Sul de Eletrificação Rural.
1.3.2 Telefonia
O quadro a seguir destaca as modalidades de prestação de serviços de telecomunicações no
município com referência às principais operadoras nacionais.
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Tabela 6 - Disponibilidade de serviços de telefonia fixa, móvel e internet móvel do município, em 2012
Tipo de serviço
Empresa
Telefonia fixa
EMBRATEL, G V T , INTELIG, OI, T E L E M A R e TIM
Telefonia móvel
CLARO, OI, TIM e VIVO
Internet móvel - 3G
VIVO
Fontes: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e Operadoras de telefonia fixa e móvel (Oi –
Claro –TIM – Vivo – Nextel – GVT – Embratel – Intelig – Telemar – Falkland – Transit), 2012.
1.3.3 Transportes e vias de acesso
1.3.3.1 Rodovias e distância rodoviária das capitais da Região Sul do Brasil
De acordo com o mapa rodoviário de Santa Catarina, que se encontra no site do DEINFRA
(Departamento Estadual de Infraestrutura), as rodovias estaduais de acesso a Orleans são as
seguintes:
Quadro 3 - Rodovias e distância rodoviária das capitais da Região Sul do Brasil
Rodovia
Ligação entre cidades
Liga Orleans a Tubarão e BR 101
SC 390
Liga Orleans, Bom Jardim, São Joaquim e Lages no Planalto Catarinense
SC 108
Liga Orleans a Criciúma e BR 101 Sul
SC 108 e 370 Liga Orleans a Braço do Norte, Gravatal e Tubarão

Federais
-

As distâncias rodoviárias do município em relação às três capitais da Região Sul do País, estão
descritas a seguir.
Tabela 7 – Distância do município em relação às capitais do Sul do Brasil, em 2007
Capital
Distância em km
Florianópolis – SC
167
Curitiba – PR
429
Porto Alegre - RS
314
Fonte: Editora Abril, Guia Quatro Rodas Rodoviário, 2007.
Nota: Distância rodoviária calculada com base na rota mais curta.

1.3.2.2 Portos e aeroportos
A distância rodoviária em relação aos principais portos do estadoé detalhada no quadro a
seguir.
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Tabela 8 – Distância rodoviária do município em relação aos portos catarinenses, em 2007
Porto
Distância em km
Porto de Imbituba
82
Porto de Itajaí
240
Porto de Navegantes
240
Porto de São Francisco do Sul
324
Fonte: Editora Abril, Guia Quatro Rodas Rodoviário, 2007.
Nota: Distância rodoviária calculada com base na rota mais curta.

seguir.

A distância rodoviária em relação aos principais aeroportos do Estado é detalhada no tabela a

Tabela 9 – Distância rodoviária do município em relação aos aeroportos catarinenses, em 2014
Aeroporto – Cidade
Distância em km
Aeroporto Serafin Enoss Bertaso - Chapecó
482
Aeroporto Diomício Freitas – Forquilhinha
56
Aeroporto Internacional Hercílio Luz - Florianópolis
167
Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola – Joinville
318
Aeroporto Ministro Victor Konder – Navegantes
240
Aeroporto Regional Humberto Ghizzo Bortoluzzi
55
Fonte: Editora Abril, Guia Quatro Rodas Rodoviário, 2014.
Nota: Distância rodoviária calculada com base na rota mais curta
1.3.4 Comunicação
Os principais meios de comunicação do município registrados, em 2012, estão dispostos
conforme descrito a seguir. Compete observar que, além dos veículos de comunicação destacados, o
município contava em 2012 com acesso a jornais e revistas de circulação regional e nacional.
Tabela 10 - Principais meios de comunicação do município, em 2012
Meio de comunicação
Empresa
Jornais
Jornal Hoje e Imprensa
Rádios FM
Fundação Rádio FM Luz E Vida
Rádios AM
Radio Guarujá
Rádios Comunitárias
Rádio Cultura
Emissoras de TV
Rede Globo, Rede Vida, Rede Record, Record News, Bandeirantes TV E SBT
Agências de Correios
2 Agências

Fontes: Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina (ADJORI). - Jornais do Brasil.com. Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). - Correios, 2012.
Nota: Sinal convencional utilizado:
- Dado não existente.
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1.4 ASPECTOS POPULACIONAIS
1.4.1 Etnias e origens
Os primeiros colonizadores a chegarem em terras Orleanenses foram os italianos oriundos da
Província de Trento (Tirol), na época dominada pela Áustria, juntamente com italianos de outras
regiões, que vieram a bordo do Navio SCRIVIA.
Além dos italianos, imigrantes alemães, letos (Letônia), poloneses e negros contribuíram com
o desbravamento e desenvolvimento de Orleans.
1.4.2 População urbana e rural
De acordo com o Censo Demográfico de 2010, a população do município era igual a 21.393
habitantes, com 75,18% das pessoas residentes em área urbana e 24,82% em área rural.
Tabela 11 – Evolução da população urbana e rural - Linha do Tempo | Número de habitantes

Ano
Urbana
2010
Nº 16.084
2000
Nº 12.813
Fonte: Ministério da Saúde- DATASUS/Dados da população
Fonte: Ministério da Saúde- DATASUS/Dados municipais

Rural
Nº 5.309
Nº 7.218

A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. Entre 2000 e 2010 foi
verificada ampliação da população idosa que cresceu 3,03% em média ao ano. Em 2000, este grupo
representava 8,7% da população; já em 2010 detinha 11,0% do total da população municipal.
O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo entre 2000 e 2010, com
média de -2,04% ao ano. Crianças e jovens detinham 27,9% do contingente populacional em 2000, o
que correspondia a 5.595 habitantes. Em 2010, a participação deste grupo reduziu para 21,3% da
população, totalizando 4.554 habitantes.

28

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ORLEANS
2015 - 2025
Gráfico 2 – População residente no município segundo faixa etária entre 2000 a 2010

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 2000 e 2010.
A população residente no município, na faixa etária de 15 a 59 anos, exibiu crescimento
populacional (em média 1,33% ao ano), passando de 12.694 habitantes em 2000 para 14.490 em 2010
representando 67,7% da população do município.
A população de Orleans apresentou, no ano de 2010, crescimento de 6,80% desde o Censo
Demográfico realizado em 2000. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
em 2010 a população da cidade alcançou 21.393 habitantes, o equivalente a 0,34% da população do
Estado.
O gráfico a seguir demonstra a evolução populacional do município nos últimos Censos.
Gráfico 3 – População de Orleans, no período de 1980 a 2010

Fonte: IBGE, Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia, 2010. Nota: Censos Demográficos 1980,
1991, 2000 e 2010.
1.4.3 Distribuição da população segundo gênero e localização
A distribuição populacional por gênero, segundo dados do IBGE extraídos do Censo
Populacional 2010, apontou que, no município, os homens representavam 49,71% da população e as
mulheres, 50,29%.
A tabela e o gráfico a seguir apresentam a evolução dos dados populacionais do município,
segundo gênero e localização do domicílio.
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Tabela 12 – Participação relativa da população residente por localização do domicílio e gênero, em
Orleans, no período 1980 a 2010
Gênero
Localidade
Ano
Homens
Mulheres
Urbana
Rural
1980
8.293
8.089
6.153
10.229
1991
10.179
9.862
8.915
11.126
2000
10.088
9.943
12.813
7.218
2010
10.634
10.759
16.084
5.309
Fonte: IBGE, Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia, 2010.
Nota: Censos Demográficos 1980, 1991, 2000 e 2010.
Gráfico 4 – Participação relativa da população por gênero em Orleans, Santa Catarina e Brasil, em
2010

Fonte: Resultados elaborados pelo SEBRAE/SC com base em dados do IBGE, 2010.
Conforme aponta o gráfico anterior, em 2010, o número de mulheres do município estava
abaixo da média estadual em 0,09% e o de homens, 0,09% acima.
Tabela 13 - População residente em Orleans, por faixa etária e sexo
Masc.
Fem
Total
Masc
Fem
Total
Faixa etária
2011
2012
Menor de 1
15
10
25
16
7
23
1a4
68
62
130
79
54
133
5a6
36
36
72
37
26
64
7a9
79
63
142
66
64
130
10 a 14
130
147
277
140
137
277
15 a 19
159
156
315
153
149
302
20 a 39
513
492
1.005
488
482
970
40 a 49
232
227
459
226
219
445
50 a 59
183
155
338
189
166
355
60 e mais
176
162
338
180
175
355
Total
1.591
1.510
3.101 1.574 1.475 3.053
Fonte: SIAB.

Mas
8
79
39
69
122
142
482
225
210
182
1.558

Fem
2013
10
50
32
54
141
129
480
213
170
184
1.463

Total
18
129
71
123
263
271
962
438
380
366
3.021
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Tabela 14 - População agrupados por cor ou raça em Orleans
Branca
Preta
Amarela
Parda
Indígena
19.860
331
24
1.167
11
Fonte: Dados do IBGE, 2010.

Sem declaração
-

O gráfico a seguir demonstra que o percentual da população urbana em Orleans era menor em
8,8% que a concentração urbana do Estado.
Gráfico 5 – Participação relativa da população por localização do domicílio, em Orleans, Santa Catarina
e Brasil, em 2010.

Fonte: Resultados elaborados pelo SEBRAE/SC com base em dados do IBGE, 2010.
1.4.4 Faixa etária da população
A estrutura etária de uma população, habitualmente, é dividida em três faixas: os jovens, que
compreendem do nascimento até 19 anos; os adultos, dos 20 anos até 59 anos; e os idosos, dos 60
anos em diante. Segundo esta organização, no município, em 2010, os jovens representavam 30,2%
da população, os adultos 58,8% e os idosos 11,1%.
O gráfico a seguir apresenta a evolução das três faixas etárias, sendo que a maior variação é
atribuída aos jovens, entre os anos de 2000 e 2010.
Gráfico 6 – Evolução da distribuição relativa por faixa etária da população em Orleans, em 2000 e 2010

Fonte: Resultados elaborados pelo SEBRAE/SC com base em dados do IBGE, 2000 e 2010.
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Ao detalhar as faixas etárias, é possível verificar, através do gráfico a seguir, a evolução da
distribuição relativa entre os anos de 2000 e 2010.
Gráfico 7 – Distribuição relativa da faixa etária da população em Orleans, em 2000 e 2010.

Fonte: Resultados elaborados pelo SEBRAE/SC com base em dados do IBGE, 2000 e 2010.

1.4.5 População economicamente ativa – mão de obra
O gráfico a seguir apresenta a PEA do município para os anos de 2000 e 2010, tomando por
base a metodologia do IBGE.
Gráfico 8 - População economicamente ativa em Orleans, em 2000 e 2010.

Fonte: IBGE, Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia, 2010.
Conforme mostrado, no decorrer dos 10 anos entre os censos do IBGE de 2000 e 2010
ocorreu uma evolução positiva de 2,0% no percentual da população economicamente ativa, passando
de 53,0% no ano 2000, para 55,1% em 2010.
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1.5 SAÚDE
1.5.1 Estabelecimentos de saúde públicos e particulares existentes
Tabela 15 - Unidades de Saúde da família
Unidades de Saúde da Família
São Donato - Centro
Santo Antônio – Lomba
Nossa Senhora Aparecida - Pindotiba
Santa Luzia – Rio Belo
São Roque - Barro Vermelho
São Francisco - Nova Orleans
Padre Santos - Coloninha
São José - Samuel Sandrini
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Orleans

Subunidades

Barracão
Rio das Furnas
Rio Pinheiros Baixo
Boa Vista
Brusque do Sul
Rio Laranjeiras
Oratório
São Gerônimo

1.5.2 Leitos de internação no município
Em 2012, Orleans apresentou evolução negativa em relação à quantidade de leitos de
internação disponível em 2007, de acordo com a tabela a seguir.
Tabela 16 – Número de leitos de internação, por tipo, existentes em Orleans, no período de 2007 a
2012.
Orleans
Evolução
Especialidade
2007/2012
2007
2008
2009
2010
2011 2012
Cirúrgicos
6
6
6
6
6
7
16,7%
Clínicos
37
37
37
37
37
18
-51,4%
Complementares
Obstétrico
14
14
14
14
14
12
-14,3%
Pediátrico
15
15
15
15
15
2
- 86,7%
Outras Especialidades
3
3
5
5
5
2
-33,3%
Hospital/DIA
Total
75
75
77
77
77
41
- 45,3%
Fonte: Ministério da Saúde, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 2012.
Notas:
1 Leitos complementares: Unidades de Tratamento Intensivo, Intermediárias e de Isolamento.
2 Sinal convencional utilizado:
- Dado numérico: igual a zero não resultante de arredondamento.

33

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ORLEANS
2015 - 2025
Tabela 17 – Número de leitos de internação existentes em Orleans, Região Sul, Santa Catarina e
Brasil, em 2007 e 2012.
Anos
Orleans
Região Sul
Santa Catarina
Brasil
2007
75
2.348
16.130
500.452
2012
41
2.516
16.728
503.516
Evolução 2007/2012
-45,3%
7,2%
3,7%
0,6%
Fonte: Ministério da Saúde, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 2012.
Tabela 18 – Número de leitos hospitalares por 1.000 habitantes, segundo Orleans, Região Sul,
Santa Catarina e Brasil, em 2007 e 2010
Orleans
Região Sul
Santa Catarina
Brasil
Leitos de internação
por 1.000 habitantes
2007 2010 2007 2010
2007
2010
2007 2010
Leitos existentes
3,75
3,60
2,57
2,71
2,50
2,45
2,46
2,42
Leitos SUS
2,45
2,38
2,66
2,73
1,89
1,80
1,85
1,77
Fonte: Ministério da Saúde, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 2010. Nota:
Não inclui leitos complementares.
1.5.3 Número de profissionais ligados à saúde
Em 2010, existiam 144 profissionais ligados à saúde em Orleans. A tabela a seguir apresenta
a especialidade e a quantidade de profissionais disponível no município.
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Tabela 19 – Número de profissionais vinculados por tipo de categoria, segundo Orleans, Região Sul,
Santa Catarina e Brasil, em 2010
2010
Categorias de Profissionais da Saúde
Orleans Região Sul Santa Catarina
Brasil
Médicos
56
3.913
35.900
880.485
Anestesista
1
123
1.679
39.095
Cirurgião Geral
2
235
2.319
59.050
Clínico Geral
9
854
8.206
186.305
Ginecologista Obstetra
4
382
3.115
84.298
Médico de
8
271
1.590
36.384
Família
Pediatra
4
376
3.148
82.826
Psiquiatra
6
128
741
16.776
Radiologista
4
146
1.300
32.103
Médicos de outras especialidades
18
1.398
13.802
343.648
Cirurgião dentista
14
742
7.056
147.840
Enfermeiro
13
555
4.161
158.841
Fisioterapeuta
7
229
1.755
58.028
Nutricionista
71
465
19.654
Farmacêutico
5
232
1.655
46.209
Assistente Social
2
128
786
24.831
Psicólogo
4
206
1.567
42.754
Auxiliar de Enfermagem
6
919
6.536
315.977
Técnico de Enfermagem
37
1.246
9.972
218.527
Total
144
8.241
69.853
1.913.146
Fonte: Ministério da Saúde, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 2010.
Notas:
1 Se um profissional tiver vínculo com mais de um estabelecimento, ele será contado tantas vezes
quantos vínculos houver.
2 Sinal convencional utilizado:
- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.
1.6 SANEAMENTO BÁSICO
1.6.1 Abastecimento de água (serviços e tipo do atendimento de abastecimento de água por
domicílio)
Em 2010, o país possuía 57.324.167 domicílios com abastecimento de água, o estado
contava com 1.993.097 estabelecimentos nas mesmas condições, sendo a Região Sul responsável por
14,92% destes estabelecimentos. O município de Orleans, pertencente a esta região, possuía 6.671
estabelecimentos.
A tabela a seguir detalha o número de domicílios, por tipo de abastecimento, para o ano de
2010, na cidade de Orleans.
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Tabela 20 – Indicadores de abastecimento de água em Orleans, em 2010
Indicadores de abastecimento de água - 2010
Domicílios
Rede geral
4.917
Poço ou nascente na propriedade
1.137
Poço ou nascente fora da propriedade
611
Carro-pipa ou água da chuva
Rio, açude, lago ou igarapé
4
Poço ou nascente na aldeia
Poço ou nascente fora da aldeia
Outra
2
Total
6.671
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010.

% relativo
73,71%
17,04%
9,16
0,06
0,03
100%

O município, em 2010, possuía 4.917 domicílios ligados à rede geral de abastecimento de
água, representando 73,71% do total de domicílios existentes em Orleans.
Tabela 21 - Percentual de domicílios* com rede pública/geral de abastecimento de água em Orleans
Ano
Rede Abastecimento
2013
73,7%
2012
73,6%
2011
72,7%
2010
72,0%
2009
70,5%
Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS | Situação de Saneamento oriundos do Sistema de Informação
da Atenção Básica – SIAB
* Famílias cadastradas no SIAB | 57,6% da população brasileira em 2013
Tabela 22 - Percentual de domicílios* com abastecimento de água por poço/nascente em Orleans
Ano
Poço/Nascente
2013
26,2%
2012
26,3%
2011
27,2%
2010
27,9%
2009
29,3%
Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS | Situação de Saneamento oriundos do Sistema de Informação
da Atenção Básica – SIAB
* Famílias cadastradas no SIAB | 57,6% da população brasileira em 2013
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Tabela 23 - Percentual de domicílios* com outras formas de abastecimento de água em Orleans
Ano
Outros
2013
0,1%
2012
0,1%
2011
0,1%
2010
0,1%
2009
0,2%
Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS | Situação de Saneamento oriundos do Sistema de Informação
da Atenção Básica – SIAB
* Famílias cadastradas no SIAB | 57,6% da população brasileira em 2013
Tabela 24 - Número de domicílios* de acordo com a forma de abastecimento de água em Orleans
Ano
Rede Abastecimento
Poço/Nascente
Outros
2013
5.015
1.779
7
2012
4.986
1.783
7
2011
4.833
1.805
9
2010
4.681
1.814
9
2009
4.495
1.870
13
Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS | Situação de Saneamento oriundos do Sistema de Informação
da Atenção Básica – SIAB
* Famílias cadastradas no SIAB | 57,6% da população brasileira em 2013
1.6.2 Esgoto sanitário (destino dos dejetos dos domicílios)
O sistema de coleta e tratamento de esgoto do município, em 2010, tinha sua caracterização
conforme descrito na tabela a seguir.
Tabela 25 – Indicadores municipais de saneamento básico em Orleans, em 2010
Orleans
Santa Catarina
Indicadores de saneamento básico - 2010
Domicílios % relativo Domicílios % relativo
Ligados a rede de es goto ou pluvial
3.358
50,3%
579.576
29,1%
Fossa séptica
1.519
22,8%
947.168
47,5%
Fossa rudimentar
1.461
21,9%
384.013
19,3%
Vala
148
2,2%
44.168
2,2%
Rio, lago ou mar
158
2,4%
24.524
1,2%
Outro escoadouro
16
0,2%
7.887
0,4%
Sem banheiro ou sanitário
11
0,2%
5.761
0,3%
Total de domicílios
6.671
100,0%
1.993.097
100,0%
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010.
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Tabela 26 - Percentual de domicílios* com rede de esgoto em Orleans
Ano
Rede de Esgoto
2013
49,18%
2012
49,10%
2011
49,17%
2010
49,54%
2009
49,52%
Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS | Situação de Saneamento oriundos do Sistema de Informação
da Atenção Básica – SIAB
* Famílias cadastradas no SIAB | 57,6% da população brasileira em 2013
Tabela 27 - Evolução do percentual de domicílios* com esgoto por fossa ou a céu aberto em Orleans
Ano
Sem Sistema de Esgoto
2013
50,8%
2012
50,9%
2011
50,8%
2010
50,5%
2009
53,5%
Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS | Situação de Saneamento oriundos do Sistema de Informação
da Atenção Básica – SIAB
* Famílias cadastradas no SIAB | 57,6% da população brasileira em 2013
1.6.3 Coleta e destino do lixo
Buscando se adequarem à gestão correta dos resíduos sólidos urbanos, seis municípios
localizados no sul do estado de Santa Catarina (Cocal do Sul, Lauro Müller, Morro da Fumaça, Orleans,
Siderópolis, Treviso e Urussanga) instituíram, no ano de 2001, o Consórcio Intermunicipal de Resíduos
Sólidos Urbanos da Região Sul (Cirsures)
Figura 5 - Municípios integrantes do Cirsures

Fonte: Cirsures, 2015.
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O principal problema a ser resolvido na época era a disposição final dos resíduos gerados
pelos munícipes das cidades que compunham o Cirsures. Desta forma, o município de Urussanga, por
estar numa posição geográfica estratégica em relação aos demais e também por ter áreas degradadas
favoráveis à construção do aterro sanitário, foi selecionado para sediar um aterro sanitário para
disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados por todos os municípios integrantes do referido
consórcio.
O aterro do Cirsures iniciou as operações em março de 2004. Desde então vem apoiando
atividades de reciclagem, em conjunto com a Cooperamérica (Cooperativa de catadores do Rio
América), além de manter desde 2008 a coleta seletiva no município sede do consórcio, Urussanga.
Atualmente o Cirsures atende uma população de mais de 90.795 mil pessoas segundo o
Censo do IBGE 2010. Anualmente são tratados 13.000 mil toneladas de resíduos que são
encaminhados, primeiramente, para triagem e depois à reciclagem da Cooperativa. Após esta etapa, os
rejeitos são encaminhados para as células de disposição para a destinação final no aterro sanitário.
Com a finalidade de identificar a porcentagem média dos resíduos recicláveis e da matéria
orgânica, foi realizada uma amostragem para determinar a composição gravimétrica para os RSU do
município.
Verifica-se que os resíduos mais gerados foram os orgânicos, apresentando um percentual
de 34,24% da amostra coletada no perímetro urbano. A grande fração orgânica justifica-se pelo fato da
coleta ser realizada na região central, abrangendo o setor comercial, como bares, restaurantes,
supermercados, entre outros, evidenciando a possibilidade de êxito pelo município na realização da
compostagem.
Em seguida, está o papel/papelão compondo19,99% da amostra. Outro resíduo que mostrou
significativa geração foi o plástico, do qual, somando os seus subtipos (mole e duro), obteve-se um
valor de 16,88% da amostra. Tais resíduos apresentam alto grau de reciclabilidade.
Gráfico 9 - Composição gravimétrica do lixo domiciliar do município de Orleans

Fonte: Cirsures, 2012.
Observando a composição gravimétrica, constatou-se que a geração de rejeito encontra-se
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em 3,93% da amostra e os metais em 3,42%. O lixo sanitário apresenta um percentual de 14,61%, e os
resíduos perigosos e eletroeletrônicos apareceram em 3,27% do resíduo amostrado.
Para conhecer o volume de resíduos gerados no município de Orleans, foram obtidas
informações com o Cirsures, responsável pelo aterro sanitário onde é realizada a disposição final dos
RSU. A tabela abaixo apresenta o quantitativo de RSU depositado no aterro no período de janeiro a
dezembro dos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012.
Tabela 28 – Volume de resíduos sólidos urbanos depositados no aterro sanitário pelo município de
Orleans no período de janeiro a dezembro dos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012.
Meses Volumes mensais depositados (toneladas)
2009 2010 2011 2012
Janeiro
231,50
248,95
348,37
355,29
Fevereiro
214,11
233,59
340,21
309,16
Março
264,91
272,93
271,73
270,48
Abril
242,63
233,95
253,00
261,17
Maio
242,09
269,39
278,60
288,08
Junho
241,83
264,09
259,82
292,75
Julho
261,13
263,92
268,47
293,24
Agosto
254,93
251,97
280,86
282,31
Setembro
262,69
253,37
262,93
Outubro
262,25
262,39
251,00
Novembro
260,96
262,54
258,68
Dezembro
279,62
303,15
288,97
Total
3.018,6
3.120,24
3.362,64
2.352,48
Fonte: Cirsures, 2012.
A geração per capita foi calculada com base no quantitativo de RSU que são encaminhados
ao aterro sanitário para disposição final e população estimada pelo IBGE. Cabe ressaltar que uma
parcela dos resíduos coletados no município é desviada do seu destino final, dentro de seu próprio
território, seja pela ação de catadores autônomos, pela Associação de Catadores SOS Planeta, pelos
garis que separam os recicláveis das sacolas durante a coleta convencional de RSU ou pelos próprios
moradores que dão outro destino para parte dos seus resíduos. Portanto, tal fração desviada não é
considerada no cálculo da geração per capita, pois não há registro quantitativo desta parcela.
Segundo o IBGE (Censo 2010), 25% das famílias em Orleans não destinam seus resíduos
para a coleta pública, valor significativo, que foi considerado nos cálculos da geração per capita de
todos os anos, diminuindo tal porcentagem do total de habitantes.
Em 2011, a média diária de geração de resíduos sólidos urbanos no município de Orleans foi
de 9,21 toneladas, e a média mensal de 280,22 toneladas.
Em relação à geração per capita de resíduos, a população de Orleans gerou em 2009 (0,38
kg/hab./dia), 2010 (0,4 kg/hab./dia), 2011 (0,43 kg/hab./dia) e 2012 (0,44 kg/hab./dia).
A coleta dos resíduos sólidos urbanos não contempla 100% do município. Segundo a
Fundação do Meio Ambiente de Orleans (FAMOR), nas localidades Rio das Furnas, Rio Hipólito, Rio
Júlio e Rio Minador não ocorre a coleta de lixo.
Na área urbana, a coleta é realizada por meio de dois caminhões compactadores. Na área
rural, é realizada por um caminhão caçamba. Os funcionários que realizam esta tarefa e o transporte
dos RSU são funcionários da Prefeitura Municipal de Orleans.
A coleta ocorre de uma a cinco vezes por semana, dependendo do bairro ou localidade. Nos
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pontos mais populosos, a coleta ocorre com maior frequência.
Os proprietários dos imóveis são os responsáveis por acondicionar os RSU gerados até o
momento da coleta pública.
Os principais problemas detectados no acondicionamento dos resíduos são: sacolas mal
amarradas ou rasgadas que provocam o espalhamento de resíduos pelas calçadas e ruas; resíduos
dispostos nas lixeiras sem estarem acondicionados em sacos; falta de lixeiras em algumas residências;
lixeiras precárias sem padronização e/ou subdimensionadas
Tabela 29 - Percentual de domicílios* com coleta de lixo em Orleans
Ano
Lixo Coletado
2013
74,8%
2012
74,6%
2011
73,7%
2010
72,8%
2009
71,3%
Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS | Situação de Saneamento oriundos do Sistema de Informação
da Atenção Básica - SIAB
* Famílias cadastradas no SIAB | 57,6% da população brasileira em 2013
Tabela 30 - Percentual de domicílios* com lixo queimado ou enterrado em Orleans
Ano
Queimado/Enterrado
2013
24,5%
2012
24,5%
2011
25,3%
2010
26,0%
2009
27,5%
Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS | Situação de Saneamento oriundos do Sistema de Informação
da Atenção Básica – SIAB
* Famílias cadastradas no SIAB | 57,6% da população brasileira em 2013
Tabela 31 - Percentual de domicílios* com lixo a céu aberto em Orleans
Ano
Lixo a céu aberto
2013
0,7%
2012
0,9%
2011
1,0%
2010
1,1%
2009
1,2%
Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS | Situação de Saneamento oriundos do Sistema de Informação
da Atenção Básica - SIAB
* Famílias cadastradas no SIAB | 57,6% da população brasileira em 2013
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Tabela 32 - Número de domicílios* de acordo com a destinação do lixo em Orleans
Ano
Lixo Coletado
Queimado/Enterrado
Céu Aberto
2013
5.088
1.663
50
2012
5.055
1.663
58
2011
4.897
1.685
65
2010
4.736
1.694
74
2009
4.549
1.755
74
Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS | Situação de Saneamento oriundos do Sistema de Informação
da Atenção Básica - SIAB
* Famílias cadastradas no SIAB | 57,6% da população brasileira em 2013
É importante ressaltar as condições de saneamento e serviços correlatos do município, que
interferem nas condições de saúde da população. Dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram
que na área rural do município, a coleta de lixo atendia 98,2% dos domicílios. Quanto à cobertura da
rede de abastecimento de água, o acesso nessa área estava em 70,8% dos domicílios particulares
permanentes, e 56,1% das residências dispunham de esgotamento sanitário adequado. No caso da
área urbana, o gráfico abaixo fornece a distribuição desses serviços para os domicílios particulares
permanentes:
Gráfico 10 - Percentual de domicílios particulares permanentes da área urbana segundo acesso à rede
de abastecimento de água, a coleta de lixo e ao escoamento do banheiro ou sanitário adequado em
2010.

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 2000 e 2010.
1.7 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
1.7.1 Ocupação e renda
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Gráfico 11 – Pessoas ocupadas por posição na ocupação - 2010

Fonte: IBGE- Censo Demográfico 2010
A distribuição das pessoas ocupadas por posição na ocupação mostra que 56,0% tinham
carteira assinada, 11,8% não a tinham, 24,1% atuam por conta própria e 1,9% de empregadores.
Servidores públicos representavam 1,5% do total ocupado e trabalhadores sem rendimentos e na
produção para o próprio consumo representavam 4,6% dos ocupados.
1.7.2 Profissões predominantes
A indústria de transformação foi o setor com maior volume de empregos formais, com 3.102
postos de trabalho, seguido pelo setor de serviços com 1.437 postos em 2010. Somados, estes dois
setores representavam 67,8% do total dos empregos formais do município.
Gráfico 12- Distribuição dos postos de trabalho formais por setor de atividades no município em 2004 e
2010

Fonte: Relação anual de informações sociais-TEM
43

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ORLEANS
2015 - 2025
Tabela 33 - Agrupamento por classe de rendimento
Salário Mínimo
Até 1/4
De 1/4 até 1/2
De 1/2 até 1
1 até 2
2 até 3
3 até 5
5 até 10
10 até 15
15 até 20
20 até 30
Maior que 30
Sem rendimento
Sem declaração
Fonte: Dados do IBGE,2010.

Pessoas
91
239
4.702
4.939
1.737
1.272
604
67
67
16
13
4.967
-

1.7.3 Faixas salariais
A tabela a seguir apresenta a evolução dos salários médios praticados em Orleans, em Santa
Catarina e no Brasil, entre 2007 e 2011.
Tabela 34 – Salários médios em Orleans, Santa Catarina e Brasil, no período de 2007 a 2011
Período
Orleans
Santa Catarina
Brasil
2007
831,26
1.149,24
1.301,87
2008
918,33
1.253,73
1.436,70
2009
1.014,06
1.344,33
1.535,74
2010
1.130,13
1.485,66
1.674,99
2011
1.280,60
1.620,42
1.827,45
Evolução 2007/2011
54%
41%
40%
Fonte: MTE, Relação Anual de Informações Sociais, 2011.
De acordo com tabela anterior, é possível perceber que o valor médio de salários praticados
no município de Orleans, em 2011, foi 21% menor que a média praticada em Santa Catarina e 30%
menor que a média do Brasil para o mesmo ano.
A tabela a seguir apresenta a distribuição dos salários médios praticados, segundo as
atividades econômicas em Orleans, na Região Sul, em Santa Catarina e no Brasil, em 2011.
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Tabela 35 - Salário de ocupação médio, segundo Orleans, Região Sul, Santa Catarina e Brasil em 2011
SEC CNAE 20 - Seção de Atividade
Orleans Região Sul Santa Catarina
Brasil
Econômica, segundo classificação CNAE
(R$)
(R$)
(R$)
(R$)
versão 2.0
Seção A - Agricultura, Pecuária, Produção
958,6
973,4
974,9
1.030,9
Flores tal, Pesca e Aquicultura
Seção B - Indústrias Extrativas
1.094,6
1.877,8
1.973,4
4.259,0
Seção C - Indústrias de Transformação
1.482,8
1.289,1
1.486,3
1.856,2
Seção D - Eletricidade e Gás
4.438,8
6.126,2
5.734,7
Seção E - Água, Esgoto, Atividades de Gestão
1.711,3
1.949,9
1.905,6
2.135,5
de Resíduos e Descontaminação
Seção F - Construção
983,5
1.194,7
1.130,7
1.484,7
Seção G - Comércio; Reparação de Veículos
922,6
1.098,6
1.225,8
1.212,5
Automotores e Motocicletas
Seção H - Transporte, Armazenagem e
1.196,4
1.263,4
1.431,5
1.682,3
Correio
Seção I - Alojamento e Alimentação
778,6
821,6
933,4
889,4
Seção J - Informação e Comunicação
1.223,4
1.591,2
1.907,6
2.849,7
Seção K - Atividades Financeiras, de Seguros
3.786,6
3.569,6
3.537,8
4.396,4
e Serviços Relacionados
Seção L - Atividades Imobiliárias
1.734,7
995,9
1.216,1
1.440,4
Seção M - Atividades Profissionais, Científicas
871,7
1.355,7
1.773,5
2.265,1
e Técnicas
Seção N - Atividades Administrativas e
982,7
1.223,1
1.101,4
1.148,1
Serviços Complementares
Seção O - Administração Pública, Defesa e
1.340,0
1.681,9
2.919,4
2.602,8
Seguridade Social
Seção P - Educação
1.289,8
2.082,8
2.558,5
2.589,3
Seção Q - Saúde Humana e Serviços Sociais
1.057,4
1.290,5
1.559,4
1.689,7
Seção R - Artes, Cultura, Esporte e
885,0
1.096,4
1.201,4
1.335,4
Recreação
Seção S - Outras Atividades de Serviços
1.169,4
1.005,2
1.319,5
1.371,9
Seção T - Serviços Domésticos
545,0
623,9
677,9
709,2
Seção U - Organismos Internacionais e Outras
2.942,3
2.553,7
Instituições Extraterritoriais
Fonte: MTE, Relação Anual de Informações Sociais, 2011.
1.7.4 Empregos existentes
Em Orleans, tomando-se como referência dezembro de 2011, existiam 1.379 empresas
formais, as quais geraram 7.060 postos de trabalho com carteira assinada. O gráfico a seguir
apresenta, em números absolutos, o volume de empresas e empregos no município no período de
2006 a 2011.
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Gráfico 13 - Número de empresas e empregos formais em Orleans, no período de 2006 a 2011

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 2011.
1.7.5 Número de pessoas desempregadas (zona urbana e rural)
Os dados do Censo Demográfico e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) possibilitam
um diagnóstico sobre o mercado de trabalho. Os dados do Censo permitem conhecer a inserção ou
não das pessoas no mercado de trabalho. O percentual de pessoas de referência do domicílio
desempregada no município é de 1,9% e é maior que a do Estado, conforme gráfico a seguir com
dados do Censo de 2010.
Gráfico 14 – Percentual de pessoas de referência desempregadas de domicílios particulares
permanentes- 2010.

Fonte: IBGE: Censo demográfico de 2010.
1.7.6 Renda per capita do município
A receita orçamentária per capita anual do município apresentou uma alta de 37,24% no
período compreendido entre 2006 e 2009. No mesmo período, a média estadual da receita
orçamentária per capita anual evoluiu 45,07%, conforme tabela a seguir.
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Tabela 36- Receita orçamentária per capita de Orleans, Região Sul e Santa Catarina, no período de
2006 a 2009
Receita Orçamentária “per Capita” (RS)
Posição
Ano
Posição
Posição
Orleans
Região Sul
Santa Catarina
regional
estadual
2006
1.000,03
916,68
1.157,04
20ª
210ª
2007
1.107,83
1.031,06
1.331,25
21ª
211ª
2008
1.429,68
1.031,77
1.596,73
22ª
192ª
2009
1.372,44
1.336,33
1.678,47
26ª
224ª
Evolução
Regrediu
Regrediu
37,24%
45,78%
45,07%
2006/2009
6 posições
14 posições
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - Indicadores Financeiros e Sociais dos
Municípios de Santa Catarina, 2009.
1.7.7 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDM-M) 2000
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), segundo o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), é uma medida resumida do progresso em longo prazo, em três dimensões
básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde.
Em 2000, o IDH do município de Orleans, apresentado na tabela a seguir, alcançou 0,814,
colocando-o na 71ª posição estadual.
Tabela 37 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Orleans, no período de 1970
a 2000
Ano
Educação
Longevidade
Renda
IDH Municipal
Ano 1970
0,583
0,510
0,200
0,431
Ano 1980
0,643
0,581
0,709
0,644
Ano 1991
0,774
0,795
0,638
0,736
Ano 2000
0,888
0,836
0,717
0,814
Evolução 1970/2000
52,32%
63,93%
258,51%
88,87%
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Atlas do Desenvolvimento Humano no
Brasil, 1970, 1980, 1991 e 2000.
No período compreendido entre 1970 e 2000, o IDH do município acumulou evolução positiva
de 88,87%, sendo que a renda foi a dimensão com maior evolução (258,51%), passando de 0,200 em
1970, para 0,717 em 2000.
O gráfico a seguir apresenta o IDH-M de Orleans no período 1970/2000.
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Gráfico 15 – Evolução do IDH-M de Orleans, no período de 1970 a 2000

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Atlas do Desenvolvimento Humano
no Brasil, 1970, 1980, 1991 e 2000.
A evolução do IDH-M resultou na alteração do posicionamento de Orleans para os anos de
1991 (65ª) e 2000 (71ª), conforme o gráfico a seguir que também apresenta a evolução da posição
estadual do município em relação à educação, longevidade e renda.
Gráfico 16 – Posicionamento da educação, longevidade, renda e IDH-M de Orleans no Estado, em
1991 e 2000

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Atlas do Desenvolvimento Humano
no Brasil, 1991 e 2000.
A seguir, demonstra-se a evolução do IDH-M para Orleans, Santa Catarina e Brasil, onde se
constatou que o índice 0,814, alcançado pelo município em 2000, foi 0,97% menor que o índice de
Santa Catarina e 6,27% maior que o índice brasileiro no mesmo ano.
Tabela 38 - Evolução do IDH de Orleans, Santa Catarina e Brasil
Ano
Orleans
Santa Catarina
Brasil
Ano 1970
0,431
0,477
0,462
Ano 1980
0,644
0,734
0,685
Ano 1991
0,736
0,785
0,742
Ano 2000
0,814
0,822
0,766
Evolução 1970/2000
88,87%
72,33%
65,80%
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Atlas do Desenvolvimento Humano
no Brasil, 1970, 1980, 1991 e 2000
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Tabela 39 - Evolução do IDH Municipal
Ano
IDH-M
2010
0,755
2000
0,639
1991
0,508
Fonte: PNDU - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento | IDH por município e estado Atlas do desenvolvimento humano 2013
Tabela 40 - Ranking municipal pelo IDH-M
Ano
Posição Nacional
Posição Estadual
2010
Nº 453
Nº 84
2000
Nº 815
Nº 98
1991
Nº 669
Nº 79
Fonte: PNDU - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento | IDH por município e estado Posição no ranking nacional e estadual
Tabela 41 - Evolução do IDH-M de longevidade
Ano
IDH-M de Longevidade
2010
0,873
2000
0,796
1991
0,756
Fonte: PNDU - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento | IDH por município e estado Atlas do Desenvolvimento Humano 2013
Tabela 42 - Ranking municipal pelo IDH-M de longevidade
Ano
Posição Nacional
Posição Estadual
2010
Nº 147
Nº 61
2000
Nº 741
Nº 135
1991
Nº 262
Nº 93
Fonte: PNDU - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento | IDH por município e estado Posição no ranking nacional e estadual
Tabela 43 - Evolução do IDH-M de renda
Ano
IDH-M de Renda
2010
0,873
2000
0,683
1991
0,749
Fonte: PNDU - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento | IDH por município e estado Atlas do Desenvolvimento Humano 2013
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Tabela 44 - Ranking municipal pelo IDH-M de renda
Ano
Posição Nacional
Posição Estadual
2010
Nº 435
Nº 81
2000
Nº 688
Nº91
1991
Nº 1.037
Nº 88
Fonte: PNDU - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento | IDH por município e estado Posição no ranking nacional e estadual
Tabela 45 – Esperança de vida ao nascer em Orleans, Santa Catarina e Brasil, em 1991 e 2000
Ano
Orleans
Santa Catarina
Brasil
1991
72,68
70,81
66,93
2000
75,17
73,50
70,40
Evolução 1991/2000
3,43%
3,80%
5,18%
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Atlas do Desenvolvimento Humano
no Brasil, 1991 e 2000.
Importante denotar que a esperança de vida de Orleans, em 2000, foi 2,27% maior que a de
Santa Catarina e 6,78% maior que a do Brasil.
Tabela 46 - Evolução do IDH-M de Educação
Ano
IDH-M de Educação
2010
0,657
2000
0,481
1991
0,286
Fonte: PNDU - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento | IDH por município e estado Atlas do desenvolvimento humano 2013
Tabela 47 - Ranking municipal pelo IDH-M de educação
Ano
Posição Nacional
Posição Estadual
2010
Nº 914
Nº 106
2000
Nº 1.020
Nº 93
1991
Nº 790
Nº 88
Fonte: PNDU - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento | IDH por município e estado Posição no ranking nacional e estadual
1.7.8 Habitações existentes e localização
Com base em dados do Censo Demográfico, em 2010, o município possuía 6.671 domicílios,
deste total, eram 79,6% próprios, 14,4% alugados, 5,9% cedidos e 0,1% em outra condição.
Aqui são considerados apenas os domicílios particulares permanentes que, segundo o IBGE,
são construídos para servir exclusivamente à habitação e que, na data de referência, tinham a
finalidade de servir de moradia a uma ou mais pessoas.
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Tabela 48 – Condição de ocupação dos domicílios de Orleans, Região Sul, Santa Catarina e Brasil, em
2010
Tipologia
Orleans
Região Sul
Santa Catarina
Brasil
Alugado
14,4%
12,8%
18,6%
18,3%
Cedido
5,9%
5,4%
5,7%
7,8%
Outra condição
0,1%
0,2%
0,2%
0,6%
Próprio
79,6%
81,5%
75,4%
73,3%
Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Fonte: IBGE, Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia, Censo Demográfico, 2010.
Nota: Dados referentes a domicílios particulares permanentes.
O gráfico a seguir ilustra comparativos da condição de ocupação dos domicílios no município,
na Região, no Estado e no País.
Gráfico 17 – Condição de ocupação dos domicílios, segundo Orleans, Região Sul, Santa Catarina e
Brasil – 2010

Fonte: IBGE, Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia, Censo Demográfico, 2010. Nota: Dados
referentes a domicílios particulares permanentes.
1.8 PRODUÇÃO
1.8.1 Agricultura
O fumo em folha representa atualmente um expressivo volume da renda de nossos
agricultores. Implantado pela Cia. Souza Cruz há mais de trinta anos, este processo de plantio e
secagem das folhas foi largamente difundido no município, alcançando hoje um número altamente
expressivo de 1.700 estufas, considerando-se a existência de pouco mais de 1800 estabelecimentos
agrícolas. Orleans acha-se entre os primeiros produtores de fumo no sul catarinense. Apesar da
destinação do produto, hoje tão combatido em todo o mundo, foi a cultura que permitiu a ocupação de
todos os membros da família num cultivo assistido com a melhor tecnologia, possibilitando que as
mesmas técnicas fossem aplicadas às demais culturas. Na área comercial, trouxe uma garantia de
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preço e ainda o pagamento dentro do prazo determinado, estabilizando assim a economia rural.
Foi iniciado há algum tempo o cultivo de frutas e, mais recentemente, o cultivo de hortaliças
sem agrotóxicos, um movimento da Agricultura Familiar Rural.
As tabelas abaixo permitem consultar o valor da produção agrícola, área plantada, área
colhida, produtividade por hectare e percentual da área territorial com plantação no município e por tipo
de lavoura.
Tabela 49 - Valor da produção agrícola
Ano
Produção Agrícola
2011
R$ 13.876,11 mil
2010
R$ 18.535,81 mil
2009
R$ 18.397,73 mil
2008
R$ 16.073,90 mil
2007
R$ 15.102,13 mil
Fonte: IPEADATA- REGIONAL-AGROPECUARIA/ Produção Agrícola - Série histórica | Em mil reais
(R$1.000,00), a preços do ano 2000
Tabela 50 - Área plantada e área colhida
Ano
Área Plantada
Área Colhida
2011
4.887 ha
6.345 ha
2010
6.347 ha
6.344 ha
2009
6.610 ha
6.610 ha
2008
6.604 ha
6.604 ha
2007
7.863 ha
7.863 ha
Fonte: IPEADATA- REGIONAL-AGROPECUARIA/ Produção Agrícola - Série histórica | Hectare (ha)
Tabela 51 - Valor da produção das lavouras permanente e temporária
Ano
Lavoura Permanente
Lavoura Temporária
2010
R$ 492,11 mil
R$ 13.384,00 mil
2009
R$ 344,15 mil
R$ 18.191,66 mil
2008
R$ 538,34 mil
R$ 17.859,39 mil
2007
R$ 387,44 mil
R$ 15.686,46 mil
2006
R$ 547,95 mil
R$ 14.554,18 mil
Fonte: IPEADATA- REGIONAL-AGROPECUARIA/ Produção Agrícola - Série histórica | Em mil reais
(R$1.000,00), a preços do ano 2000
Tabela 52 - Produtividade agrícola por área plantada
Ano
Municipal
Nacional
2010
R$ 2.839,39 /ha
R$ 1.075,50 /ha
2009
R$ 2.920,40 /ha
R$ 1.053,99 /ha
2008
R$ 2.783,32 /ha
R$ 1.175,46 /ha
2007
R$ 2.433,96 /ha
R$ 1.070,90 /ha
2006
R$ 1.920,66 /ha
R$ 939,43 /ha
Fonte: IPEADATA- REGIONAL-AGROPECUARIA/ Produção Agrícola - Série histórica | Produção por
hectare | R$/ha, a preços do ano 2000
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Tabela 53- Valor da produção das lavouras permanente e temporária
Produto Agrícola
Produto Agrícola/ Produção Agrícola
Fumo
R$11.805,98 Mil
Milho
R$984,21 Mil
Laranja
R$321,08 Mil
Feijão
R$212,99 Mil
Cana-De-Açúcar
R$200,67 Mil
Mandioca
R$79,36 Mil
Uva
R$77,08 Mil
Banana
R$72,06 Mil
Tomate
R$55,64 Mil
Batata Inglesa
R$29,64 Mil
Cebola
R$7,75 Mil
Arroz
R$3,19 Mil
Fonte: IPEADATA- REGIONAL-AGROPECUARIA/ Produção Agrícola - Série histórica | Em mil reais
(R$1.000,00), a preços do ano 2000
Tabela 54- Área plantada por tipo de plantação/produto no ano de 2010 Hectare (ha)
Produto Agrícola
Produto Agrícola/ Produção Agrícola
Fumo
2.441,00 ha
Milho
1.900,00 ha
Cana-de-açúcar
1.100,00 ha
Feijão
635,00 ha
Laranja
80,00 ha
Mandioca
80,00 ha
Banana
55,00 ha
Uva
14,00 ha
Arroz
10,00 ha
Tomate
9,00 ha
Batata inglesa
4,00 ha
Cebola
2,00 ha
Fonte: IPEADATA- REGIONAL-AGROPECUARIA/ Produção Agrícola
1.8.1.1 Agricultura familiar
O município possuía 1.486 agricultores familiares em 2006, que correspondia a 90% dos seus
produtores. Esses agricultores acessavam 68% da área, ocupavam 89% da mão de obra do setor e
participavam com 91% do valor da produção agropecuária municipal.
Atualmente, tem-se 643 agricultores familiares cadastrados com Declaração de Aptidão ao
Pronaf (DAP) neste município.
A tabela abaixo apresenta esses dados relativos ao Município, ao Estado e ao Brasil.
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Tabela 55 - Quantidade de agricultores cadastrados com DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf).
Dependência administrativa
Quantidade
Município
643
Estado
139.208
Brasil
4.395.395
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário
Além do campo da pecuária, a supracitada pesquisa também fornece dados acerca da área
de agricultura local. Neste caso, foram coletados dados acerca das 5 (cinco) principais culturas de
agricultura do município, divididas entre as permanentes e as temporárias, conforme demonstrado no
gráfico que segue:
Gráfico 18 - Distribuição das cinco principais culturas de agricultura no município, segundo condição
permanente /temporária (toneladas) – 2011.

Fonte: IBGE-Pesquisa produção agrícola municipal-PAM
1.8.1.2 Lavoura temporária
O desempenho das lavouras temporárias existentes no município, nos anos de 2006 e 2010,
é detalhado na tabela a seguir.
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Tabela 56 - Quantidade produzida, área plantada e valor da produção das lavouras temporárias de
Orleans, nos anos de 2006 e 2010
Principais
Produtos
Abacaxi
Algodão
Alho
Amendoim (casca)
Arroz
Aveia (grão)
Batata-Doce
Batata-Inglesa
Cana-de-açúcar
Cebola
Centeio (grão)
Cevada (grão)
Ervilha (grão)
Fava (grão)
Feijão (grão)
Fumo (folha)
Girassol (grão)
Juta (fibra)
Linho (s em ente)
Malva (fibra)
Mamona (baga)
Mandioca
Melancia
Melão
Milho (grão)
Rami (fibra)
Soja (grão)
Sorgo (grão)
Tom ate
Trigo (grão)
Tricale (grão)
Total
Evolução no período
2006/2010

Quantidade
Produzida
(Toneladas)
2006
2010
53
14
198
60
38.000
8.800
32
19
1.096
427
4.070
3.940
1.260
1.240
63
28
8.030
6.479
96
94
52.898
21.101
-60%

Área plantada
(Hectare)
2006
33
20
950
4
1.060
2.782
90
3
2.700
4
7.646

2010
8
8
200
3
530
2.500
80
1
1.400
4
4.734
-38%

Valor da
produção
(Mil R$)
2006
2010
17
7
109
64
1.444
440
16
17
1.123
467
19.699
25.885
76
173
17
9
1.939
2.157
76
122
24.516
29.341

Partic. Na
Produção
estadual
2010
0,001%
0,057%
2,085%
0,003%
0,254%
1,559%
0,229%
0,063%
0,177%
0,050%
-

20%

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal, 2010.
Nota: Sinal convencional utilizado:
- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.
No ano de 2010, em Orleans, a cana-de-açúcar foi a cultura de maior expressão no que se
refere à quantidade produzida. Este cultivo no município representou 2,09% de toda a produção
estadual. No mesmo ano, o fumo representou a maior área plantada, 2.500 hectares.
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1.8.1.3 Lavoura permanente
O desempenho das lavouras permanentes existentes no município, nos anos de 2006 e 2010,
é detalhado conforme a seguir.
Tabela 57 - Quantidade produzida, área plantada e valor da produção das lavouras permanentes de
Orleans, nos anos de 2006 e 2010
Principais
Produtos
Abacate
Algodão arbóreo
(em caroço)
Azeitona
Banana (cacho)
Borracha (látex coagulado)
Cacau (em amêndoa)
Café (em grão)
Caqui
Castanha de caju
Chá-da-índia (folha verde)
Erva-Mate
Figo
Goiaba
Guaraná (s em ente)
Laranja
Limão
Maçã
Mamão
Manga
Maracujá
Marmelo
Noz (fruto s eco)
Palmito
Pera
Pêssego
Pimenta-do-reino
Sisal ou agave (fibra)
Tangerina
Tricale (grão)
Urucum (s em ente)
Uva
Total
Evolução no período
2006/2010

Quantidade produzida
(Toneladas)

Área
Valor da
plantada
produção
(Hectare)
(Mil R$)
2006 2010 2006 2010
-

Partic. na
produção
estadual
2010
-

2006
-

2010
-

-

-

-

-

-

-

-

780
40
1.440
30
72
2.362

528
12
880
16
154
1.590

75
5
120
5
12
217

55
2
80
2
14
153

273
24
504
36
86
923

158
24
704
24
169
1.079

0,080%
100,000%
0,916%
0,114%
0,232%

-33%

-29%

17%

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal, 2010.
Nota: Sinal convencional utilizado:
- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.
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Considerando a safra 2010 de produtos da lavoura permanente, a laranja foi o produto de
maior representatividade econômica para o município. Esta cultura respondeu por 0,92% da produção
estadual.
1.8.2 Pecuária
No caso da pecuária, dados coletados da Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE,
referentes a 2011, apontam que as 5 (cinco) principais culturas de rebanho local são as indicadas no
gráfico abaixo:
Gráfico 19 - Distribuição das cinco principais culturas de rebanho em 2011

Fonte: IBGE-Pesquisa produção pecuária municipal-PAM
1.8.2.1 Efetivo do rebanho
A evolução do efetivo do rebanho do município é apresentada na tabela a seguir, sendo que
o maior volume é representado por “galos, frangas, frangos e pintos” com produção, em 2010, de
874.738 cabeças.
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Tabela 58– Evolução do efetivo do rebanho em Orleans, nos anos de 2006 e 2010
Quantidade Produzida
Evolução
(cabeças)
Principais Produtos
2006
2010
2006/2010
Bovino
22.847
21.676
-5%
Equino
308
201
-35%
Bubalino
755
752
0%
Asinino
5
4
-20%
Muar
8
5
-38%
Suíno
116.104
36.150
-69%
Caprino
335
181
-46%
Ovino
269
228
-15%
Galos, frangas, frangos e
1.051.314
874.738
-17%
pintos
Galinhas
304.067
354.291
17%
Codornas
Coelhos
Total
1.496.012
1.288.226
-14%
Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal, 2010.
Nota: Sinal convencional utilizado:
- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.

Participação
Estadual
0,544%
0,176%
4,208%
0,450%
0,273%
0,462%
0,310%
0,078%
0,556%
2,159%
-

1.8.2.2 Produtos de origem animal
A evolução da quantidade produzida de produtos de origem animal do município, nos anos de
2006 e 2010, é apresentada na tabela a seguir.
Tabela 59 – Evolução da produção de origem animal em Orleans, nos anos de 2006 e 2010
Produção
Evolução
Posição Estadual
Produto
2006
2010
2006/2010
2006
Leite (Mil litros)
5.572
7.928
42%
93 ª
Ovos de galinha (Mil dúzias)
5.228
3.127
-40%
17 ª
Ovos de codorna (Mil dúzias)
Mel de abelha (Quilogramas)
60.000
40.000
-33%
16 ª
Lã (Quilogramas)
293
427
46%
107 ª
Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal, 2010.
Nota: Sinal convencional utilizado:
- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.
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1.8.3 Indústria, comércio e serviços

1.8.3.1 Indústria
Iniciado um processo industrial de apoio à colonização no final do século XIX, foram as
indústrias rurais e, principalmente alimentares que se destacaram desde o início: atafona para moagem
de milho, engenhos para fabricação de açúcar e farinha, fábrica de banha para abate da produção de
suínos e, mais tarde, as charqueadas para abate de bovinos. Houve ainda, no final do século XIX e
primeiras décadas do século XX, expressiva exportação de carnes suínas salgadas e banha para o Rio
de Janeiro, o que era feito via férrea até Laguna e via marítima até o destino final.
Paralelamente ao desmatamento para o plantio, nasciam as serrarias para desdobramento da
madeira extraída das matas virgens. Aproveitando a grande quantidade de madeira serrada, nasciam
as marcenarias, atividade responsável pelo desenvolvimento de Orleans, principalmente, nas primeiras
décadas de sua emancipação política, ocorrida em 30 de agosto de1913. A grande produção de
móveis, esquadrias, tacos e assoalhos promoveu Orleans nas praças consumidoras de todo o sul
catarinense e até mesmo em Porto Alegre. Um período áureo das fecularias e engenhos de farinha de
mandioca também liderou a economia no município, mas a insegurança do comércio exportador
ocasionou sérios prejuízos para os produtores e até mesmo aos intermediários compradores.
Felizmente, graças a visão moderna de alguns empresários, as atividades industriais foram
direcionadas a novos e importantes gêneros de indústria, principalmente, o de embalagens plásticas,
molduras, implementos agrícolas e carrocerias, além de grande produção de madeira beneficiada.
São mais de 100 indústrias, entre médias e grandes, exportando seus produtos para todo o
território brasileiro e já se preparando para o Mercosul. Boa parte da mão de obra ocupada vem dos
municípios vizinhos, tornando-se um polo industrial de grande expressão no sul catarinense.
1.8.3.2 Comércio
Há bem pouco tempo, as famosas casas de fazendas, armarinhos, armazéns de secos e
molhados resolviam o problema de abastecimento da população: a carne era fornecida pelos açougues
e os pães e bolachas pelas padarias. O sistema foi se transformando e, hoje, a parte de alimentação se
concentra nos supermercados que rapidamente dominaram o abastecimento deste e de outros gêneros
à população, nos últimos vinte anos.
Quanto ao vestuário, móveis e eletrodomésticos, um bom número de grandes lojas se
encarregada desta tarefa. As cidades vizinhas também se abastecem deste comércio.
Ainda com relação a móveis e eletrodomésticos, encontram-se instaladas grandes redes de
lojas, com filiais no estado e fora dele.
O mesmo vem ocorrendo com o comércio de materiais de construção cuja rede de lojas
atendem satisfatoriamente o grande número de construções urbanas, atividade econômica em
destaque no Município.
O setor terciário é o que mais cresce no mundo e também no Brasil. Em 2006, respondia por
65,8% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Fazem parte deste setor, o ramo do comércio (varejo e
atacado) e o de prestação de serviços que integra setores como o turismo, os serviços financeiros,
jurídicos, de informática, comunicação, arquitetura, engenharia, auditoria, consultoria, publicidade e
propaganda, seguro, corretagem, transporte e armazenagem, além das atividades públicas e privadas
de defesa, segurança, saúde e educação, entre outros.
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Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) relativos a 2008, o setor de
comércio e serviços brasileiro totalizava 28.477.715 empregos, o equivalente a 72,2% dos empregos
formais do país. Neste ano, as atividades de administração pública, defesa e seguridade social
responderam por 29,3% dos empregos do setor terciário.
Em Santa Catarina, tomando-se por referência dezembro de 2008, o comércio e a prestação
de serviços (excluídas as atividades da administração pública, defesa e seguridade social e as de
organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais) eram responsáveis por 80,2% das
empresas do estado. Estes dois setores respondiam por cerca de 47% dos postos formais de trabalho
de Santa Catarina.
Em Orleans, tomando-se como referência dezembro de 2011, existiam 1.379 empresas
formais, as quais geraram 7.060 postos de trabalho com carteira assinada.
O gráfico a seguir apresenta, em números absolutos, o volume de empresas e empregos no
município no período de 2006 a 2011.
Gráfico 20 - Número de empresas e empregos formais em Orleans, no período de 2006 a 2011

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 2011.
1.8.4 Taxa de Criação de empresas e empregos
No período de 2008 a 2011, a taxa absoluta de criação de empresas no município foi de
8,33% e a de empregos, 20,01%. O comparativo da taxa acumulada de criação de empresas e
empregos no período é apresentado no gráfico a seguir.
Gráfico 21 - Taxa acumulada de criação de empresas e empregos, segundo Orleans, Região Sul,
Santa Catarina e Brasil, no período de 2008 a 2011

Fonte: Resultados elaborados pelo SEBRAE/SC com base em dados do MTE - apoiados na Relação
Anual de Informações Sociais, 2011.
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Tabela 60 – Grupos de atividades econômicas classificadas como setores tradicionais no município em
2010
Grupo de Atividade Econômica
versão CNAE 2.0
GRUP O 222 - Fabricação de pro duto s de
material plástico
GRUP O 493 - Transporte rodoviário de carga
GRUP O 293 - Fabricação de cabines,
carrocerias e reboques para veículos
automotores
GRUP O 478 - Comércio varejista de produtos
novos não especificados anteriormente e de
produto s usados
GRUP O 474 - Comércio varejista de material de
construção
GRUP O 141- Confecção de artigos do vestuário
e acessório
GRUP O 453 - Comércio de peças e acessórios
para veículos automotores
GRUP O 473 - Comércio varejista de
combustíveis para veículos automotores
GRUP O 477 - Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos
médicos, ópticos e ortopédicos
GRUP O 259 - Fabricação de produto s de metal
não especificados anteriormente

QL do
Município em
Relação
a SC

VAF
(Mil R$)
2010

0,43

Número de
empresas

Número
Empregos

VAF

2010

2010

Evolução
2008/2010

87.431,7

30

1.468

0,13

9.525,4

97

0,40

68.149,7

0,06

Empresa

Emprego

23%

7%

2%

299

92%

23%

29%

4

647

233%

-33%

60%

4.733,5

120

215

27%

3%

20%

0,11

3.080,1

61

169

5%

13%

52%

0,04

1.966,6

22

259

45%

16%

13%

0,07

1.992,4

30

91

44%

-12%

6%

0,06

4.558,8

8

65

20%

14%

33%

0,08

2.518,0

29

51

51%

7%

50%

0,20

2.414,1

12

73

675%

...

232%

Fonte: Resultados elaborados pelo SEBRAE/SC com base em dados do MTE - apoiados na Relação
Anual de Informações Sociais, 2010.
Nota: Sinal convencional utilizado:
Dado numérico não disponível.
Tabela 61– Grupos de atividades econômicas classificadas como setores emergentes no município em
2010
Grupo de Atividade Econômica
versão CNAE 2.0
GRUPO 464 - Comércio atacadista de produtos
de consumo não - alimentar
GRUPO 561- Restaurantes e outro s serviço s
de alimentação e bebidas

QL do
Município
Em Relação
a SC

VAF
(Mil R$)

Número de
Empresas

Número
Emprego

VAF

2010

2010

2010

Evolução
2008/2010

0,04

2.947,30

10,00

48,00

0,07

930,99

86,00

106,00

Empresa

Emprego

726%

11%

33%

58%

21%

36%

Fonte: Resultados elaborados pelo SEBRAE/SC com base em dados do MTE - apoiados na Relação
Anual de Informações Sociais, 2010.
Nota: Nem todos os municípios possuíam 10 setores emergentes
Tabela 62 - Número de empresas estabelecidas em Orleans classificadas por porte e participação
relativa, em 2011
Seção de Atividade Econômica, segundo classificação CNAE - versão 2.0
Seção A - Agricultura, Pecuária, Produção Flores tal, Pesca e Aquicultura
Seção B - Indústrias Extrativas
Seção C - Indústrias de Transformação
Seção D - Eletricidade e Gás
Seção E - Água, Es goto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação
Seção F – Construção
Seção G - Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas
Seção H - Transporte, Armazenagem e Correio

Total
30
3
192
1
9
59
518
117

2011
ME
28
3
172
1
7
56
484
112

PE
1
13
2
3
34
5
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Seção I - Alojamento e Alimentação
Seção J - Informação e Comunicação
Seção K - Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados
Seção L - Atividades Imobiliárias
Seção M - Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas
Seção N - Atividades Administrativas e Serviços Complementares
Seção O - Administração Pública, Defesa e Seguridade Social
Seção P – Educação
Seção Q - Saúde Humana e Serviços Sociais
Seção R - Artes, Cultura, Esporte e Recreação
Seção S - Outras Atividades de Serviços
Seção T - Serviços Dom és ticos
Seção U - Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais
Total

84
14
16
11
51
66
4
13
36
18
135
2
1.379

81
12
14
10
49
60
2
12
35
18
133
2
1.291

3
2
2
1
1
6
1
2
76

Fonte: Resultados elaborados pelo SEBRAE/SC com base em dados do MTE - apoiados na Relação
Anual de Informações Sociais, 2011.
Nota: Sinal convencional utilizado:
- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.
Tabela 63- Número de empregos gerados em Orleans, segundo o porte e participação relativa, em
2011
Seção de Atividade Econômica, segundo classificação CNAE - versão 2.0
Seção A - Agricultura, Pecuária, Produção Flores tal, Pesca e Aquicultura
Seção B - Indústrias Extrativas
Seção C - Indústrias de Transformação
Seção D - Eletricidade e Gás
Seção E - Água, Es goto, Atividades de Gestão de Resíduos e Des contam inação
Seção F – Construção
Seção G - Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas
Seção H - Transporte, Armazenagem e Correio
Seção I - Alojamento e Alimentação
Seção J - Informação e Comunicação
Seção K - Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados
Seção L - Atividades Imobiliárias
Seção M - Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas
Seção N - Atividades Administrativas e Serviços Complementares
Seção O - Administração Pública, Defesa e Seguridade Social
Seção P – Educação
Seção Q - Saúde Humana e Serviços Sociais
Seção R - Artes, Cultura, Esporte e Recreação
Seção S - Outras Atividades de Serviços
Seção T - Serviços Dom és ticos
Seção U - Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais
Total

2011
Total ME
PE
156
37
29
27
27
3.086 554
684
60
15
45
179
67
112
1.315 764
551
274
184
90
167
119
48
46
23
23
53
26
27
20
7
13
132
59
23
163
84
79
612
3
10
545
19
117
53
11
11
96
54
42
1
1
7.060 2.107 1.776

Fonte: Resultados elaborados pelo SEBRAE/SC com base em dados do MTE - apoiados na Relação
Anual de Informações Sociais, 2011.
Nota: Sinal convencional utilizado:
- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.
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Quadro 4- Estatística do cadastro de empresas 2012
Número de unidades locais
Pessoas ocupado total
Pessoal ocupado assalariado
Salários e outras remunerações
Salário médio mensal
Número de empresas atuantes

1.017 Unidades
8.481 Pessoas
7.277 Pessoas
133.604 Mil Reais
2,3 Salários mínimos
993 Unidades

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2012.Rio de Janeiro: IBGE, 2014.
Tabela 64- Número de empresas atuantes e suas respectivas unidades locais – Orleans – SC
ANO
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

UNIDADES LOCAIS
1017
950
957
941
921
856
801

EMPRESAS ATUANTES
993
926
938
921
903
Sem dados
Sem dados

Fonte: Cadastro Nacional de empresas (SIDRA – IBGE)
Data de download: 28/05/2014
Cadastro Nacional de Empresas – Informações de Pessoal
URL: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/pesquisas/cempre/default.asp
Tabela 65 -- Empresa e organizações por ramo de atividade Ano 2012
Tipo Atividade
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas
Indústrias de transformação
Transporte, armazenagem e correio
Outras atividades de serviços
Alojamento e alimentação
Atividades administrativas e serviços complementares
Atividades profissionais, científicas e técnicas
Construção
Artes, cultura, esporte e recreação
Saúde humana e serviços sociais
Informação e comunicação
Atividades Imobiliárias
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados
Educação
Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Administração pública, defesa e seguridade social
Indústrias extrativas
Eletricidade e gás
Organismos internacionais e outras instituições extraordinárias

Número de Empresas
383
138
107
85
53
49
29
24
17
13
10
8
7
7
7
5
3
3
0
0

Fonte: Cadastro Nacional de empresas (SIDRA – IBGE)
Data de download: 05/07/2014
Empresas por classificação de atividades e faixa de pessoal
URL: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=p&o=1&i=P&c=993
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Tabela 66 - Empresas e organizações atuantes por número de empregado- Ano 2012
Faixa de Pessoal Ocupado
000 a 004
005 a 009
010 a 019
020 a 029
030 a 049
050 a 099
100 a 249
500 ou mais
250 a 499

Número de Empresas
645
83
75
19
9
8
5
4
0

Fonte: Cadastro Nacional de Empresas (SIDRA – IBGE) Empresas por classificação de atividades e
faixa de pessoas.
1.9 ASPECTOS CULTURAIS
Orleans é multicultural, tem museus, histórias e as paisagens mais belas do mundo. O Museu
ao Ar Livre, as esculturas no paredão do Zé Diabo (artista plástico), a janela furada no Costão da Serra
e o tesouro do Morro da Igreja fazem desta cidade um lugar encantado.
O Museu ao Ar Livre é o único da América Latina. Idealizado em 1974 pelo Pe. João Leonir
Dall’Alba, do Seminário São José, por ocasião da catastrófica enchente de 23 de março daquele ano.
Com sua admirável beleza e forte simbologia, retrata em unidades, caprichosamente preservadas, os
episódios da colonização. Encontram-se instaladas no Museu as seguintes unidades: salão
comunitário, capela, engenho de farinha de mandioca, estrebaria, casa do colono, cantina de vinho,
galpão dos meios de transporte, engenho de açúcar, alambique, olaria, serraria, marcenaria, oficinas
artesanais, atafona para moagem de milho, descascador de arroz, moagem de cereais, ferraria,
monjolo simples e monjolo de quatro pilões. Os engenhos são movidos por rodas d´agua alimentadas
por um belo açude e por tração animal. No processo de construção do museu, esteve sempre presente
a preocupação de respeitar as técnicas construtivas tradicionais.
As esculturas feitas no paredão, na antiga passagem da estrada de ferro margeando o Rio
Tubarão, são muito bonitas. O escultor Zé Diabo gravou na pedra belíssimos painéis representativos de
passagens bíblicas.
1.10 NÍVEIS, ETAPAS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ORLEANS
De acordo com o art. 21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º
9.394/96), organiza a educação escolar em dois níveis: Educação Básica e Ensino Superior. A seguir,
serão analisados os principais indicadores da Educação Básica juntamente com dados referentes a
Educação Superior no município de Orleans.
1.10.1 Etapas da Educação Básica
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) tem passado por inclusões e novas
redações com a finalidade de assegurar o direito à educação para todos. O tempo de duração e a
idade de ingresso em algumas etapas são destaques das alterações ocorridas na Educação Básica
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pelas Leis nº 11.114/2005 e nº 12.796/2013. As modificações ficaram organizadas da seguinte
maneira:
a) Educação Infantil: creche (com crianças de 0 a 3 anos) e pré-escola (com crianças de 4 a
5 anos de idade);
b) Ensino Fundamental: obrigatório a partir dos 6 anos de idade, com duração de 9 anos;
c) Ensino Médio: mínimo de 3 anos de duração.
Outro fator importante é que a educação passa a ser obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos
de idade.
A Resolução CNE/CEB nº 04/2010 traz a correspondência de uma ou mais modalidades de
ensino na Educação Básica, as quais: Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação
Profissional e Tecnológica, Educação do Campo, Educação Indígena, Educação Quilombola e
Educação a Distância. Quanto ao município de Orleans, este não se enquadra nas quatro últimas
modalidades listadas pela Resolução citada.
Considerando todas as etapas e modalidades da Educação Básica, em 2014, Orleans
registrou um total de 4884 matrículas, distribuías em 1761 no ensino da rede municipal, 976 na rede
privada e 2147 na rede estadual, em um total de 30 estabelecimentos de ensino, confome tabela
abaixo:
Tabela 67- Estabelecimentos escolares por dependência administrativa – Orleans – SC -2014
Redes de ensino
Estadual
Municipal
Privada

Nº de estabelecimentos
4
21
5

Fonte: IBGE – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

Dos 21 estabelecimentos de ensino da rede municipal, 07 atendem exclusivamente a
Educação Infantil, 11 atendem a Educação Infantil e Ensino Fundamental, 01 atende apenas o Ensino
Fundamental Anos Iniciais e 02 estabelecimentos atendem a Educação de Jovens e Adultos.
No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é de 94,03%, em 2010. No
mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino
fundamental é de 88,51%; a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo é
de 63,09%; e a proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo é de 58,80%. Entre
1991 e 2010, essas proporções aumentaram, respectivamente, em 57,60 pontos percentuais, 46,33
pontos percentuais, 35,61 pontos percentuais e 42,50 pontos percentuais.
Tabela 68 – Estabelecimentos de ensino, por dependência administrativa, segundo a etapa/modalidade
ministrada, no ano de 2013.
Estabelecimentos de ensino
Educação Infantil
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Fundamental e Médio
Educação Especial
Educação de Jovens e Adultos
Educação Indígena
Educação Superior
Total de estabelecimentos

Total
21
20
4
4
1
50

Dependência administrativa
Municipal
Estadual
Federal
17
18
1
3
2
1
37
5
-

Privada
4
1
1
1
1
8

Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

65

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ORLEANS
2015 - 2025
Tabela 69 - Indicadores da Educação Básica – Orleans/SC – 2009 a 2014
Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Estabelecimentos
35
31
32
32
33
32

Matrículas
5.457
5.353
5.214
4.894
5.226
4.884

Docentes
244
233
245
235
243
247

Turmas
303
291
299
283
293
269

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação
Tabela 70 - Evolução do número de matrículas na Educação Básica, por dependência administrativa –
Orleans/SC
Dependência/Ano
Estadual
Municipal
Privada
Total

2009
2.728
1.792
937
5.457

2010
2.665
1.681
1.006
5.352

2011
2.451
1.759
1.003
5.213

2012
2.347
1.744
803
4.894

2013
2.227
1.816
1.183
5.226

2014
2.147
1.761
976
4.884

Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira / CENSO ESCOLAR
Observa-se na tabela 71 que houve leve diferença entre o número de alunos nas redes de
ensino. Entretanto, observa-se que todas as redes de ensino sofreram uma pequena queda em seu
número de alunos.
1.10.1.1 Educação Infantil
De acordo com a LDB – Lei nº 9.394/96, Art. 29, nos incisos I e II, com alterações dadas pela
Lei nº 12.796/2013 crianças de 0 a 5 anos têm o direito de atendimento em creches e em pré-escolas.
A garantia de vaga para crianças na Educação Infantil é uma dificuldade encontrada em
todos os municípios do país, pois conforme o IBGE, a média nacional de atendimento à população é de
32,31% e mesmo cidades como Florianópolis/SC, que atende 79,99% das crianças de zero a cinco
anos, sofrem com ações judiciais por não conseguirem garantir o acesso a todos.
Entretanto, o Plano Nacional da Educação (PNE) determina que até 2020 sejam atendidas ao
menos 50% das crianças de zero a três anos em todos os municípios. Para isso, é necessário uma
reorganização para o cumprimento efetivo desta lei.
A LDB também prevê a garantia ao acesso para crianças de pré-escola, pois na sua
alteração ficou determinado que até o ano 2016 deve haver total atendimento para elas.
No município de Orleans, desde o ano de 1987, a Educação Infantil faz parte das políticas
públicas buscando oferecer condições favoráveis para o desenvolvimento integral da criança de 0 a 6
anos de idade, sendo regulamentada pela Resolução nº 001/2010 de 07 de dezembro de 2010.
Tabela 71 -Tabela de matrículas na Educação Infantil – Orleans/SC – 2009 a 2014
Dependência/Ano
Municipal
Privada
Total

2009
683
360
1.043

2010
667
379
1.046

2011
658
374
1.032

2012
712
356
1.068

2013
738
312
1.050

2014
765
295
1.060

Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira / CENSO ESCOLAR
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A tabela acima mostra um crescente aumento do número de matrículas na Educação Infantil
na rede municipal nos últimos anos, fator que deve ter influenciado a redução do número de matrículas
na rede privada.
Tabela 72 - Estabelecimentos de Ensino, por dependência administrativa, com atendimento em
Educação Infantil – Orleans/SC – 2014
Dependência Administrativa
Nº de estabelecimentos
Municipal
17
Privada
4
Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira / CENSO ESCOLAR
A oferta de vagas para a Educação Infantil no município atende parcialmente a demanda. De
acordo com a tabela acima, há 21 estabelecimentos escolares, dos quais 14 atendem crianças em
período integral e 7 em período parcial. As crianças de 4 a 5 anos de idade contam com a garantia na
oferta de vagas.
Tabela 73 - Porcentagem de crianças de 4 e 5 anos que frequentam a escola – Taxa de atendimento
(Censo Demográfico)
Ano
Crianças de 4 e 5 anos que frequentam a escola
2010
81,6% 474
Fonte: IBGE/Censo Demográfico / Preparação: Todos pela Educação
De acordo com os indicadores, conclui-se que o atendimento de crianças de 4 a 5 anos
evoluiu significativamente na última década. Baseando-se na informação de que o município tem seu
crescimento sem grande disparidade nos dados demográficos, presume-se que este já universalizou o
atendimento.
Tabela 74 - Porcentagem de crianças de 0 a 3 anos que frequentam a escola - Taxa de atendimento
(Censo Demográfico)
Ano
Crianças de 0 a 3 anos que frequentam a escola
2010
34,3% 359
Fonte: IBGE/Censo Demográfico / Preparação: Todos pela Educação
Tabela 75 - Porcentagem de estabelecimentos de Educação Infantil por Dependência Administrativa –
2009 – 2013
Ano
Pública
Escola
Privada
Escola
2009
81%
17
19%
4
2010
81%
17
19%
4
2011
81%
17
19%
4
2012
81%
17
19%
4
2013
80%
16
20%
4
Fonte: MEC/Inep/Deed/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação
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Tabela 76 - Porcentagem de estabelecimentos de Educação Infantil – modalidade Creche - por
dependência administrativa – 2009 - 2013
Ano
Pública
Escola
Privada
Escola
2009
81%
17
19%
4
2010
78,9%
15
21,1%
4
2011
78,9%
15
21,1%
4
2012
78,9%
15
21,1%
4
2013
78,9%
15
21,1%
4
Fonte: MEC/Inep/Deed/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação
Tabela 77 - Porcentagem de estabelecimentos de Educação Infantil – modalidade Pré-escola - por
dependência administrativa – 2009 - 2013
Ano
Pública
Escola
Privada
Escola
2009
81%
17
19%
4
2010
81%
17
19%
4
2011
85%
17
15%
3
2012
85%
17
15%
3
2013
84,2%
16
15,8%
3
Fonte: MEC/Inep/Deed/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação
De acordo com os indicadores para a Educação Infantil, é possível concluir que o
atendimento de crianças de 0 a 5 anos evoluiu na última década, portanto presume-se que o
atendimento das crianças da Educação Infantil atingirá a meta prevista no Plano Nacional de
Educação.
1.10.1.2 Ensino Fundamental
A lei nº 11.274/2006 determina que a duração da etapa da Educação Básica referente ao
Ensino Fundamental passa a ter duração de 9 anos e amplia a faixa etária recomendada, que é de 6 a
14 anos, distribuídos em anos iniciais (6 a 10 anos) e em anos finais (na faixa etária de 11 a 14 anos).
Conforme a LDB, Artigo 11, inciso V, o Ensino Fundamental é de incumbência prioritária dos
municípios.
Em Orleans, o Ensino Fundamental é ofertado em 11 escolas municipais, 04 escolas
estaduais e 05 escolas privadas, havendo a necessidade de buscar alternativas que diminuam a
redução da evasão escolar, a repetência e a distorção idade-ano conforme tabelas a seguir.
Vale ressaltar que não há retenção dos alunos do 1º para o 2º ano e do 2º para o 3º ano,
etapa primordial da alfabetização, respeitando assim o tempo e o jeito de aprender de cada um, nas
redes públicas de ensino. Ao final do 3º ano, os alunos avançarão ou não para o ano seguinte,
dependendo do desenvolvimento da aprendizagem.
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Tabela 78 - Total de matrículas no Ensino Fundamental de 8 e 9 anos – Orleans/SC – 2009 – 2014
Dependência/Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Estadual
1.845
1.788
1.643
1.617
1.456
1.389
Municipal
827
763
856
834
829
809
Privada
266
265
285
339
360
337
Total
2.938
2.816
2.784
2.790
2.645
2.535
Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira / CENSO ESCOLAR
Tabela 79- Porcentagem de crianças de 6 a 14 anos que frequentam a escola - Taxa de atendimento
(Censo Demográfico)
Ano
Santa Catarina
Orleans
2010
97,8
98, 1 %
Fonte: IBGE/Censo Demográfico / Preparação: Todos Pela Educação
Tabela 80- Número de matrículas - Ensino Fundamental de 8 e 9 anos por dependência administrativa
Ano
Rede de Ensino/Ano
Anos Iniciais
Anos Finais
Total
Estadual
783
1.062
1.845
2009
Municipal
551
276
827
Privada
168
98
266
Estadual
708
1.080
1.788
2010
Municipal
492
271
763
Privada
165
100
265
Estadual
845
798
1.643
2011
Municipal
638
218
856
Privada
181
104
285
Estadual
692
925
1.617
2012
Municipal
629
205
834
Privada
207
132
339
Estadual
638
818
1.456
2013
Municipal
661
168
829
Privada
243
117
360
Estadual
601
788
1.389
2014
Municipal
656
153
809
Privada
242
95
337
Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira / CENSO ESCOLAR
A tabela acima apresenta o número de matrículas de acordo com a dependência
administrativa, distribuída em Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental, e o número de
matrículas o Ensino Fundamental.

69

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ORLEANS
2015 - 2025
Tabela 81- Taxa de rendimento escolar no Ensino Fundamental Anos Iniciais - Orleans – SC – 2009 a
2014
Indicador
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Aprovação
96,6
97,9
96,1
97,5
96,3
Reprovação
3,4
2,1
3,6
2,4
3,5
Abandono
0
0
0,3
0,1
0,2
Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira / CENSO ESCOLAR
De acordo com a Tabela 82, o rendimento escolar nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
tem-se mantido em constante oscilação, sem apresentar grandes alterações, assim como o índice de
reprovação tem permanecido entre 2 e 3 dígitos percentuais. O mesmo não ocorre com o abandono,
que aparece zerado nos dois primeiros anos da pesquisa e retornando seus índices nos três últimos
anos.
Tabela 82 - Taxa de rendimento escolar no Ensino Fundamental Anos Finais - Orleans – SC – 2009 a
2014
Indicador
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Aprovação
93,8%
98,6%
94,7%
87,2%
Reprovação
6,0%
0,9%
3,8%
12,3%
Abandono
0,2%
0,5%
1,5%
0,5%
Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira / CENSO ESCOLAR
A tabela 83 demonstra que o índice de aprovação no ano de 2012 decaiu 3,9% com relação a
2011 e 11,4% no ano de 2013, relacionado ao indicativo de 2012 que obteve taxa de aprovação de
98,6%.
Os índices encontrados na reprovação e no abandono dos estudos pelos alunos levam à
distorção idade-série, ou seja, os estudantes acabam frequentando turmas com colegas de idade
inferior a deles, causando problemas no fluxo escolar.
Tabela 83 - Taxa de aprovação idade-série - Ensino Fundamental de 8 e 9 anos – 2009 a 2014 por
dependência administrativa
Ano/Dependência
Federal
Estadual
Municipal
Privada
2009
92,1%
96,6%
100%
2010
94,3%
97,9%
99,6%
2011
98,3%
96,1%
99,7%
2012
94%
97,5%
99,4%
2013
88,9%
96,3%
98,9%
2014
Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira / CENSO ESCOLA
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Tabela 84 - Taxa de reprovação - Ensino Fundamental de 8 e 9 anos – 2009 a 2014 por dependência
administrativa
Ano/Dependência
Federal
Estadual
Municipal
Privada
2009
7,8%
3,4%
0%
2010
5,6%
2,1%
0,4%
2011
1,3%
3,6%
0,3%
2012
4,8%
2,4%
0,6%
2013
10,7%
3,5%
1,1%
2014
Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira / CENSO ESCOLA
Tabela 85 - Taxa de abandono - Ensino Fundamental de 8 e 9 anos- Anos Finais – 2009 a 2014 por
dependência administrativa
Ano/Dependência
Federal
Estadual
Municipal
Privada
2009
0,1
0
0
2010
0,1
0
0
2011
0,4
0,3
0
2012
1,2
0,1
0
2013
0,4
0,2
2014
Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira / CENSO ESCOLAR
Tabela 86 - Taxa de escolarização líquida no Ensino Fundamental
Anos
7 a 14 anos
Fonte: IBGE - Censo Demográfico de 2010.

Taxa
74.66

A Taxa de escolarização líquida é a relação entre a matrícula na faixa etária adequada à
etapa de ensino e a população desta faixa da idade. Mostra se o município está atendendo a
população em idade adequada na etapa de ensino correspondente.
Tabela 87 - Taxa de distorção idade-série - Ensino Fundamental de 8 e 9 anos.
Ano/Dependência
Federal
Estadual
Municipal
Privada
2009
15,5
13,8
0,4
2010
14,7
12,7
0,4
2011
15,4
12
0,7
2012
12,7
10,5
0,6
2013
12,6
9,6
0,6
2014
19,2
9,4
1,5
Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira / CENSO ESCOLAR
A rede estadual de ensino ofereceu no ano de 2013 uma turma de correção de fluxo com o
intuito de corrigir as distorções idade-série.
71

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ORLEANS
2015 - 2025
1.10.1.3 Ensino Médio
O Ensino Médio é a última etapa da Educação Básica. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases
(LDB 9394/96), Artigo 10, Inciso VI, os Estados são responsáveis por, progressivamente tornar o
Ensino Médio obrigatório, sendo que para isso devem aumentar o número de vagas disponíveis, de
forma a atender a todos os concluintes do Ensino Fundamental, conforme estabelece o Plano Nacional
de Educação (PNE), sancionado em 2014 e que estabeleceu metas a serem alcançadas em um prazo
de 10 anos.
No Brasil, o Ensino Médio tem a duração mínima de 3 anos, e apenas um terço dos jovens de
15 a 17 anos consegue chegar finalizá-lo. Outra parte está na escola, porém ainda retida no Ensino
Fundamental e outros buscam o mercado de trabalho. Isso faz com que a taxa bruta de matrícula no
Ensino Médio seja de pouco mais de 50% enquanto no Ensino Fundamental é superior a 95% na faixa
de 7 a 14 anos fato que fez com que esta modalidade ensino definitivamente deixasse de ser um
segmento de exclusão no país, deslocando a rachadura social para o Ensino Médio.
No município de Orleans, o atendimento ao Ensino Médio é realizado por 03 escolas Públicas
e 02 Privadas, todas localizadas na zona urbana
Tabela 88 - Porcentagem de jovens de 15 a 17 anos que frequentam a escola - Taxa de atendimento
(Censo demográfico)
Ano
Santa Catarina
Orleans
2010
80,2%
77,88% (874)
Fonte: IBGE/Censo Demográfico / Preparação: Todos Pela Educação
Tabela 89 - Taxa de escolarização líquida no Ensino Médio
Anos
15 a 17 anos
Fonte: IBGE - Censo Demográfico de 2010.

Taxa
43,15

A Taxa de escolarização líquida é a relação entre a matrícula na faixa etária adequada à
etapa de ensino e a população desta faixa da idade. Mostra se o município está atendendo a
população em idade adequada na etapa de ensino correspondente.
Tabela 90 - Número de matrículas - Ensino Médio por dependência administrativa – 2009 a 2014.
Ano/Dependência
Federal
Estadual
Municipal
Privada
Total
2009
733
53
786
2010
738
50
788
2011
739
59
798
2012
666
87
753
2013
709
77
786
2014
725
67
792
Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira / CENSO ESCOLAR
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Tabela 91 - Taxa de rendimento escolar no Ensino Médio - Orleans – SC – 2009 a 2013
Rendimento
2009
2010
2011
2012
2013
Aprovação
91,6
87,8
96,9
92,5
82,5
Reprovação
6,8
4,5
1,5
3,7
15,6
Abandono
1,6
7,7
1,6
3,8
1,9
Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira / CENSO ESCOLAR
Tabela 92 - Taxa de abandono - Ensino Médio - Orleans/SC – 2009 a 2014 por dependência
administrativa
Ano/Dependência
Federal
Estadual
Municipal
Privada
2009
1,7
0
2010
8,3
0
2011
1,7
0
2012
4,3
0
2013
2,1
0
Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira / CENSO ESCOLAR
Tabela 93 - Taxa de distorção idade-série - Ensino Médio - Orleans/SC – 2009 a 2014 por dependência
administrativa
Ano/Dependência
Federal
Estadual
Municipal
Privada
2009
11,1
0
2010
10
0
2011
10,6
0
2012
9,4
0
2013
9,1
1,3
2014
12,2
1,5
Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira / CENSO ESCOLAR
1.10.2 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica(Ideb)
Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a
qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. É calculado a partir
de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação, reprovação e abandono) e as médias
de desempenho obtidas pela Prova Brasil e ANA.
A prova Brasil foi criada em 2005, mas teve sua primeira aplicação realizada em 2007. Desde
então é realizada a cada dois anos pelo Ministério da Educação (MEC). É aplicada em alunos do 5º e
9º anos do Ensino Fundamental que respondem a itens (questões) de Língua Portuguesa, com foco em
leitura, e Matemática, com foco na resolução de problemas e para os alunos do 3º ano do Ensino
Fundamental das escolas públicas urbanas e rurais, que tenham pelo menos 20 alunos por série. Neste
caso, o objetivo principal é de avaliar os níveis de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa,
alfabetização, Matemática e as condições de oferta do Ciclo de Alfabetização das redes públicas,
avaliados pela Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) incorporada ao Sistema de Avaliação da
Educação Básica (SAEB) em junho/2013.
A cada dois anos, o índice é medido em escolas públicas e tem a variação em uma escala de
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zero a dez. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino,
com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022.
Tabela 94 - IDEB – Dependência administrativa municipal/estadual
IDEB Observado
Meta Projetada
Etapa/Ano
2007
2009
2011
2013
2007
2009
20011
E.F- A. Iniciais
4,4/4,9 4,9/5,2 5,0/5,9 6,0/5,9 4,6/4,6 4,9/4,9 5,3/5,3
E.F- A. Finais
3,7/4,5 5,4/4,6 4,7/5,0 4,2/4,1
.../4,3
3,8/4,4 4,0/4,7
Ensino Médio
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP -2014
Tabela 95 - IDEB – Nível regional - Santa Catarina
IDEB Observado
Meta Projetada
Etapa/Ano
2007
2009
2011
2013
2007
2009
20011
E.F- A. Iniciais
4,9
5,2
5,8
6,0
4,5
4,8
5,2
E.F- A. Finais
4,3
4,5
4,9
4,5
4,3
45
4,7
Ensino Médio
4,0
4,1
4,3
4,0
3,8
3,9
4,1
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP -2014

2013
5,5/5,6
4,3/5,1

2013
5,5
5,1
4,4

1.10.3 Modalidades da Educação Básica
1.10.3.1 Educação Profissional e Tecnológica
De acordo com o Artigo 39 da Lei de Diretrizes e Bases, redação dada pela Lei nº
11.741/2008, a Educação Profissional e Tecnológica está integrada nos diferentes níveis e
modalidades de educação.
A Resolução CNE/CEB nº 04/2010 traz que a Educação Profissional e Tecnológica articulase com o ensino regular e outras modalidades educacionais, tais como: Educação de Jovens e Adultos
(EJA), Educação Especial e Educação a Distância.
A modalidade de Educação Profissional e Tecnológica no município de Orleans é oferecida
na Associação Beneficente de Indústria Carbonífera de Santa Catarina (SATC) e pelo Centro
Universitário Barriga Verde (UNIBAVE).
Tabela 96– Matrícula na Educação Profissional
Ano/Dependência
Federal
Estadual
Municipal
Privada
2009
0
0
0
0
2010
0
0
0
0
2011
0
0
0
0
2012
0
0
0
0
2013
0
0
0
0
2014
0
0
0
54
Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira / CENSO ESCOLAR
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1.10.3.2 Educação de Jovens e Adultos
A LDB regulamenta como modalidade da Educação Básica a Educação de Jovens e Adultos
(EJA). Os artigos 37 e 38 desta lei trazem que a EJA é destinada àqueles que não tiveram acesso ou
continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade própria e seus sistemas de ensino
propõem a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter
regular. Também estabelece a idade mínima de 15 anos e 18 anos para o ingresso no Ensino
Fundamental e no Ensino Médio, respectivamente, e para a realização de exames de certificação.
Vários fatores que permeiam a sociedade e em especial aqueles relacionados à economia
contribuem para o abandono escolar. Segundo o Censo de 2010, existem aproximadamente 14
milhões de brasileiros com mais de 15 anos que, se autodeclaram analfabetos com escolaridade baixa
ou de qualidade insuficiente. A tabela a seguir apresenta os índices da população alfabetizada e não
alfabetizada por sexo, zona urbana e rural e o comparativo entre as taxas municipais e nacionais.
Tabela 97 – População acima de 15 anos alfabetizada e não alfabetizada – Orleans 2001 a 2010
População
Taxa de
Tx Analfabestismo
Tx Analfabetismo
21.393
hab.
Analfabetismo
por
sexo
urbana e rural
Ano
Alfab
Analf.
Mun.
Nac.
Masc.
Fem.
Urbana
Rural
1991 12.080
1.354
10,08%
19,39%
8,49%
11,70%
8,00%
11,71%
2000 13.510
856
5,9%
12,84%
5,56%
6,36%
8,05%
4,74%
2010 16.168
658
3,91%
9,37%
3,86%
3,96%
2,66%
7,82%
Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS/ Dados dos municípios
O Segmento de Ensino da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no município de Orleans,
modalidade presencial, iniciou o atendimento no ano de 1992. No ano de 1999 a Rede Estadual
passou a oferecer a EJA na modalidade semipresencial para o Ensino Fundamental e Ensino Médio. A
partir de 2008, a EJA Ensino Fundamental modalidade semipresencial passou para a rede municipal,
permanecendo apenas o Ensino Médio com a rede estadual de ensino.
Em 2013, o município contou com 133 alunos matriculados nessa modalidade, em 02 escolas
localizadas na zona urbana. No ano de 2014 a EJA municipal atendeu a 161 alunos.
O Ensino Médio na modalidade semipresencial é oferecido por meio de convênio anual
celebrado entre o município de Orleans e a Secretaria de Estado da Educação, a qual disponibiliza os
profissionais e o material didático pedagógico, cabendo ao Município a disponibilidade do local, de
coordenador e demais despesas de manutenção. Nesta modalidade, no ano de 2014 foram atendidos
38 alunos.
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Tabela 98 - Número de matrículas – Educação de Jovens e Adultos – Semipresencial e Presencial
Ano

2009

2010

2011

2012

2013

Rede de
Ensino/Modalidade

Estadual
Municipal
Privada
Estadual
Municipal
Privada
Estadual
Municipal
Privada
Estadual
Municipal
Privada
Estadual
Municipal
Privada

Ensino Fundamental
Semipresencial Presencial

133
129
117
86
-

182
158
162
105
12
47
19

Ensino Médio
SemipreSencial Presencial

125
183
163
48
40
87
127

145
93
130
79
58
66
78
9
86
-

Total
Semipresencial Presencial

258
312
280
48
40
173
127

145
275
130
237
58
228
183
12
9
133
19

Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira / CENSO ESCOLAR
1.10.3.3 Educação Especial/Inclusiva
A Educação Especial é uma modalidade de Ensino que permeia todas as esferas
educacionais, promovendo a todos os educandos, em qualquer que seja o nível de Educação e Ensino,
o acesso ao conhecimento.
No município de Orleans a Educação Especial abrange as modalidades de: atendimento as
pessoas com deficiência mental e múltipla, transtorno global do desenvolvimento, deficiente físico,
auditivo, visual e surdo cegueira, sendo esses atendidos pela Escola Especial Lar da Esperança –
APAE Orleans, ADORE, NAPPB, salas de Atendimento Educacional Especializado - AEE do Município
e do Estado.
A “Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva” teve seu
documento orientador publicado em janeiro do ano 2008, o qual manteve alguns serviços que já eram
realizados e inovou instituindo outras diretrizes, dentre os quais:

Público: estudantes com diagnóstico de deficiência intelectual e múltipla, transtorno
global do desenvolvimento, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e altas
habilidades/Superdotação;
O atendimento a este público no município é disponibilizado em escolas regulares e na
Escola Especial Lar da Esperança - APAE Orleans.

Centros de atendimento: transformação das escolas especiais mantidas pelas
Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAES), em Centros de Atendimento Educacional
Especializados em Educação Especial (CAESPs), o que permite a estas instâncias oferecer serviços
educacionais, de saúde e assistência social;
O município de Orleans oferece um centro de atendimento (Escola Especial Lar da
Esperança - APAE).
Atendimento: crianças e adolescentes em idade escolar com severos comprometimentos
mentais podem, dependendo da manifestação de suas famílias, frequentarem exclusivamente
CAESPs.
Há também no município alunos que, devido à complexidade de sua deficiência, frequentam
exclusivamente a Escola Especial Lar da Esperança - APAE.

Serviços: Serviço de Atendimento Educacional Especializado (SAEDE), com caráter
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complementar ou suplementar disponibilizado nas suas especificidades;
No contra turno, as crianças que necessitam do SAEDE/DM são atendidas na Escola
Especial Lar da Esperança APAE.

Atendimento em Classe: profissionais da educação especial atendem
concomitantemente a frequência do estudante na rede regular de ensino (segundo professor de turma,
professor intérprete, instrutor de Libras, professor guia-intérprete, professor bilíngue e segundo
professor bilíngue).
A rede estadual de ensino no município de Orleans oferece segundo professor em classe e
atende alunos com deficiência auditiva (DA), cegos e de baixa visão. Já a rede municipal trabalha com
cuidador em sala de aula e, em horários alternados ao ensino regular, faz atendimento em salas
multifuncionais, por profissionais pedagogo e psicopedagogo. Além dos serviços das salas
multifuncionais, estes estudantes passam por atendimento psicológico.
O Município dispõe de um Núcleo de Apoio Pedagógico e Produção Braille - NAPPB,
implantado em 2 de setembro de 2002. Atualmente produz livros impressos em Braille e livros Digitais
para dez (10) alunos, matriculados no Ensino Fundamental e Médio das Gerências Regionais de
Educação de Laguna, Araranguá, Criciúma e Braço do Norte, pelas quais é responsável, oportunizando
às pessoas cegas e as de visão subnormal o acesso ao conteúdo programático desenvolvido na escola
de ensino regular, bem como acesso a literatura, a pesquisa e a cultura por meio da utilização de
equipamentos de moderna tecnologia e da impressão de livros Braille.
Os educandos com diagnósticos de deficiência, passam por profissionais de áreas
específicas, fonoaudiologia, psicologia, terapeuta ocupacional, fisioterapia, assistência social,
neurologia e psiquiatria.
A partir dos diagnósticos, os estudantes recebem acompanhamento. Entretanto, quando se
trata do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade/Impulsividade (TDAH), apenas psicólogos
fazem atendimento, uma vez que este público não é informado no censo escolar.
No que se refere à matrícula na Educação Especial, segundo dados do Educacenso (2014)
foi de 15 alunos na rede privada,19 alunos na rede estadual e 41 alunos na rede municipal.
Tabela 99 - Total de escolas de Educação Básica com acessibilidade
Escola /Ano
2009 2010 2011 2012 2013
Escolas com dependências acessíveis aos portadores de
4
6
7
8
deficiência
Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de deficiência
4
6
7
7
Fonte: Censo Escolar/INEP
Conforme visto na tabela acima, a acessibilidade arquitetônica precisa ser adequada para o
atendimento às pessoas com deficiência. Além disso, o transporte escolar, o mobiliário, a comunicação
e a formação dos professores devem ser implementados nas políticas públicas para que se tenha êxito
nos resultados da meta 4 do Plano Nacional da Educação.
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Tabela 100 - Número de matrículas – Educação Especial – Educação Infantil
Ano
2009

2010

2011

2012

2013

Rede de Ensino/
Modalidade
Estadual
Municipal
Privada
Estadual
Municipal
Privada
Estadual
Municipal
Privada
Estadual
Municipal
Privada
Estadual
Municipal
Privada

Educação Infantil
Creche
Pré-Escola
1
2
4
1
2
3
1
3
6
1
4
9
6

Ensino Fundamental
Anos Iniciais
Anos Finais
3
2
1
5
2
5
2
5
3
5
11
3
2
10
9
4
3
6
19
5
-

Ensino
Médio
2
3
4
4
-

Total
6
6
9
13
11
15
5
16
14
9
13
29
15

Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira / CENSO ESCOLAR
Tabela 101 - Número de matrículas – Educação Especial (EJA)
Ano
2009

2010

2011

2012

2013

Rede de Ensino/Modalidade
Estadual
Municipal
Privada
Estadual
Municipal
Privada
Estadual
Municipal
Privada
Estadual
Municipal
Privada
Estadual
Municipal
Privada

EJA Fundamental
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0

EJA Médio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0

Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira / CENSO ESCOLAR
1.10.3.3.1 Salas de recursos multifuncionais
As salas de recursos multifuncionais tem como função disponibilizar recursos e serviços,
realizar o Atendimento Educacional Especializado (AEE) de forma complementar ou suplementar à
formação dos alunos inclusos, público alvo da Educação Especial, em todos os níveis, etapas e
modalidades de ensino, de acordo com o art. 1º do Decreto nº 6,571/2008. São atendidos alunos com
deficiência (natureza física, mental, intelectual ou sensorial), alunos com transtornos globais do
desenvolvimento (como autismo, síndrome do espectro autismo e psicose infantil. (MEC/SEESP,2008)
78

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ORLEANS
2015 - 2025
e alunos com altas habilidades/superdotação).
As salas de recursos multifuncionais são espaços localizados nas escolas públicas onde se
realiza o atendimento educacional especializado para alunos com necessidades educacionais
especiais, por meio do desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, centradas em um novo fazer
pedagógico que favoreça a construção de conhecimentos pelos alunos, subsidiando-os para que
desenvolvam o currículo e participem da vida escolar.
As salas possuem mobiliário, materiais didáticos e pedagógicos, recursos de acessibilidade e
equipamentos específicos para o atendimento dos alunos que são público alvo da Educação Especial e
que necessitam do AEE no contraturno escolar.
A organização e a administração deste espaço são de responsabilidade da gestão escolar e o
professor que atua neste serviço educacional deve ter formação para o exercício do magistério de nível
básico e conhecimentos específicos de Educação Especial, adquiridos em cursos de aperfeiçoamento
e de especialização.

Tabela 102 - Número de salas de recursos multifuncionais na rede pública de Orleans
Sala /Ano
2009
2010
2011
2012
Sala de Recurso Multifuncional
1
3
3
Fonte: Censo Escolar/INEP 2013. Organizado por Meritt.

2013
4

1.10.4 Educação em tempo integral
A LDB em seu Artigo 34 dá ênfase à Educação em tempo integral, afirmando que a jornada
escolar no Ensino Fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula,
ampliando progressivamente o período de permanência na escola. Em seu parágrafo segundo traz que
este ensino progressivo será em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino.
A Constituição Federal de 1988 em seus artigos 205, 206 e 227 também assegura a
Educação em Tempo Integral, além do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na Lei nº
8.069/90.
Ainda, conforme o Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, em seu artigo 4º, a
Educação Básica em tempo integral é considerada como “a jornada escolar com duração igual ou
superior a sete horas diárias, durante todo o período letivo, compreendendo o tempo total que um
mesmo aluno permanece na escola ou em atividades escolares.”
No município de Orleans, o atendimento na educação integral acontece somente na
educação infantil. A rede pública municipal atende 544 crianças conforme a tabela abaixo. Já a rede
particular atende 130 crianças em período integral.
Tabela 103 - Porcentagem de matrículas em tempo integral na Educação Básica
Ano
Pública
Privada
2011
8,6% 336
23,5% 169
2012
11,4% 439
22,1% 173
2013
13,7% 518
18,5% 139
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

Todas as redes
10,9% 505
13,2% 612
14,5% 657
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Tabela 104 - Média de horas-aula diária por etapa na Educação Básica
Ensino Fundamental
Ano
Creche
Pré-Escola
Anos Iniciais
Anos Finais
2010
8,9
5,4
4
4
2011
8,9
5,6
4
4
2012
9,5
6,3
4
4
2013
8,9
7,7
4
4
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

Ensino Médio
3,9
3,9
3,9
3,9

A rede municipal de ensino oferece atendimento no contraturno escolar no Centro Rui
Pfützenreuter para 80 alunos que frequentam os Anos Iniciais do Ensino Fundamental e os primeiros
nos do Ensino Fundamental Final, matriculados nas escolas da rede pública, para aqueles que se
encontram em situação de risco e com dificuldades de aprendizagem.
1.10.5 Profissionais da educação
A Lei de Diretrizes e Bases (LDB), no seu Título VI, artigos 61 a 67, traz que a valorização
dos profissionais da educação é sinalizada pela progressiva elevação dos níveis de formação inicial e
formação continuada.
Do mesmo modo, o artigo 206 da Constituição Federal de 1988, em seu inciso V, na redação
dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006, assegura que a valorização dos profissionais da
educação escolar é garantida nas redes públicas em forma de lei, planos de carreira e com ingresso
exclusivamente por concurso público de provas e títulos.
Já no ano 2008 a Lei nº 11.738/2008 instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os
profissionais do magistério público da Educação Básica com o objetivo de propiciar maior isonomia
profissional no país.
Em se tratando do município de Orleans, ressalta-se que cumpre o piso salarial nacional do
Magistério, de acordo com a Lei nº 11.738/2008. E, a valorização dos profissionais da educação do
município, em consonância com as diretrizes e legislações nacionais, está descrita na Lei
Complementar nº 2.076, de 24/05/2007, que dispõe sobre os profissionais da Educação, institui o plano
de cargos, carreira e remuneração do Magistério Público Municipal e dá outras providências.
Tabela 105 - Professores que atuam na Educação Básica por escolaridade
Ensino
Ensino Médio –
Ensino Médio
Fundamental
Normal/Magistério
Ano
Perc.
Qtidade
Perc.
Qtidade
Perc. Qtidade
2009 0,8%
2
7,4%
18
14,3%
18
2010 0,9%
2
6,4%
15
17,6%
41
2011 0,4%
1
4,5%
11
13,9%
34
2012 0,4%
1
2,6%
6
17,4%
41
2013
0%
0
2,5%
6
14,8%
36
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

Ensino Superior
Perc. Qtidade
77,5%
189
75,1%
175
81,2%
199
79,6%
187
82,7%
201
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Tabela 106 - Porcentagem de professores da Educação Básica com curso superior por rede de ensino
Com superior
Com licenciatura
Sem licenciatura
Ano
Público
Privada
Público
Privada
Público
Privado
2009
83,9% 172
64,7% 44
74,1% 152
58,8% 40
9,8% 20
5,9% 4
2010
80,8% 160
67,7% 44
73,2% 145
61,5% 40
7,6% 15
6,2% 4
2011
87,4% 180
71,4% 50
71,8% 148
55,7% 39
15,5% 32 15,7% 11
2012
82,4% 169
73,9% 51
67,8% 139
62,3% 43
14,6% 30
11,6% 8
2013
87,2% 184
75,7% 56
73,5% 155
66,2% 49
13,7% 29
9,5% 7
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação
Tabela 107 - Porcentagem de professores da Educação Básica com Especialização
Tipo de pós-graduação
Ano
Total do Indicador
Especialização
Mestrado
Doutorado
2009
42,7% 112
0,8% 2
0,4 % 1
43,9% 115
2010
40,6 % 102
0,4% 1
0,4% 1
41,4% 104
2011
57,2% 151
0,4% 1
0%
57,6% 152
2012
53,8% 142
1,1% 3
0,8% 2
54,9% 145
2013
53,4% 148
1,4% 2
0,7% 2
54,5% 151
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação
Tabela 108 - Porcentagem de professores da Educação Básica com Especialização por etapa de
ensino
Ens.Fundamental
Ens.Fundamental
Ano
Ed. Infantil
Ensino Médio
Anos Iniciais
Anos Finais
2009
33,3% 26
51,1% 47
53,1% 52
55,6% 30
2010
31% 22
50% 43
43,9% 43
48,3% 29
2011
54,7% 47
60,2% 59
62,4% 58
61% 36
2012
46,5% 40
50% 47
66% 68
65,6% 40
2013
52,4% 44
50,5% 54
66,3% 69
66,1% 39
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação
De acordo com as tabelas acima, é possível observar que os docentes ao longo dos anos
buscaram a formação em nível superior, bem como a formação em nível de pós-graduação.
Sabendo da importância da formação continuada para o aprimoramento da prática em sala
de aula, a Secretaria de Educação do município oportuniza para seus docentes, no decorrer dos anos,
cursos diferenciados durante a Semana Pedagógica no início do ano letivo e a Semana de Formação
no recesso escolar de julho, além de encontros periódicos durante o ano.
O município ainda participa do Programa Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC), programa implantado pelo MEC que oportuniza formação aos professores alfabetizadores do
1º ao 3º ano.
No Ensino Médio, a rede pública estadual participa do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do
Ensino Médio (PNEM). Este pacto, instituído pela Portaria nº 1.140, de 22 de novembro de 2013,
representa a articulação e a coordenação de ações e estratégias entre a União e os governos
estaduais e distrital na formulação e implantação de políticas para elevar o padrão de qualidade do
Ensino Médio brasileiro, em suas diferentes modalidades, orientado pela perspectiva de inclusão de
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todos que a ele tem direito.
A formação continuada de professores do Ensino Médio tem como objetivo promover a
valorização dos professores e coordenadores pedagógicos que atuam neste nível de ensino, em
consonância com a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional e as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio.
A rede Privada segue diretrizes próprias para a formação de seus profissionais.
Todavia, apesar de Orleans oferecer formação continuada e os professores serem
graduados, é necessário reestruturar os estatutos e planos de carreira do município.
Observa-se pelas estatísticas, que há uma redução no número de matrículas para a
Educação Básica, impossibilitando o docente de cumprir sua carga horária de trabalho em apenas um
estabelecimento de ensino, fato que pode ser comprovado com os dados da tabela abaixo.
Tabela 109 - Porcentagem de professores por quantidade de estabelecimentos em que trabalham
Ano
1 Estabelecimento
2 Estabelecimentos
3 Estabelecimentos
2009
61,5% 126
30,7% 63
7,8% 16
2010
58,1% 115
30,3% 60
11,6% 23
2011
64,1% 132
24,3% 50
11,7% 24
2012
65,4 % 134
25,4% 52
9,3% 19
2013
64% 135
19,9% 42
16,1% 34
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação
1.11 ENSINO SUPERIOR
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996), no Artigo 44, enquadra a
Educação Superior com cursos e programas de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnólogo),
pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado), de extensão e cursos sequenciais, com ofertas
em redes de ensino privada e pública, nas modalidades à distância e presencial. A Constituição
Federal de 1988 também estabelece o direito de uma Educação Superior de qualidade.
É de competência da União, podendo ser oferecido por Estados e Municípios, desde que
estes já tenham atendido os níveis pelos quais é responsável em sua totalidade. Cabe a União
autorizar e fiscalizar as instituições privadas de ensino superior.
A Educação Superior é um direito constitucional igualitário que precisa ser desenvolvido e
materializado, superando limites históricos e políticos em todos os aspectos. No Brasil pode-se afirmar
que esse direito ainda é bastante reduzido e não corresponde às demandas necessárias,
principalmente na população de 18 a 24 anos.
Tendo por base dados do INEP-2007, apenas 12,1% desse grupo de 18 a 24 anos, ou seja,
74,1% das matrículas no Ensino Superior estão no setor privado, enquanto 25,9% estão em instituições
públicas, surgindo então alguns desafios para a nação, em especial o da ampliação de vagas. A
Constituição da República, quando adota como princípio a “igualdade” de condições para o acesso e
permanência na escola, nos transporta também para esta garantia ao Ensino Superior.

82

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ORLEANS
2015 - 2025
Tabela 110 - Escolaridade da população de 25 anos ou mais em Orleans/SC – 1991 a 2010
Escolaridade
1991
2000
2010
Médio Completo ou Superior Incompleto
8,9%
13,5%
19%
Superior Completo
4,2%
3,3%
7,3%
Fonte: Pnud, Ipea e FJP
No município de Orleans o Ensino Superior é ofertado pelo Centro Universitário Barriga Verde
(UNIBAVE) que, em sua constituição organizativa, tem, atualmente, dezesseis cursos em
funcionamento: Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia
Ambiental e Sanitária, Engenharia Cerâmica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Farmácia,
Educação Física, Medicina Veterinária, Museologia, Pedagogia, Psicologia e Sistemas de Informação.
Além dos cursos de Graduação, tem ampliado gradativamente a oferta de Cursos de PósGraduação lato sensu, dispondo à população especializações em diversas áreas do conhecimento.
Tabela 111 - Matrículas ativas, canceladas, trancadas e alunos desistentes UNIBAVE – 2009 a 2014
Matrículas
Ano/Semestre
Matrículas canceladas
Matrículas trancadas
Desistentes
ativas
2009/1
1321
1
31
65
2010/1
1443
0
38
82
2011/1
1792
10
57
103
2012/1
2148
4
55
91
2013/1
2292
0
54
127
2014/1
2331
6
55
86
Fonte: Secretaria UNIBAVE
É possível observar que nos últimos cinco anos houve um efetivo aumento no número de
matrículas nos cursos de Ensino Superior oferecidos pelo UNIBAVE. A crescente procura também
deve-se ao fato de que no decorrer deste período, foram abertos no campus de Orleans quatro novos
cursos, o que ampliou significativamente a procura da comunidade em uma formação em nível
superior.
Tabela 112 - Concluintes no Ensino Superior em curso de Graduação – Centro Universitário Barriga
Verde – UNIBAVE
Ano
Concluintes
2009
209
2010
245
2011
289
2012
309
2013
314
Fonte: Censo da Educação Superior/INEP
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Tabela 113 - Funções docentes no Ensino Superior de Orleans – Centro Universitário Barriga Verde UNIBAVE
Ano
Instituições de Ensino Superior
Função(ões) Docente(s)
2009
1
209
2010
1
245
2011
1
289
2012
1
309
2013
1
314
Fonte: Censo da Educação Superior/INEP
Obs.: Vale esclarecer que o número de “docentes” difere do número de “funções docentes” já que o
mesmo docente pode estar vinculado a mais de uma IES e, dessa forma, ocupar mais de uma função
docente.
1.12 GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO
Os artigos 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o 22 do Plano Nacional
de Educação (PNE) indicam que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do
ensino público na Educação Básica obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades escolares
e locais em conselhos escolares.
No município de Orleans, o provimento do cargo para diretor de escola, tanto na rede
estadual como na rede municipal, é realizado por indicação, observando a formação e qualificação
profissional, bem como o cargo de coordenador de Educação Infantil.
A gestão democrática da educação está vinculada aos mecanismos legais e institucionais e à
coordenação de atitudes que propõem a participação social: no planejamento e elaboração de políticas
educacionais; na tomada de decisões; na escolha do uso de recursos e prioridades de aquisição; na
execução das resoluções colegiadas; nos períodos de avaliação da escola e da política educacional.
A existência de órgãos colegiados dentre os quais o Sistema Municipal de Ensino (SME) de
Orleans regulamentado pela Lei nº 1990/2006; o Conselho Municipal de Educação (CME) criado pela
Lei Ordinária nº 1203/1995; do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB
-Lei nº 2580/2014); o Conselho de Alimentação Escolar (CAE), instituído pela Lei Ordinária nº
1203/1995, Fórum Municipal da Educação, criado pelo Decreto nº 3508/2013, como também a
Associação de Pais e Professores (APP) , definida legalmente como entidade civil de direito privado,
sem fins lucrativos, com participação voluntária de seus componentes, possuindo Diretoria e Conselho
Fiscal eleitos por meio de votação direta de seus associados e são regidos por um Estatuto próprio
(escolas públicas da rede estadual e municipal), contribuem com a democratização da gestão
educacional.
Tabela 114 - Existência de instrumentos de Gestão Democrática no Município
Conselho do
Conselho
Conselho Alimentação
Conselho Transporte de
Ano
FUNDEB
Escolar
Escolar
Escolar
2011
Sim
Não
Sim
Não
Fonte: IBGE/Perfil dos Municípios Brasileiros (Munic) / Preparação: Todos Pela Educação
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Tabela 115 - Existência de Conselho Municipal de Educação
Possui Conselho Municipal de
O Conselho Municipal de Educação realizou reunião
Ano
Educação?
nos últimos 12 meses?
2006
2009
Sim
Sim
2011
Sim
Sim
Fonte: IBGE/Perfil dos Municípios Brasileiros (Munic) / Preparação: Todos Pela Educação
Tabela 116 - Caráter do Conselho Municipal de Educação
Ano
Deliberativo
Fiscalizador
Normativo
Consultivo
2006
Sim
Sim
Sim
Sim
2009
Sim
Sim
Sim
Sim
2011
Sim
Sim
Sim
Sim
Fonte: IBGE/Perfil dos Municípios Brasileiros (Munic) / Preparação: Todos Pela Educação
1.13 FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO
A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu Artigo sexto, a educação como um direito
social, sendo que, no caput do artigo 205, destaca que a educação é “direito de todos e dever do
Estado e da família”, devendo visar ao “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
Neste sentido, a Carta Magna determina que a educação seja oferecida em igualdade de
condições para o acesso e a permanência na escola, que seja garantido o padrão de qualidade, a
gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais, a valorização dos profissionais, dentre outros
aspectos relevantes.
De forma a garantir que tais princípios sejam efetivados, ressalta-se o papel de destaque do
financiamento da educação como elemento estruturante para a organização e o funcionamento das
políticas públicas educacionais e para materialização do Sistema Nacional de Educação (SNE). Desta
forma, mesmo que não seja fator suficiente e nem exclusivo, o financiamento apresenta-se como
condição necessária para a universalização do direito à educação pública de qualidade (CONAE 2014).
O documento referência da CONAE 2014 aponta para a necessidade de assegurar a
manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades,
abrangendo desde a Educação Básica ao Ensino Superior, respeitando as suas especificidades. O
cumprimento deste objetivo e, consequentemente, o alcance de metas contidas nos planos
educacionais está diretamente relacionado com a definição de políticas adequadas de investimento,
gestão e recursos, assim como de acompanhamento e controle social.
Em termos de financiamento para a educação, a Constituição Federal (Art. 212) garante
percentuais mínimos da receita resultante de impostos à manutenção e desenvolvimento do ensino,
sendo 18% da receita da União e 25% da receita dos estados, Distrito Federal e municípios, incluindose as transferências ocorridas entre esferas de governo e o salário-educação. A este respeito, torna-se
importante ressaltar que a vinculação de recursos prevista na Constituição Federal não tem atendido às
reais necessidades da educação, dificultando a superação dos problemas evidenciados. Assim sendo,
a sociedade como um todo tem se mobilizado no sentido de elevar os recursos financeiros como
percentual do PIB (CONAE 2014). Uma das propostas defende a ampliação do percentual do PIB
investido em educação até o patamar de 10%, como definição de outras fontes de recursos financeiros,
além dos impostos, para todos os níveis, etapas e modalidades da educação.
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Torna-se importante ressaltar que, no âmbito da Educação Básica, destaca-se o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB) que foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº
11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), que vigorou de
1998 a 2006. O FUNDEB tem vigência prevista de 2007- 2020 e constitui-se em um fundo de caráter
“especial, de natureza contábil e de âmbito estadual (um fundo por estado e Distrito Federal, num total
de vinte e sete fundos), formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e
transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do disposto
no art. 212 da Constituição Federal” (FNDE, 2014). A título de complementação, compõe o FUNDEB
“uma parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor por aluno não
alcançar o mínimo definido nacionalmente. Independentemente da origem, todo o recurso gerado é
redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica” (FNDE, 2014).
Tabela 117 - Percentual de recursos aplicados em educação no período de 2010 a 2014
INDICADOR
Percentual de aplicação das receitas de impostos e transferências
vinculadas à educação em MDE (mínimo de 25% para estados, DF e
municípios)
Percentual de aplicação do FUNDEF ou FUNDEB na remuneração dos
profissionais do magistério (mínimo de 60%)
Percentual de aplicação do FUNDEF ou FUNDEB em despesas com
MDE, que não remuneração do magistério (máximo de 40%)
Percentual das receitas do FUNDEF ou FUNDEB não aplicadas no
exercício (máximo de 5%)

2010

2011

ANOS
2012

2013

2014

28,63%

27,66%

29,65%

29,68%

30,59%

85,60%

95,29%

97,49%

96,12%

93,68%

13,44%

1,90 %

2,29%

2,19%

1,52%

0,96%

2,80%

0,21%

1,69%

4,80%

Fonte: SIOPE-Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação.
Tabela 118 - Indicadores de recursos aplicados em educação no período de 2010 a 2014
INDICADOR
Percentual dos recursos do FUNDEB aplicados na educação infantil
Percentual dos recursos do FUNDEF ou FUNDEB aplicados no
ensino fundamental
Percentual das despesas com educação infantil em relação à
despesa total com educação
Percentual das despesas com ensino fundamental em relação à
despesa total com educação
Percentual das despesas com ensino médio em relação à despesa
total com educação
Percentual das despesas com educação superior em relação à
despesa total com educação
Percentual das despesas em educação em relação às despesas de
todas as áreas
Percentual das despesas com alimentação escolar em relação à
despesa total com educação
Gasto com material didático por aluno da educação básica
Percentual de despesas correntes em educação em relação à
despesa total em MDE
Percentual de investimentos de capital em educação em relação à
despesa total em MDE

2010
12,65%

2011
35,63%

ANOS
2012
32,90%

86,38%

61,55%

66,86%

62,68%

57,44%

8,85%

32,78%

21,82%

18,26%

26,40%

84,25%

62,11%

71,73%

75,48%

67,40%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,15%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

23,22%

24,89%

22,87%

24,94%

23,11%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

8,47%

51,89%

78,92%

0,00%

0,00%

97,07%

83,99%

97,33%

101,91%

90,28%

4,72%

17,59%

4,58%

0,21%

12,28%

2013
22,77%

2014
21,60%

Fonte: SIOPE-Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação.
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Tabela 119 - Indicadores de despesas educação no período de 2010 a 2014
INDICADOR

2010

2011

ANOS
2012

2013

2014

Percentual das despesas com aposentadorias e
pensões da área educacional em relação às 2,91% 2,45% 2,74% 2,84% 2,81%
despesas totais com MDE
Percentual das despesas com pessoal e encargos
sociais da área educacional em relação à despesa 97,78% 98,68% 98,45% 98,28% 98,54%
total com MDE
Percentual das despesas com professores em
66,57% 41,61% 46,55% 78,87% 68,31%
relação à despesa total com MDE
Percentual das despesas com profissionais não
0,00% 17,87% 22,97% 0,00% 1,49%
docentes em relação à despesa total com MDE
Fonte: SIOPE-Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação.
Tabela 120 - Indicadores de gastos com aluno no período de 2010 a 2014
INDICADOR
Gasto educacional por aluno da educação infantil
Gasto educacional por aluno do ensino fundamental
Gasto educacional por aluno do ensino médio
Gasto educacional por aluno da educação superior
Gasto educacional por aluno da educação de jovens e adultos
Gasto educacional por aluno da educação especial
Gasto educacional por aluno da educação profissional
Gasto educacional por aluno da educação básica
Gasto educacional por aluno
Despesa com professores por aluno da educação básica
Despesas com profissionais não docentes da área educacional
por aluno da educação básica
Percentual de investimento por aluno da educação superior em
relação ao investimento por aluno da educação básica

2010

2011

ANOS
2012

2013

2014

R$ 951,42

R$ 4.725,84

R$ 3.085,60

R$ 2.698,22

R$ 4.459,93

R$ 7.916,13

R$ 6.781,13

R$ 8.535,42

R$ 9.714,15

R$ 10.849,48

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 538,91

R$ 1.729,28

R$ 1.575,31

R$ 1.599,77

R$ 2.165,94

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.439,02

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 4.083,28

R$ 5.30,57

R$ 5.573,05

R$ 5.860,63

R$ 7.464,48

R$ 4.083,28

R$ 5.350,57

R$ 5.573,05

R$ 5.860,63

R$ 7.464,48

R$ 2.864,94

R$ 2.247,16

R$ 2.690,62

R$ 4.767,31

R$ 5.340,95

R$ 0,00

R$ 965,05

R$ 1.327,46

R$ 0,00

R$ 117,16

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Fonte: SIOPE-Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação.
Tabela 121 – Recursos aplicados em educação no período de 2010 a 2014
INDICADOR
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Educação Infantil
Educação de Jovens e Adultos
Educação Especial
Vinculadas a Contribuição Social do
Salário-Educação
Inativos
Total da função educação

2010
6.344.943,53
640.307,62
128.260,16
337.947,74
216.821,65
7.451.459,05

ANOS/DESPESAS
2012
2013
7.379.825,39
7.977.389,28
2.058.737,25
2.141.882,49
289.858,40
351.951,13
493.079,44
359.966,25
497.778,61

2011
5.801.523,03
2.081.882,09
397.734,40
239.186,55
8.641.105,77

284.045,33
10.221.500,48

321.301,38
11.290.302,89

2014
8.834.948,54
20.791,98
3.538.980,03
101.800,00
108.652,00
611.166,59
385.987,64
13.602.326,78

Fonte: SIOPE-Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação
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1.14 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ORLEANS
O Plano Municipal de Educação (PME), mantendo o princípio da participação democrática, é
um documento que prevê a definição de metas e estratégias educacionais de Orleans para a década
2015 a 2025. O seu planejamento, organização e realização de ações integradas, entre os órgãos
governamentais e da sociedade civil, tem como foco a qualidade da Educação Básica, das
modalidades de Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial e do Ensino Superior no
município.
Ressalta-se que, após sua aprovação, o PME responderá às expectativas e especificidades
da educação para atender à comunidade orleanense nos próximos dez anos, de forma articulada com
o PEE e o PNE, e em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº
9394/96, bem como com a Lei Orgânica do município de Orleans. Nesse contexto, faz-se necessário
prever o estabelecimento de mecanismos de acompanhamento e avaliação que possibilitem ao sistema
municipal de educação, composto pela Secretaria Municipal de Educação, pelo Fórum Municipal de
Educação e Conselho Municipal de Educação CME) o cumprimento das metas e estratégias
estabelecidas no período de vigência deste plano.
À Secretaria Municipal de Educação, órgão responsável pela gestão da política pública de
educação, compete cumprir, monitorar e avaliar o cumprimento das metas e estratégias do PME, assim
como garantir o suporte técnico e administrativo para as ações do Fórum Municipal de Educação,
fortalecendo o regime de colaboração.
Ao Conselho Municipal de Educação de Orleans cabe, enquanto órgão normativo do sistema,
acompanhar e avaliar a execução do Plano Municipal de Educação.
Ao Fórum cabe acompanhar e avaliar a implementação do PME, bem como acompanhar,
junto à Câmara de Vereadores, a tramitação de projetos referentes à política municipal de educação,
em especial a do Projeto de Lei do Plano Municipal, definido no artigo 214 da CF, com alterações da
Emenda 59/2009 da Constituição Federal.
1.15 DIRETRIZES DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na
erradicação de todas as formas de discriminação;
IV - melhoria da qualidade da educação;
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em
que se fundamenta a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como
proporção do Produto Interno Bruto (PIB), que assegure atendimento às necessidades de expansão,
com padrão de qualidade e equidade;
IX - valorização dos profissionais da educação;
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à
sustentabilidade socioambiental.
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1.16 METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.16.1 Meta 1 - Educação Infantil
Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 04 (quatro) a
05 (cinco) anos de idade e ampliar a sua oferta em creches de forma a atender, no mínimo, 60%
(sessenta por cento) das crianças de até 03 (três) anos até o final da vigência deste Plano.
1.16.1.1 Estratégias
1.1 Definir, em regime de colaboração entre a União, o Estado e os Municípios, metas de
expansão das respectivas redes públicas de educação infantil, segundo padrão nacional de qualidade,
considerando as peculiaridades locais.
1.2 Garantir que, ao final da vigência deste Plano, seja inferior a 10% (dez por cento) a
diferença entre as taxas de frequência à educação infantil das crianças de até 3 (três) anos oriundas do
quinto de renda familiar per capita mais elevado e as do quinto de renda familiar per capita mais baixa.
1.3 Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por
creche para crianças de até 3 (três) anos de idade, como forma de planejar a oferta e verificar o
atendimento à população.
1.4 Estabelecer, no primeiro ano de vigência do Plano, normas, procedimentos e prazos para
definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por creches.
1.5 Manter e ampliar, em regime de colaboração, programa de construção e reestruturação
de escolas, bem como de aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física
de escolas públicas de Educação Infantil, respeitando, inclusive, as normas de acessibilidade até o final
da vigência deste Plano.
1.6 Implantar, até o segundo ano de vigência do Plano, avaliação da Educação Infantil
articulada entre os setores da educação, a ser realizada a cada 2 (dois) anos, com base em
parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as
condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores
relevantes.
1.7 Articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades
beneficentes de assistência social na área de educação com a expansão da oferta na rede escolar
pública.
1.8 Promover a formação inicial e continuada dos(as) profissionais da Educação Infantil,
garantindo o atendimento por profissionais com formação superior.
1.9 Estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação
para profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas
pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino e aprendizagem
e às teorias educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos.
1.10 Fomentar o atendimento às populações do campo na Educação Infantil por meio do
redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a nucleação de escolas e o
deslocamento de crianças, de forma a atender às especificidades dessas comunidades, garantido
consulta prévia e informada.
1.11 Priorizar o acesso à Educação Infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional
especializado complementar e suplementar aos estudantes com deficiência, transtornos do espectro do
autismo, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e altas habilidades/superdotação,
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assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação especial
nessa etapa da Educação Básica.
1.12 Implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às famílias,
por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no
desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos de idade.
1.13 Preservar as especificidades da Educação Infantil na organização das redes escolares,
garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que atendam a
parâmetros nacionais de qualidade e a articulação com a etapa escolar seguinte.
1.14 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das
crianças na Educação Infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência de renda,
em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à
infância.
1.15 Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à Educação Infantil, em
parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, preservando o direito
de opção da família em relação às crianças de até 3 (três) anos de idade.
1.16. Estabelecer critérios para atendimento em tempo integral na creche, flexibilizando a
permanência da criança nas turmas de acordo com a carga horária de trabalho familiar.
1.16.2 Meta 2 - Ensino Fundamental
Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14
(quatorze) anos de idade e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos estudantes
concluam essa etapa, na idade recomendada, até o último ano de vigência deste Plano.
1.16.2.1 Estratégias
2.1 O Conselho Municipal da Educação, articulado com as demais instâncias educativas
deverá, até o final do 2º (segundo) ano de vigência deste PME, elaborar e encaminhar ao Fórum
Municipal de Educação, precedida de consulta pública, proposta de direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento para os(as) alunos(as) do Ensino Fundamental.
2.2 Pactuar entre a União, o Estado e o Município, no âmbito da instância permanente de que
trata o § 5º do Art. 7º, da Lei no 13.005/2014, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do Ensino Fundamental.
2.3 Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do Ensino
Fundamental para que os mesmos tenham atendimento extraclasse, bem como atendimento para as
crianças com dificuldade de aprendizagem ou distorção idade-série com o apoio de equipe
multidisciplinar, em regime de colaboração entre as unidades de ensino.
2.4 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do
aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem como o
controle das situações de discriminação, preconceito e violência na escola, visando ao estabelecimento
de condições adequadas para o sucesso escolar dos estudantes, em colaboração com as famílias e
com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude.
2.5 Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com
órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude.
2.6 Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a
organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário,
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considerando as especificidades da Educação Especial e das escolas do campo.
2.7 Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho
pedagógico, adequando a realidade local e a identidade cultural.
2.8 Promover a parceria das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de
garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos alunos dentro e fora dos espaços
escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação e difusão cultural.
2.9 Incentivar e ampliar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das
atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias.
2.10 Desenvolver formas alternativas de oferta do Ensino Fundamental, garantida a
qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de caráter
itinerante.
2.11 Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes na participação de
certames e concursos nacionais, estaduais e municipais
2.12 Promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas
escolas, interligando-as a um plano de disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento
esportivo nacional.
2.13 Sugerir a elaboração a médio prazo, de lei municipal que regulamente o transporte
escolar respeitando o zoneamento das duas dependências administrativas (estadual e municipal).
2.14 Garantir o transporte escolar acessível com segurança a todos os alunos das redes
públicas até o final de vigência deste Plano.
2.15 Garantir a oferta da alimentação escolar, com segurança alimentar e nutricional,
preferencialmente com produtos da região.
2.16 Garantir o currículo por meio de práticas pedagógicas que atendam as dificuldades de
aprendizagem voltadas à redução da distorção idade-ano e dos índices de reprovação.
2.17 Estabelecer programas educacionais que, efetivamente, promovam a correção das
distorções idade/ano com qualidade, promovendo ao educando condições de inserção e
acompanhamento nos anos posteriores.
2.18 Definir e garantir padrões de qualidade, em regime de colaboração com os sistemas de
ensino, dando a igualdade de condições para acesso e permanência no Ensino Fundamental.
2.19 Garantir a inclusão de pessoas com deficiência nas instituições escolares do ensino
regular, com adaptação dos meios físicos e capacitação dos recursos humanos, assegurando o
desenvolvimento de seu potencial cognitivo, emocional e social.
2.20 Implementar políticas e programas de educação ambiental e educação no trânsito,
combate e prevenção às drogas e deficiências em parceria com outros órgãos, instituições e redes de
ensino.
2.21 Assegurar que a avaliação dos alunos, a ser realizada pelos professores como parte
integrante da proposta curricular, redimensionadora a ação pedagógica, deva estar em consonância
nos termos das Lei e das Normas Nacionais Vigentes.
2.22 Avaliar, até o 5º (quinto) ano de vigência desse Plano, o dispositivo da Lei
Complementar nº 170/1998, que trata do número de estudantes por turma.
1.16.3 Meta 3 - Ensino Médio
Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17
(dezessete) anos de idade e elevar, até o final do período de vigência deste Plano, a taxa líquida de
matrículas no Ensino Médio para 85% (oitenta e cinco por cento).
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1.16.3.1 Estratégias
3.1 Pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da instância
permanente de que trata o § 5º do art. 7º desta Lei, a implantação dos direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do Ensino Médio.
3.2 Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de garantir
a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos estudantes dentro e fora dos espaços
escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação e difusão cultural e prática
desportiva, integrada ao currículo escolar.
3.3 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do
aproveitamento escolar dos jovens beneficiários de programas de transferência de renda, bem como
dos sujeitos em situações de discriminação, preconceito e violência, práticas irregulares de exploração
do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, buscando a colaboração com as famílias, de forma
intersetorial.
3.4 Promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da
escola, de forma intersetorial com os serviços de assistência social, saúde e proteção à adolescência e
à juventude.
3.5 Ofertar Ensino Médio nos turnos diurno e noturno, bem como a distribuição territorial das
escolas desta modalidade, de forma a atender a toda a demanda, de acordo com as necessidades
específicas dos estudantes.
3.6 Desenvolver formas alternativas de oferta do Ensino Médio, garantindo a qualidade, para
atender aos filhos de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante.
3.7 Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou por quaisquer
formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas à exclusão.
3.8 Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e
científicas.
1.16.4 Meta 4 - Educação Especial
Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade com
deficiência, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao
atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia
de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais e serviços especializados,
públicos ou conveniados, nos termos do Art. 208, inciso III, da Constituição Federal, do Art. 163 da
Constituição Estadual e do Art. 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
aprovada por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008, com status de emenda constitucional, e
promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009, e nos termos do Art. 8º do Decreto nº 7.611/2011, que dispõe
sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências, até o
último dia de vigência desse Plano.
1.16.4.1 Estratégias
4.1 Garantir a oferta da educação inclusiva vedada a exclusão do Ensino Regular sob
alegação de deficiência; promovendo a articulação pedagógica entre os profissionais do ensino regular
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e equipe interdisciplinar e o atendimento educacional especializado.
4.2 Contribuir na contabilização, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), as
matrículas dos estudantes da Educação Regular da rede pública que recebam atendimento
educacional especializado complementar e suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas
na Educação Básica regular, e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, na
Educação especial oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos, conveniadas com o Poder Público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos da
Lei n° 11.494/2007.
4.3 Promover, no prazo de vigência deste Plano, a universalização do atendimento escolar à
demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade com deficiência,
transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade e altas
habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional.
4.4 Implantar, implementar e manter ao longo deste Plano, salas de recursos multifuncionais,
equipe interdisciplinar e fomentar a formação continuada de professores para o Ensino Regular e para
o atendimento educacional especializado nas escolas regulares e nas instituições especializadas
públicas e conveniadas.
4.5 Estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria,
articulados com instituições acadêmicas, conveniados com a Fundação Catarinense de Educação
Especial (FCEE) e integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e
psicologia, para apoiar o trabalho dos professores da Educação Básica com estudantes com
deficiência, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou superdotação.
4.6 Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas
instituições públicas e serviços especializados ou conveniados para garantir o acesso e a permanência
dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou superdotação, por meio da adequação
arquitetônica, da oferta de transporte acessível, da disponibilização de material didático próprio e de
recursos de tecnologia assistiva, da alimentação escolar adequada a necessidade do estudante,
garantindo a segurança alimentar e nutricional, assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as
etapas, níveis e modalidades de ensino, a identificação dos estudantes com altas habilidades ou
superdotação.
4.7 Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais (Libras) como
primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos estudantes
surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas inclusivas, nos termos
do Art. 22 do Decreto nº 5.626/2005, e dos Arts. 24 e 30, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille para cegos e surdocegos.
4.8 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao atendimento
educacional especializado e aos serviços especializados públicos ou conveniadas, bem como da
permanência e do desenvolvimento escolar dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro
autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou
superdotação beneficiários de programas de transferência de renda, juntamente com o combate às
situações de discriminação, preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de condições
adequadas para o sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de
assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude.
4.9 Fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais
didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da
aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos estudantes com deficiência, transtorno
do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade e altas habilidades
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ou superdotação.
4.10 Promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a formulação
de políticas públicas intersetoriais que atendam as especificidades educacionais de estudantes com
deficiência, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou superdotação que requeiram medidas de
atendimento especializado.
4.11 Promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde,
assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, serviços especializados públicos ou
conveniados com o fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do
atendimento escolar na educação de jovens e adultos das pessoas com deficiência, transtorno do
espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou
superdotação com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a assegurar a
atenção integral ao longo da vida.
4.12 Implantar e implementar a ampliação das equipes interdisciplinares para atender à
demanda do processo de escolarização dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista,
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou superdotação,
garantindo a oferta de professores do atendimento educacional especializado, dos serviços
especializados públicos e conveniados, segundo professor de turma, professores de áreas específicas,
tradutores e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdocegos, professores de Libras e
professores bilíngues.
4.13 Garantir indicadores de qualidade e política de avaliação e supervisão para o
funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam atendimento educacional a estudantes
com deficiência, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou superdotação.
4.14 Promover, por iniciativa da Secretaria Municipal da Educação e da Fundação
Catarinense de Educação Especial, junto aos órgãos de pesquisa, demografia e estatística
competentes, a obtenção de informação detalhada sobre o perfil das pessoas com deficiência,
transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade e altas
habilidades ou superdotação de crianças e alunos (as) de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos.
4.15 Garantir a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de formação para
profissionais da educação, inclusive em nível de pós-graduação, observado o disposto no caput do Art.
207 da Constituição Federal, dos referenciais teóricos, das teorias de aprendizagem e dos processos
de ensino-aprendizagem relacionados ao atendimento educacional de estudantes com deficiência,
transtorno do espectro autista, do déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade e altas
habilidades/superdotação.
4.16 Promover parcerias com instituições especializadas, conveniadas com o poder público,
visando à ampliação da oferta de formação continuada e a produção de material didático acessível,
assim como os serviços de acessibilidade necessários ao pleno acesso, participação e aprendizagem
dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de
ensino.
4.17 Garantir que as escolas de Educação Básica promovam espaços para participação das
famílias na elaboração do projeto político pedagógico na perspectiva da educação inclusiva.
4.18 Desenvolver e consolidar políticas de produção e disseminação de materiais
pedagógicos adaptados à educação inclusiva para as bibliotecas da Educação Básica
4.19 Ampliar a oferta do atendimento educacional especializado complementar e suplementar
à escolarização de estudantes da educação especial, matriculados na rede pública de ensino e nos
serviços especializados públicos ou conveniados, a oferta da educação bilíngue libras/língua
portuguesa em contextos educacionais inclusivos e garantia da acessibilidade arquitetônica, nas
comunicações, informações, nos materiais didáticos e nos transportes.
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4.20 Disponibilizar recursos de tecnologia assistiva, serviços de acessibilidade e formação
continuada de professores, para o atendimento educacional especializado complementar nas escolas e
nos serviços especializados públicos ou conveniados.
1.16.5 Meta 5 - Alfabetização e Letramento
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do Ensino
Fundamental.
1.16.5.1 Estratégias
5.1 Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola com qualificação e
valorização dos professores alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a
alfabetização plena de todas as crianças.
5.2 Criar política de alfabetização que garanta a permanência dos professores
alfabetizadores para os três primeiros anos do Ensino Fundamental.
5.3 Instituir instrumentos de avaliação sistêmica, periódica e específica para aferir a
alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular as escolas a criarem os
respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento.
5.4 Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas
inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem
dos estudantes, consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade.
5.5 Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores para a alfabetização
de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas
inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de
formação continuada de professores para a alfabetização.
5.6 Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas
especificidades e garantindo a frequência em sala multifuncional no contraturno.
5.7 Implantar, até o segundo ano de vigência do Plano, programas de incentivo à leitura.
5.8 Assegurar que no bloco alfabetizador a avaliação do aluno tenha um caráter diagnóstico,
processual e contínuo, prevalecendo os aspectos qualitativos.
1.16.6 Meta 6 - Educação Integral
Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas
públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da
Educação Básica.
1.16.6.1 Estratégias
6.1 Promover, com o apoio da União, a oferta de Educação Básica pública em tempo integral,
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por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e
esportivas, de forma que o tempo de permanência dos alunos na escola, ou sob sua responsabilidade,
passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação
progressiva da jornada de professores em uma única escola.
6.2 Instituir, em regime de colaboração com a União, Estados e Municípios, ampliação ou
construção de prédios escolares ou reforma total dos mesmos, para o atendimento adequado em
tempo integral.
6.3 Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de ampliação e
reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios,
inclusive de informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios,
banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de material didático e da formação de
recursos humanos para a educação em tempo integral.
6.4 Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e
esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques,
museus, teatros, cinemas e planetários.
6.5 Estimular a oferta de atividades para a ampliação da jornada escolar dos estudantes
matriculados nas escolas de Educação Básica da rede pública, por parte das entidades privadas de
serviço social vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante e em articulação com a rede
pública de ensino.
6.6 Orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei nº 12.101, de 27 de
novembro de 2009, em atividades de ampliação da jornada escolar de alunos das escolas da rede
pública de Educação Básica, de forma concomitante e em articulação com a rede pública de ensino.
6.7 Garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete)
anos de idade, assegurando atendimento educacional especializado complementar e suplementar
ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas.
6.8 Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos estudantes na escola,
direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades
recreativas, esportivas, culturais e ações de educação nutricional.
6.9 Assegurar alimentação escolar que contemple a necessidade nutricional diária dos
estudantes que permanecem na escola em tempo integral, conforme legislação específica.
6.10 Assegurar que a ampliação da jornada seja feita mediante o desenvolvimento de
atividades como as de acompanhamento e apoio pedagógico, reforço escolar, experimentação e
pesquisa científica, cultura e artes, esporte e lazer, tecnologias da comunicação e informação,
afirmação da cultura dos direitos humanos, preservação do meio ambiente, promoção da saúde, entre
outras, articuladas aos componentes curriculares e áreas de conhecimento, bem como as vivências e
práticas socioculturais.
6.11 Ampliar a frota de veículos para atendimento escolar dos alunos em tempo integral.
1.16.7 Meta 7 - Aprendizado adequado na idade certa
Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria
do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias municipais no IDEB:
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Quadro 5 – IDEB - Plano nacional de educação
PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
IDEB
2015
2017
Anos iniciais do Ensino Fundamental
5,2
5,5
Anos finais do Ensino Fundamental
4,7
5,0
Ensino Médio
4,3
4,7

2019
5,7
5,2
5,0

2021
6,0
5,5
5,2

Quadro 6 - IDEB - Plano estadual de educação
PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
IDEB
2015
2017
Anos iniciais do Ensino Fundamental
5,8
6,0
Anos finais do Ensino Fundamental
5,5
5,7
Ensino Médio
4,7
5,2

2019
6,3
6,0
5,4

2021
6,5
6,2
5,6

Quadro 7 - IDEB - Plano municipal de educação – Rede municipal
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –REDE MUNICIPAL
IDEB
2015
2017
2019
Anos iniciais do Ensino Fundamental
6.0
6,2
6,4
Anos finais do Ensino Fundamental
4,7
4,9
5,2

2021
6,6
5,5

Quadro 8 - IDEB - Plano municipal de educação – Rede pública
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –REDE PÚBLICA
IDEB
2015
2017
2019
Anos iniciais do Ensino Fundamental
6.0
6,2
6,4
Anos finais do Ensino Fundamental
4.7
5,0
5.2

2021
6,6
5.5

1.16.7.1 Estratégias
7.1 Estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para
a Educação Básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem
e desenvolvimento dos estudantes para cada ano do Ensino Fundamental e Médio, respeitando-se a
diversidade estadual, regional e local.
7.2 Assegurar que:
a) no quinto ano de vigência deste Plano, pelo menos, 70% (setenta por cento) dos
estudantes do Ensino Fundamental e Médio, tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em
relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50%
(cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável.
b) no último ano de vigência deste Plano, todos os estudantes do Ensino Fundamental e
Médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% (oitenta por cento), pelo menos, o nível
desejável.
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7.3 Instituir, em colaboração entre a União, o Estado e os Municípios, um conjunto estadual
de indicadores de avaliação institucional com base no perfil do estudante e dos profissionais da
educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas
características da gestão e em outras dimensões relevantes, considerando as especificidades das
modalidades de ensino.
7.4 Induzir processo contínuo de autoavaliação das escolas de Educação Básica, por meio da
constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas,
destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade
educacional, a formação continuada dos profissionais da educação e o aprimoramento da gestão
democrática.
7.5 Formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento às metas de
qualidade estabelecidas para a Educação Básica pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro
voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e profissionais de serviços e
apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão
da infraestrutura física da rede escolar.
7.6 Acompanhar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma a buscar atingir as
metas do Ideb, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a média nacional,
garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, até o último ano de vigência deste
PME, as diferenças entre as médias do índice Estadual, Federal e Municipal.
7.7 Contribuir para a melhoria do desempenho dos estudantes da Educação Básica nas
avaliações da aprendizagem no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA).
7.8 Incentivar o desenvolvimento, selecionar, referendar e divulgar tecnologias educacionais
para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio e incentivar práticas pedagógicas
inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de
métodos e propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos educacionais
abertos, bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem
aplicadas.
7.9 Garantir o transporte gratuito para todos os estudantes na faixa etária da educação
escolar obrigatória, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de
cada situação local.
7.10 Participar do desenvolvimento de pesquisas de modelos alternativos de atendimento
escolar para a população do campo que considerem tanto as especificidades locais quanto as boas
práticas nacionais e internacionais.
7.11 Universalizar, em colaboração com a União, Estado e Município até o quinto ano de
vigência deste Plano, o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e
triplicar, até o final da década, a relação computador/estudante nas escolas da rede pública de
Educação Básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da
comunicação.
7.12 Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais, em regime de colaboração entre
União, Estado e Município, para a utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas
públicas da Educação Básica, criando, inclusive, mecanismos para implementação das condições
necessárias para a universalização das bibliotecas, nas instituições educacionais, com acesso as redes
digitais de computadores, inclusive a internet.
7.13 Aderir, colaborar e participar em regime de colaboração com a União, o Estado e
Município na elaboração dos parâmetros mínimos de qualidade dos serviços Da Educação Básica, a
serem utilizados como referência para infraestrutura das escolas e para recursos pedagógicos, entre
outros insumos relevantes, e como instrumento para adoção de medidas para a melhoria da qualidade
do ensino.
7.14 Informatizar a gestão das escolas públicas e da secretaria de educação, bem como
manter programa de formação continuada para o pessoal técnico.
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7.15 Garantir políticas de prevenção à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de
ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais e de suas causas, como a
violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a
construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade.
7.16 Desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para educação escolar
para as escolas do campo, inclusive para os alunos com deficiência.
7.17 Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, com o propósito de que a educação
seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das
políticas públicas educacionais.
7.18 Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e nacional,
com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura,
possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como condição para a melhoria da
qualidade educacional.
7.19 Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde,
combate e prevenção de drogas e deficiências.
7.20 Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção,
atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos profissionais da
educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional.
7.21 Promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do
Livro e da Leitura, a formação de leitores e a capacitação de professores, bibliotecários e agentes da
comunidade para atuar como mediadores da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes
etapas do desenvolvimento e da aprendizagem.
7.22 Estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no Ideb, de
modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar.
1.16.8 Meta 8 - Escolaridade Média
Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos de idade,
de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, e
dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, igualando a escolaridade média entre negros e não
negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
1.16.8.1 Estratégias:
8.1 Fortalecer os programas de Educação de Jovens e Adultos para os segmentos
populacionais aqui considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-ano, associados
a outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial.
8.2 Promover o envolvimento de órgãos governamentais, de forma intersetorial, na busca
ativa de jovens fora da escola, pertencentes aos segmentos populacionais aqui considerados.
8.3 Garantir acesso gratuito à exames de certificação da conclusão dos ensinos fundamental
e médio.
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1.16.9 Meta 9 - Alfabetização e analfabetismo de jovens e adultos
Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5%
(noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE,
erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo
funcional.
1.16.9.1 Estratégias
9.1 Assegurar a oferta gratuita da Educação de Jovens e Adultos (EJA) a todos os que não
tiveram acesso à Educação Básica na idade própria.
9.2 Realizar diagnóstico dos jovens e adultos com Ensino Fundamental e Médio incompletos,
para identificar a demanda ativa por vagas na Educação de Jovens e Adultos.
9.3 Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade da
escolarização básica.
9.4 Realizar chamadas públicas para a Educação de Jovens e Adultos, utilizando-se dos
meios de comunicação de massa, promovendo busca ativa, em regime de colaboração, entre os entes
federados e em parceria com organizações da sociedade civil.
9.5 Realizar avaliação, por meio de exames específicos, que permitam aferir o grau de
alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 anos de idade.
9.6 Executar ações de atendimento ao estudante da Educação de Jovens e Adultos por meio
de programas suplementares de transporte e alimentação.
9.7 Implementar programas de capacitação tecnológica da população de jovens e adultos,
direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal.
9.8 Garantir o acesso e permanência dos estudantes da EJA às diferentes etapas de
escolaridade.
9.9 Ampliar, produzir e garantir a distribuição de material didático e o desenvolvimento de
metodologias específicas para a EJA.
9.10 Superar desigualdades sociais por meio da EJA assegurando o compromisso com a
formação humana e com acesso à cultura geral.
9.11 Considerar, nas políticas públicas da EJA, as necessidades dos idosos, com vistas à
promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso as tecnologias educacionais e
atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de programas de valorização e
compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão dos temas do
envelhecimento e da velhice nas escolas.
1.16.10 Meta 10 - EJA integrada à educação profissional
Oferecer, no mínimo, 10% (dez por cento) das matrículas da EJA, nos Ensinos Fundamental
e Médio, na forma integrada à educação profissional.
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1.16.10.1 Estratégias
10.1 Manter programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à conclusão do
Ensino Fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da Educação
Básica.
10.2 Expandir as matrículas na EJA, de modo a articular a formação inicial e continuada de
trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do seu nível de escolarização.
10.3 Ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo
nível de escolaridade, por meio do acesso à Educação de Jovens e Adultos articulada à Educação
Profissional.
10.4 Aderir ao programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos voltados à
expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na Educação de Jovens E Adultos
integrada à Educação Profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência.
10.5 Diversificar o currículo da Educação de Jovens e Adultos, articulando a formação básica
e a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, nos
eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o
espaço pedagógico adequando-os às características desses estudantes.
10.6 Fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores articulada
à educação de jovens e adultos, em regime de colaboração e com apoio de entidades privadas de
formação profissional, vinculadas ao sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos de atendimento
à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade.
1.16.11 Meta 11 - Educação Profissional
Triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, assegurando a
qualidade da oferta e, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público.
1.16.11.1 Estratégias
11.1 Expandir a oferta de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, assegurando
padrão de qualidade.
11.2 Estimular a expansão do estágio na Educação Profissional Técnica de Nível Médio e do
Ensino Médio Regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo do
aluno, visando à formação de qualificações próprias da atividade profissional, à contextualização
curricular e ao desenvolvimento da juventude.
11.3 Aderir a programas de reconhecimento de saberes para fins de certificação profissional
em nível técnico nas instituições credenciadas.
11.4 Cooperar na institucionalização de sistema nacional de avaliação da qualidade da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio das redes pública e privada.
11.5 Aderir aos programas de assistência estudantil e mecanismos de mobilidade acadêmica,
visando a garantir as condições necessárias à permanência dos estudantes e à conclusão dos cursos
técnicos de nível médio.
11.6 Adotar políticas afirmativas para reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no
acesso e permanência na Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
11.7 Utilizar os dados do Sistema Nacional de Informação Profissional e as consultas
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promovidas junto a entidades empresariais de trabalhadores para ofertar formação nas instituições
especializadas em educação profissional.
1.16.12 Meta 12 - Educação Superior
Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% (cinquenta por cento) e a
taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos.
1.16.12.1 Estratégias
12.1. Ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil, por meio de parcerias entre
instituições universitárias e o poder público.
12.2 Estimular mecanismos para ocupar as vagas ociosas nos cursos de Ensino Superior em
cada período letivo.
12.3 Incentivar o acesso e permanência do acadêmico no Ensino Superior por meio de
convênios e parcerias entre instituições universitárias e o poder público.
1.16.13 Meta 13 - Qualidade da educação superior
Ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no
conjunto do sistema de Educação Superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no
mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.
1.16.13.1 Estratégias

doutores.

13.1. Estabelecer parcerias entre instituições universitárias para formação de mestres e

13.2 Fomentar medidas para o ingresso e a conclusão de programas de mestrado e
doutorado.
13.3 Criar mecanismos para estimular a permanência de mestres e doutores nas instituições
universitárias do município.
1.16.14 Meta 14 - Pós-Graduação
Criar um programa de mestrado para elevar o número de mestres no contexto municipal.
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1.16.14.1 Estratégias
14.1 Estabelecer parcerias entre instituições universitárias para formação de mestres.
14.2 Criar mecanismos para qualificar a produção dos mestres.
14.3 Estabelecer parcerias para fomentar a publicação em rede.
1.16.15 Meta 15 - Formação de professores e demais profissionais da educação
Garantir que todos os professores da Educação Básica possuam formação específica de
nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atua, até o final de
vigência deste Plano.
1.16.15.1 Estratégias:
15.1 Estabelecer parcerias entre o poder público e as instituições universitárias para
formação dos docentes.
1.16.16 Meta 16 - Formação continuada e pós-graduação de professores e demais profissionais
da educação
Formar 75% (setenta e cinco por cento) dos professores da Educação Básica em nível de
pós-graduação até o último ano de vigência deste Plano, e garantir a todos os profissionais da
Educação Básica, formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextualização do sistema de ensino.
1.16.16.1 Estratégias
16.1 Realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para o
dimensionamento da demanda por formação em cursos de pós-graduação, para fomentar a respectiva
oferta por parte das instituições públicas de Educação Superior, de forma orgânica e articulada às
políticas de formação do Estado e Município.
16.2 Consolidar, colaborativamente, política de formação de professores da Educação
Básica, com base nas diretrizes nacionais, definindo as áreas prioritárias.
16.3 Garantir a participação no Programa de composição de acervo de obras didáticas,
paradidáticas e de literatura, de dicionários, e programa específico de acesso a bens culturais,
incluindo obras e materiais produzidos em Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, a serem
disponibilizados para professores da rede pública de Educação Básica, favorecendo a elaboração do
conhecimento e à valorização da cultura da investigação.
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1.16.17 Meta 17 - Valorização do professor
Valorizar os/as profissionais do Magistério da Rede Pública de Educação Básica, de forma a
equiparar seu rendimento médio ao dos/as demais profissionais com escolaridade equivalente, até o
final do sexto ano de vigência deste PME.
1.16.17.1 Estratégias:
17.1 Manter, por meio dos representantes do Fórum Municipal de Educação, o
acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os profissionais do
magistério público da Educação Básica.
1.16.18 Meta 18 - Plano De Carreira Docente
Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a reestruturação do plano de Carreira para os (as)
profissionais da Educação Básica pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira
dos (as) profissionais da Educação Básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional
profissional, definido em Lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.
1.16.18.1 Estratégias:
18.1 Estabelecer ações especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção e
atendimento à saúde e integridade física, mental e emocional dos profissionais da educação, como
condição para a melhoria da qualidade educacional.
18.2 Estruturar as redes públicas de Educação Básica de modo que, até o início do terceiro
ano de vigência deste PME, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais do
magistério e 50% (cinquenta por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais da educação não
docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes
escolares a que se encontrem vinculados.
18.3 Assegurar a realização periódica de concurso público para provimento de vagas,
comprovadamente, excedentes e permanentes.
18.4 Implementar, nas redes públicas de Educação Básica, acompanhamento dos/as
profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de fundamentar,
com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer,
durante esse período, curso de aprofundamento de estudos na área de atuação do/a professor/a, com
destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina.
18.5 Atualizar o plano de carreira, em acordo com as diretrizes definidas na base nacional
comum de valorização dos profissionais da educação.
18.6 Assegurar que o repasse de transferências federais voluntárias para o Município, na
área da Educação, não seja utilizado para outros fins.
18.7 Estimular a existência de Comissão Permanente de Profissionais da Educação do
sistema municipal de ensino, para subsidiar os órgãos competentes na revisão, reestruturação e
implementação do plano de carreira.
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18.8 Assegurar, na forma da lei, recursos financeiros para valorização dos profissionais da
educação da rede pública.
1.16.19 Meta 19 - Gestão Democrática
Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para efetivação da gestão democrática da
rede pública municipal de ensino, associada a critérios técnicos de desempenho e consulta pública à
comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas municipais, prevendo recursos e apoio técnico do
Município para tanto.
1.16.19.1 Estratégias
19.1 Priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da Educação para o
Município, uma vez aprovada legislação específica que regulamente a matéria na área de sua
abrangência, respeitando-se a legislação nacional, e que considere, conjuntamente, critérios técnicos
de mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade escolar no processo de eleição
para o ato de nomeação do (as) diretores (as) de escola.
19.2 Ampliar os programas de apoio e formação aos conselheiros dos conselhos inerentes
aos assuntos colegiados, recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de
transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções.
19.3 Assegurar, no âmbito do Município, as condições para o funcionamento do Fórum
Municipal de Educação (FME), a fim de que este coordene as conferências municipais, tenha acesso a
fiscalização das verbas destinadas a educação, divulgue as informações e efetue o acompanhamento
da execução do PME.
19.4 Estimular, em todas as redes de Educação Básica, a constituição e o fortalecimento de
grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-se lhes, inclusive, espaços adequados e
condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos
escolares, por meio das respectivas representações.
19.5 Estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos
municipais de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e
educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições
de funcionamento autônomo.
19.6 Possibilitar, em regime de colaboração, programa de formação continuada para gestores
das escolas públicas.
19.7 Definir critérios técnicos para o provimento dos cargos comissionados e que estes
sejam ocupados preferencialmente por profissionais habilitados na área da educação.
1.16.20 Meta 20 - Financiamento da educação
Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar
de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei
e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio.
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1.16.20.1 Estratégias
20.1 Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis,
etapas e modalidades da Educação Básica, observando-se as políticas de colaboração entre os entes
federados, em especial as decorrentes do Art. 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
e do § 1º, do Art. 75, da Lei nº 9.394/1996, que tratam da capacidade de atendimento e do esforço
fiscal de cada ente federado, com vistas a atender suas demandas educacionais à luz do padrão de
qualidade nacional.
20.2 Destinar à manutenção e desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos
vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, na forma da lei específica, a parcela da
participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural e
outros recursos, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 da
Constituição Federal.
20.3 Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do parágrafo
único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a transparência e o controle social
na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização de audiências
públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos
de acompanhamento e controle social do FUNDEB, com a colaboração entre o Ministério da Educação,
a Secretaria Municipal de Educação, o Tribunal de Contas do Estado, do Município e o Ministério
Público.
20.4 Desenvolver, com apoio do Setor de Contabilidade do município, estudos e
acompanhamento regulares dos investimentos e custos por estudante da educação, em todos os
níveis, etapas e modalidades.
20.5 Adotar o Custo Aluno Qualidade (CAQ) como indicador prioritário para o financiamento
de todas as etapas e modalidades da educação básica.
20.6 Mobilizar a sociedade civil organizada e os/as representantes políticos regionais para
garantir que a União, na forma da lei, complemente os recursos financeiros ao Município caso não
consiga atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ.
20.7 Acompanhar a elaboração da Lei de Responsabilidade Educacional, a ser amplamente
discutida com os diversos setores da sociedade, com os gestores da educação e com a comunidade
educacional, sendo agente de implementação.
20.8 Definir critérios para distribuição dos recursos adicionais dirigidos à educação ao longo
do decênio, que considerem a equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade
socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão do sistema de ensino, a serem pactuados na
instância prevista no Art. 7º, da Lei nº 13.005/2014.
20.9 Garantir a aplicação dos recursos financeiros que devem ser destinados à melhoria da
qualidade e gratuidade do ensino, na formação e valorização do magistério, na organização escolar,
prioritariamente, em escolas públicas.
20.10 Garantir aplicação dos recursos destinados à manutenção, reforma e construção de
escolas públicas com infraestrutura adequada às etapas e modalidades de ensino.
1.17 ANEXOS
1.17.1 Lista de abreviaturas e siglas
ADJORI – Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina
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Catarina

ADORE - Associação de Deficientes Visuais de Orleans e Região
AEE – Atendimento Educacional Especializado
ANA – Avaliação Nacional da Alfabetização
ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações
ANEB – Avaliação Nacional da Educação Básica
ANRESC – Avaliação Nacional do Rendimento Escolar
APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
APL – Arranjo Produtivo Local
BACEN – Banco Central do Brasil
BADESC – Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S/A
BANCOOB – Banco Cooperativo do Brasil
CadÚnico – Cadastro Único para Programas Sociais
CAESP - Centros de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial
CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
CAQ – Custo Estudante Qualidade
CAQI – Custo Estudante Qualidade Inicial
CELESC – Centrais Elétricas de Santa Catarina
CIASC – Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina
CIRAM – Centro de Informações de Recursos Ambientais e Hidrometeorologia de Santa
CIRSURES - Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul
CME – Conselho Municipal de Educação
CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CNE – Conselho Nacional de Educação
CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
CONAE Conferência Nacional de Educação
DA - Deficiência Auditiva
DATASUS - Departamento de Informática do SUS
DEINFRA - Departamento Estadual de Infraestrutura
DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito
DEPLA – Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Comércio Exterior
EB – Educação Básica
EDUCACENSO – Censo Escolar MEC/INEP
EDUDATA – Sistema de Estatísticas Educacionais
EF – Ensino Fundamental
EI - Educação Infantil
EJA - Educação de Jovens e Adultos
EM – Ensino Médio
ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio
EPAGRI- Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina
FACISC – Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina
FAMOR - Fundação do Meio Ambiente de Orleans
FAMPESC – Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina
FATMA - Fundação de Amparo Tecnológico do Meio Ambiente
FCDL – Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas
FECAM – Federação Catarinense de Municípios
FECOERUSC - Federação das Cooperativas de Energia do Estado de Santa Catarina
FIESC – Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina
FOB – Free On Board
FPM – Fundo de Participação dos Municípios
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FUNDEB – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
FUNDEF – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
GAE – Grupo de Atividade Econômica
GE – Grande Empresa
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano
IDH-M – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
IGP-DI – Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna
INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira
IPC – Índice de Potencial de Consumo
IPEA- Instituto de Pesuisa Econômica Aplicada
IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados
IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano
IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte
ISQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
ISS – Imposto Sobre Serviços
ITBI – Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis
LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária
LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais
LOA – Lei Orçamentária Anual
MDE – Média Empresa
MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
ME – Microempresa
MEI – Microempreendedor Individual
MTE – Ministério do Trabalho e Emprego
NAPPB - Núcleo de Apoio Pedagógico e Produção Braille
OCESC – Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina
PAA – Posto Avançado de Atendimento
PAB – Posto de Atendimento Bancário
PAE – Posto de Atendimento Bancário Eletrônico
PAESF - Parque Estadual da Serra Furada
PAM – Posto de Atendimento ao Microcrédito
PAP – Posto Bancário de Arrecadação e Pagamento
PAT – Posto de Atendimento Transitório
PCP – Posto de Câmbio Permanente
PE – Pequena Empresa
PEA – População Economicamente Ativa
PIB – Produto Interno Bruto
PISA – Programa Internacional de Avaliação de Estudantes
PL – Projeto de Lei
PME – Plano Municipal de Educação
PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
PNAIC – Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa
PNDE – Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico
PNE – Plano Nacional de Educação
PNFCE – Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares
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PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PPA – Plano Plurianual
PPP – Projeto Político Pedagógico
QL – Quociente Locacional
RAIS – Relação Anual de Informações Sociais
RECEPET – Rede Catarinense de Entidades Promotoras de Empreendimentos Tecnológicos
RSU - Resíduos Sólidos Urbanos
SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica
SAEDE – Serviço de Atendimento Educacional Especializado
SANTUR – Santa Catarina Turismo S/A
SATC - Associação Beneficente de Indústria Carbonífera de Santa Catarina
SC – Santa Catarina (o estado de)
SDR – Secretaria de Desenvolvimento Regional
SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
SECAD – Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade
SECEX – Secretaria de Comércio Exterior
SIM – Sistema de Informações sobre Mortalidade
SINASC – Sistema de Informações de Nascidos Vivos
SISTEC – Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica
SUS – Sistema Único de Saúde
TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade/Impulsividade
TEA – Transtorno do Espectro do Autismo
TI – Tecnologia da Informação
UGE – Unidades de Gestão Estratégica do SEBRAE/SC
UNIBAVE - Centro Universitário Barriga Verde
UTI – Unidade de Terapia Intensiva
VAB – Valor Adicionado Bruto
VAF – Valor Adicionado Fiscal
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