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1 EI DE CRIAÇ.ÁO N" 928 DE ll or MARÇO Dr 2021 

M oi ,1rlc11ldli:I Go,.:is 

RESOLUÇÃO CM E N° 02, DE 31 DE AGOSTO DE 

2021. 

Dispõe sobre orientações para as Instituições 

do Projeto Sistema Híbridas, o qual visa o 

retorno das atividades pedagógicas presenciais 

nas escolas municipais. E dá outras 

providências. 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOZARLÂNDIA - GOIÁS, no uso de suas 

atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 303 de 24 de abril de 2002, baseado na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB, Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996 , tendo em 

vista a Lei Federal n9 14.040, de 18 de agosto de 2020; nos Pareceres CNE/CP nº 5, de 28 de 

abril de 2020 CNE/ CP nº 9, de 8 de junho de 2020, e CNE/CP nº 11, de 7 de julho de 2020; 

ben, como no Parecer CNE/ CP nº 19, de 8 de dezembro de 2020, Resolução CNE/CP nº 2, de 10 

de dezembro de 2020, na Nota Técnica da Secretaria Estadual de Saúde - SES e COE Publicado: 

28 Outubro 2020 e tendo como referência textual o Projeto Sistema Híbrido de Ensino e o 

Parecer da Comissão Pedagógica do CME de Nº 02/2021. 

CONSIDERANDO com base na necessidade de atendimento dos objetivos de aprendizagem 

explanada no ProJeto Sistema Híbridas que visa oferecer aulas em formato híbrido, cumprindo 

uma demanda de 50% da carga horária de forma presencial e os outros 50% de forma remota 

para o Ensino Fundamental I e li. E considerando o retorno das aulas de forma híbrida, 

conforme preconiza a Nota Técnica nº: 8/2021 - GAB - 03076 da Secretaria Estadual da Saúde 

- SES, seguindo as orientações do Comitê de Operações Estratégicas. 

RESOLVE: 

Art. 1º - As Instituições Educacionais de Ensino Fundamental I e li jurisdicionadas a est e 

Colegiado poderão ofertar a partir da segunda quinzena de setembro de 2021 a partir desta 

resolução. 
§ 1º - As instituições educacionais oferecerão aulas no período matutino e no período 

vespertino, atendendo 50 % da capacidade da sala de aula, com revezamento semanal. 

§ 2º - A complementação da carga horár ia será por meio de atividades disponíveis na 

plataforma e atividades complementares impressas, que deverão ser entregues nos dias de 

aulas presenciais, para serem real izadas em casa; 
§ 32 - Educação Infantil e os alunos da Educação Especial que fazem parte do grupo de risco 

não retornariam nesse pnmeiro momento. 
~ 49 - As unidades educacionais deverão ter a posse de liberação emitida pela Vigilância 

Sanitária de Mozarlánd1a- Goiás. 

Art. 22 - O retorno às aulas terá nos dois pr imeiros dias treinamento dos funcionários das 

ur,idades escolares; S (cinco) dias para o primeiro escalonamento e 5 (cinco) dias para o 
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segundo escalonamento continuado este processo até o termino do período das aulas. É 

importante destacar que as aulas remotas continuarão, normalmente, para os alunos que não 

estiverem participando das a ulas presenciais. 

Art. 3º - Ás aulas presenciais, estas poderão acontecer todos os dias da semana com 50% da 

capacidade de cada sala de aula. 
§ 1º - Devem ser observadas as condições e os limites estabelecidos no Protocolo Municipal e 

Estadual, bem como o estabelecido pela Vigilância Sanitária. 

Art. 4º - Professores, recreadores, agentes de ensino, agentes de apoio, funcionários e 

crianças, pe rtencentes ao grupo de risco, com alguma comorbidade, conforme definições do 

Ministério da Saúde devem apresentar docum entação médica. 

§ 1º - Ao grupo de risco, as atividades laborais ou educacionais de forma remota, poderão ser 

feitas diretamente de suas casas. 
§ 2º - Acompanhamento dos casos de crianças que não retornarem, para verificar os motivos 

e auxiliar as famílias ou responsáveis nas necessidades ao processo de retorno, de forma Inter 

setorial com a Saúde, a Assistência Social e o Conselho Tutelar, principalmente, nos casos das 

crianças que estão em situação vu lneráve l. 
§ 3º - Os pais e/ou responsáveis das crianças que retornarem às atividades presenciais, 

deverão assinar autorização para o retorno às atividades presenciais e t ermo de 

responsabilidade (respeito ao horário de entrada e saída, caso a criança esteja com sintomas 

gripais, febre, falta de ar, tosse, diarreia, vômito ou se teve contato com alguma pessoa que 
testou positivo para COVID, não leva r para escola, entre out ros aspectos relevantes). 

Art. Sº - Estabelece parâmetros pedagógicos salutares e obrigatórios para o retorno em 

formato híbrido: 

§ 12 - Internet de boa qualidade em todas as escolas municipais, tendo em vista que a 

conectividade é peça primordial nesse novo formato híbrido; 

§ 2º - Equipamentos tecnológicos para que os professores e coordenadores possam 

desenvolver seu trabalho de forma adequada nesse formato de e nsino híbrido; 

§ 3º - Manutenção da formação continuada dos professores, por meio das ferramentas de 
ensino remoto. 

§ 3º - As unidades de ensino deverão realizar avaliações diagnósticas, tendo como base os 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, a fim de e laborar um plano de 
recuperação para os estudantes. 

§ 4º - Monitoramento do desenvolvimento das apre ndizagens essenciais, propostas na Base 

Nacional Comum Curricular e no Documento Curricular para Goiás - Ampliado, considerando a 

faixa etária das crianças associada à garantia dos direitos de aprendizagem. 

§ 59 - Retomada do Projeto Político Pedagógico, est abelecendo novas ações e metas para o 
ensino e aprendizagem. 

§ 6º - As escolas devem planejar e preparar a chegada das crianças, considerando que devem 

ser acolhidas, que tenham oportunidades para expressar seus sentimentos: medos, angústias, 

tristezas e alegrias, por meio de brincadeiras, rodam de conversas, desenhos, socialização do 

que fizeram em casa (fotografias, filmagens, o bjetos ou matérias), entre outras 
intencionalmente planejadas. 
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s 7° - As ur11ciades de ensino devem realirnr novos di agnósti cos com as famílias ou 

re'.,ponsáveis, par cJ compreender as mudanças que ororrerão no processo de ensino 

aprendi.tagem diante dessas novas propostas. 

§ 8" - As escolas devem elabor ar o planejamento de intervenção pedagógica a partir da 

ob!>el vaçãu e da escuta atenta das crianças e também do diagnóstico realizado com as famílias 

ou responsáveis. 

§ 9~ - Planejamento e rea li1ação do maior número possível de atividades ao ar livre, nas áreas 

externas da instituição ou em espaços próximos, oportunizando as crianças a participação e o 

envolvimento em atividades lúdicas, contudo de forma segura . 

~ 10º - l{ealização de reuniões, atividades festivas, eventos com as familias, em formatos que 

não promovam aglomerações, tais como: em pequenos grupos, em encontros virtuais etc. 

§ 11 ° - Aulas de Educação Física devem ser com atividades adaptadas, sem contato físico, 

respeitando o distanciamento. 

§ 12º - Os professores do ensino fundamental do ciclo de alfabetização, cuja carga horária é 

de 40 horas realizaram o contra turno para a disponibilização de aulas e avaliações para todos 

os estudantes do ciclo de alfabetização. 

§ 13º - Os alunos cujos pais decidirem manter no regime de aulas não presencial, estes 

deverão ser acompanhados em casa pelas famílias, realizando todas as atividades impressas 

(alunos sem conectividade). Será disponibilizado um período equivalente a uma aula por dia 

para esses alunos nos grupos de whatsApp. O aluno/familias deverão seguir criteriosamente os 

prazos da escola para entrega e devolução das atividades. 

§ 14º - As unidades de ensino deverão realizar avaliações diagnósticas, tendo como base os 

objetos de conhecimento/conteúdos trabalhados, visando elaborar um plano de recuperação 

para os estudantes que não tiveram a habilidades desenvolvidas. 

§ 152 - Intervenções pedagógicas específicas para as turmas de alfabetização, no sentido de 

garantir ações que possibilitem a complexidade desse processo. 

§ 162 - Planejamento de ações de intervenções pedagógicas para intensificação das 

aprendizagens dos estudantes, de acordo com os resultados apresentados nas avaliações 

diagnósticas. 

Art. 62 - Estabelece parâmetros sanitários salutares e obrigatórios para o retorno em formato 

híbrido: 
§ 12 - Equipamentos necessários para a equipe que faz a limpeza na escola (botas, luvas, 

viseiras e qualquer outro equipamento que garanta a segurança desses profissionais); 

§ 22 - Material necessário para a higienização das escolas (sabão, água sanitária, álcool 70% ou 

gel para fazer a manutenção constante dos ambientes a cada troca de turno ou houver 

necessidade, obedecendo aos manuais de biossegurança exigidos); 
§ 32 - Crianças, professores e funcionários devem trocar as máscaras a cada duas horas, logo, 

é preciso que levem uma máscara extra para troca no decorrer das aulas. A escola poderá 

indicar o momento da troca das máscaras por meio da sirene. 

§ 42 - Fica proibido o ingresso na unidade escolar de brinquedos de casa para a escola. 

§ 52 - Ampliação da rotina diária de limpeza e desinfecção de locais frequentemente tocados, 

tais como pisos, corrimões, maçanetas, banheiros, interruptores, janelas, telefones, teclados 

de computador, controles remotos, máquinas acionadas por toque manual, objetos de uso 

coletivo e outros. 

§ 52 - Uso de água sanitária em "tapete" na entrada da unidade escolar para assepsia dos 

ca lçados. 
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§ 6º - Aferição de temperatura na entrada da unidade de professores, estudantes e 

funcionários. Se, por ventura, alguém apresentar estado febril, não poderá entrar na unidade 

escolar, devendo ficar em observação em sua residência. 

§ 7º - Higienização da unidade escolar, antes e após a realização de atividades educacionais. 

§ 8º - Uso obrigatório de máscaras pelos alunos, bem como pelos funcionários e/ou servidores 

que laboram nas unidades de educação. 
§ 9º - Na realização das atividades educacionais, deve-se manter um distanciamento mínimo 

de 1 m (um metro) entre os alunos. 
§ 10º - Controle do fluxo de entrada e saída de pessoas e, na hipótese de formação de fi las, 

respeitarem o distanciamento mínimo de 1 (um metro); 
§ 11º - Os alunos e funcionários deverão usar sua própria toalha de mão, garrafa ou copo, e 

máscara para utilização no ambiente educacional. 
§ 12º - Reorganização da entrada e saída dos estudantes, propondo horários alternados, 

escalonando a chegada e a saída das turmas com intervalos de 05 a 10 minutos, por exemplo, 

para se evitar aglomerações. 
§ 13º - Reorganização dos layouts das salas (cadeiras, mesas e móveis) de forma a garantir o 

distanciamento mínimo orientado pela vigilância sanitária. 
§ 14º - O transporte escolar deverá dispor em quantidade suficiente de produtos de higiene e 

equipamentos de proteção individuais necessários ao cumprimento dos protocolos, a saber: 

álcool em gel, máscaras de tecido para alunos e funcionários e termômetros. 
§ 15º -

Art. 7º - As Unidades Educacionais a onde o Projeto Sistema Híbrido de Ensino será 

desenvolvido deverá adotar estratégias que reduzam a transmissão do vírus Sars-CoV-2, como: 

§ 1º - Instituir novas rotinas de proteção aos trabalhadores com maior risco de desenvolver 
quadros graves da Covid-19. 

§ 2º - Instituir o uso obrigatório de viseira para os colaboradores. 

§ 3º - Fixar cartazes informativos sobre autocuidados em vários espaços da unidade escolar. 

§ 4º - Realizar momento de estudo e conscientização sobre a importância dos cuidados do 
espaço físico e mental. 

§ 5º - Orientar colaboradores e estudantes que estão com sinais e sintomas, doentes ou que 

tiveram contato direto com uma pessoa com Covid-19, a ficarem em casa. 

§ 6º - Orientar que o distanciamento físico, bem como as demais medidas protetivas 

mencionadas nesse documento, seja implementado em todos os espaços laborais. 

§ 7º - Recomendar que os trabalhadores tomem cuidado extremo quando do uso de álcool em 
gel ou álcool líquido para evitar possibilidade de incêndios. 

§ 8º - Realizar debates sobre os riscos de contaminação no trabalho e as orientações de 
biossegurança. 

§ 9º - Proibir a formação de rodas de conversas presenciais. 

Art. 8º - A Secretaria Municipal de Educação formará uma Comissão Mista de avaliar para 

averiguar o cumprimento do art. 6º dessa resolução, a qual terá como função realizar peças de 

avalição sanitária e monitorar as unidades educacionais a onde o Projeto Sistema Híbrido de 
Ensino será desenvolvido. 

Art. 9º - Esse Conselho Municipal de Educação formará uma Comissão de avaliar para 

averiguar o cumprimento do art. Sº dessa resolução, a qual terá como função realizar pP.ças de 
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avallção e monitorar a qualidade do ensina nas unidades educacionais a onde o Projeto 

Sistema Híbrido de Ensino será desenvolvido. 

Art. 102 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência limitada ao 

mês de dezembro do ano de 2021. 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOZARLÂNDIA - GOIÁS, aos 31 

dias do mês de Agosto de 2021. 

~residente: Valdivino r>;reira N;sci;;:;-entO;! 

~ ice-Presidente: Luci~~o Belina;I 

~ECRETARIO ~~ECU~~VO: ~l_i~~ Ferreira de Souza.! 

~ SSESSÕRIA ADMINISTRATIVA:Tânia Aparecida de Godoi.l 

~ SSÊSSORIA TÉCNICA: Mariana Figueredo Alves.l 

COMISSÃO PEDAGÓGICA: 

Presidente: Maria Aparecida Melo da Silva; 

Vice-Presidente: Aparecida Pires de Moraes; 

José Amilton da Silva Braz, 

Marcos Xavier de Barros; 

Michelly do Rosário e Silva Galvão. 

COMISSÃO DA LEGISLAÇÃO: 

Presidente: Vanilda Lúcia de Lima Almeida; 

Vice-Presidente: Neusa Moro; 

Teima A. Correia Oliveira, 

Wilcimar Bezerra Santos, 

Aline Martins de Sousa Silva. 

Registre-se, Publique-se, e cumpra-se. 
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---....õiiiiiõi====;;;;;;;;;;;;;;.,___~-
L E I DE CRIAÇÃO N!! 928 DE 12 DE MARÇO DE 2021 

Mozarlândia-Goiás 

RESOLUÇÃO CME Nº 003/2021, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. 

RESOLUÇÃO CME Nº 03, DE 05 DE 
NOVEMBRO DE 2021. 

Regulamenta as eleições de Diretores 
Escolar, por meio do seguinte 
cronograma e princípio: O processo 
eleitoral de Diretores de Unidade Escolar 
Municipal, o qual visa sobre a eleição 
direta para os cargos de diretor e vice
diretor na rede municipal, a fim de 
garantir critérios técnicos de mérito e 
desempenho associados à consulta 
pública à comunidade escolar. E dá 
outras providências. 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOZARLÂNDIA- GOIÁS, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 303 de 24 de abril de 2002 e Leí Municipal nº 928 de 12 de março de 2021 , baseado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB, Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996 , tendo em vista a Lei Federal nº 14.040, de 18 de agosto de 2020; Tendo como referência textual ofício 102/2021 da Secretaria Municipal de Educação, este que é a resposta do ofício 03/2021 do Conselho Municipal de Educação e do ofício 150/2021 da Secretaria Municipal de Educação, a ATA do CME do dia 26 de outubro de 2021 e o parecer da Comissão Legislativa do CME de Nº 02/2021 . 

RESOLVE: 

Art. 1° Fica instituída a Gestão democrática e dispõe sobre a eleição para diretores das unidades escolares e centros de educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Mozar1ândia- Goiás. 

CAPÍTULO 1 
DOS PRINCIPIOS E DAS DIRETRIZES 

M 2º A gestão democrática das unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino reger-se-á em consonância com o art. 206 da Constituição Federal, das Leis Federais nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional /LDB, 13.005, de 25 de junho de 2014 - Plano Nacional de 
Educação, meta 19, Lei municipal nº 610, de 17 de junho de 2015 - Leis Municipais: 6~1/2012; 530/2008 e 504/2007 as quais discorrem sobre o método de eleição para 
d1~e~ores escolares em seu art. 113. E que as instituições escolares da Educação Bas1ca de acordo com LBD no Art. 21 . A educação escolar compõe-se de: 

1 - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental I e li; Art. 29. A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 
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desenvolvi~_ento i~te~~I d~ criança de até cinco anos e onze meses, em seus 

aspectos ~•srco, psrcolog~co, intelectual e social, complementando a ação da família e 

da co_mum?ade. (~edaçao dada pela Lei nº 12.796, de 2013) Art. 30. A Educação 

Infantil sera oferecida em: 1 - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de seis 

meses de idade até três anos 11 meses; 

11 - pré-escolas, para as crianças de quatro anos e onze meses de idade. 

111 - Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental li que compreende o ensino 

de nove anos. 
Plano Municipal de Educação - Gestão Democrática - e pelos seguintes princípios e 

diretrizes: 
1 - garantia de centralidade da unidade escolar no Sistema e seu caráter 

público quanto ao financiamento, à gestão e destinação; 

li - participação dos segmentos da comunidade escolar nos processos de 

elaboração das políticas das unidades escolares em suas instâncias decisórias, bem 

como de estratégias de acompanhamento das ações a serem executadas; 

Ili - gestão descentralizada com autonomia para as unidades escolares 

elaborarem e executarem seus projetos político-pedagógicos e administrativos, 

respeitadas as normas comuns do Sistema Educativo Municipal; 

IV - gestão de responsabilidade com definição clara de competências e 

efetiva participação nos diferentes processos de prestação de contas; 

V - gestão de resultados com processos claros e bem definidos de 

acompanhamento e avaliação permanentes; 
VI - gestão estratégica voltada para a qualidade do ensino, com foco no 

acesso, na permanência e no aproveitamento do aluno; 

VII - transparência nos mecanismos pedagógicos, administrativos e 

financeiros; 
VIII - valorização de professores e servidores da educação. 

CAPITULO li 
DAS DEFINIÇÕES 

Art. 3º Para os efeitos desta Resolução entendem-se por gestão democrática 

o processo intencional, sistemático e participativo de tomada de decisão, bem como 

de sua execução, orientado para a obtenção de resultados, mediante mobilização de 

meios e procedimentos para se atingirem os objetivos da unidade escol~r,. com 

envolvimento dos aspectos pedagógicos, técnico-administrativos e gerenc1a1s do 

processo de gestão, bem como dos segmentos da comu~idade escolar. 

Parágrafo único. Compreende-se por comunidade escolar professores e 

servidores administrativos em efetivo exercício na unidade escolar, alu~os 

efetivamente nela matriculados e seus pais ou, na ausência destes, o responsavel 

legal. 

CAPÍTULO Ili 

DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR 

Art. 4 º A organização pedagógico-administrativa das ~nida~es _es'?°~res da 

Rede Pública Municipal de Educação será composta pelas seguintes rnstanCJas. 

1 - Gestão Escolar: 

a) Diretor; 
b) Vice Diretor; 
e) Secretário Escolar; 
d) Coordenador Pedagógico; 

li - Conselho Escolar; 
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Ili - Conselho de Classe; 
IV - Representação dos estudantes através dos Grêmios Estudantis ou Clubes Juvenis. 

CAPÍTULO IV 
DA ESCOLHA DE DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR 

Art. 5º O processo de escolha de diretor de unidade escolar da Rede Pública Municipal de Mozariãndia - GO, observará as seguintes etapas: 
1 - registro da candidatura nos termos do edital específico; 
li - escolha do diretor pela comunidade escolar, 
111 - posse do diretor escolhido e assinatura, no ato da posse, do termo de compromisso com as metas e os resultados a serem alcançados pela gestão da unidade escolar e demais responsabilidades pertinentes ao cargo; 
IV - participação obrigatória do diretor eleito em curso de gestão escolar oferecido pela Secretaria Municipal de Educação, visando à qualificação para o exercício da função com aproveitamento mínimo por ele definido. 
§ 1 º A participação do diretor eleito em quaisquer cursos de gestão anteriores não o exime da responsabilidade do cumprimento do previsto no inciso IV. § 2º A não participação ou o não aproveitamento no curso a que se refere o inciso IV acarretará a perda do mandato e inelegibilidade quanto ao pleito seguinte. § 3º A posse do diretor eleito ocorrerá no mês de janeiro do ano seguinte a realização da eleição. 
Art. 6º O primeiro processo para escolha de diretor de unidade escolar será realizado no dia 09 de dezembro de 2021, de acordo com a Lei Municipal 530/2008 no Art. 5°. 
1 - A candidatura será por chapa. 
§ 1 º A publicação de edital para eleição de diretores deverá ser no dia 09 (nove) de novembro de 2021; 
§ 2º As inscrições serão realizadas entre os dias 16 a 29 de novembro de 2021 , sendo vedada a participação de candidatos em exercício no último mandato; § 3º A Chapa será escolhido pela comunidade escolar, por voto direto, secreto e facultativo, vedado o voto por representação. 
§ 4 º Os alunos aptos a votar são os 5° ao 9 ° ano das respectivas unidades 

escolares; 
Art. 7° O direito de voto será exercido uma única sé vez pelo eleitor. 
Art .. 8º O mandato do diretor será de 2 (dois) anos, a contar da posse no cargo. 
Art. 9º Poderão participar do processo de escolha de diretor, como candidatos, professores efetivos da Rede Pública Municipal de Educação Básica, devidamente habilitados e que atendam aos seguintes requisitos: 
1 - tenham concluído o estágio probatório; 
li - possuam graduação mínima em licenciatura plena; Ili - A candidatura do servidor é livre para qualquer unidade escolar, desde que obedeça aos critérios estabelecidos nesta resolução; 
IV - apresentem certificado de regularidade de prestação de contas de recursos financeiros recebidos em sua gestão, para o candidato que já tenha exercido a função de diretor. 
V- Os candidatos deverão apresentar no ato da inscrição o plano de Diretor, Certidões Cível e Criminais. 
Paragrafo único: É vedado a recondução do cargo consecutiva, em acordo a Lei Municipal Nº. 504/2007 no Arl 9. 
Art. 1 O - Poderão participar do processo de escolha de diretor, como votantes, a comunidade educacional, com a participação dos profissionais da 
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educação, dos servidores administrativos, dos pais ou responsáveis legais dos 
educandos e alunos dos 5° ao 9 ° ano das respectivas unidades escolares, 
regularmente matriculados e frequentes. 

§ 1 º - De acordo com o artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente 
- ECA, Lei nº. 8.069/1990, a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, 
tutela ou adoção, independentemente da situação juridica da criança ou do 
adolescente, nos termos da Lei. 

§ 2º - O responsável, que não possuir a guarda legal do educando, poderá 
votar mediante termo de responsabilidade, assinado no ato da matricula, o qual faz 
parte do dossiê dos educandos dos CMEls e das Escolas. 

Art 11. O diretor deverá em sua gestão ou gestões ser respaldadas pela 
comunidade escolar, mantendo proficiência acima da média municipal, ou quando 
abaixo da média, apresentem crescimento, observados os seguintes critérios: 

t - ter obtido aprovação no curso de gestão escolar oferecido pela Secretaria 
Municipal de Educação; 

li - ter mantido ou avançado os índices de proficiência da Unidade Escolar 
nas avaliações externas e internas; 

Ili - apresentar evolução do fluxo escolar nos anos letivos de sua gestão; 
IV - estar adimplente com a prestação de contas dos recursos financeiros transferidos para o Conselho Escolar; 
Parágrafo único - Circunstâncias excepcionais, não previstas nesta 

Resolução e que tenham influído na não manutenção ou na queda da proficiência, 
serão analisadas pela Secretaria Municipal de Educação, desde que comunicadas antecipadamente. 

Art 12. A Chapa poderá registrar-se apenas em uma unidade escolar. 
Art. 13. No caso de vacância de candidatos que preencham os requisitos 

exigidos para realização do pleito, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a 
nomear um diretor para a Unidade Escolar desde que seja um servidor que atenda os 
requisitos do Art. 09 desta resolução. 

Art. 14. Será considerado escolhido o candidato que obtiver o maior percentual dos votos apurados. 
Art. 15. A Chapa deverá obter 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos votos válidos para ser considerado eleito. 
Parágrafo único. Na hipótese de inexistência de candidatura devidamente registrada, aplicar-se-á o disposto no art. 13 desta Resolução. 
Art. 16. Haverá em cada unidade escolar comissão eleitoral que se 

encarregará da condução do processo de escolha do candidato pela comunidade escolar. 

Art. 17. O quórum mínimo para validade do processo de escolha de diretor de unidade escolar será computado por segmento, tendo como referência as listas de votantes, sendo: 

1 - o quórum mínimo para o segmento professores e agentes administrativos 
educaci~nais de 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de professores somados com o numero total de agentes administrativos educacionais; 

. 11 - o quórum mínimo para o segmento alunos de, no mínimo. 50% ( cmquenta por cento). 
111 - o quórum mínimo para o segmento pais ou responsáveis de 20% (vinte 

por cento) e será exigido somente daqueles que possuam filhos menores de 18 (dezoito} anos. 

CAPITULO V 
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DAS COMISSÕES DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 18. A Secretaria Municipal de Educação criará a Comissão Municipal de 
Eleição Escolar e nomeará seu presidente no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias da 
publicação do edital no mural da SME e Prefeitura, que será composta por 
representantes indicados pelos seguintes segmentos: 

1 - Dois técnicos da Secretaria Municipal de Educação. 

li- Um membro do Conselho Municipal de Educação. 

Ili - Um representante de professores da Rede Municipal de Ensino. 

IV - Um representant e dos servidores técnicos administrativos da Rede Municipal de 
Ensino. 

V - Um representante do Poder Legislativo. 

VI - Um representante do Poder Executivo. 

Paragrafo Único: Será vedada a participação de parentes de até segundo 
grau civil do(s) candidato(s) na Comissão Municipal de Eleição Escolar. 

Art. 19. Compete à Comissão Municipal de Eleição Escolar, dentre outras 
atribuições: 

1 - atuar como instância final para julgamento de recursos inerentes ao 
processo de escolha de diretor de unidade escolar; 

li - cumprir as diretrizes do processo de escolha de diretor de unidades 
escolar, com atuação no âmbito da Rede Pública Municipal de Educação; 

Ili - orientar a Rede Pública Municipal de Educação sobre o processo de 
escolha de diretor de unidade escolar; 

IV - capacitar as Comissões Eleitorais da Escola; 
V - divulgar amplamente os critérios do processo de escolha de diretor de 

unidades escolar, 
VI - zelar pela legalidade do processo de escolha de diretor de unidade 

escolar; 
VII - garantir a participação igualitária das candidaturas inscritas; 
VIII - registrar em ata as ocorrências que alterem a nonnalidade do processo 

de escolha de diretor de unidades escolar; 
IX - expedir ofício à Secretaria Municipal de Educação, informando o 

resultado do processo de escolha de diretor de unidade escolar, no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas da finalização do processo; 

X - fazer instruir e julgar recursos interpostos contra decisão das Comissões 
Eleitorais das Escolas, inclusive impugnações, bem como pedido de anulação do 
processo de escolha de diretor de unidade escolar ou da proclamação do resultado. 

Art. 20. O Conselho Escolar nomeará, no prazo improrrogável de 5 (cinco) 
dias da publicação do edital relativo ao processo de escolha de diretor de unidade 
escolar no placar da Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura e Unidades 
Escolares, Comissão Eleitoral da Escola para acompanhamento do processo de 
escolha de Diretor de Unidade Escolar, com a seguinte composição: 

1- 1 (um) professor regente; 
11 - 1 (um) servidor administrativo; 
Ili - 1 (um) pai/mãe ou representante legal. 
§ 1 º Para os fins deste artigo, o diretor da unidade escolar fica impedido de 

participar do processo de escolha da Comissão da Escola caso seja candidato. 
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§ 2º No mesmo prazo estabelecido no caput, o presidente do Conselho Escolar divulgará, em Assembleia Geral, resolução que regulamenta o processo de escolha de diretor de unidade escolar, afixando-o em local público de fácil acesso na unidade escolar. 
§ 3º- Será vedada a participação de parentes de até segundo grau civil do(s) candidato(s), na Comissão Eleitoral das Escolas e dos CMEls. 
§ 4º- A participação na Comissão Eleitoral da Escola e do CMEI é voluntária. § 5º- Ainda que não haja candidato(s) a Comissão Eleitoral da instituição Educacional deverá ser constituída. 
Art.21 - Serão competências da Comissão Eleitoral da Escola ou do CMEI: 1- organizar e coordenar o processo eleitoral, assumindo as seguintes funções: 

a) divulgar o processo eleitoral na Escola ou no CMEI; 
b) divulgar amplamente o calendário do processo eleitoral; 
e) proceder às inscrições e à homologação das candidaturas; 
d) designar, previamente, os membros da(s) mesa(s) receptora(s} e apuradora(s) de votos; 

e) confeccionar e distribuir as cédulas eleitorais para a(s} mesa(s} receptora(s) e apuradora(s) de votos; 
f) elaborar a folha de votantes dos funcionários; 
g) providenciar uma(s) vazia(s) vedada(s) e rubricada(s) e um livro de atas; 

h) cuidar para que os pré-candidatos não iniciem a campanha eleitoral antes da data fixada pela Comissão Municipal de Eleição Escolar. 
li - zelar pela transparência de todo o processo eleitoral, observando a legislação; 

Ili- conduzir o processo eleitoral com lisura e imparcialidade. 
Art. 22. O registro da candidatura a diretor será feito junto à Comissão Eleitoral da Escola, acompanhado da respectiva proposta de trabalho. em consonância com a proposta pedagógica da unidade escolar, observado o disposto nos Artigos. 5º , inciso 1, 9º, 1 O e 11 desta Resolução. Art 23. A Comissão Eleitoral da Escola ou do CMEI efetivará as inscrições e entregará a Comissão Municipal de Eleição Escolar todos os documentos necessários para a (s) inscrição (ões) do(s) candidato(s). 

Art 24. A Comissão Municipal de Eleição Escolar emitirá um Atestado de Regularidade da(s) candidatura(s) para a Comissão Eleitoral da Escola ou do CMEI proceder à devida homologação. 

Art. 25. A Comissão Municipal de Eleição Escolar instruirá o(a) presidente e o(a) secretário(a) da Comissão Eleitoral da Escola ou do CMEI, quanto ao processo eleitoral, em reunião previamente estabelecida. 
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CAPITULO VII 

:_"I..\ CJVULGA.ÇÃO 00 PROCESSO ELEITORAL 

e.:,...__ ..X:. !. a:r+ecção de material para a realização e para a di\l\Jlgaçao das ee~ ce ~t::llóOf'êS sera oe ~.sabiMade das tr1stituições EducacionatS. 
§ • =- A :: -....!g.c--ção oo processo eleitoral ficara a cargo da Comissão Eleitoral .:.a r ~ E.:, .:ceaor..a 

§ -ZC.- .:. ca~,;)6,~a eiertora. sô podera ser deflagrada apôs a homok>gação das Côíi(!: ca::u-.,s ~ ~e Be.:orat oa lnstrtu1ção Educacaonal. 

CAPITULO VIII 

DAS INSCRIÇÕES 

SEÇÃO 1 

Do Local 

M 31 As ~ . sob a responsabilidade da Comissão Eleitoral da ~.iMitl,aç.ac Educc;aon.a.L deverão ser feitas na própria Instituição em que os or~ esbvererr, modutaôos. 

Parágrõfei úniCO. A Comi5são EJeit.oral da Instituição Educacional deverá ~ ;;.t.e o ftna! do h ora110 de tunaonam emo da Escola / CMEI para encerrar o OE::f":odo de ir-,sc.riçoe~. 
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M 1? A"J ,n~cnçóe:.l P. a P.ntrega dO', documentos nece:;sá~íos às inscrições, ,, homoltl(Flç;io d,l', c.anó1d;:ituma e a apre%rrl:3ção de ,~..ursos relativos a~ casos de 1ndoforím1,nlo tln'>"J.l'1 dever;1o ser realizaria:, no-3 períodos esl.abelecidos pela Co,ru-1iilo Mun1cip::il df;, r:leu;30 EGCOlar 

SEÇÃO Ili 

Da Documentação Necessári;; 

Art. 33. Para o preenchimento da ficha de inscrição, sera e-xigjda do{s) PJ'écand1dato(s) a entrega dos 3eguíntes documentos que farão parte de um dosslê: 
1- Carteira de identidade (cópia ); 

li- Declaração (óes) comprovando que exerce ou exerceu. po< um mínimo de J (três) anos. a atividade de docência ou suporte pedagógico ótreto (direção , coordenação). 

Ili- Proposta de Trabalho de acordo com o Projeto Político-Pedagógico da Instituição Educacional; 

IV- Certidão Negativa de Ai;ées Cfimjnais, expedí.da e vafldada pela internet, comprovando que não foi condenado(a) em processo penaJ, com sentença transitada em julgado há menos de 5 (cinco) anos e que não esteja cumprindo pena; 
V- Declaração expeólda pela Diretoria Secretaria MunicipaJ de Educação se o(s) candidato(s) não se encontra(m) em período probatório, está cumprindo pena disciplinar de suspensão ou não e quanto tempo é integrante do quadro funciona]; 
VI- Termo de Responsabilidade, afirmando não ter cônjuge, companheiro(a) e parente de até terceiro grau civil lotado na Instituição Educacional que pretende se candidatar; 

VII- Termo de Compromisso, no qual afirma reconhecer e cumprir as condições de posse, caso for eleito{a), previstas nesta Resolução. 

SEÇÃO N 

Do Deferimento das Inscrições 

. _Ar_:- 34. A Comissão EleitoraJ da Instituição Educacional realizará e entregará ~s _1~scn~ co~ toda a documentação prevista no artigo anterior, em envelope md1v1d_u~I, a Comissão Municipal de Eleição Escolar que ana1isará a documentação e expedira o(s} Atestado(s) de Regularidade da(s) candidatura(s). 

Art.. 35. A Comissão Eleitoral da Instituição Educ.acional, mediante o(s ) Atesta~o(s} _de Regularidade, homologará a(s) candidatura(s). registrará em ata e encaminhara, por meio de ofício à Comissão Municipal de Eleição Escolar. o(s) 
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nome(s), a(s) matrícula(s) e o(s) número(s) de inscrição (ões) do(s) candidato(s) que tiver{am) a(s) candidatura(s) homologada(s). 

SEÇÃO V 

Da Divulgação das Inscrições 

M 36. A divulgação da(s) inscrição(ões) deferida(s) será rear12ada pela Comissão Eleitoral da Instituição EducacionaJ. 

CAPÍTULO IX 

DA CAMPANHA ELEITORAL 

M 37. Homologada(s) a(s) candidatura{s), o{s) candidato(s) poderá{ão) dar inicio à campanha eleitoral. 

M 38. A direção da Instituição Educacional em exercício, sempre que solicitada, deverá fornecer à Comissão Beitoral todo o material, informações e documentos solicitados, antes e durante a realização do pleito. 

Parágrafo único. O diretor em exercício é responsável por manter o ambiente escoAar tranquilo. 

M 39. A campanha eleitoral ocorrerá, exclusivamente, nas dependências da Instituição Educacional. sem prejuízo para o andamento das atividades docentes e administrativas. devendo encerrar-se 24 (vinte e quatro) horas antes da realização do pleito. 

M 40. Ê vedado a todos os envolvidos no processo eleitoral, aJusões ~ orativas a qualquer membro da comunidade educacional. 

M 4 1- E vedado ao(s) candidato(s) a diretor(a) promover{em) vantagens funcionais ou ameaçar servidores no curso da campanha eleitoral. 
M 42. Os candidatos, em comum acordo com a Comissão Eleitoral da lnstmJjção Educacional. poderão promo-ver reuniões e/oo debates com a comunidade educacional. para apresentar Proposta de Tra.batlo e ideias. 

M 43.. Ê vedada a todos os candidatos a interferência poHtico-partidária, bem como a de qualquer órgão ou instituição púbica ou privada nas campanhas ee.iocais. 

M 44. Todos os candidatos têm dJreitos e deveres iguais na campanha eelcral. 

Conselho llunicipaJ de Educação 



~ 
Conwh,Mur,~dltEduaç:>o 

Conselho Municipal de Educação 
cmemozar1andia@gmail.com 

CAPÍTULO X 

DA VOTAÇÃO 

SEÇÃO 1 

Da Preparação do Pleito 

Art. 45. A votação será realizada sob a responsabilidade dos membros de uma ou mais mesas receptoras e apuradoras de votos. 
M 46. O(s) presidente(s) da(s) mesa(s) receptora(s) e apuradora{s) de votos receberá(ão) da Comissão Eleitoral da Instituição Educacional o seguinte materiat 
1- relação nominal dos pais ou responsáveis pelos educandos menores de 18 (dezoito} anos, dos educandos do 5° ao 9 ° ano e dos profissionais da Instituição Educacional que têm direito ao voto; 

11- uma{s} vazia(s) vedada(s) e rubricada(s) pelo presidente da Comissão Eleitoral da Instituição Educacional; 

Ili- cédulas eleitorais que serão utilizadas na votação; 
IV- livro de atas referente ao pleito; 
V- material necessário para vedar a(s) uma{s) após a apuração dos votos. 

CAPÍTULO XI 
DA MESA RECEPTORA E APURADORA DE VOTOS 

M 47. A(s) mesa(s) receptora(s) e apuradora{s) de votos terá(ão) a incumbência de conduzir os trabalhos do P'eito, com lisura e imparcialidade.. 
M 48. Comporá(ão) a(s) mesa(s) receptora(s) e apuradora(s) de votos um presidente, um mesário e um secretário. integrantes da comunidade educacional. imbuídos das respectivas responsabilidades, durante todo o P'eito. 
Parágrafo único. Os membros da(s) mesa(s) serão designados., por tumo, previamente pela Comissão Eleitoral da Instituição Educacional e não fX)dem ter parentesco com os candidatos. 

Art. 49. A(s) mesa(s) apuradora(s ) de votos terá{ão) a responsabtlidade da receber e apurar os votos. aplicando a regra de proporciona!idaàe. 
Parágrafo único. A apuração de votos acootecerã na sede da Instituição Educacional, imediatamente após o encerrame11to da votõção. 
Art. 50. A{s) mesa(s} deve(ão) verificar as concfições do local, do material . bem como a disponibilidade das pessoas para a reaiz:aç:ão dos trabalhos. 
Art. 51. O(s) presidente(s} da(s} mesa{s) deve{m) estar presente(s) no aio da abertura e do encerramento da ekição. 
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Parágrafo único. Na ausência do presidente. ocupará seu lugar o mesário e, na falta desse. o secretário, de modo que haja sempre quem responda pelo anddmento do pleito, conduzindo os trabalhos em todos os momentos. 
Art. 52. Compete ao(s) pres1dente(s) e ao(s) responsável(eis) pela(s) mesa(s) receptora e apuradora de votos: 

1- conferir e proceder à contagem das cédulas eleitorais e das Folhas de Votantes: 

li- rubricar todas as cedulas eleitorais: 
Ili- fazer a identificação dos eleitores, mediante documento comprobatório, colhendo a assinatura desses no ato da votação; 
IV- resolver todas as dificuldades ou dúvidas que surgirem; 
V- comunicar as ocorrências estranhas ao pleito à Comissão Eleitoral da Instituição Educaaonal e. se necessário, à Comissão Municipal de Eleição Escolar, para as devidas providências; 

VI- responsabihzar-se: 

a) pelos documentos e material utilizados no momento da eleição; 
b) pela apuração dos votos: 

e) por vedar a(s) uma(s), após a apuração dos votos. 

Art. 53. Compete ao secretário responsabilizar-se pela ata de votação, ocorrência e apuração. 

CAPÍTULO XII 

DA CÉDULA ELEITORAL 

SEÇÃO 1 

Da Forma 

Art.. 54. Serão utiizadas cédulas eleitorais de duas cores: ~ cédutas brancas, destinadas à votação dos educandos, dos pais ou responsáveis legais ou declarados como tal; 
li- cédu!as de cor diferente, destinadas à votação dos servidores da lnstitu.ção Educacional. 

Art. 55. A confecção e a distribulçâo das cédulas eleitorais ficarão sob a responsa.bffidane da Comissão 8eitoral da Instituição Educacional. 
Art. 56. Na cédu.la eleitoral deverao constar o(s ) número(s) e nome(s) do(s) rano•o.ato(s) e espaço para o eleitor registrar o seu voto. 
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SEÇÃO li 

Da Ordem dos Candidatos 

Art. 57. O número do candidato na cédula eleitoral será o mesmo registrado no ato de sua inscrição. 

Art. 58. Poderão votar: 

CAPÍTULO XIII 

DOS VOTANTES 

1- os profissionais da educação e os servidores administrativos, integrantes do quadro funcional da Instituição Educacional; 
li- os pais ou responsáveis legais pelo(s) educando(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos de idade; 

Ili- os próprios educandos matriculados e frequentes do 5° ao 9° ano; 
IV- caso o(s) servidor(es) possua(m) 2 (dois) contratos na mesma Instituição Educacional, votará(ão) apenas uma vez; 

V- se o(s) servidor(es) for(em) modulado(s) em mais de uma Instituição, exercerá(ão) o direito do voto em todas elas; 

VI- não deverá constar das Folhas dos Votantes o nome de pais ou responsáveis pelos educandos com 18 (dezoito) anos de idade e acima. 
Art. 59. Os profissionais de educação e os servidores administrativos em licença prêmio por assiduidade, licença médica, maternidade, paternidade e com atestado médico poderão exercer o direito do voto, se quiserem. 
Art. 60. Os pais ou os responsáveis legais, independentemente do número de filhos matriculados na Instituição, exercerão o direito ao voto apenas uma vez. 
Parágrafo único. Mesmo constando da Folha de Votantes os nomes do pai, da mãe e do responsável legal, somente um dos três terá direito de votar. 
Art. 61. Os educandos e os pais ou responsáveis pelos educandos menores de 18 (dezoito) anos de idade que sejam também integrantes do quadro de servidores da Instituição Educacional, deverão votar como funcionários. 
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CI\PÍ l Ul U XIV 

DA VOTAÇÃO 

Art. 62. O votante apresenta ró à mesa receptora de votos um documento de 
identificação pessoal, dssinarú a FolhH de Vobmtes, receberá a cédula eleitoral de um 
dus membros da mesa. dirigir--se--á ao local Apropriado, assinalará na cédula, o nome 
ou o numero de seu candidato e a depositará na uma. 

Parágrafo único. A Folha de Votantes de que trata o caput deste artigo, 
devera ser elaborada pela Comissão Eleitoral da Instituição Educacional, 

CAPITULO XV 

DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 63. Cada candidato poderá designar um fiscal, por turno, por mesa 
receptora e apuradora de votos. 

Art. 64. O fiscal deverá ser indicado dentre os volantes, exceto educandos; 
não poderá ter parentesco com nenhum dos candidatos, nem integrar a Comissão 
Eleitoral da Instituição Educacional ou Comissão Municipal de Eleição Escolar. 

Art. 65. O candidato é considerado fiscal nato. 

Art. 66. Constatada qualquer irregularidade no local de votação, o eleitor 
deverá dirigir-se à Comissão Eleitoral local para as providências cabíveis. 

Art 67. É vedada ao fiscal, durante o período de votação, a veiculação de 
qualquer tipo de propaganda. 

CAPÍTULO XVI 

DOS CRJTÉRIOS DA APURAÇÃO 

M 68. Aberta(s) a(s) uma(s), os membros da(s) mesa(s) receptora(s) e 
apuradora(s) de votos verificarão se o número de cédulas eleitorais corresponde ao 
das assinaturas dos votantes. 

M 69. Nas cédulas em que o voto não estiver declarado, será registrada, por 
um dos mesários, a expressão ·em branco", seguida da rubrica desse. 

Parágrafo único. O mesmo procedimento será utilizado para o voto "nulo·. 

Art.. 70. Serão considerados · nulos· os votos cujas cédulas: 

1- não estiverem rubricadas pelo presidente da mesa ou pelo responsável por 
ela; 

li- contiverem expressões, frases ou desenhos indevidos; 

111- contiverem mais de uma opção de voto. 

~ Conselho Municipal de Educação 
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CAPITULO XVII 

00 RESULTADO 

Art. 71 . A proclamação do resultado será de responsabilidade da Comissão 
Eleitoral da Instituição Educacional. 

Art. 72. Em caso de empate como critério de desempate fica regulamentado como primeira fase: Curso de formação na área de Gestão escolar; segunda fase: tempo de serviço; terceira fase: por idade. 

Parágrafo único. Permanecendo o empate, considerar-se-á eleito o candidato que tiver mais tempo de trabalho na Instituição Educacional. 

Art. 73. O resultado final será encaminhado à Comissão Municipal de Eleição Escolar, no primeiro dia útil ao da realização do pleito, por meio de : 
1- ofício expedido pela Comissão Eleitoral da Instituição com o resultado final do pleito, informando o nome do candidato eleito e a porcentagem de votos abtidos. 

CAPÍTULO XVIII 

DA DESTINAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

Art. 74. Imediatamente após a apuração dos votos, a(s) mesa(s} receptora(s) e apuradora(s) deverá(ão) encaminhar, à Comissão Eleitoral da Instituição Educacional, todos os documentos e o material utilizado na eleição. 

Parágrafo único. O material utilizado na eleição só poderá ser inutilizado 30 (trinta) dias após sua realização; a Ata de Votação, Ocorrência e Apuração, deverá permanecer arquivada na Secretaria da Instituição Educacional. 

CAPITULO XIX 
DOS RECURSOS 

Art. 75. Caberá recurso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, da decisão que deferir ou não registro de candidatura, assegurado ao candidato interessado o direito ao contraditório. 
Parágrafo único. Eventuais atos praticados em desconformidade com esta Resolução ou com as demais regras e princípios que regem o processo de escolha de diretor de unidade escolar poderão ser objeto de denúncia às à Comissão Eleitoral da Escola e a Comissão Municipal de Eleição Escolar. 
Art. 76. O oferecimento e o trâmite das denúncias junto à Comissão Eleitoral da Escola dar-se-ão em conformidade com os seguintes procedimentos a serem por ela adotados, sendo aplicáveis, no que couber aos recursos: 
1 - registro da denúncia com exposição dos fatos e de seus fundamentos, acompanhada de documentos e outras provas admitidas em direito, perante a Comissão Eleitoral da Escola, devidamente datada e assinada pelo denunciante, contendo sua identificação ou de quem o represente, domicílio, lotação e local para recebimento de comunicações; 
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11 - conferência dos documentos que instruem a denúncia com orientação quanto ao suprimento de eventuais falhas. com devolução de uma via ao denunciante, contendo local. data e horário do recebimento, devidamente assinada; Ili - avaliação da relevância da denuncia, seguida de decisão, pela maioria dos membros da Comissão Eleitoral da Escola, observadas as disposições desta Resolução.peta prosseguimento ou arquivamento do feito, da qual caberá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação ao denunciante, recurso para a Comissão Municipal Eleitoral: 
IV - cientificação do denunciado para apresentação de defesa no prazo de 2 (dois) dias úteis. com a abertura do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para manifestação do denunciante no caso de apresentação de fato novo que a enseje; V - disponibilização do processo ao interessado ou denunciado onde estiver funcionando a Comissão Eleitoral da Escola; 
Vl - concessão de cópia da denúncia ou da defesa apresentada, acompanhadas dos documentos que as instruem ao denunciante, denunciado ou interessado, quando requerida; 
VII - decisão. devidamente motivada com base nos fatos e fundamentos apresentados na denuncia e na defesa, bem como nas normas desta Resolução, a ser tomadõ. em sessão publica. pela maioria dos membros da Comissão Eleitoral da Escola. podendo. anteriormente e se necessário, proceder à oitiva do denunciante, denunciado ou interessado ou de quaisquer outras testemunhas, bem como diligenciar, requisitar e solicitar documentos; 
Vlll - lavratura de ata da sessão de instrução e julgamento da denúncia ou do rea.,rso. devidamente assinada pelos membros presentes; 
IX - redução a termo da decisão com sua entrega ao denunciante, denunciado ou interessado. mediante recibo, identificado o horário, devidamente assinado e datado. 
Paragrafo único. Caberã recurso a Comissão Municipal Eleitoral da decisão da Comissão Eleitoral da Escola. 
Art. 77. A Comissão Eleitoral da Escola decidirá sobre os assuntos e requclimentos apresentados pela comunidade escolar, vedadas à recusa de recebimento de requerimentos ou documentos, supressão de instância e negativa de decisão sobre os assuntos de sua competência. 

CAPÍTULO XX 
DA AVALIAÇÃO DO DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR 

Art. 78. O diretor perderá o mandato quando: 
1 - for condenado por infração disciplinar apurada em processo administrativo, desde que da decisão não caiba recurso com efeito suspensivo, bem como nas hipôteses de condenação por ato de improbidade administrativa ou prática de infração penal com o trânsito em julgado da decisão; 
li - não alcançar no mínimo 3 critérios elencados nos incisos do Art. 10 desta resotução pelo segundo ano consecutivo; 
Ili - não prestar contas no prazo máximo de 30 (trinta) dias da transferência de recursos financeiros ao Conselho Escolar da unidade. 
Parágrafo único. O substituto do diretor que perder o mandato. nos termos deste artigo, será indicado pela Secretaria Municipal de Educação na forma do art. 12 desta Resolução. 
Art. 79. No caso de denúncia por prática de qualquer irregularidade administrativa no exercício do mandato, o diretor podera ser submetido a processo administrativo disciplinar, podendo ser afastado do cargo, temporariamente, para fins de apuração, sem prejuízo de sua remuneração, sendo imediatamente designado seu substituto eventual pelo titular da Secretaria Municipal de Educação. 
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CAPÍTULO XXI 

DO DIRETOR 

Art. 80. Ao diretor da unidade escolar compete: 

1 - articular a integração da unidade escolar com as famílias e a 

comunidade; 
li - administrar a unidade escolar em consonância com as diretrizes 

definidas pelo projeto político pedagógico, as deliberações do Conselho Escolar, o 

regimento escolar, as orientações da Secretaria Municipal de Educação e normas do 

Conselho Municipal de Educação; 

Ili - representar a unidade escolar perante o Chefe do Poder Executivo, a 

Secretaria Municipal de Educação, Comunidade Escolar e as demais instâncias; 

IV - cumprir as atribuições que lhe forem outorgadas pelo Conselho Escolar 

e pela Secretaria Municipal de Educação; 

V - participar, como membro nato, do Conselho Escolar e cumprir as 

obrigações inerentes à função; 

VI - assinar a documentação, juntamente com o secretário escolar, relativa à 

vida escolar dos alunos matriculados na unidade de sua competência; 

VII - responsabilizar-se pela administração financeira e prestação de contas 

dos recursos materiais e financeiros recebidos, dentro do prazo legal estabelecido; 

VIII - monitorar e avaliar o desempenho dos professores, coordenadores, 

agentes administrativos educacionais e alunos, dentro dos limites regimentais e das 

deliberações do Conselho Escolar, bem como as da Secretaria Municipal de 

Educação; 
IX - fazer cumprir integralmente o calendário escolar aprovado pelo 

Conselho Municipal de Educação e pela Secretaria Municipal de Educação, bem como 

as horas/aulas estabelecidas por Lei; 

X - responsabilizar-se pela manutenção e conservação do espaço físico da 

unidade escolar; 
XI - prestar aos pais ou responsáveis informações sobre o rendimento e 

desempenho escolar dos alunos; 

XII - articular-se com a família e a comunidade mediante estabelecimento de 

processo de integração da sociedade com a escola; 

XIII - coordenar a elaboração e execução do projeto político-pedagógico. 

plano de ação e regimento escolar, com observância das Diretrizes Curriculares 

Nacionais e da Matriz CUrricular de Referência, bem como coordenar o 

desenvolvimento integral do currículo, de acordo com as diretrizes da Secretaria 

Municipal de Educação, com vista à promoção de educação de boa qualidade; 

XIV - participar de momento formativo em serviço, realizado pelo tutor 

educacional, de acordo com as demandas e orientações da Secretaria Municipal de 

Educação; 
XV - promover a formação continuada em serviço, com o apoio do 

coordenador pedagógico; 

XVI - assegurar o cumprimento do calendário escolar e das metas 

referentes aos as Avaliações Externas e Internas. 

XVII - desempenhar as demais funções inerentes ao cargo. 

Parágrafo único. O disposto no inciso VII não impede o repasse de recursos à 

unidade escolar e não poderá prejudicar a gestão subsequente. 

~ 

CAPÍTULO XXII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 81 . A Secretaria Municipal de Educação divulgará no início de cada ano a 
média de fluxo e proficiência das unidades escolares da Rede Pública Municipal de 
Educação Básica, com base na última medição do Sistema de Avaliação da Educação 
Básica - SAEB. 

§ 1 ° O diretor de unidade escolar que estiver abaixo da média a que se refere 
este artigo deverá promover ações que permitam o avanço dos índices de fluxo e 
proficiência e, o daquela que estivar dentro ou acima da média, deverá mantê-la ou 
avançá-la. 

§ 2• Circunstâncias não previstas neste artigo e que tenham influído para o 
não alcance pela unidade escolar dos resultados exigidos deverão ser avaliadas pela 
Secretaria Municipal de Educação, desde que comunicadas com antecedência. 

Art. 82. O diretor nomeado pelo o Chefe do Poder Executivo, no caso de 
vacância de candidato, deverá fazer jus à remuneração conforme estabelecido pelo 
Estatuto do magistério e a habilitação do mesmo. 

Art. 83. O diretor eleito pela comunidade escolar só poderá ser destituído da 
função por ato do Chefe do Poder Executivo, mediante processo administrativo, 
garantida ampla defesa, por falta grave ou por iniciativa da comunidade escolar, com 
vontade expressa da maioria absoluta de seus membros votantes, em assembleia 
geral convocada para esta finalidade. 

Art. 84. Fica a Secretaria Municipal de Educação responsável pelo repasse de 
recursos financeiros e apoio administrativo às unidades escolares necessários ao 
cumprimento desta Resolução. 

Art. 85. Se, por motivo de força maior, a eleição não puder realizar-se na data 
determinada, será agendada pela Comissão Municipal de Eleição Escolar nova data, 
no mesmo horário e local. 

Art. 86. No horário previsto para o término da eleição, os eleitores que ainda 
estiverem na fila receberão uma senha, que lhes garantirá o direito de votar após o 
término do horário estabelecido. 

Art. 87. Os atos da Comissão Eleitoral da Instituição Educacional estarão 
sujeitos a recurso, que deverá ser a ela encaminhado, no prazo de 2 (dois) dias úteis a 
contar do(a): 

1- indeferimento de candidatura(s); 

li- constatação de irregularidade em relação à votação; 

Ili - conclusão da apuração dos votos; 

IV- proclamação do resultado; 

V- anulação do pleito. 

Parágrafo único. O recurso de que trata o caput deste. artigo será int~r:!>°sto 
perante a Comissão Eleitoral da Instituição, que poderá reconsiderar sua dec1sao no 
prazo de 2(dois) dias úteis ou encaminhá-lo à Comissão Municipal de Eleição Escolar, 
que o julgará em igual perfodo. 

Art. 88. O desrespeito a esta Resolução poderá implicar a cassação da(s) 
candidatura(s), deliberada(s) pela Comissão Eleitoral da Instituição Educacional, após 
consulta à Comissão Municipal de Eleição Escolar. 

Art. 89. Os casos omissos nesta Resolução serão solucionados pela 
Comissão Municipal de Eleição Escolar. 

Art. 90. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
MOZARLÂNDIA, em 05 de novembro de 2021 . 

Conselheiros( as) 

Presidente: Valdivino Pereira Nascimento; 

SECRETARIO EXECUTIVO: Elicley Ferreira de Souza. 

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA: Tânia Aparecida de Godoi. 

ASSESSORIA TÉCNICA: Mariana Figueredo Alves. 

COMISSÃO PEDAGÓGICA: 

Presidente: Maria Aparecida Melo da Silva; 

Vice-Presidente: Aparecida Pires de Moraes; 

Michelly do Rosário e Silva Galvão. 

COMISSÃO DA LEGISLAÇÃO: 

Presidente: Vanilda Lúcia de Lima Almeida; 

Vice-Presidente: Neusa Moro; 

Teima A. Correia Oliveira, 

Wilcimar Bezerra Santos, 

Registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
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