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ATO DA SECRETÁRIA
RESOLUÇÃO SME N.º 1305, DE 01 DE OUTUBRO DE 2014.

Dispõe sobre o processo de eleição dos 
membros do Conselho Escola-Comuni-
dade das Unidades Escolares da Rede 
Pública do Sistema Municipal de Ensino 
da Cidade do Rio de Janeiro e dá outras 
providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, tendo em vista o disposto 
na Resolução SME n.º 212, de 24 de agosto de 1984 e a Resolução SME 
n.º 1.041, de 22 de setembro de 2009, que criam o Conselho Escola-
-Comunidade-CEC e,

CONSIDERANDO a importância de valorizar a representatividade para 
uma educação cidadã;

CONSIDERANDO a Escola como espaço legítimo de reflexão e de dis-
cussão da sociedade;

CONSIDERANDO o CEC como elo integrador entre Escola/Família e 
Comunidade;

CONSIDERANDO que a Educação pressupõe ações que devem estar 
em sintonia com o tempo em que se vive e se busca transformar, manten-
do alerta a visão de futuro.

RESOLVE:
Art. 1º O Conselho Escola-Comunidade-CEC terá a seguinte composição:

I - Diretor da Unidade Escolar;

II – dois Professores e/ou Especialistas de Educação;

III - dois responsáveis por alunos;

IV - dois alunos;

V - um funcionário que não ocupe o cargo de Professor; e

VI - um representante de Associação de Moradores, legalmente constituída.

Parágrafo Único. Caso não haja representante da Associação de Morado-
res, na composição do CEC será incluído mais um responsável.

Art. 2º Os membros do Conselho serão escolhidos através de eleições 
diretas a serem realizadas nas Unidades Escolares, para um mandato 
de 3 (três) anos. O diretor, como membro nato, atuará no Conselho na 
qualidade de Presidente, com direito a voto de desempate.

§1º Na Unidade Escolar que houver mais de uma Associação de Mora-
dores, a escolha de um único representante será feita em conjunto pelas 
mesmas;

§ 2º Os componentes do Conselho Escola-Comunidade não serão remu-
nerados para exercer a função de representante do CEC.

Art. 3º A Coordenadoria de Gestão Escolar e Governança baixará nor-
mas complementares a esta Resolução, especialmente no que se refere 
à eleição dos membros do CEC.

Art. 4º Ao Conselho Escola-Comunidade, criado por intermédio da Re-
solução SME n.º 212, de 24 de agosto de 1984 e a Resolução SME n.º 
1.041, de 22 de setembro de 2009, caberá:

I - ter atuação conjunta e participativa com a Unidade Escolar garantindo, 
desta forma, que o processo educativo mantenha o foco no aluno e nas 
partes interessadas;

II - promover reuniões mensais com registro em Ata, por segmento, ga-
rantindo o fluxo de informações, Escola-Comunidade, que permitam ela-
borar as propostas a serem apresentadas à direção da Unidade Escolar;

III - promover reuniões mensais com a direção da Unidade Escolar;

IV - receber e movimentar os recursos oriundos dos Convênios e Progra-
mas, gerenciando sua execução sempre em benefício do aluno e prestan-
do contas de sua aplicação ao órgão competente e a Comunidade Escolar;

V – programar, executar e manter atualizados o pagamento de impostos e 
outros tributos, referentes às verbas federais geridas pelo CEC;

VI - participar da elaboração e desenvolvimento do Projeto Político-Peda-
gógico-PPP da Unidade Escolar;

VII – participar efetivamente das propostas de reestruturação relativas ao 
funcionamento das Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de 
Ensino, no que se incluem aspectos concernentes à segmentação adota-
da para o atendimento aos discentes, dentre outros;

VIII - participar do planejamento e da avaliação global da Unidade Esco-
lar, colaborando na organização das turmas;

IX - criar espaços para discussão democrática nos diversos segmentos, 
mobilizando todos os componentes para as atividades do Conselho Es-
cola-Comunidade, visando contribuir para a organização e funcionamento 
da Unidade Escolar e assegurando o desenvolvimento da política de de-
mocratização da escola;

X - tomar conhecimento dos Decretos, Resoluções, Portarias e outros 
documentos de interesse da Unidade Escolar;

XI – definir em conjunto as prioridades para aplicação dos recursos finan-
ceiros destinados à Unidade Escolar, bem como acompanhar a execução 
financeira;

XII - organizar o calendário de suas atividades;

XIII - definir a pauta de suas reuniões bem como registrar todas as suas 
atividades em Atas, que ficarão arquivadas na Unidade Escolar;

XIV - providenciar local para afixar propostas, informações e documentos 
relativos ao CEC e os de interesse da comunidade escolar;

XV – manter, preservado, em arquivo, na Unidade Escolar, à disposição 
das autoridades competentes, conforme prazo estipulado pela legislação vi-
gente, o relatório da prestação de contas da execução físico-financeira dos 
recursos recebidos, bem como a documentação complementar pertinente.

XVI – apoiar a Unidade Escolar, na tomada de decisão de atitudes cabíveis, 
conforme art. 23 da Resolução SME n.º 1074, de 14 de abril de 2010;

§1º É vetado ao CEC assumir compromissos que não sejam exclusiva-
mente do interesse da Unidade Escolar.

§ 2º A movimentação, pelo CEC, dos recursos destinados às Unidades 
Escolares far-se-á através de conta bancária específica, em nome do CEC.

§ 3º Os Conselhos Escola-Comunidade ficam obrigados a manter em sua 
organização um Conselho Fiscal, composto de três membros (sendo dois 
membros efetivos e um suplente), encarregado de acompanhar, fiscalizar 
e aprovar a aplicação das verbas repassadas diretamente ao CEC, emi-
tindo parecer sempre que necessário.

XVII – Realizar, em até 15 (quinze) dias, as alterações de Presidente, 
Vice-Presidente e Terceiro membro, mediante apresentação de Ata de 
Ratificação no cartório, na Receita Federal e no Banco do Brasil.

Art. 5º A Secretaria Municipal de Educação, através de suas Coordenadorias 
Regionais, manterá acompanhamento sistemático das atividades do CEC.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário, em especial a Resolução SME n.º 1186, de 26 
de abril de 2012, a Resolução SME n.º 1259, de 29 de agosto de 2013 e os 
art. 2º, 3º, 4º, 5º e 6º da Resolução SME n.º 212, de 24 de agosto de 1984. 

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2014
REGINA HELENA DINIZ BOMENY

ATOS DA SECRETÁRIA
RESOLUÇÕES SME “P” DE 1º DE OUTUBRO DE 2014.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, tendo em vista o que 
consta dos processos, considerando os termos do Decreto Nº 30.344, de 
1º de janeiro de 2009, do Decreto Nº 31.619, de 18 de dezembro de 2009, 
em conformidade com o Decreto Nº 14.202, de 18 de setembro de 1995 e 
com a Resolução SME Nº 659, de 16 de julho de 1998,

RESOLVE:
Nº 1339 - Dispensar, a pedido, ANA MARCIA POURROY FERNANDES, 
PROFESSOR II, matrícula 12/254966-5, da Função Gratificada de CO-
ORDENADOR PEDAGÓGICO, símbolo DAI-06, código 007805, setor 
11065 da 8ª Coordenadoria Regional de Educação, desta Secretaria. (ref. 
ao processo n° 07/08/003497/2014).

Nº 1340 - Exonerar MARIA DE FÁTIMA GARCIA MOSCOSO, PROFESSOR II, 
matrícula 11/082994-5, com eficácia a contar de 1º de outubro de 2014, do 
Cargo em Comissão de DIRETOR IV, símbolo DAS-06, código 016125, setor 
16387 da 10ª Coordenadoria Regional de Educação, desta Secretaria, em 
virtude de sua Aposentadoria. (ref. ao processo n° 07/007319/2014).

Nº 1341 - Designar MÁRCIA DA SILVA FONSECA, PROFESSOR I, ma-
trícula 10/196923-7, para exercer, até 31 de dezembro de 2014, a Função 
Gratificada de DIRETOR-ADJUNTO, símbolo DAI-06, código 005200, se-
tor 11236 da 1ª Coordenadoria Regional de Educação, desta Secretaria, 
em vaga decorrente da dispensa de MÁRCIA DE OLIVEIRA FACADIO 
SANTOS. (ref. ao processo n° 07/01/001504/2014).

Nº 1342 - Designar ANA FLAVIA LAURIA SAMPAIO PRADO, PROFES-
SOR II, matrícula 10/217986-9, para exercer, até 31 de dezembro de 

2014, a Função Gratificada de COORDENADOR PEDAGÓGICO, sím-
bolo DAI-06, código 039865, setor 045383 da 4ª Coordenadoria Regional 
de Educação, desta Secretaria, em vaga criada através do Decreto Nº 
37.481, de 31 de julho de 2013. (ref. ao processo n° 07/04/002542/2014).

DESPACHOS DA SECRETÁRIA
EXPEDIENTE DE 06/05/2014

07/03/001.081/2014
Autorizo a participação e a dispensa de ponto, nos termos da Resolução 
1021 de 30 de abril de 2009, de acordo com o inciso XII do artigo 64 da 
Lei Municipal nº94, de 14 de março de 1979, e em conformidade com o 
disposto no Decreto nº 31.614 de 18 de dezembro de 2009, nos dias 06 
e 07 de junho de 2014, dos servidores elencados às fls.02 do p.p, uma 
vez que comprovaram a participação na V Jornada sobre NeuroEducação 
(Neurociências, Educação e Aprendizagem), realizada no Colégio Pedro II – 
Unidade São Cristóvão /RJ.

DESPACHO SUBSECRETARIO DE GESTÃO DA SME
EXPEDIENTE DE 01/10/2014

Processo nº 07/001249/2014 - Homologo o resultado da licita-
ção na modalidade Pregão Eletrônico/322/2014 no valor total de 
R$249.360,00(duzentos e quarenta e nove mil trezentos e sessenta re-
ais), a favor da empresa RIOTRON COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁ-
QUINAS LTDA-ME.

DESPACHOS DO SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO
EXPEDIENTE DE 01-10-2014     

Processo nº 07/007202/2014
Acolho as razões expendidas a fls. 26 do processo em epígrafe e, com 
base no disposto no Art. 592 do RGCAF, aprovado pelo Decreto nº 
3221/1981 e, dos dispositivos contidos na Lei nº 8666/1993, aplico à em-
presa, Newway Comércio e Indústria Ltda., CNPJ nº 01.672.355/0001-90, 
multa no valor de R$ 633,82 (seiscentos e trinta e três reais e oitenta e 
dois centavos) pelo descumprimento das obrigações assumidas, median-
te a Nota de Empenho 2013/002493.

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
ATOS DA COORDENADORA

PORTARIAS E/SUBG/CRH “P” DE 01 DE OUTUBRO DE 2014
O COORDENADOR DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, Decreto n.º 11.950 de 
16/02/93 e Resolução SME n.º 1011 de 09/03/2009 e tendo em vista o 
que consta dos processos,

RESOLVE:
APOSENTAR, nos termos do artigo 6º, incisos I, II, III e IV da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, os funcionários do Quadro Permanente, aos 
quais se referem as Portarias abaixo citadas:
n.º 1240 - Processo n.º 07/01/001.111/2014 – ADELAIDE SARAMELLA 
GAMBÔA DA SILVEIRA, Professor I (Língua Portuguesa), Classe C, 
Nível 6, matrícula 10/134.093-4
n.º 1241 - Processo n.º 07/01/001.090/2014 – EDNA CRISTINA RANGEL 
DE OLIVEIRA, Professor II, Classe C, Nível 7, matrícula 10/127.960-3
n.º 1242 - Processo n.º 07/10/001.955/2014 – IRENE RAMALHO DA 
SILVA, Servente, Categoria Especial, matrícula 10/123.255-2
n.º 1243 - Processo n.º 07/05/001.360/2014 – JOSé FERNANDO CARMO 
DOS SANTOS, Professor I (Inglês), Classe C, Nível 7, matrícula 10/115.109-1
n.º 1244 - Processo n.º 07/07/002.903/2013 – LILIAN MARIA PRAGANA 
DOS SANTOS, Professor I (Artes Plásticas), Classe D, Nível 6, matrícula 
10/138.410-6
n.º 1245 - Processo n.º 07/04/001.732/2014 – LUCIA CRISTINA GOMES 
ALMEIDA, Professor II, Classe C, Nível 7, matrícula 10/105.427-9
n.º 1246 - Processo n.º 07/02/002.019/2014 – MARIA DO ROSÁRIO DE 
ALBUQUERQUE MELO, Professor II, Classe C, Nível 7, matrícula 10/017.959-8
n.º 1247 - Processo n.º 07/02/001.612/2014 – MARIA HELENA DA CRUZ, 
Professor I (Artes Industriais), Classe C, Nível 7, matrícula 10/106.258-7
n.º 1248 - Processo n.º 07/02/002.014/2014 – TANIA MONTEIRO, 
Professor I (Artes Plásticas), Classe C, Nível 7, matrícula 10/104.275-3
n.º 1249 - Processo n.º 07/05/001.014/2014 – TERESINHA APARECIDA 
SABINO DE SOUZA, Professor I (Ciências), Classe C, Nível 7, matrícula 
10/137.899-1
n.º 1250 - Processo n.º 07/04/002.032/2014 – ZULEICA MARQUES 
TEIXEIRA, Professor II, Classe A, Nível 7, matrícula 10/115.790-8

APOSENTAR, nos termos do Artigo 3º da Emenda Constitucional nº 
47/2005 o funcionário do Quadro Permanente, ao qual se refere a 
Portaria, abaixo citada:
n.º 1251 - Processo n.º 07/09/001.447/2014 – VERA LUCIA DIAS DA CUNHA, 
Professor I (Língua Portuguesa), Classe C, Nível 7, matrícula 10/094.711-9

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
ATOS DA GERENTE

PORTARIAS “P” E/SUBG/CRH/GARH DE 01 DE OUTUBRO DE 2014
A Gerente da Gerência de Administração de Recursos Humanos, da Co-
ordenadoria de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Educa-
ção, no uso de suas atribuições legais


