
 

Prefeitura de São José do Rio Preto, 07 de Outubro de 2011. Ano VIII – nº 2327 – DHOJE 
 
 

DECRETO Nº 15.961 
DE 06 DE OUTUBRO DE 2011. 

 
Aprova o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Educação. 
 
VALDOMIRO LOPES DA SILVA JÚNIOR, Prefeito do Município 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do artigo 64, item VI, da Lei 
Orgânica deste Município; 

 
D E C R E T A: 
 
ARTIGO 1º - Fica aprovado o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Educação. 

 

REGIMENTO INTERNO 

 
TÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO E DA COMPETENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 
CAPÍTULO I 

 
ARTIGO 2º - A Secretaria Municipal de Educação, órgão integrante da administração pública direta, tem 
por finalidade, no âmbito do Poder Executivo Municipal: 

I-  Planejar, coordenar e avaliar as atividades educacionais do Sistema Municipal de Ensino 
assegurando a execução da Política Educacional do Município, em consonância com a política de 
ação da Administração Municipal e com as diretrizes emanadas do Ministério da Educação, do 
Conselho Municipal de Educação e em conformidade com o expresso no Plano Municipal de 
Educação de São José do Rio Preto; 

II-  Administrar os recursos humanos, materiais e financeiros da Secretaria Municipal da Educação; 

III-  Oferecer educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental 
regular; 

IV-  Oferecer educação de jovens e adultos no Ensino Fundamental em outros níveis de ensino 
somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e 
com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e 
desenvolvimento do ensino; 

V-  Adotar mecanismos e procedimentos com vistas a assegurar o aprimoramento contínuo do 
processo educacional do Sistema Municipal de Ensino; 

 

ARTIGO 3º - À Secretaria Municipal de Educação, compete: 

I- Estabelecer normas pertinentes ao Sistema Municipal de Ensino; 

II- Controlar a qualidade do ensino público municipal; 

III- Fortalecer a gestão das unidades escolares, possibilitando graus progressivos 
de autonomia administrativa, financeira e pedagógica; 

IV- Prestar assistência técnica, superintendência, supervisão das unidades 
escolares municipais em parceria com entidades e particulares; 



 

V- Promover a atualização permanente dos recursos humanos, visando a contribuir 
para a melhoria de desempenho na execução das atividades educacionais; 

VI- Adotar mecanismos com vistas à minimização dos índices de evasão e de 
repetência; 

VII- Promover articulação com órgãos e entidades da administração pública e da 
iniciativa privada, visando à melhoria do processo de ensino e de aprendizagem; 

VIII- Desenvolver programas com recursos próprios ou convênios referentes à 
alimentação escolar, transporte escolar, material didático e biblioteca escolar, visando contribuir 
para a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem; 

IX- Planejar e promover o reordenamento e a expansão da rede física escolar, em 
atendimento à demanda, com rede própria ou em colaboração com o Sistema Estadual de Ensino e 
a Sociedade Civil Organizada; 

X- Fomentar o desenvolvimento de programas e projetos para a capacitação dos 
recursos humanos que atuam na Rede Municipal de Ensino; 

XI- Implantar e implementar o Sistema Municipal de Avaliação Externa Educacional; 

XII- Promover o desenvolvimento do processo de pesquisa para a obtenção, 
produção e divulgação de informações estatísticas, que possibilitem o conhecimento da realidade 
educacional do Município; 

XIII- Oportunizar o desenvolvimento do processo de modernização administrativa na 
Educação, através da implantação e implementação do sistema de informática; 

XIV- Coordenar e supervisionar as unidades escolares visando o aperfeiçoamento 
técnico-pedagógico garantindo a autonomia pedagógica; 

XV- Coordenar a execução de ações que viabilizem a política de gerenciamento 
escolar com autonomia administrativa e financeira; 

XVI- Estabelecer normas e diretrizes gerais para o funcionamento das instituições 
escolares e supervisionar o cumprimento dos regimentos escolares; 

XVII- Fortalecer a gestão escolar viabilizando a efetivação das autonomias 
administrativa, financeira e pedagógica das unidades escolares; 

XVIII- Administrar a merenda e o transporte escolar; 

XIX- Promover o atendimento educacional especializado aos portadores de 
necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino; 

XX- Administrar programas e convênios firmados com o Poder Público Estadual e 
Federal e Organizações Não Governamentais; 

XXI- Definir normas complementares para as escolas do Sistema  Municipal de 
Ensino; 

XXII- Autorizar e credenciar as escolas do seu Sistema de Ensino; 

XXIII- Homologar os pareceres, indicações e deliberações do Conselho Municipal de 
Educação.  

 

ARTIGO 4º - Compete ao Secretário Municipal da Educação - NE: 

I- Ordenar as despesas no âmbito da Secretaria Municipal da Educação; 

II- Aprovar projetos que viabilizem a melhoria da qualidade do ensino; 

III- Definir as ações inerentes à formulação da Política Educacional do Município, 
em consonância com as diretrizes emanadas dos órgãos integrantes dos sistemas de ensino em 
níveis federal e estadual; 



 

IV- Representar a Secretaria Municipal da Educação, oficial e extra-oficialmente; 

V- Propor a celebração de convênios, contratos, acordos e ajustes, observando a 
legislação pertinente; 

VI- Administrar a Secretaria, praticando os atos necessários à supervisão das 
ações, serviços e gestão do patrimônio; 

VII- Assinar quaisquer atos que gerem obrigações e direitos para a Secretaria; 

VIII- Expedir Resoluções, estabelecendo mecanismos e normas que visem à 
racionalização e ao ordenamento das atividades e serviços da Secretaria; 

IX- Criar grupos de trabalho e ou comissões para execução de atividades de caráter 
transitório; 

X- Indicar os servidores que serão providos com funções gratificadas e cargos em 
comissão, para aprovação do Prefeito Municipal; 

XI- Administrar, controlar e estabelecer diretrizes para o funcionamento das 
unidades operacionais da Secretaria Municipal da Educação; 

XII- Delegar competências aos subordinados, dentro de suas atribuições legais, 
solicitando parecer técnico quando necessário; 

XIII- Coordenar, orientar e supervisionar as atividades de finanças e administração; 

XIV- Designar representantes para eventos e cerimônias quando houver 
impossibilidade de seu comparecimento. 

XV- Favorecer a participação racional dos servidores em cursos, estudos, 
congressos desde que não haja prejuízo para suas atividades profissionais e de acordo com verba 
disponível; 

XVI- Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento. 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

ARTIGO 5º - Integram a estrutura organizacional e administrativa da Secretaria Municipal de Educação 
as seguintes unidades: 

1. Gabinete 

1.1. Seção de Expediente 

1.2. Departamento de Execução Orçamentária 

1.2.1. Seção de Prestação de Contas   

1.2.2. Seção de receitas e convênios   

2. Supervisão de Ensino    

3. Unidades Escolares: 

3.1. Escolas Municipais 

3.2. Escolas de Educação Infantil – Conveniadas 

3.3. Escolas Particulares Pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino  

4. Divisão de Gestão da Merenda Escolar   

4.1. Departamento de Nutrição e Alimentação Escolar  

4.1.1. Seção de Atendimento às Unidades Escolares   

4.1.2. Setor Operacional Administrativo   



 

4.1.2.1. Seção de Controle e Saldos de Empenho   

4.1.2.2. Seção de Expedição de Gêneros   

5. Coordenadoria Administrativa  

5.1. Gerência Administrativa e Operacional  

5.1.1. Seção de Expediente/Conselhos   

5.1.2. Setor de Controle de Documentos e Arquivo   

5.1.2.1. Seção de Protocolo   

5.1.2.2. Seção de Expedição de Malotes   

5.1.2.3. Seção de Arquivo   

5.2. Gerência de Compras e Suprimentos  

5.2.1. Setor de Almoxarifado   

5.3. Departamento de Infra estrutura e Unidades Escolares  

5.3.1. Setor de Manutenção   

5.3.1.1. Seção de Projetos e Obras   

5.4. Departamento de Transportes  

5.4.1. Gerência de Logística  

5.4.1.1. Setor de Controle e Manutenção de Frota   

5.4.1.2. Setor de Passe Escolar   

5.4.1.2.1. Seção de Avaliação Cadastral   

5.5. Departamento de Acompanhamento e Monitoramento de Pessoal  

5.5.1. Seção de Atendimento às Unidades Escolares   

5.5.2. Gerência de Controle de Frequência e Pagamento  

5.5.2.1. Setor de Cadastro Funcional e Documentação   

5.5.2.2.  Setor de Movimentação de Pessoal   

5.5.2.2.1. Seção de Movimentação de Docentes Temporários   

6. Coordenadoria Pedagógica  

6.1. Seção de Documentação e Arquivo   

6.2. Gerência de Planejamento e Demanda Escolar  

6.2.1. Setor de Processamento e Matrícula   

6.2.1.1. Seção de Atendimento ao Público   

6.2.2. Setor de Cadastro e Controle de Vagas   

6.2.2.1. Seção de Digitação e Manutenção de Cadastro   

6.3. Departamento de Ensino  

6.3.1. Seção de Expediente e Atendimento ao Público   

6.3.2. Gerência de Educação Infantil  

6.3.2.1. Seção de Expediente e Documentação de Escolas de Educação Infantil 

6.3.3. Gerência de Educação de Escolas Conveniadas  

6.3.3.1. Seção de Contratos e Convênios    

6.3.3.2. Seção de Expediente e Documentação de Escolas Conveniadas 

6.3.4. Gerência de Ensino Fundamental  

6.3.4.1. Seção de Expediente e Documento de Escolas de Ensino Fundamental 



 

6.3.5. Gerência de Educação de Jovens e Adultos EJA   

6.3.5.1. Seção de Expediente e Documentação de Educação de Jovens e Adultos  

6.3.6. Gerência de Educação Especial   

6.3.6.1. Seção de Expediente e Controle de Material    

6.3.7. Gerência de Capacitação  

6.3.7.1. Setor de Acompanhamento de Cursos e Certificação   

6.3.8. Gerência de Educação Digital  

6.3.8.1. Setor de Manutenção de Equipamentos   

6.3.8.2. Setor de Áudio Visual e Eventos   

6.3.8.2.1. Seção de Editoração Gráfica   

6.3.8.2.2. Seção de Atualização Digital   

6.4. Departamento de Acompanhamento de Instituições Educativas e Complementares 

6.4.1. Seção de Expediente e Documentação de Instituições  

6.4.2. Seção de Acompanhamento de Bolsa Escola 

7. Instituições vinculadas: 

7.1. CIECC -Centro Integrado de Educação Ciência e Cultura  

7.2. ECO -Escola de Competências Dep. Roberto Rollemberg  

7.3. Parque Ecológico Educativo Danilo Santos de Miranda  

7.4. Parque Ecológico Educativo Dr. Joaquim de Paula Ribeiro  

7.5. Complexo Swift de Educação e Cultura  

 

 

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

SEÇÃO I 

DO GABINETE DO SECRETÁRIO 

 

ARTIGO 6º - O Gabinete do Secretário é a unidade da Secretaria de Educação que tem por finalidade 
planejar, coordenar e promover a execução das atribuições do respectivo Gabinete. Exercer outras 
atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 7º - Ao Chefe de Gabinete do Secretário – CD.101.2, compete, especificamente: 

I. Planejar, coordenar e promover a execução das atribuições do respectivo gabinete; 

II. Assistir ao Secretário em questões que envolvam tomadas de decisão sobre assuntos pertinentes 
ao Gabinete, e aos serviços de expediente, protocolo e arquivo; 

III. Executar os serviços relacionados com as audiências e representações do Secretário; 

IV. Acompanhar e prestar informações sobre o andamento de papéis e processos transitados pelo 
Gabinete do Secretário; 

V. Encaminhar para publicação as normas complementares e regulamentos expedidos pelo 
Secretário. 

VI. Desenvolver, gerenciar, supervisionar e articular as atribuições das unidades do Gabinete; 



 

VII. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 8º - À Seção de Expediente compete: 

I. Organizar a abertura, recebimento, protocolo, encaminhamento e arquivo de documentos 
relacionados ao Gabinete da Secretaria Municipal da Educação. 

 

ARTIGO 9º - Ao Chefe da Seção de Expediente compete, especificamente: 

I. Providenciar a organização, ordenamento e sistematização do fluxo de documentos no Gabinete da 
Secretaria Municipal da Educação; 

 

ARTIGO 10 - Ao Departamento de Execução Orçamentária compete: 

I. O processo de planejamento orçamentário da SME: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Orçamento Anual concomitantemente com os demais setores e Secretarias 
Municipais; 

II. Controlar em conjunto com a SEMFAZ a movimentação de transferências recebidas de 
órgãos do Estado e da União, inclusive outros fundos especiais; 

III. Controlar a execução e processamento da despesa orçamentária e autenticação da 
existência de dotação; 

IV. Ordenar o processamento da despesa orçamentária, autenticando a existência de 
dotação; 

V. Preparar relatórios informativos referentes à situação orçamentária da SME; 

VI. Conferir balanços, balancetes e demonstrativos exigidos pela legislação vigente; 

VII. Efetuar o controle, planejamento e acompanhamento da execução orçamentária dos 
recursos alocados para a manutenção e desenvolvimento do ensino; 

VIII. Exercer outras atividades correlatas à sua competência 

 

ARTIGO 11 - Ao Chefe do Departamento de Execução Orçamentária compete, especificamente: 

I. Chefiar e supervisionar as atividades e os serviços do Departamento;  

II. Controlar em conjunto com a SEMFAZ a movimentação de transferências recebidas de 
órgãos do Estado e da União, inclusive outros fundos especiais; 

III. Levantar junto a SEMFAZ os balancetes e anualmente o balanço das despesas e 
respectivos percentuais de aplicação obrigatórios; 

IV. Supervisionar o controle e a execução da despesa da SME; 

V. Elaborar peças necessárias à demonstração das atividades da SME, inclusive das 
situações econômico-financeira e orçamentária; 

VI. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 12 – À Seção de Prestação de Contas compete: 

I. Fazer planos e prestações de contas de recursos financeiros; 

II. Capacitação, acompanhamento e prestação de contas de repasses do FNDE, 
acompanhamento dos gastos compulsórios (25%), acompanhamento da execução da merenda e 
transporte escolar; 

III. Conferência e preparação de planilha e reembolso ao Estado; 



 

IV. Verificação mensal dos balancetes de todas as contas da SME; 

V. Conferência do demonstrativo mensal do FUNDEB; 

VI.  Supervisionar o repasse de recursos financeiros às unidades educacionais públicas municipais; 

VII. Providenciar a emissão de requisição de adiantamento de viagens a servidores, bem como relatório 
de prestação de contas da mesma (mediante apresentação dos documentos pelo requisitante). 

 

ARTIGO 13 - Ao Chefe da Seção de Prestação de Contas compete, especificamente: 

I. Elaborar planos e prestações de contas de recursos financeiros, acompanhar repasses, 
conferências de documentos e planilhas, bem ainda supervisionar as tarefas relativas às atribuições da 
seção. 

 

ARTIGO 14 – À Seção de Receitas e Convênios compete: 

I. Estudar, classificar e analisar os atos e fatos administrativos da SME; 

II. Solicitar junto a Divisão de Empenho as despesas e fazer o controle do orçamento da 
SME; 

III. Fazer conferência prévia de processos e outros documentos de pagamento; 

IV. Recebimento dos relatórios de faltas dos professores e especialistas de educação, títulos 
de cargo público estadual, colocado à disposição do município por convênio de parceria, para 
conferência e conciliação; 

V. Preparação da folha de pagamento dos professores, coordenadores e diretores a título de 
gratificação; 

 

ARTIGO 15 – Ao Chefe da Seção de Receitas e Convênios compete, especificamente: 

I. Realizar o controle do orçamento da SME; 

II. Providenciar a preparação folha de pagamento dos professores, coordenadores e diretores a título 
de gratificação; 

III. Orientar e controlar a execução das atividades atribuídas à unidade. 

 

SEÇÃO II  

DA SUPERVISÃO DE ENSINO 

 

ARTIGO16 – À Supervisão de Ensino compete: 

I.  Zelar pela regularidade da estrutura e funcionamento das escolas, tendo como principal função a 
permanente busca da melhoria da qualidade de ensino;  

II. Fazer da ação supervisora a ligação entre as várias instâncias do sistema; Sistematizar e 
articular as diretrizes emanadas da Política Educacional, a fim de subsidiar tomadas de decisões e 
medidas que viabilizem a Proposta Pedagógica das escolas;  

III. Prestar assistência técnico-pedagógica e administrativa às Unidades Escolares do 
Sistema Municipal de Ensino; 

IV. Propor diretrizes para elaboração, execução, coordenação e avaliação da Proposta 
Pedagógica e do Plano Escolar; 

V. Propor e acompanhar o desenvolvimento de projetos e ações educativas que envolvam as 
Unidades Escolares;  



 

VI. Acompanhar a implementação do Plano Escolar Anual, avaliando o processo de ensino e 
aprendizagem, sugerindo medidas para o bom funcionamento das escolas e melhoria da 
produtividade escolar;  

VII. Proceder a apreciação e avaliação das propostas e projetos desenvolvidos pelas 
Unidades Escolares através do acompanhamento das ações e controle dos resultados; 

VIII. Propor e acompanhar os projetos referentes à formação continuada das Unidades 
Escolares, bem como sugerir e/ou promover projetos próprios que embasem a ação educativa e a 
gestão escolar;  

IX. Promover a integração do Sistema Municipal de Ensino em seus aspectos administrativos 
e pedagógicos, fazendo observar o cumprimento das normas legais e das determinações dos 
órgãos superiores;  

X. Verificar o cumprimento do regimento escolar;  

XI. Manter as Unidades Escolares informadas das diretrizes e determinações superiores e 
assistir aos Diretores na análise dos textos legais;  

XII. Verificar as condições físicas do ambiente escolar, equipamentos e material, tendo em 
vista a higiene e a segurança do trabalho escolar; 

XIII.  Acompanhar a aplicação dos recursos destinados à Unidade Escolar através das 
Associações de Pais e Mestres, da Secretaria Municipal da Educação e do Ministério da Educação;  

XIV. Verificar e orientar a escrituração escolar, bem como os registros das Unidades Escolares;  

XV. Acompanhar os programas de integração escola-comunidade, a atuação de órgãos 
colegiados e atividades das instituições auxiliares da escola, verificando a observação dos estatutos 
e a execução de planos de trabalho;  

XVI. Participar de  grupos de estudo, participar de reuniões e encontros e formações 
promovidos pela Secretaria Municipal da Educação;  

XVII. Verificar as condições para autorização e funcionamento de Escolas de Educação Infantil 
Particulares e Unidades Escolares Municipais; Orientar e acompanhar a implementação das 
Diretrizes Curriculares para a Educação Básica;  

XVIII. Dar pareceres, realizar estudos e desenvolver atividades necessárias à Supervisão 
Técnico-Pedagógica; Efetuar a gestão administrativa do pessoal do magistério vinculado à rede 
estadual e colocado à disposição do município;  

XIX. Registrar e encaminhar ao Secretário Municipal de Educação as irregularidades na 
freqüência que venha a tomar conhecimento;  

XX. Propor ações que favoreçam o fortalecimento da gestão democrática e das autonomias 
pedagógica, administrativa e financeira das escolas do Sistema Municipal de Ensino; 

XXI. Atender a solicitação das escolas municipais e conveniadas sob sua responsabilidade e 
encaminhá-las aos Departamentos competentes; 

XXII. Responsabilizar-se, junto aos diretores e coordenadores pelos resultados de ensino-
aprendizagem das escolas municipais e conveniadas de ensino; 

XXIII. Participar da elaboração e implementação do Plano Municipal de Educação, garantindo a 
execução em sua área de atuação 

XXIV. Favorecer o fluxo constante e racional de informações entre a Supervisão de Ensino, 
Coordenadorias,  Departamentos e Gerências; 

XXV. Assegurar que os diretores coletem, consolidem e analisem os dados sobre freqüência 
dos professores, freqüência e desempenho dos alunos, avaliação, evasão e repetência 
estabelecendo conjuntamente estratégias necessárias que garantam a qualidade de ensino; 



 

XXVI. Elaborar o relatório das atividades desenvolvidas e encaminhá-las ao superior imediato; 

XXVII. Integrar comissões para acompanhamento de processos de autorização e funcionamento, 
renovação de autorização, mudança de endereço, transferência de mantenedores das escolas de 
educação infantil particulares; 

XXVIII. Participar dos processos de seleção de educadores, para atuar nas escolas de educação 
infantis conveniadas; 

XXIX. Exercer outras atividades correlatas a sua competência. 

 

ARTIGO 17 – Ao Supervisores de Ensino compete planejar, executar e avaliar os resultados das ações 
descritas no artigo anterior. 

 

SEÇÃO III 

DAS UNIDADES ESCOLARES 

 

ARTIGO 18 – As Escolas vinculadas ao Sistema Municipal de Ensino compete o atendimento 
educacional nos níveis e modalidades a que se destinam. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – As Unidades Escolares Municipais, as Escolas de Educação Infantil 
Conveniadas e as Escolas Particulares pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino serão 
normatizados por regimento próprio ou por Resolução da Secretaria Municipal da Educação. Poderão 
ser mantidos com recursos próprios ou em convênio com entidades especializadas. 

 

SEÇÃO IV 

DA DIVISÃO DA GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR 

 

ARTIGO 19 - À Divisão da Gestão da Merenda Escolar compete: 

I. Coordenar, orientar e acompanhar a aquisição e distribuição de insumos para os 
programas da alimentação escolar; 

II. Controlar e acompanhar a aplicação dos recursos destinados na merenda escolar, 
obedecendo a critérios estipulados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 

III. Articular e orientar os produtores da agricultura familiar; 

IV. Coordenar ações juntamente com as unidades escolares e os órgãos de educação do 
município para ações de educação nutricional; 

V. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 20 – Ao Chefe de Divisão de Merenda Escolar (Chefe de Divisão – CD.101.1) compete, 
especificamente: 

I. Planejar, coordenar e promover a execução das atividades de competência da unidade ou serviços 
sob a sua subordinação imediata; 

II. Assistir ao respectivo superior hierárquico nos assuntos de sua competência; 

III. Articular-se com os órgãos ou serviços governamentais nos âmbitos estaduais e federais e com 
outros órgãos da administração pública Municipal ou privada a fim de obter colaboração ou 
assistência técnica para melhoria da alimentação escolar; 



 

IV.  Propor medidas que visem a racionalização e aprimoramento dos trabalhos afetos à sua unidade e 
dirigir outras atividades que lhe forem atribuídas.   

VI. Controlar e acompanhar a aplicação dos recursos destinados na merenda escolar, 
obedecendo a critérios estipulados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 

VII. Promover a elaboração dos cardápios da alimentação escolar através de diagnósticos 
nutricionais da população alvo em parceria com as nutricionistas respeitando os hábitos alimentares 
do município, sua vocação agrícola, dando preferência a produtos em natura; 

VIII. Articular e orientar os produtores da agricultura familiar; 

IX. Coordenar ações juntamente com as unidades escolares e os órgãos de educação do 
município para ações de educação nutricional; 

X. Orientar e capacitar os responsáveis pela confecção do cardápio; 

XI. Orientar os responsáveis pelos alunos da Rede Municipal quanto à alimentação saudável 
e qualidade de vida; 

XII. Elaborar planos e ações com critérios para a distribuição da merenda escolar nos 
estabelecimentos de ensino; 

XIII. Coordenar a fiscalização sobre o armazenamento e conservação dos alimentos 
destinados à merenda escolar; 

XIV. Coordenar a fiscalização quanto a observância das normas sanitárias vigentes; 

XV. Exercer outras atividades correlatas a sua competência. 

 

ARTIGO 21 - Ao Departamento de Nutrição e Alimentação Escolar compete: 

I. Desenvolver, gerenciar, supervisionar e articular o Programa de Alimentação Escolar;  

II. Coordenar e Planejar implantação de ações de educação alimentar junto às unidades escolares; 

III. Assessorar o Conselho de Alimentação Escolar na execução técnica do Programa de Alimentação 
Escolar; 

IV. Organizar e oferecer treinamentos e capacitação aos gestores das Unidades Escolares; 

V. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 22 – Ao Chefe do Departamento de Nutrição e Alimentação Escolar compete, especificamente: 

I. Coordenar a elaboração do plano anual de trabalho; 

II. Orientar a elaboração dos cardápios de acordo com os critérios estabelecidos no PNAE; 

III. Coordenar a elaboração das fichas técnicas das preparações que compõe os cardápios; 

IV. Coordenar a aplicação dos testes de aceitabilidade dos alimentos destinados à merenda 
escolar; 

V. Coordenar e Planejar a implantação de ações de educação alimentar junto às unidades 
escolares; 

VI. Coordenar para a elaboração do manual de boas práticas; 

VII. Planejar, orientar e acompanhar as ações que envolvem a seleção dos alimentos; 

VIII. Planejar, orientar e acompanhar as ações que envolvem o armazenamento e distribuição 
dos alimentos; 

IX. Planejar, orientar e acompanhar as ações que envolvem a produção dos alimentos; 

X. Coordenar os treinamentos e capacitação aos gestores das Unidades Escolares; 

XI. Coordenar Programas de estágios para estudantes da área de nutrição; 



 

XII. Comunicar os responsáveis legais quando houver condição impeditiva das práticas 
anteriores relacionadas; 

XIII. Exercer outras atividades correlatas a sua competência. 

 

ARTIGO 23 - À Seção de Atendimento do Departamento de Nutrição e alimentação escolar, compete: 

I. Agendar encaminhamento das relações das unidades escolares referentes aos gêneros 
alimentícios e respectivas quantidades aos fornecedores; 

II. Organizar a distribuição da alimentação escolar estabelecido pela Divisão de 
Alimentação Escolar. 

 

ARTIGO 24 - Ao Chefe da Seção de Atendimento do Departamento de Nutrição e Alimentação Escolar, 
compete: 

I. Providenciar o recebimento, organização e encaminhamento, de acordo com a demanda, os 
documentos recebidos ou expedidos na Divisão de Merenda e Departamento de Nutrição e 
Alimentação Escolar; 

II. Supervisionar a distribuição da alimentação escolar estabelecido pela Divisão de Alimentação 
Escolar. 

 

ARTIGO 25 - Ao Setor Operacional Administrativo compete: 

I. As atividades administrativas e operacionais para aquisição e distribuição dos gêneros 
alimentícios da alimentação escolar; 

II. Acompanhar as etapas do processo de licitação e chamada pública dos gêneros 
destinados à alimentação escolar; 

III. Controlar e acompanhar todo o registro e expedição referentes a distribuição e 
armazenamento de gêneros destinados à alimentação escolar, bem ainda oferecer apoio logístico 
referentes à Divisão de Alimentação Escolar; 

IV. Coordenar a conferencia das requisições com as notas fiscais encaminhadas ao 
Departamento Financeiro da Prefeitura Municipal, bem ainda o controle dos saldos das notas de 
empenho de todos insumos destinados à alimentação escolar; 

V. Exercer outras atividades correlatas a sua competência. 

 

ARTIGO 26 - Ao Chefe do Setor Operacional Administrativo compete, especificamente: 

I. Chefiar e promover a execução dos serviços da Unidade; 

II. Zelar pelo cumprimento de instruções e outras normas aplicáveis à Unidade;  

 

ARTIGO 27 - À Seção de Controle e Saldos de Empenho, compete: 

I. Controlar os saldos das notas de empenho de todos insumos destinados à alimentação 
escolar; 

II. Coordenar a confecção das requisições dos gêneros alimentícios perecíveis, não-
perecíveis e de gás para suprir as unidades escolares; 

III. Realizar atividades administrativas e operacionais para a distribuição dos gêneros 
alimentação escolar. 

 

ARTIGO 28 - Ao Chefe da Seção de Controle e Saldos de Empenho, compete: 



 

I. Supervisionar as atividades administrativas e operacionais referentes ao fluxo de notas fiscais, 
empenhos e controles de saldos. 

 

ARTIGO 29 - À Seção de Expedição de Gêneros, compete: 

I.  Acompanhar todo o registro e expedição referentes à distribuição e armazenamento de 
gêneros destinados à alimentação escolar; 

II. Auxiliar nas atividades de apoio logísticos administrativos referentes à divisão de 
alimentação escolar; 

III. Acompanhar todo o registro e expedição referentes a distribuição e armazenamento de 
gêneros destinados à alimentação escolar; 

IV. Controlar a confecção das requisições dos gêneros alimentícios perecíveis, não-
perecíveis e de gás para suprir as unidades escolares. 

 

ARTIGO 30 - À Seção de Expedição de Gêneros, compete: 

I. Supervisionar as atividades administrativas e operacionais relacionadas à expedição de gêneros 
para a alimentação escolar. 

 

SEÇÃO V 

DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 

 

ARTIGO 31 - À Coordenadoria Administrativa compete: 

I. Coordenar e acompanhar o processo de operacionalização das ações voltadas para 
gestão administrativas, financeiras, Recursos Humanos, suprimentos e Prediais da rede municipal e 
instituições diretamente a ela vinculada; 

II. Articular as ações das Divisões e Departamentos com a Supervisão relativas às metas, 
prioridades administrativas; 

III. Organizar todas as demandas das escolas municipais e conveniadas e encaminhá-las ao 
Secretário visando o atendimento das mesmas; 

IV. Assessorar a operacionalização progressiva das autonomias administrativa e financeira 
das escolas e instituições a ela vinculadas; 

V. Coordenar e zelar pelo atendimento da demanda escolar, pelo cumprimento da legislação, 
normas e diretrizes que regulamentam o sistema ensino e os recursos financeiros destinados a 
Educação; 

VI. Participar da elaboração do Plano Municipal de Educação; 

VII. Subsidiar o Secretário Municipal nos assuntos referentes à operacionalização da gestão 
escolar; 

VIII. Participar da elaboração e implementação da Política Educacional da Rede Municipal de 
Ensino; 

IX. Participar do processo de modernização da gestão da Secretaria Municipal da Educação; 

X. Participar do processo de modernização da gestão de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Educação; 

XI. Supervisionar os serviços de transporte escolar e atualização das legislações específicas 
sobre o trânsito; 



 

XII. Manter comunicação com o Almoxarifado, integrando as ações da Secretaria com o 
mesmo; 

XIII. Acompanhar a distribuição de materiais e insumos para as diversas unidades escolares; 

XIV. Acompanhar projetos e orçamentos para construções, reformas e/ou ampliações em 
unidades educacionais, bem como fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras e emissão de 
laudos técnicos; 

XV. Exercer outras atividades correlatas a sua competência. 

 

ARTIGO 32 - Ao Chefe da Coordenadoria Administrativa (Chefe de Coordenadoria – CD.101.2) 
compete, especificamente: 

I. Planejar, coordenar e promover a execução das atividades de sua unidade ou dos serviços 
subordinados à sua Coordenadoria e demais níveis hierárquicos; 

II. Corresponsabilizar-se, junto com os departamentos, gerencias e supervisores de ensino e diretores 
pelo bom andamento administrativo das escolas e instituições a ela vinculadas; 

III. Articular-se e integrar-se com os demais órgãos da Secretaria Municipal da Educação, com vistas à 
execução das ações relacionadas à gestão escolar; 

IV. Assegurar o fluxo constante e racional das informações – escola/Supervisão de 
Ensino/Departamento/Gerencia/Secretaria Municipal da Educação; 

V. Participar do processo de formulação da Política Educacional da rede municipal, assegurando o 
atendimento aos recursos humanos da educação; 

VI. Elaborar pareceres, manifestações e atos normativos do Secretário, em matéria técnico-
administrativa; 

VII. Propor medidas que visem a racionalização e eficiência dos trabalhos ou serviços afetos à sua 
unidade; 

VIII.  Produzir relatórios gerenciais periódicos, ou quando solicitado; 

IX. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 33 - À Gerência Administrativa Operacional compete: 

I. Supervisionar os setores a esta Gerência subordinados; 

II. Supervisionar as cotas mensais de consumo das diversas unidades educacionais, bem 
como dos Departamentos e setores da S.M.E.; 

III. Prover os insumos e materiais necessários para o correto funcionamento dos serviços 
relacionados com a reprografia e almoxarifado interno; 

IV. Controlar e fixar o nível de estoque do almoxarifado localizado na Secretaria Municipal da 
Educação; 

V. Coordenar e supervisionar as atividades inerentes ao serviço de telefonia; 

VI. Coordenar e supervisionar as atividades de limpeza e higiene; 

VII. Coordenar e supervisionar o serviço de portaria; 

VIII. Executar e preparar o expediente encaminhando a Coordenadoria; 

IX. Receber, registrar, distribuir e expedir papéis e processos; 

X. Executar os serviços relacionados com as audiências e representações da Coordenadoria 
Administrativa; 

XI. Acompanhar e prestar informações sobre o andamento de papéis e processos transitados 
pela Coordenadoria Administrativa; 



 

XII. Atender a correspondência, mantendo o seu registro atualizado; 

XIII. Controlar o atendimento, pelos órgãos da secretaria, dos pedidos de informações e de 
expedientes originários dos Poderes Legislativo e Executivo, de outros órgãos, outras Secretarias 
Municipais e dos Conselhos Municipais; 

XIV. Manter atualizado o fichário privativo da correspondência da Coordenadoria; 

XV. Encaminhar para a Chefia de Expediente de Gabinete para publicação de documentos e 
normas; 

XVI. Agendar e controlar todas as audiências da Coordenadoria Administrativa; 

XVII. Redigir as correspondências a serem expedidas pela Coordenadoria Administrativa; 

XVIII. Exercer outras atividades correlatas a sua competência. 

 

ARTIGO 34 – Ao Gerente Administrativo operacional compete, especificamente: 

I. Supervisionar a execução das atividades desenvolvidas nas respectivas unidades vinculadas; 

II. Gerenciar serviços e manutenção de limpeza, telefonia, portaria necessários ao correto 
funcionamento e expediente da Secretaria Municipal de Educação; 

III. Zelar pela qualidade e eficiência do atendimento ao público que busca atendimento junto a 
Secretaria Municipal de Educação; 

IV. Exercer outras atividades correlatas a sua competência. 

 

ARTIGO 35 - À Seção de Expediente/Conselhos, compete: 

I. Organizar, executar os serviços relacionados com as reuniões ordinárias  e ou 
extraordinárias dos Conselho Municipal da Educação, Conselho Municipal do FUNDEB, Conselho 
Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Escola e Conselho de Alimentação Escolar; 

II. Buscar e acompanhar junto a SEMFAZ e Departamento competente da Secretaria de Educação, as 
despesas e planilhas de prestação de contas referentes ao Conselho Municipal da Educação, 
Conselho Municipal do FUNDEB, Conselho Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Escola 
e Conselho de Alimentação Escolar, posterior apreciação e aprovação dos respectivos Conselhos.  

 

ARTIGO 36 – Ao Chefe de Seção de Expediente/Conselhos compete, especificamente: 

I. Executar e preparar o expediente realizando os encaminhamentos necessários, recebendo, 
registrando, distribuindo  e expedindo papéis e processos, bem ainda prestando informações sobre 
os andamentos e providenciando publicações; 

II. Manter atualizado o fichário privativo da correspondência do Conselho Municipal da Educação, 
Conselho Municipal do FUNDEB,Conselho Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Escola 
e Conselho de Alimentação Escolar; 

III. Agendar e controlar todas as audiências das Presidências dos Conselhos Municipal da 
Educação, Conselho Municipal do FUNDEB,Conselho Municipal de Controle Social do Programa 
Bolsa Escola e Conselho de Alimentação Escolar; 

IV. Redigir as Atas de Reunião e correspondências a serem expedidas pelo  Conselho Municipal 
da Educação, Conselho Municipal do FUNDEB,Conselho Municipal de Controle Social do Programa 
Bolsa Escola e Conselho de Alimentação Escolar,  

 

ARTIGO 37 – Ao Setor de Controle de Documentos e Arquivo, compete: 



 

I - Organizar o recebimento, documentar e arquivar documentos diversos de toda Coordenadoria, 
Divisão, Departamento e demais unidades da Secretaria Municipal da Educação; 

II - Receber, protocolar e encaminhar documentos direcionados a Secretaria Municipal de Educação.  

 

ARTIGO 38 – Ao Chefe de Setor de Controle de Documentos e Arquivo compete, especificamente: 

I. Coordenar o protocolo, no recebimento, numerando e distribuindo os papéis; 

II. Supervisionar o registro e andamento de processos em geral, bem como procedendo ao seu 
arquivamento; 

III. Acompanhar a expedição e recebimento de correspondências e malotes; 

IV. Supervisionar toda movimentação de arquivo morto; 

 

ARTIGO 39 – À Seção de Protocolo compete: 

I. Abrir, receber, protocolar, encaminhar e acompanhar movimentação de documentos. 

 

ARTIGO 40 - Ao Chefe de Seção de Protocolo compete, especificamente:: 

I. Providenciar as atividades de protocolo e trâmites documentais das Unidades da Secretaria; 

II. Chefiar e promover a execução dos serviços da Unidade; 

III. Zelar pelo cumprimento de instruções e outras normas aplicáveis à Unidade;  

 

ARTIGO 41 – À Seção de Expedição de Malotes compete: 

I. Efetuar os trâmites de transporte de documentação por meio de malotes, atendendo todas as 
unidades da SME. 

 

ARTIGO 42- Ao Chefe de Seção de Expedição de Malotes compete, especificamente: 

I. Acompanhar a expedição e recebimento de correspondências e malotes; 

II. Organizar e remeter as Unidades Escolares, Instituições, Secretarias, os documentos e 
processos da Secretaria Municipal de Educação. 

 

ARTIGO 43 – À Seção de Arquivo compete: 

I. Realizar o recebimento, documentação e arquivamento de documentos diversos de toda Divisão, 
Departamento, Setor e Seção da Secretaria Municipal da Educação. 

 

ARTIGO 44- Ao Chefe de Seção de Arquivo compete, especificamente: 

I. Providenciar o recebimento, documentar e arquivar documentos diversos de todas as 
unidades da Secretaria Municipal da Educação; 

II. Responsabilizar-se por toda movimentação de arquivo morto. 

 

ARTIGO 45 - À Gerencia de Compras e Suprimentos compete: 

I. Gerenciar as ações Administrativas de Compras e Suprimentos e Almoxarifado de Materiais; 

II. Elaborar e gerenciar Registro de Preços; 

III. Realizar orçamento, acompanhar processo, encaminhar Notas de Empenho aos fornecedores; 



 

IV. Realizar procedimentos de compra e distribuição para as unidades e instituições educacionais 
vinculadas a Secretaria Municipal de Educação, com mobiliário, materiais pedagógicos, de limpeza 
e higiene e outros insumos; 

V. Acompanhar pesquisa junto às Gerências e Unidades Escolares para levantamento da real 
necessidade de materiais para consumo (limpeza e outros), pedagógicos e permanentes; 

VI. Acompanhar pesquisa e planejamento de acordo com números da Demanda Escolar, para 
aquisição de forma prática e econômica; 

VII. Exercer o acompanhamento de contratos referentes à sua área de atuação; 

VIII. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 46 – Ao Gerente de Compras e Suprimentos compete, especificamente: 

I. Desenvolver e gerenciar as ações Administrativas, Compras e Suprimentos, Almoxarifado 
de Materiais, da Secretaria Municipal da Educação; 

II. Elaborar e concluir solicitação de orçamento, acompanhar processo, encaminhar Notas de 
Empenho aos fornecedores; 

III. Responsabilizar-se pelo abastecimento das unidades educacionais com mobiliário, 
materiais pedagógicos, de limpeza e higiene e outros insumos; 

IV. Exercer outras atividades correlatas a sua competência. 

 

ARTIGO 47 - Ao Setor de Almoxarifados compete: 

I. Realizar os registros de entrada e saída de materiais de estoque destinados ao 
atendimento as Unidades e Instituições Educativas vinculadas a Secretaria Municipal de Educação; 

II. Realizar a guarda do material em perfeita ordem de armazenamento e registro; 

III. Acompanhar o setor de entrega de gêneros alimentícios conforme data de validade, e os 
equipamentos, mobiliários e outros pelos mais antigos em estoque, procurando sempre atualizar 
estoque; 

IV. Manter atualizado o estoque dos produtos e equipamentos; 

V. Acompanhar qualquer necessidade de troca de gênero alimentício ou equipamento que 
necessite acionamento de garantia; 

VI. Supervisionar o serviço de transporte para distribuição de itens com requisições 
expedidas às todas as Unidades Escolares conforme solicitado. 

 

ARTIGO 48 – Ao Chefe de Setor de Almoxarifados compete, especificamente: 

I. Orientar o recebimento de notas de entrega dos fornecedores e encaminhamento a quem 
tenham sido delegadas tais incumbências; 

II. Supervisionar a atualização dos registros de entrada e saída de materiais de estoque; 

III. Coordenar, organizar, manter e registrar o armazenamento dos materiais; 

IV. Supervisionar e acompanhar o setor de entrega de equipamentos mobiliários observando o 
prazo de aquisição dos mesmos; 

 

ARTIGO 49 - Ao Departamento de Infra-Estrutura e Unidades Escolares compete: 

I. Planejar e desenvolver projetos e orçamentos para construções, reformas e/ou 
ampliações em unidades educacionais, bem como fiscalização, vistoria e acompanhamento de 
obras e emissão de laudos técnicos; 



 

II. Planejar e estabelecer, conjuntamente com os Secretários de Educação, Planejamento e 
Gestão Estratégica e Obras, metas construtivas anuais, segundo as necessidades apresentadas 
pela demanda escolar; 

III. Planejar e desenvolver projetos e orçamentos para construção, reforma e/ou ampliação de 
unidades, trabalhando em conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
Estratégica, otimizando os serviços no atendimento das necessidades de cada unidade escolar; 

IV. Desenvolver processos de contratação de serviços de projetos e de construção civil por 
dispensa de licitação, de obras de pequeno porte, com desenvolvimento de planilhas 
orçamentárias, projetos, cotações de preços e encaminhamento para o Departamento de Apoio 
Administrativo para as providências que se fizerem necessárias; 

V. Fiscalizar as obras de construção civil, reformas e/ou ampliações juntamente com a 
Secretaria Municipal de Obras quando forem obras de grande porte (licitadas); 

VI. Vistoriar e emitir laudos técnicos nas unidades educacionais sob a responsabilidade do 
município, analisando ocorrências buscando e avaliando soluções dando encaminhamento 
necessário; 

VII. Exercer outras atividades correlatas a sua competência. 

 

ARTIGO 50 – Ao Chefe de  Departamento de Infra-Estrutura e Unidades Escolares compete, 
especificamente: 

I. Chefiar e supervisionar as atividades e os serviços do Departamento;  

II. Cumprir e assegurar o cumprimento das disposições legais e diretrizes pertinentes ao 
Departamento;  

III. Dirigir estratégias de trabalho e organização capazes de proporcionar um melhor aproveitamento da 
capacidade e das potencialidades dos servidores;  

IV. Emitir relatórios de trabalho sobre assuntos pertinentes à sua Unidade;  

V. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 51 - Ao Setor de Manutenção compete: 

I. Atendimento imediato de todas as solicitações de pequenos consertos e reparos nas Unidades 
Escolares e outros prédios pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. 

II. Receber materiais, catalogá-los de maneira adequada, distribuí-los conforme necessidade do 
Departamento, e controlar o estoque registrando em documentação adequada as entradas e saídas 
de materiais. 

 

ARTIGO 52 – Ao Chefe de Setor de Manutenção compete, especificamente: 

I. Organização dos documentos expedidos e recebidos e emitir Ordens de Serviço; 

II. Acompanhar e Fiscalizar Serviços; 

III. Acompanhar os Profissionais: dos pequenos serviços realizados pelo Departamento, além 
da avaliação dos profissionais terceirizados, zelando pelo bom andamento do cumprimento das 
Ordens de Serviço; 

 

ARTIGO 53 - À Seção de Projetos e Obras compete: 

I. O desenvolvimento de projetos de obra nova, reformas e ampliações de prédios escolares e outros 
pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. 



 

 

ARTIGO 54 – Ao Chefe de Seção de Projetos e Obras compete, especificamente: 

I. Receber, conferir e atestar as Notas Fiscais referentes aos serviços executados, 

II. Fornecer às empresas prestadoras de serviço os Empenhos emitindo Ordens de 
Serviço de acordo com os contratos emitidos pela Secretaria Administração; 

III. Acompanhar a execução dos serviços contratados,  

IV. Conferir e acompanhar os prazos do contrato. 

 

ARTIGO 55 - Ao Departamento de Transporte compete: 

I. Implementar e acompanhar Programa de Apoio ao Transporte Escolar; 

II. Controlar a frota própria e os fretamentos; 

III. Implantar e acompanhar Programas de prevenção de acidentes (PPA); 

IV. Implantar e fiscalizar Regras de condutas; 

V. Orientar sobre Direitos e obrigações dos usuários; 

VI. conferir a freqüência dos motoristas, diariamente; 

VII. O controle de horas extras dos motoristas; 

VIII. elaborar projeto e acompanhar a execução do transporte dos alunos das Escolas Estaduais. 

IX. Exercer outras atividades correlatas a sua competência. 

X. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 56 – Ao Chefe de Departamento de Transporte compete, especificamente: 

I. Supervisionar os serviços executados pelas Gerências, setores e seções a este 
Departamento subordinados; 

II. Acompanhar Parcerias – Educação Continuada; 

III. Acompanhar e atualizar escolas atendidas; 

IV. Fiscalizar Plantões Socorristas; 

V. Planejar acompanhar a qualidade do transporte; 

VI. Fiscalizar a segurança da comunidade escolar; 

VII. Integrar Pais/alunos/condutores/escola; 

VIII. participar da Comissão de recebimento, acompanhamento e controle do Setor de Passe 
Escolar; 

IX. Garantir o oferecimento de transporte escolar através de frota própria; 

X. Garantir o acesso dos alunos as unidades escolares por frota própria ou por cessão de 
passe em transporte urbano coletivo; 

 

ARTIGO 57 -  À Gerência de Logística compete: 

I. Programar, acompanhar e supervionar as rotas diárias de transporte do escolar; 

II. Elaborar, implementar e acompanhar escala de trabalho de motoristas; 

III. Agendar, acompanhar e supervisionar agendamento para atividades extra-curriculares; 

IV. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 58 – Ao Gerente de Logística compete, especificamente: 



 

I. Realizar a Fiscalização da rotas; 

II. Verificar rotas diárias; 

III. Acompanhar e atualizar escolas atendidas; 

IV. Efetuar as escalas dos motoristas, diariamente, para os serviços de transporte de 
documentos e/ou funcionários, controlando o serviço de agenda para os deslocamentos; 

V. Agendar e escalar os motoristas para os passeios culturais; 

VI. Controlar o horário de entrada e saída dos veículos da garagem; 

VII. Exercer outras atividades correlatas a sua competência. 

 

ARTIGO 59 -  Ao Setor de Controle e Manutenção de Frota compete: 

I. Supervisionar, acompanhar e controlar a manutenção da frota de veículos escolares e 
adiministrativos da Secretaria Municipal de Educação; 

II.  Organizar e manter atualizado o banco de dados e o histórico de cada veículo que compõe a frota 
da Secretaria Municipal de Educação; 

III. Promover programas de manutenção preventiva da frota em todos os aspectos; 

IV. Controlar o abastecimento e quilometragem dos veículos componentes da frota; 

V. Manter em um banco de dados, o histórico de cada veículo, composto por todas suas 
características construtivas, problemas ocorridos, manutenção corretiva, quilometragem, consumo e 
gastos envolvidos com manutenção, consumo de combustível e outros dados que possam ser úteis 
para análises de desempenho; 

 

ARTIGO 60 – Ao Chefe de Setor de Controle e Manutenção de Frota compete, especificamente: 

I. Supervisionar a utilização e otimização dos veículos observando a segurança completa do 
transporte; 

II. Solicitar, sempre que necessário, os reparos indispensáveis ao bom funcionamento dos 
veículos; 

III. Acompanhar e controlar a manutenção dos veículos quando os mesmos estiverem sendo 
consertados; 

IV. Participar do “socorro” aos veículos quando da ocorrência de defeitos em horários 
alternativos, fora do expediente comercial; 

 

ARTIGO 61 – Ao Setor de Passe Escolar compete: 

I. Oferecer, acompanhar e controlar o oferecimento de passe ao escolar; 

II. Proceder a confecção de cartões eletrônicos para o passe escolar; 

III. Executar ações que garantam controle de freqüência e cessão de créditos nos cartões de 
passe do escolar; 

IV. Oferecer atendimento qualitativo aos alunos da rede municipal e estadual por meio de 
convênio. 

V. Executar o carregamento de cartões eletrônicos; 

 

ARTIGO 62 – Ao Chefe de Setor de Passe Escolar compete, especificamente: 

I. Controlar a freqüência mensal de todos os alunos transportados; 

II. Controlar a quantidade de créditos a serem distribuídos aos alunos; 



 

III. Acompanhar o controle financeiro mensal de gastos; 

IV. Supervisionar a vida útil do cartão: cancelamentos, defeitos; 

V. Solicitar, sempre que necessário, a compra de passes escolares. 

 

ARTIGO 63 -  À Seção de Avaliação Cadastral compete: 

I. Atender ao público, oferecendo informações sobre os direitos e condições para o 
recebimento do passe escolar; 

II. Realizar a medição e verificação das documentações entregues na solicitação do cartão. 

III. Realizar a atualização do arquivo e cadastro de todos os alunos transportados; 

IV. Controlar transferências evasões e mudanças de endereço de alunos. 

 

ARTIGO 64 – Ao Chefe de Seção de Avaliação Cadastral compete, especificamente:: 

I. A verificação das documentações entregues na solicitação do cartão. 

II. Chefiar e promover a execução dos serviços da Unidade; 

III. Zelar pelo cumprimento de instruções e outras normas aplicáveis à Unidade;  

IV. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 65 -  Ao Departamento de Acompanhamento e Monitoramento de Pessoal compete: 

I. Organizar prontuários e arquivo da documentação do Departamento de Acompanhamento 
e Monitoramento de Pessoal; 

II. Organizar, acompanhar e apurar freqüência e vida funcional dos servidores municipais 
lotados na Secretaria de Educação; 

III. Elaboração do processo seletivo de PEB I, PEB II e estagiários; 

IV. Elaboração das resoluções referentes às atribuições e remoções; 

V. Atender aos professores contratos temporário, com dificuldades de adaptação; 

VI. Atender a todos os servidores da Secretaria da Educação; 

VII. Indicar o local de trabalho aos professores readaptados; 

VIII. Realizar contagem de tempo de serviço de Docentes e Especialistas, para classificação 
SME, Riopretoprev e SMA; 

IX. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 66 – Ao Chefe de Departamento de Acompanhamento e Monitoramento de Pessoal compete, 
especificamente: 

I. Receber, despachar e expedir documentos diversos recebidos pelo Departamento; 

II. Diagnosticar as necessidades de contratação docentes; 

III. Levantar a necessidade de pessoal administrativo nas unidades escolares e departamentos da 
SME; 

IV. Movimentar o pessoal da administração direta e terceirizada; 

V. Elaborar as resoluções juntamente com a comissão de atribuição de classes e aulas, das 
resoluções de remoção, permuta, substituição e atribuição de classes e aulas; 

VI. Elaborar do processo e execução da atribuição de classes e aulas; 

VII. Organizar a remoção de docentes e especialistas; 



 

VIII. Organizar o processo seletivo de PEB I e PEB II; 

IX. Organizar o processo seletivo de estagiários; 

X. Atribuir local de exercício a todos os servidores efetivos ingressantes nesta secretaria; 

XI. Deferir licenças prêmio de PEB I; 

XII. Supervisionar diariamente a execução do trabalho no Departamento; 

XIII. Assessorar em todas as solicitações referentes a Recursos Humanos dessa secretaria. 

XIV. Exercer outras atividades correlatas a sua competência. 

 

ARTIGO 67 - À Seção de Atendimento as Unidades  Escolares compete: 

I. Atender as Unidades Escolares e fazer os encaminhamentos necessários para o atendimento 
solicitado; 

II. Atender ao público em geral; 

III. Digitar documentos diversos; 

IV. Apurar do tempo de serviço dos servidores/funcionários e profissionais do quadro do magistério 
para fins de classificação e aposentadoria; 

V. Participar e auxiliar em eventos pertencentes aos diversos setores da Secretaria; 

VI. Oferecer declaração do tempo de tempo de serviço de Docentes e Especialistas para RPP; 

VII. Distribuir de aulas das classes do 6º ao ano 9º; 

VIII. Oferecer Declaração de horário do pessoal; 

 

ARTIGO 68 – Ao Chefe de Seção de Atendimento às Unidades Escolares compete, especificamente: 

 

I. Chefiar e promover a execução dos serviços da Unidade,  

II. Zelar pelo cumprimento de instruções e outras normas aplicáveis à Unidade;  

III. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 69 - À Gerência de Controle de Frequência e Pagamento, compete: 

I. Assessorar a chefia de Departamento no acompanhamento e monitoramento de pessoal; 

II. Consolidar e manter atualizados os dados das folhas de pagamento dos servidores da 
SME; 

III. Oferecer formação continuada às Unidades Escolares dinamizando e democratizando as 
gestão de recursos humanos; 

IV. Realizar treinamento apostilado (elaboração própria), para os servidores administrativos 
(Agente Controlar Férias de todos os servidores da SME e Unidades Escolares; 

V. Controlar e Licenças Prêmios de PEB II, Pessoal Administrativo e Readaptados (Unidades 
Escolares e SME); 

VI. Elaborar planilha de pagamento de GLEX (gratificação de local de exercício); 

VII. Elaborar de Atas e Portarias, Termos de Transferência Interna; 

VIII. Registrar a freqüência  mensal e anual da Secretaria Municipal da Educação, NAE, 
contrato temporário, docentes e professores formadores para controle de freqüência, pagamento e 
atribuição de classes e aulas; 



 

IX. Organizar prontuários e arquivo da documentação do Departamento de Acompanhamento 
e Monitoramento de Pessoal; 

X. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 70 - Ao Gerente de Controle de Frequência e Pagamento compete, especificamente: 

I. Administrativo, Diretor de Escola, Coordenador Pedagógico, Supervisor de Ensino) sobre livro 
ponto e folha de pagamento nas Unidades Escolares; 

II. Dar suporte diário aos servidores que atuam nas secretarias das escolas; 

III. Consolidar dados da folha de pagamento recebidos das unidades escolares e encaminhar a 
Coordenadoria de Pagamento; 

IV. Responsabilizar-se pela planilha de autorização de dispensa de ponto. (Unidades Escolares e 
SME); 

V. Atestar planilha de pagamento de GLEX (gratificação de local de exercício); 

VI. Encaminhar e distribuir documentos de todo o Departamento via SIGM (Protocolo Informatizado); 

VII. Organizar a distribuição de pessoal para prestação de serviços nas eleições junto ao cartório 
eleitoral, e outros eventos quando solicitados; 

VIII. Assessor a chefia do Departamento de Acompanhamento e Monitoramento de Pessoal; 

IX. Atendimento ao público em geral; 

X. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 71 - Ao Setor de Cadastro Funcional e Documentação compete: 

I. Organizar, arquivo de toda documentação RH – (Livro Ata, Pastas A-Z com documentação por ano, 
Portarias, Convocações, etc) 

II. Organizar arquivo de toda documentação nos Prontuários dos Funcionários da Educação - Ativa e 
Arquivo Morto 

III. Fazer relação dos FUNCI EDUC por Local de trabalho 

IV. Fazer levantamento FUNCI por cargo, e por U.E. 

V. Fazer levantamento de Afastamentos s/ aula para Contagem Tempo Serviço PEBI, PEB II  

VI. Realizar Contagem Tempo Serviço PEBI, PEB II e Especialistas – com documentação para RIO 
PRETO PREV; 

VII. Realizar contagem de Tempo de Serviço PEBI, PEB II e Especialistas até 30/09 – para remoção, 
substituição;  

VIII. Realizar Folha de Pagamento FUNCI, PEB I e Especialistas (Pagamento jornada, Carga 
Suplementar, Adicional Noturno (HTP e PPM); 

IX. Convocar de Funcionárias para execução das atividades do 19 março; 

X. Convocar Funcionárias para prestarem serviços no preparo das refeições nas Eleições e 
pagamento Horas Extras; 

XI. Confeccionar Portaria de Substituição. 

 

ARTIGO 72 – Ao Chefe de Setor de Cadastro Funcional e Documentação compete, especificamente: 

I. Chefiar e promover a execução dos serviços da Unidade; 

II. Convocar funcionárias; 

III. Zelar pelo cumprimento de instruções e outras normas aplicáveis à Unidade;  



 

IV. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 73 – Ao Setor de Movimentação de Pessoal compete: 

I. Assessorar o chefe de Departamento de Acompanhamento e Monitoramente de Pessoal na 
verificação e atendimento da demanda de recursos humanos nas Unidades Escolares e da SME; 

II. Controlar contratações e rescisões de docentes temporários e estagiários; 

III. Realizar levantamento da demanda de pessoal administrativo, apoio e docentes nas Unidades 
Escolares e na SME; 

IV. Indicar local de trabalho aos docentes temporários e estagiários; 

V. Participar das atribuições de classes aos docentes de Educação Básica. 

 

ARTIGO 74 – Ao Chefe de Setor de Movimentação de Pessoal compete, especificamente:  

I. Chefiar e promover a execução dos serviços da Unidade,  

II. Zelar pelo cumprimento de instruções e outras normas aplicáveis à Unidade;  

III. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 75 - À Seção de Movimentação de Docentes Temporários compete: 

I. Organizar, acompanhar e supervisionar a movimentação de docentes temporários na 
Secretaria Municipal da Educação. 

II. Fazer relatório de freqüência dos PEB I Contrato Temporário; 

III. Realizar pagamento de adicional noturno e GLEX dos PEB I Contrato Temporário. 

IV. Convocar de PEB I Contrato Temporário para atuação nas Unidades Escolares; 

V. Realizar convocação de Estagiários; 

 

ARTIGO 76 - Ao Chefe de Seção de Movimentação de Docentes Temporários compete, 
especificamente: 

I. Chefiar e promover a execução dos serviços da Unidade,  

II. Zelar pelo cumprimento de instruções e outras normas aplicáveis à Unidade;  

III. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

SEÇÃO VI 

DA COORDENADORIA PEDAGÒGICA 

 

ARTIGO 77 - À Coordenadoria Pedagógica compete: 

I. Coordenar e acompanhar o processo de operacionalização das ações voltadas para 
gestão democrática da rede municipal de ensino e instituições diretamente a ela vinculada; 

II. A interlocução entre a Secretária Municipal da Educação, Divisões, Supervisão e escolas; 

III. Articular as ações das Divisões com a Supervisão relativas às metas, prioridades e a 
qualidade do ensino das escolas municipais; 

IV. Organizar todas as demandas das escolas municipais e conveniadas e encaminhá-las ao 
Secretário visando o atendimento das mesmas; 



 

V. Assessorar a operacionalização progressiva das autonomias pedagógica, administrativa e 
financeira das escolas; 

VI. Articular-se e integrar-se com os demais órgãos da Secretaria Municipal da Educação, 
com vistas à execução das ações relacionadas à gestão escolar; 

VII. Coordenar e zelar pelo atendimento da demanda escolar, cumprimento da legislação, 
normas e diretrizes que regulamentam o ensino juntamente com a supervisão de ensino e divisão 
de ensino; 

VIII. Participar da elaboração do Plano Municipal de Educação; 

IX. Assegurar o fluxo constante e racional das informações – escola/Supervisão de 
Ensino/Divisões/Secretaria Municipal da Educação; 

X. Participar da elaboração e implementação da Política Educacional da Rede Municipal de 
Ensino; 

XI. Coordenar, controlar e avaliar a execução de ações que viabilizem o cumprimento da 
Gestão Escolar na rede municipal de ensino; 

XII. Participar do processo de modernização da gestão da Secretaria Municipal da Educação; 

XIII. Participar do processo de acompanhamento, análise e avaliação dos resultados 
apresentados pelas escolas municipais; 

XIV. Superintender os serviços prestados pelas escolas municipais e conveniadas visando 
promover a melhoria da qualidade do ensino; 

XV. Analisar as informações gerenciais das escolas municipais e conveniadas; 

XVI. Elaborar o relatório das atividades desenvolvidas pelas divisões; 

XVII. Executar outras atividades correlatas quando solicitado; 

XVIII. Acompanhar e avaliar os Projetos Especiais; 

XIX. Acompanhar e avaliar as diretrizes para Educação Especial na rede municipal de ensino; 

XX. Acompanhar e avaliar planos, programas e projetos da Educação Especial desenvolvidos 
pela Secretaria; 

XXI. Diagnosticar as necessidades e implementar programas de formação continuada e 
capacitação e manter contatos com instituições externas visando o aperfeiçoamento profissional; 

XXII. Elaborar pareceres, manifestações e atos normativos do Secretário, em matéria técnico-
pedagógica quando solicitado; 

XXIII. Articular e orientar em conjunto com supervisão e os demais integrantes da equipe de da 
Secretaria Municipal de Educação, as escolas de Educação Infantil particulares, pertencentes ao 
sistema de ensino municipal, quanto a legislação e área de atuação; 

XXIV. Exercer outras atividades correlatas à sua atribuição. 

 

ARTIGO 78 - Ao Chefe da Coordenadoria Pedagógica (Chefe de Coordenadoria – CD.101.2) compete, 
especificamente: 

I. Planejar, coordenar e promover a execução das atividades de sua unidade ou dos serviços 
subordinados à sua Coordenadoria e demais níveis hierárquicos; 

II. Promover a interlocução entre a Secretária Municipal da Educação, Divisões, Supervisão e escolas; 

III. Articular as ações das Divisões com a Supervisão relativas às metas, prioridades e a qualidade do 
ensino das escolas municipais; 

IV. Corresponsabilizar-se, junto com o Departamento de Ensino, Supervisores de Ensino Gerencias 
Pedagógicas e Diretores pelos resultados das escolas; 



 

V. Subsidiar o Secretário Municipal nos assuntos referentes à operacionalização da gestão escolar; 

VI. Propor medidas que visem a racionalização e eficiência dos trabalhos ou serviços afetos à sua 
unidade; 

VII. Desenvolver mecanismos juntamente com a supervisão de ensino para acompanhar e avaliar o 
cumprimento das metas constantes no Plano Escolar e sua consonância com o Plano Municipal de 
Educação; 

VIII. Produzir  relatórios gerenciais periódicos, ou quando solicitado; 

IX. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 79 – À Seção de Documentação e Arquivo compete controlar e organizar o fluxo de 
documentos, correspondências e agenda da Coordenadoria Pedagógica; 

I. Receber, registrar, distribuir e expedir papéis e processos, bem ainda acompanhar e 
prestar informações sobre o andamento de papéis e processos; 

II. Executar os serviços relacionados com as audiências e representações da 
Coordenadoria; 

III. Manter atualizado o fichário privativo da correspondência da Coordenadoria; 

IV. Agendar e controlar todas as audiências da Coordenadoria, bem ainda redigir as 
correspondências a serem expedidas pela Coordenadoria. 

 

ARTIGO 80 – Ao Chefe de Seção de Documentação e Arquivo compete, especificamente: 

I. Executar e preparar o expediente encaminhando a Coordenadoria; 

II. Controlar o atendimento, pelos órgãos da secretaria, dos pedidos de informações e de expedientes 
originários dos Poderes Legislativo e Executivo, de outros órgãos, outras Secretarias Municipais e 
dos Conselhos Municipais; 

III. Encaminhar para a Chefia de Gabinete para publicação, documentos e normas; 

 

ARTIGO 81 - À Gerência de Planejamento e Demanda Escolar compete: 

I. Realizar diagnóstico, analisar e organizar a projeção da demanda escolar, efetivação da matrícula e 
organização das Unidades Escolares no oferecimento de vagas em todos os níveis e modalidades 
existentes na rede municipal de ensino; 

II. Manter atualizado o número de alunos das várias Unidades Escolares: - por série, termos ou níveis, 
ciclos e modalidades de educação e ensino; 

III. Realizar, anualmente, a coleta de dados para o Censo Escolar e para o Censo de Educação 
Especial; 

IV. Assegurar o controle de dados atualizados e produzir as informações necessárias; 

V. Manter atualizados os indicadores de ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos 
juntamente com a Coordenadoria Pedagógica, Departamento de Ensino e Gerencias; 

VI. Coordenar, acompanhar, avaliar e controlar o processo de registro e movimentação dos alunos da 
Rede Municipal de Ensino e rede conveniada; 

VII. Organizar e manter atualizado os registros finais da vida escolar do aluno; 

 

ARTIGO 82 – Ao Gerente de Planejamento e Demanda Escolar compete, especificamente: 

I. Providenciar, anualmente, a projeção da demanda escolar, efetivação da matrícula e 
organização do quadro da escola; 



 

II. Consolidar os dados referentes aos Censos e socializar com as Coordenadorias, 
Departamentos e Gerências; 

III. Verificar o cumprimento de normas e prazos para tramitação dos documentos relativos a 
alunos, para fins de processamento eletrônico de dados; 

IV. Orientar atividades referentes a transferências, matrículas e formação de turmas com 
apoio da supervisão de ensino; 

V. Organizar e orientar o atendimento da demanda escolar na rede municipal de ensino; 

VI. Elaborar com as Coordenadorias, e Supervisão de Ensino, Divisões  Departamentos  a 
proposta das necessidades da rede física para expansão dos serviços educacionais ou a 
reorganização dos mesmos; 

VII. Organizar e implantar rotinas com vistas à análise e previsão de demandas a serem 
atendidas pela Secretaria; 

VIII. Articular junto às coordenadorias, divisões, departamentos e supervisão as propostas de 
construção, reformas de prédios, aquisição de equipamentos e mobiliário das escolas da rede 
municipal de ensino; 

IX. Participar da elaboração e implementação do Plano Anual de Trabalho; 

X. Coordenar com a Divisão de Tecnologias de Informação e envio de dados ao ministério da 
Educação, Secretaria de Estado da Educação e outros quando solicitado; 

XI. Atender aos pedidos de informações estatísticas sobre a vida escolar dos alunos; 

XII. Produzir com a Coordenadoria Pedagógica e Departamento de Ensino, relatórios 
gerenciais relativos à Rede Municipal de Ensino e escolas conveniadas; 

XIII. Controlar os dados e informações produzidos sob sua responsabilidade; 

XIV. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 83 - Ao Setor de Processamento de Matrícula compete: 

I. Projetar e organizar a demanda escolar, efetivação da matrícula e organização do quadro da escola; 

II. Controlar o processo de registro e movimentação dos alunos da Rede Municipal de Ensino e rede 
conveniada; 

III. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 84 – Ao Chefe de Setor de Processamento de Matrícula compete, especificamente: 

I. Chefiar e promover a execução dos serviços da Unidade; 

II. Zelar pelo cumprimento de instruções e outras normas aplicáveis à Unidade;  

III. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 85 – À Seção de Atendimento ao Público compete atender ao público, oferecer informações e 
encaminhamentos necessários ao atendimento. 

 

ARTIGO 86 – Ao Chefe de Seção de Atendimento ao Público compete, especificamente: 

I. Atender aos pedidos de informações estatísticas sobre a vida escolar dos alunos; 

II. Controlar os dados e informações produzidos sob sua responsabilidade; 

III. Controle de informações nos Sistema de Processamento de Dados - PRODESP 

 



 

ARTIGO 87 - Ao Setor de Cadastro e controle de vagas compete organizar o atendimento da demanda 
escolar na rede municipal de ensino, principalmente a demanda de Educação Infantil, controlando a 
entrada e saída de alunos e compatibilizando as escolas às necessidades de vagas.   

 

ARTIGO 88 – Ao Chefe de Setor de Cadastro e Controle de Vagas compete, especificamente: 

I. Controlar os dados e informações produzidos sob sua responsabilidade; 

II. Organizar o atendimento da demanda escolar na rede municipal de ensino; 

III. Atender ao público que deseja vaga em Escolas de Educação Infantil; 

IV. Encaminhar expedientes em resposta às solicitações dos órgãos públicos e particulares; 

V. Elaborar relatórios com dados sobre matrículas de educação infantil para subsidiar 
decisões dos superiores hierárquicos; 

VI. Controlar o envio e recebimento das correspondências informativas de vagas; 

 

ARTIGO 89 – À Seção de Digitação e Manutenção de Cadastro, compete atender ao público e realizar o 
cadastro do aluno interessado em vaga nas Escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. 

 

ARTIGO 90 – Ao Chefe de Seção de Digitação e Manutenção de Cadastro compete, especificamente:  

I. Atender ao público que deseja vaga em Escolas de Educação Infantil Municipais e 
Conveniadas. 

II. Organizar e controlar os dados e informações produzidos sob sua responsabilidade; 

III. Zelar pela atualização do registro dos dados cadastrais dos alunos; 

IV. Arquivar e manter organizado os documentos comprobatórios do cadastro de alunos; 

 

ARTIGO 91 - Ao Departamento de Ensino compete: 

I. Articular as ações da Supervisão de Ensino com as Gerências e Setores, relativas às metas, 
prioridades, demanda escolar e a qualidade do ensino das escolas do Sistema Municipal de Ensino 
e conveniadas; 

II. Fazer o diagnóstico da evolução do Sistema Educacional, bem como suas tendências e detectar 
suas necessidades futuras; 

III. Coordenar, controlar e avaliar a execução de ações que viabilizem o cumprimento da Gestão 
Escolar na rede municipal de ensino; 

IV. Acompanhar e avaliar os serviços prestados pelas escolas municipais e conveniadas visando 
promover a melhoria da qualidade do ensino; 

V. Articular e orientar em conjunto com supervisão e os demais integrantes da equipe de da Secretaria 
Municipal de Educação, as escolas de Educação Infantil particulares, pertencentes ao sistema de 
ensino municipal, quanto a legislação e área de atuação; 

VI. Acompanhar os Projetos Especiais; 

VII. Acompanhar as diretrizes para Educação Especial na rede municipal de ensino; 

VIII. Diagnosticar as necessidades e implementar programas de formação continuada e capacitação e 
manter contatos com instituições externas visando o aperfeiçoamento profissional; 

 

ARTIGO 92 – Ao Chefe do Departamento de Ensino compete, especificamente: 



 

I. Colaborar com as coordenadorias no processo de operacionalização das ações voltadas 
para gestão democrática da rede municipal de ensino; 

II. Articular com as coordenadorias na interlocução entre o Secretário Municipal de 
Educação, Supervisão, Gerências e Escolas; 

III. Organizar todas as demandas das escolas municipais e conveniadas e encaminhá-las as 
coordenadorias visando o atendimento das mesmas; 

IV. Corresponsabilizar-se, junto com os Supervisores de Ensino e Diretores de Escola, pelos 
resultados obtidos pelas Unidades Escolares e escolas conveniadas; 

V. Assessorar a operacionalização progressiva das autonomias pedagógica, administrativa e 
financeira das escolas; 

VI. Articular-se e integrar-se com todos os segmentos da Secretaria Municipal da Educação, 
com vistas à execução das ações relacionadas à gestão escolar; 

VII. Coordenar e zelar pelo cumprimento da legislação, normas e diretrizes que regulamentam 
o ensino juntamente com a supervisão de ensino; 

VIII. Participar da elaboração do Plano Municipal de Educação; 

IX. Subsidiar as coordenadorias nos assuntos referentes à operacionalização da gestão 
escolar; 

X. Assegurar o fluxo constante e racional das informações – escola/Supervisão de 
Ensino/Coordenadorias/Secretaria Municipal da Educação; 

XI. Participar da elaboração e implementação da Política Educacional da Rede Municipal de 
Ensino; 

XII. Acompanhar e avaliar os Projetos Educacionais; 

XIII. Participar da coordenação da elaboração do Plano Municipal de Educação; 

XIV. Participar do processo de modernização da gestão da Secretaria Municipal da Educação; 

XV. Consolidar, mensalmente, os relatórios da Supervisão, das Unidades Escolares e dos 
Departamentos e apresentar a síntese à coordenadoria; 

XVI. Assegurar que os dados coletados nas unidades escolares, sejam analisados e discutidos 
com a supervisão, visando a proposta de metas e estratégias necessárias, quanto a freqüência de 
professores e alunos, desempenho dos alunos, avaliação, evasão e repetência; 

XVII. Participar do processo de acompanhamento, análise e avaliação dos resultados 
apresentados pelas escolas municipais; 

XVIII. Promover a integração das Gerências Pedagógicas, com os Departamentos e 
Coordenadorias; 

XIX. Elaborar o relatório das atividades desenvolvidas; 

XX. Executar outras atividades correlatas quando solicitado. 

 

ARTIGO 93 - À Seção de Expediente e Atendimento ao Público compete: 

I. Executar e preparar o expediente realizando os encaminhamentos necessários; 

II. Receber, registrar, distribuir e expedir papéis e processos; 

III. Acompanhar e prestar informações sobre o andamento de papéis e processos 
encaminhados ao Gabinete do Secretário, Coordenadorias e Gerencias; 

IV. Atender a correspondência, mantendo o seu registro atualizado; 

V. Manter atualizado o fichário privativo da correspondência do Departamento de Ensino; 

VI. Agendar e controlar as audiências do Departamento de Ensino; 



 

 

ARTIGO 94 – Ao Chefe de Seção de Expediente e Atendimento ao Público compete, especificamente: 

I. Chefiar e promover a execução dos serviços da Unidade; 

II. Zelar pelo cumprimento de instruções e outras normas aplicáveis à Unidade;  

III. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 95 - À Gerência de Educação Infantil Municipal compete propor, implementar e acompanhar a 
execução de ações, viabilizando o cumprimento da Política Educacional da Rede Municipal de Ensino 
para a Educação Infantil; 

I. Propor e acompanhar as atividades de capacitação docente e de gestão; 

II. Desenvolver ações conjuntas com o Departamento e Supervisão de ensino para 
acompanhamento do processo de passagem dos alunos da Educação Infantil para o Ensino 
Fundamental. 

III. Desenvolver juntamente com a Gerência de Capacitação, programação contínua de apoio 
ao trabalho da coordenação pedagógica, subsidiando as atividades das HTPC das unidades 
escolares; 

 

ARTIGO 96 – Ao Gerente de Educação Infantil compete, especificamente: 

I. Assegurar a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; 

II. Participar da elaboração, acompanhar a implementação e execução do Plano Municipal de 
Educação em sua área de atuação;  

III. Viabilizar a implementação da Política Educacional para a Educação Infantil, articulando ações e 
intervenções pedagógicas nas unidades de Educação Infantil, em conjunto com a Supervisão de 
Ensino e Departamento de Capacitação; 

IV. Elaborar e implementar mecanismos de acompanhamento, avaliação e controle dos Programas e 
Projetos referentes às propostas curriculares para a Educação Infantil; 

V. Diagnosticar, juntamente com a supervisão de ensino, as necessidades e implementar programas 
de desenvolvimento e de capacitação  dos docentes que atuam na Educação Infantil, propondo 
ações para atendê-los em parceria com a Gerência de Capacitação; 

VI. Desenvolver ações compartilhadas das políticas de atenção integral à criança;  

VII. Promover e consolidar em ação conjunta com a Gerência de Escolas Conveniadas, a integração 
pedagógica das Escolas de Educação Infantil Conveniadas à Secretaria Municipal da Educação; 

VIII. Articular com o Departamento de Ensino e Coordenadorias o Planejamento, seleção, indicação e 
acompanhamento de projetos e convênios a serem implementados pela na Educação Infantil; 

IX. Desenvolver ações integradas com a Gerência de Educação Especial, que visem assegurar o 
acesso e permanência das crianças com necessidades especiais na Educação Infantil;    

X. Acompanhar e articular as ações quanto ao atendimento da demanda escolar na Educação Infantil 

XI. Articular e orientar com a supervisão de ensino  a elaboração das diretrizes, da construção e 
acompanhamento da proposta pedagógica e do plano escolar das unidades de educação infantil; 

XII. Elaborar o relatório das atividades desenvolvidas; 

XIII. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 97 - À Seção de Expediente e Documentação das Escolas de Educação Infantil compete: 

I. Executar e preparar o expediente realizando os encaminhamentos necessários; 



 

II. Receber, registrar, distribuir e expedir papéis e processos; 

III. Manter atualizado o fichário privativo da correspondência da Gerencia de Educação Infantil. 

 

ARTIGO 98 – Ao Chefe da Seção de Expediente e Documentação das Escolas de Educação Infantil 
compete, especificamente:  

I. Executar e preparar o expediente realizando os encaminhamentos necessários; 

II. Acompanhar e prestar informações sobre o andamento de papéis e processos 
encaminhados ao Gabinete do Secretário, Coordenadorias e Gerencias; 

III. Atender a correspondência, mantendo o seu registro atualizado; 

IV. Agendar e controlar as audiências da Gerência. 

 

ARTIGO 99 - À Gerência de Educação Infantil de Escolas Conveniadas compete propor, implementar e 
acompanhar a execução de ações, viabilizando o cumprimento da Política Educacional da Rede 
Municipal de Ensino para atendimento em Escolas de  Educação Infantil Conveniadas. 

I. Administrar os convênios firmados entre a Municipalidade e as Entidades parceiras que 
administram as Escolas de Educação Infantil Conveniadas em sistema de colaboração com a 
Secretaria Municipal de Finanças e de Negócios Jurídicos; 

II. Receber, analisar e encaminhar as planilhas de solicitação de recursos financeiros para 
Parecer dos supervisores de ensino, conforme cláusulas do convênio; 

III. Promover estudos e planejar custos relacionados ao orçamento dos Convênios e do 
atendimento e funcionamento das unidades escolares infantis com o suporte técnico da Secretaria 
Municipal de Finanças e Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos; 

IV. Elaborar em conjunto com a direção da Gerência de Educação Infantil a proposta de 
trabalho anual em conformidade com o Plano Municipal da Educação; 

V. Assessorar e acompanhar a programação, organização dos educadores nas atividades de 
capacitação voltadas aos docentes e demais profissionais em colaboração com a Gerência de 
Educação Infantil e Gerência de Capacitação; 

VI. Realizar o processo de extinção e celebração de novas parcerias; 

VII. Emitir parecer técnico-pedagógico para liberação de recursos para entidades 
conveniadas; 

 

ARTIGO 100 – Ao Gerente de Educação Infantil de Escolas Conveniadas compete, especificamente: 

I. Estabelecer estratégia e articular contatos para a captação e formalização de novas parcerias 
objetivando a ampliação do atendimento às solicitações de vagas; 

II. Propor medidas para o aperfeiçoamento do Programa de Parcerias; 

III. Subsidiar as diretorias de entidades conveniadas e seus representantes de forma a orientá-los 
visando à aplicação e o funcionamento dos convênios e das unidades escolares infantis em 
colaboração com a Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos; 

IV. Encaminhar as planilhas de solicitação de recursos financeiros para o Departamento de Prestação 
de Contas da Secretaria Municipal de Finanças, após Parecer da supervisão de ensino e do 
responsável pelo Setor de Educação Infantil Conveniada; 

V. Participar da comissão técnica responsável pelo processo de indicação de entidades parceiras; 

VI. Realizar pesquisas, coleta e controle de dados e informações relacionadas à área de atuação de 
forma articulada com o Departamento de Planejamento e demanda Escolar e Supervisão de Ensino; 



 

VII. Colaborar na indicação de materiais, equipamentos e mobiliários necessários ao funcionamento das 
Escolas de Educação Infantil, conforme critérios estabelecidos pelos órgãos competentes; 

VIII. Atender os coordenadores das Escolas de Educação Infantil Conveniadas de forma a orientá-los em 
suas funções administrativas ou quando essas apresentarem interlocução com a pedagógica; 

IX. Avaliar, propor e participar da execução de novos processos e critérios de seleção de educadores 
em consonância com supervisores de ensino e diretoria das entidades parceiras; 

X. Participar da elaboração, acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educação na área de 
atuação; 

XI. Acompanhar e opinar sobre o atendimento da demanda; 

XII. Executar outras atividades correlatas quando solicitado. 

 

ARTIGO 101 - À Seção de Contratos e Convênios, compete: 

I. Executar e preparar o expediente realizando os encaminhamentos necessários aos 
contratos e convênios; 

II. Receber, registrar, distribuir e expedir papéis e processos relacionados a seção; 

III. Manter atualizado o fichário privativo da correspondência da Gerencia de Ensino 
Fundamental. 

 

ARTIGO 102 – Ao Chefe da Seção de Contratos e Convênios compete, especificamente: 

I. Chefiar e promover a execução dos serviços da Unidade; 

II. Zelar pelo cumprimento de instruções e outras normas aplicáveis à Unidade;  

III. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 103 - À Seção de Expediente e Documentação de Escolas Conveniadas, compete: 

I. Executar e preparar o expediente realizando os encaminhamentos necessários 
relacionados a seção; 

II. Receber, registrar, distribuir e expedir papéis e processos; 

III. Acompanhar e prestar informações sobre o andamento de papéis e processos 
encaminhados ao Gabinete do Secretário, Coordenadorias e Gerencias; 

IV. Atender a correspondência, mantendo o seu registro atualizado; 

V. Manter atualizado o fichário privativo da correspondência da Gerencia de Ensino 
Fundamental; 

VI. Agendar e controlar as audiências da Gerência. 

VII. Manter atualizado o fichário privativo da correspondência da Gerência de Educação 
Infantil conveniadas; 

VIII. Receber e conferir as planilhas de desembolso e recursos humanos geradas pelos 
convênios vinculados na Gerência; 

IX. Executar e preparar o expediente realizando os encaminhamentos necessários de 
documentos. 

 

ARTIGO 104 – Ao Chefe de Seção de Expediente e Documentação de Escolas Conveniadas compete, 
especificamente: 

I. Chefiar e promover a execução dos serviços da Unidade; 



 

II. Zelar pelo cumprimento de instruções e outras normas aplicáveis à Unidade;  

III. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 105 - À Gerência do Ensino Fundamental compete propor, implementar e acompanhar a 
execução de ações, viabilizando o cumprimento da Política Educacional da Rede Municipal de Ensino; 

I. Assessorar ao Departamento de Ensino no processo de formulação e implementação da 
Política Educacional para o Ensino Fundamental; 

II. Acompanhar a execução de ações, viabilizando o cumprimento da Política Educacional da 
Rede Municipal de Ensino; 

III. Estabelecer mecanismos que assegurem a unidade de ação educacional nos aspectos 
técnicos, pedagógicos e administrativos, na Secretaria Municipal da Educação e nas unidades 
escolares; 

IV. Subsidiar a Supervisão, Departamento de Ensino e Coordenadoria nos assuntos de 
natureza pedagógica, referentes a sua área de atuação; 

V. Coordenar a implementação e avaliar a Política do Ensino Fundamental da Rede 
Municipal de Ensino; 

VI. Subsidiar em conjunto com a Supervisão e Departamento de Ensino a implementação das 
Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino; 

VII. Articular ações com as demais Gerencias, adotando mecanismos que assegurem o 
aperfeiçoamento contínuo do processo de ensino e de aprendizagem; 

VIII. Acompanhar e avaliar em conjunto com a Supervisão, programas e projetos educativos 
que visem subsidiar a ação dos educadores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino; 

IX. Desenvolver programação contínua de apoio ao trabalho das unidades escolares em 
articulação com a Supervisão Escolar; 

X. Elaborar com a equipe da Secretaria normas pertinentes ao sistema de ensino referentes: 

a) Regras para diagnóstico; 

b) Regras relacionadas à formação de classes; 

c) Padrões mínimos de qualidade para a aprendizagem; 

d) Diretrizes para execução da política de alfabetização; 

 

ARTIGO 106 – Ao Gerente do Ensino Fundamental compete, especificamente: 

I. Participar da elaboração e acompanhar a execução de planos, programas e projetos educacionais 
desenvolvidos pela Secretaria para o Ensino Fundamental; 

II. Participar da elaboração e implementação do Plano Municipal de Educação; 

III. Articular-se com os órgãos e instituições educacionais em níveis municipal, estadual e federal, 
visando ao intercâmbio de informações e à troca de experiências; 

IV. Participar do processo de implementação da gestão da Secretaria Municipal da Educação; 

V. Coordenar o processo de execução das ações das unidades da Gerencia, objetivando a eficácia de 
seus resultados; 

VI. Avaliar em conjunto com a Supervisão, Departamento de Ensino e demais departamentos os 
resultados alcançados pela Rede Municipal de Ensino na sua área de atuação; 

VII. Coordenar os setores sob sua responsabilidade, orientando e articulando a elaboração das normas, 
os mecanismos de avaliação e a coleta e consolidação dos dados; 

VIII. Elaborar o plano de trabalho anual da Gerencia, responsabilizando-se  pela sua execução; 



 

IX. Orientar, acompanhar e avaliar em conjunto com a Supervisão, a qualidade dos serviços 
pedagógicos oferecidos no ensino fundamental; 

X. Assegurar a atualização constante de informações relativas às atividades pedagógicas do Ensino 
Fundamental; 

XI. Propor cursos de formação permanente, visando ao aprimoramento dos recursos humanos ligados 
ao setor, em articulação com a Supervisão de Ensino, Departamento de Capacitação e unidades 
escolares; 

XII. Definição do perfil do professor alfabetizador com a Gerencia de Capacitação e Supervisores e 
Departamento de Ensino; 

XIII. Elaborar o relatório das atividades desenvolvidas; 

XIV. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 107 – À Seção Expediente e Documentação das Escolas de Ensino Fundamental compete: 

I. Executar e preparar o expediente realizando os encaminhamentos necessários; 

II. Receber, registrar, distribuir e expedir papéis e processos; 

III. Atender a correspondência, mantendo o seu registro atualizado; 

IV. Manter atualizado o fichário privativo da correspondência da Gerencia de Ensino 
Fundamental. 

V. Executar e preparar o expediente realizando os encaminhamentos necessários; 

VI. Acompanhar e prestar informações sobre o andamento de papéis e processos encaminhados ao 
Gabinete do Secretário, Coordenadorias e Gerencias; 

VII. Agendar e controlar as audiências da Gerencia. 

 

ARTIGO 108 - Ao Chefe de Seção de Expediente e Documentação das Escolas de Ensino Fundamental 
compete, especificamente: 

I. Chefiar e promover a execução dos serviços da Unidade; 

II. Zelar pelo cumprimento de instruções e outras normas aplicáveis à Unidade;  

III. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 109 – À Gerência de Educação de Jovens e Adultos compete propor, implementar e 
acompanhar a execução de ações, viabilizando o cumprimento da Política Educacional da Rede 
Municipal de  Educação  para Jovens e Adultos; 

I. Propor e elaborar em parceria com as unidades escolares mecanismos de 
acompanhamento, avaliação e controle dos programas e projetos que visam a implantação das 
propostas curriculares referentes à Educação de Jovens e Adultos, equivalente ao Ensino 
Fundamental e ao Ensino Médio; 

II. Acompanhar e orientar as unidades escolares quanto ao atendimento da demanda 
escolar, tais como, formação de classes, alunos matriculados, evasão escolar, classificação, 
reclassificação, rendimento escolar satisfatório e insatisfatório; 

III. Articular as políticas de Educação de Jovens e Adultos com as de proteção contra o 
desemprego e de geração de empregos; 

IV. Associar ao ensino fundamental para jovens e adultos a oferta de cursos básicos de 
formação profissional; 



 

V. Estabelecer parcerias entre os sistemas federal, estadual e a iniciativa privada, para 
ampliar e incentivar a oferta de educação profissional. 

VI. Acompanhar e avaliar o desenvolvimento de convênios ou programas de parcerias da 
Secretaria Municipal da Educação e Entidades para articulação da Educação Profissional; 

VII. Integrar a oferta de cursos básicos profissionais, sempre que possível, com a oferta de 
programas que permitam aos alunos que não concluíram o ensino fundamental, obter formação 
equivalente; 

 

ARTIGO 110 – Ao Gerente de Educação de Jovens e Adultos compete, especificamente: 

I. Participar da elaboração e implementação do Plano Municipal de Educação, garantindo a execução 
em sua área de atuação. 

II. Elaborar com sua equipe o Plano Anual de Trabalho. 

III. Orientar as Unidades Escolares no desenvolvimento da proposta pedagógica e do plano escolar 
anual; 

IV. Programar juntamente com a Gerência de Capacitação, atividades de orientações e assistência 
técnica aos profissionais da Educação de Jovens e Adultos; 

V. Buscar parcerias junto às universidades e organizações não governamentais para implementação 
de ações de formação continuada aos educadores que atuam na modalidade EJA.  

VI. Elaborar o relatório das atividades desenvolvidas; 

VII. Executar outras atividades correlatas quando solicitado. 

 

ARTIGO 111 - À Seção de Expediente e Documentação de Educação de Jovens e Adultos compete: 

I. Executar e preparar o expediente realizando os encaminhamentos necessários à 
documentação de Educação de Jovens e Adultos; 

II. Receber, registrar, distribuir e expedir papéis e processos; 

III. Atender a correspondência, mantendo o seu registro atualizado; 

IV. Manter atualizado o fichário privativo da correspondência da Gerencia de Educação de 
Jovens e Adultos; 

V. Acompanhar e prestar informações sobre o andamento de papéis e processos 
encaminhados ao Gabinete do Secretário,Coordenadorias e Gerencias 

VI. Agendar e controlar as audiências da Gerência. 

 

ARTIGO 112 – Ao Chefe de Seção de Expediente e Documentação de Educação de Jovens e Adultos 
compete, especificamente: 

I. Chefiar e promover a execução dos serviços da Unidade; 

II. Zelar pelo cumprimento de instruções e outras normas aplicáveis à Unidade;  

III. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 113 - À Gerência de Educação Especial compete propor, implementar e acompanhar a 
execução de ações, viabilizando o cumprimento da Política Educacional da Rede Municipal de Ensino 
promovendo uma  Educação qualidades para todos, na perspectiva da educação inclusiva; 

I. Desenvolver ações articuladas com as demais Gerências para garantir nas escolas da 
rede municipal o acesso e a permanência dos alunos com deficiência, transtornos ou alta 
habilidade/superdotação; 



 

II. Acompanhar e avaliar a qualidade dos serviços pedagógicos oferecidos pela Secretaria 
Municipal da Educação, no âmbito da Educação Especial; 

III. Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos da Educação 
Especial desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação; 

IV. Elaborar material informativo e didático sobre as diversas categorias de necessidades 
especiais; 

V. Articular as ações voltadas para atendimento de alunos com deficiência; 

VI. Assegurar o fluxo constante e racional de informações relativas às atividades da 
Educação Especial; 

VII. Garantir ao aluno da rede municipal de ensino deficiente visual, material didático ampliado 
e em Braille; 

VIII. Organizar e executar o plano de trabalho em parceria com a SECAD para desenvolver o 
Curso de formação de Gestores e Educadores do Programa de Educação Inclusiva Direito a 
Diversidade com a rede municipal de ensino e municípios pertencentes ao pólo de São José do Rio 
Preto  

 

ARTIGO 114 – Ao Gerente de Educação Especial compete, especificamente:  

I. Participar do processo de formulação, implementação e avaliação da Política Educacional da Rede 
Municipal de Ensino, assegurando o atendimento à modalidade de Educação Especial; 

II. Elaborar, acompanhar e avaliar as diretrizes para Educação Especial na rede municipal de ensino; 

III. Articular-se com órgãos ou instituições que atuam em áreas voltadas à Educação Especial, visando 
à troca de informações, ao apoio técnico-pedagógico e à execução de ações em regime de 
parceria; 

IV. Participar da elaboração e implementação do Plano Municipal de Educação; 

V. Participar do processo de modernização da gestão da Secretaria; 

VI. Propor parcerias com entidades afins, para viabilizar, na educação profissional, a inclusão de 
alunos com deficiência; 

VII. Participar do processo de acompanhamento, análise e avaliação dos resultados apresentados pelas 
escolas municipais; 

VIII. Elaborar com sua equipe o Plano Anual de Trabalho; 

IX. Organizar cursos de formação continuada instrumentalizando a rede no atendimento aos alunos 
com deficiência sensorial; 

X. Emitir parecer técnico-pedagógico para liberação de recursos para entidades conveniadas. 

XI. Elaborar o relatório das atividades desenvolvidas; 

XII. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

§ 1º – Vinculam-se à Gerência de Educação Especial todos os Centros, Classes e Programas existentes 
na Secretaria Municipal da Educação voltadas para diagnóstico, encaminhamentos e ações 
pedagógicas especiais com objetivo de atender e incluir as pessoas com deficiências, transtornos 
ou alta habilidades/superdotação, ficando a equipe do Departamento responsável pelo 
acompanhamento, controle e avaliação desses serviços. 

§ 2º – Estas instituições e órgãos serão normatizados por regimento próprio ou por Resolução da 
Secretaria Municipal da Educação. Poderão ser mantidos com recursos próprios ou em convênio 
com entidades especializadas. 



 

 

ARTIGO 115 - À Seção de Expediente e Controle de Material compete organizar, distribuir e controlar o 
fornecimento de materiais pedagógicos emergenciais solicitados pelas Gerencias, Departamentos, 
Supervisão e Unidades Escolares. 

 

ARTIGO 116 – Ao Chefe da Seção de Expediente e Controle de Material compete, especificamente: 

I. Chefiar e promover a execução dos serviços da Unidade; 

II. Zelar pelo cumprimento de instruções e outras normas aplicáveis à Unidade;  

III. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 117 – À Gerência de Capacitação compete propor, implementar e acompanhar a execução de 
ações, viabilizando o cumprimento da Política Educacional da Rede Municipal de Ensino na promoção 
de formação continuada, na promoção de uma educação de qualidade; 

I. Organizar e implementar cursos de formação continuada em  conformidade com a 
demanda diagnosticada pelos departamentos e divisões, buscando a melhoria qualitativa dos 
serviços oferecidos nas escolas e instituições vinculadas a SME;  

II. Analisar os resultados das avaliações externas, propor estratégias para reverter o quadro 
de fracasso escolar, em articulação com o Departamento de Ensino, os demais Gerências e 
Supervisores de Ensino; 

III. Oferecer orientações técnicas aos departamentos, supervisão as escolas nas 
intervenções necessárias quanto a função e análise das avaliações internas e externas na rede 
municipal. 

 

ARTIGO 118 – Ao Gerente de Capacitação compete, especificamente: 

I. Manter-se atualizado com as diretrizes da Política educacional Nacional e Municipal para atender a 
demanda referente à formação continuada dos educadores da rede municipal;  

II. Elaborar critérios para avaliação do desempenho das escolas, em colaboração com os demais 
departamentos do Departamento de Ensino; 

III. Acompanhar os avanços educacionais do ensino municipal nos diferentes níveis quanto as suas 
expectativas, utilizando-se critérios e objetivos  pré estabelecidos; 

IV. Desenvolver com a equipe da Secretaria a análise de dados, reflexão de resultados para 
intervenções necessárias para melhoria de ensino; 

V. Participar da elaboração e implementação do Plano Municipal de Educação, garantindo a execução 
em sua área de atuação; 

VI. Elaborar com sua equipe, um Plano de Trabalho anual, articulado com os  demais Departamentos;  

VII. Elaborar o relatório das atividades desenvolvidas; 

VIII. Executar outras atividades correlatas quando solicitado. 

 

ARTIGO 119 - Ao Setor de Acompanhamento de Cursos e Certificações compete controlar freqüência, 
emissão e entrega de certificados de cursos e outros programas de Formação Continuada oferecidos 
pela SME. 

 

ARTIGO 120 – Ao Chefe de Setor de Acompanhamento de Cursos e Certificações compete, 
especificamente: 



 

I. Executar e preparar o expediente realizando os encaminhamentos necessários; 

II. Distribuir e expedir papéis e processos; 

III. Controlar freqüência, emissão e entrega de certificados de cursos e outros programas de 
Formação Continuada oferecidos pela SME. 

IV. Executar outras atividades correlatas quando solicitado. 

 

ARTIGO 121 - À Gerência de Educação Digital compete propor, implementar e acompanhar a execução 
de ações, viabilizando o cumprimento da Política Educacional da Rede Municipal de Ensino promovendo 
a alfabetização digital  e o uso das Novas Tecnologias na Educação ; 

I. Organização e preparo de atividade e material pedagógico; 

II. Formação Continuada de Professores e profissionais de apoio em novas tecnologias; 

III. Organização,agendamento e utilização de espaços e equipamentos de multimidia e 
informática para os eventos; 

IV. Controle do acervo audiovisual da SME; 

V. Atendimento de manutenção e apoio pelas U.E e outros prédios da SME em 
equipamentos, rede e sistemas; 

VI. Promover Capacitação Professores e profissionais de apoio em novas tecnologias; 

VII. Controlar do Patrimônio dos equipamentos e trafego das informações da rede; 

VIII. Fornecer todos os dados desta Secretaria quando solicitados pela Secretarias 
Municipais,Secretaria  do Estado da Educação e Ministério da Educação referente ao Censo 
Escolar e outros; 

IX. Administrar dados e atualizar banco de dados; 

 

ARTIGO122 – Ao Gerente de  Educação Digital compete, especificamente: 

I. Pesquisa de novas tecnologias que podem ser aplicada na educação; 

II. Seleção, supervisão e definição de lotação de recursos humanos de apoio nas tecnologias 
empregadas na area administrativa e pedagógica; 

III. Planejar e controlar recursos financeiro nos  investimentos em tecnologia ,na aquisição de 
equipamentos, programas pedagógicos e serviços; 

IV. Definir normas, politicas, diretrizes e recomendações no uso da tecnologia visando maior eficiência, 
segurança e fiscalização no trafego da informação; 

V. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 123 - Ao Setor de Manutenção e Equipamentos compete organizar e controlar os dados e 
informações referentes ao Setor; 

I. Elaborar soluções em Sistemas Informatizados integrando todas as Unidades Escolares, 
com a SME; 

II. Auxiliar  de Projetos de infraestrutura física e lógica atendendo prédios da Educação e 
Unidades Escolares; 

III. Realizar a gestão de contratos firmados e serviços prestados por empresas de tecnologias 
tercerizadas; 

IV.  Realizar a gestão de rotinas de armazenamento de dados, manutenção técnica, 
monitoramento e operação dos equipamentos de informática instalados nos prédios geridos pela 
SME; 



 

V. Gerenciar equipamentos de informática em relação ao patrimônio e alocação nos espaços 
físicos da SME. 

 

ARTIGO 124 – Ao Chefe de Setor de Manutenção e Equipamentos compete, especificamente: 

I. Chefiar e promover a execução dos serviços da Unidade; 

II. Zelar pelo cumprimento de instruções e outras normas aplicáveis à Unidade;  

III. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 125 - Ao Setor de Audio Visual e Eventos, compete: 

I-  Agendar e organizar as salas de reuniões e capacitação da SME; 

II-  Editar, organizar e disponibilizar Unidades Escolares, e demais Departamentos da SME, acervo de 
áudio e vídeo para utilização pedagógica. 

III-  Gravar, organizar e editar em vídeo cassete, programas de conteúdo educativo e de interesse da 
Secretaria, uniformizando e criando videoteca para uso exclusivo na área educacional; 

 

ARTIGO 126 – Ao Chefe de Setor de Audiovisual e Eventos compete, especificamente: 

I-  Zelar pela manutenção da aparelhagem e material sob sua responsabilidade, comunicando ao 
Diretor de Suprimentos quanto a eventuais irregularidades verificadas; 

II-  Fornecer aparelhos e materiais de áudio e vídeo solicitados pelas unidades escolares e gerencias 
da SME; 

III-  Divulgar para a rede municipal a relação do material áudio-visual existente; 

IV-  Acompanhar e registrar os eventos organizados pelas Coordenadorias, Departamentos e Gerencias 
da SME; 

V-  Atualizar a agenda de eventos junto ao gabinete do Secretário. 

 

ARTIGO 127 - À Seção de Editoração Gráfica compete assessorar tecnicamente às Coordenadorias, 
Departamentos e Unidades Escolares na execução de programas de informatização, utilização de 
software e ferramentas de multimídia; 

I. Prestar serviço de manutenção de software; 

II. Prestar atendimento aos servidores da Secretaria, dando-lhes orientações, sanando dúvidas quanto 
aos recursos computacionais disponíveis e buscando a maximização dos processos de informatização; 

III. Efetuar a manutenção dos equipamentos, buscando auxílio junto à Empresa de Processamento de 
Dados da Prefeitura Municipal - EMPRO sempre que houver necessidade; 

IV. Prestar assistência e orientação técnica na execução de programas informatizados na Rede 
Municipal de Ensino e desempenhar ações atribuídas a partir de convênios firmados com Instituições 
parceiras. 

 

ARTIGO 128 – Ao Chefe de Seção de Editoração Gráfica compete, especificamente: 

I. O atendimento interno das Coordenadorias, Supervisão,  Departamentos e Gerências na digitação 
de documentos de todos os tipos e formatos digitais; 

II. Implementar o site da SME com comunicação interna e externa; 

III. Opinar sobre os recursos disponíveis no mercado e solucionando problemas comuns decorrentes 
de uso do equipamento; 



 

 

ARTIGO 129 - À Seção de Atualização Digital compete manter atualizado o Portal da Educação de 
forma articulada com as Unidades da Secretaria Municipal da Educação. 

 

ARTIGO 130 – Ao Chefe de Seção de Atualização Digital compete, especificamente: 

I. A atualização do Portal da Educação; 

II. Buscar junto as Coordenadorias, Departamentos e Gerencias, matérias para atualização 
do Portal da Educação; 

III. Informação Digital; 

IV. Atendimento interno de todos Departamentos da SME na digitação de documentos de 
todos os tipos e formatos digitais; 

V. Atendimento de solicitações das unidades da SME quanto a divulgação no portal; 

VI. Responsabilizar-se pelas informações, conteudo, imagens e texto no portal; 

 

ARTIGO 131 - Ao Departamento de Acompanhamento de Instituições Educativas e Complementares 
compete propor, implementar e acompanhar a execução de ações, viabilizando o cumprimento da 
Política Educacional da Rede Municipal de Ensino para a promoção da Educação Integral, por meio de 
projetos de atendimento no contra turno escolar. 

 

§1º – Vinculam-se ao Departamento de Acompanhamento de Instituições Educativas e Complementares 
as Unidades Educativas: CIECC – Centro Integrado de Educação, Ciência e Cultura, ECO - Escola 
de Competência Dep. Roberto Rollemberg, Parque Ecológico Educativo Danilo Santos de Miranda, 
Parque Ecológico Educativo Dr. Joaquim de Paula Ribeiro, Complexo Swift de Educação e Cultura, 
e Pólo Universidade Aberta do Brasil – UAB. 

 

§ 2º – Estas Instituições serão normatizadas por Regimentos Próprios ou por Resoluções da Secretaria 
Municipal da Educação, podendo ser mantidas com recursos desta pasta ou por meio de parcerias 
e convênios.  

 

ARTIGO 132 – Ao Chefe de Departamento de Acompanhamento de Instituições Educativas e 
Complementares compete, especificamente: 

I-  Elaborar Projetos e acompanhar Convênios do Governo Federal; 

II-  Acompanhar e avaliar a execução de Convênios firmados com instituições para atendimento aos 
alunos em jornada ampliada e atividades em outras unidades; 

III-  Coordenar os Projetos de Jornada Ampliada nas escolas Municipais; 

IV-  Acompanhar de Eventos Especiais; 

V-  Articular e acompanhar a elaboração, celebração e execução de convênios com instituições 
parceiras e programas federais; 

VI-  Monitorar, elaborar, articular e acompanhar oferecimento de programas federais através dos 
Sistemas Informatizados desenvolvidos pelos órgãos federais; 

VII-  Coordenar as articulações necessárias junto a Coordenadoria, Supervisão e Escolas, quanto à 
implementação de programas e projetos na rede e instituições a ela vinculadas; 

VIII-  Assessorar a operacionalização progressiva das autonomias pedagógicas, administrativa e 
financeira das escolas; 



 

IX-  Articular-se e integrar-se com todos os segmentos da Secretaria Municipal da Educação, com vistas 
à execução das ações relacionadas à gestão escolar; 

X-  Subsidiar as coordenadorias nos assuntos referentes à operacionalização da gestão de programas 
e projetos desenvolvidos na rede municipal; 

XI-  Participar da elaboração e implementação da Política Educacional da Rede Municipal de Ensino; 

XII-  Fazer o diagnóstico da evolução do Sistema Educacional, bem como suas tendências e detectar 
suas necessidades futuras; 

XIII-  Participar do processo de modernização da gestão da Secretaria Municipal da Educação; 

XIV-  Consolidar, mensalmente, os relatórios dos departamentos vinculados a divisão, e apresentar a 
síntese à coordenadoria. 

XV-  Assegurar que os dados coletados nas unidades escolares e instituições, sejam analisados e 
discutidos com a supervisão e gestores, visando avaliar e redirecionar as ações para o pleno 
desenvolvimento dos objetivos dos projetos; 

XVI-  Desenvolver mecanismos juntamente com a supervisão de ensino para acompanhar e avaliar o 
cumprimento das metas constantes no Plano de trabalho das escolas e instituições responsáveis 
pelo desenvolvimento de projetos; 

XVII-  Acompanhar e avaliar os serviços prestados pelas escolas municipais e instituições conveniadas 
visando promover a melhoria da qualidade do serviço oferecido; 

XVIII-  Acompanhar o plano de trabalho e desenvolvimento de Projetos das Diretorias de Instituições 
Educativas da Secretaria Municipal da Educação; 

XIX-  Articular as ações do Departamento com as Coordenadorias, Supervisão e as Gerencias; 

XX-  Elaborar o relatório das atividades desenvolvidas pelas Diretorias de Instituições Educativas da 
Secretaria Municipal da Educação; 

XXI-  Acompanhar e avaliar planos, programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria; 

XXII-  Diagnosticar as necessidades e implementar projetos para atendimento a demanda de jornada 
ampliada; 

XXIII-  Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 133 – À Seção de Expediente e Documentação de Instituições Educativa e Complementares, 
compete: 

I.  Assistir administrativamente o Chefe de Departamento no acompanhamento e avaliação dos planos 
de trabalho das Instituições Educativas Complementares;  

II. Redigir relatório das atividades desenvolvidas pelas Instituições Educativas e Complementares; 

III. Receber e conferir as planilhas de desembolso das Instituições Educativas e Complementares. 

 

ARTIGO 134– Ao Chefe da Seção de Expediente e Documentação de Instituições Educativa e 
Complementares compete, especificamente: 

I. Chefiar e promover a execução dos serviços da Unidade; 

II. Zelar pelo cumprimento de instruções e outras normas aplicáveis à Unidade;  

III. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

ARTIGO 135 – À Seção de Acompanhamento de Bolsa Escola compete gerir o Programa Municipal de 
Redestribuição Direta de Renda, para famílias selecionadas de acordo com critérios estabelecidos, que 
tem o objetivo de estimular a frequencia e permanência das crianças favorecidas; 



 

I. Inscrição e cadastro de alunos enquadrados nos critérios estabelecidos por lei; 

II. Manutenção da lista de espera de alunos cadastrados 

III. Recadastramento dos beneficiários conforme regulamentação legal; 

IV. Controle de frequência dos alunos; 

V. Atualização cadastral dos alunos com série e escola; 

VI. Exclusão de família ou crianças por motivos diversos; 

VII. Prestação de contas junto a Secretaria de Finanças; 

VIII. Envio de correspondência aos beneficiários; 

IX. Consulta ao cadastro do aluno no Sistema PRODESP; 

X. Atendimentos e orientação aos interessados; 

XI. Gerenciamento do sistema de informatização do Programa Bolsa Escola. 

 

ARTIGO 136 – Ao Chefe de Seção de Acompanhamento de Bolsa Escola compete, especificamente: 

I. Chefiar e promover a execução dos serviços da Unidade; 

II. Zelar pelo cumprimento de instruções e outras normas aplicáveis à Unidade;  

III. Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

 

SEÇÃO VII 

DOS ASSESSORES 

 

ARTIGO 137 – Ao Assessor de Secretaria - CA.102.4 - compete, especificamente:: 

I. Auxiliar o Secretário no desenvolvimento de suas atribuições. 

II. Desenvolver ações voltadas ao bom andamento e desempenho das atividades 
da Secretaria. 

III. Substituir o Secretário em suas faltas ou impedimentos, reuniões, eventos e 
solenidades. 

IV. Auxiliar o Secretário nos despachos e expedientes administrativos e 
orçamentários. 

V. Assessorar na articulação com órgãos da Administração e com demais 
autoridades constituídas.  

VI. Coordenar as ações e programações orçamentárias da pasta; 

VII. Desenvolver outras atribuições mediante expressa delegação do Secretário. 

 

ARTIGO 138 – Ao Assessor Especial – CA.102.3,  compete, especificamente: 

I. Assessorar e assistir a chefia sobre matérias pertinentes à Secretaria, em especial na 
implementação e acompanhamento de programas e projetos voltados à educação integral, infância, 
altas habilidades e talentos, culturais e científicos.  

II. Gerenciar atividades referentes à Instituição Educacional Complementar expressamente delegada 
pelo Secretário. 

III. Assessorar na articulação com órgãos da Administração direta ou indireta e com as demais 
autoridades constituídas. 

IV. Auxiliar o superior hierárquico na definição das ações da sua área de competência. 



 

V. Acompanhar ou representar, quando solicitado, o superior hierárquico em reuniões, eventos e/ou 
solenidades. 

VI. Desenvolver outras atribuições mediante expressa delegação do Secretário. 

 

ARTIGO 139 – Ao Assessor - CA.102.2,  compete, especificamente: 

I. Assessorar e acompanhar ações voltadas à manutenção das unidades escolares e instituições da 
rede física municipal. 

II. Promover a apresentação de propostas e a realização de adequações e reorganizações nos 
espaços físicos para melhor atendimento à demanda escolar. 

III. Emitir manifestação sobre matérias afetas à sua área de atuação quando solicitado. 

IV. Desenvolver outras atribuições mediante expressa delegação do Secretário. 

 

ARTIGO 140 – Ao Assessor de Gestão Estratégica – CA.102.1, compete, especificamente: 

I. Acompanhar a gestão estratégica da Secretaria junto as Instituições Educacionais Complementares 
no desenvolvimento de atividades culturais, esportivas, lazer e Educação Ambiental. 

II. Coletar dados e informações de caráter estratégicos e submetê-las ao superior hierárquico para 
subsidiar tomada de decisões; 

III. Implementar e acompanhar as decisões estratégicas oriundas do superior imediato; 

IV. Elaborar relatórios sobre matérias afetas à sua área de atuação 

V. Desenvolver outras atribuições mediante expressa delegação do Secretário. 

 

TÍTULO II 

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 

 

CAPÍTULO I 

DOS DEMAIS SERVIDORES 

 

ARTIGO 141 - Aos servidores, cujas atribuições não foram especificadas neste Regimento Interno, além 
de caber cumprir as ordens, determinações e instruções e formular sugestões que contribuam para o 
aperfeiçoamento do trabalho, cumpre-lhes, também, observar as prescrições legais e regulamentares, 
executando com zelo, eficiência as tarefas que lhes sejam confiadas. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

ARTIGO 142 - As unidades da Secretaria Municipal da Educação funcionarão perfeitamente articuladas 
entre si, em regime de colaboração mútua. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – As relações hierárquicas definem-se no enunciado das atribuições das unidades 
e na posição que ocupam no organograma da Secretaria. 

 



 

ARTIGO 143 - Aos Dirigentes, no âmbito de suas competências especificas, cumpre descentralizar, 
definir metas, estabelecer prioridades e contribuir para o desenvolvimento das ações da unidade 
orgânica e desempenho funcional dos Servidores de sua área de atuação. 

 

ARTIGO 144 - Os titulares de cargos de Chefia deverão subsidiar a elaboração do orçamento da 
secretaria. 

 

ARTIGO 145 - Os titulares de cargos de Chefia deverão elaborar relatórios periódicos e anuais de suas 
atividades. 

 

ARTIGO 146 - Poderão ser atribuídas ou delegadas aos ocupantes de cargos em comissão, atribuições 
em suas respectivas áreas de atuação, que não estão contempladas neste Regimento. 

 

ARTIGO 147 - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Secretário e quando se fizer 
necessário, pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

ARTIGO 148 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos ao dia 23 
de agosto de 2011. 

 

Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 06 de outubro de 2011, 159º Ano de Fundação e 117º Ano de 
Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
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