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PORTARIA SME Nº 080/2013 

 

 

 

Telma Antonia Marques Vieira, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA 

EDUCAÇÃO, conforme disposto no artigo 5º da Lei 365/2012 e no artigo 

4º do Decreto nº. 15.961/11, expede a presente Portaria: 

 

Artigo 1º - Fica homologado o Regimento Interno do Complexo Swift de Educação e Cultura – 

COMSEC. 

Artigo 2º - A Secretaria Municipal da Educação verificará o fiel cumprimento das normas contidas no 

Regimento, objeto desta Portaria. 

 

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

São José do Rio Preto, 07 de Janeiro de 2014. 

 

 

 

Profª. Drª . Telma Antonia Marques Vieira 
Secretária Municipal da Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 
REGIMENTO INTERNO DO COMPLEXO SWIFT DE EDUCAÇÃO E CULTURA - COMSEC 

 
 
Artigo 1º - O presente Regimento Interno tem por finalidade estabelecer as condições gerais de gestão, uso e 
funcionamento internos do Complexo Swift de Educação e Cultura, doravante denominado COMSEC, 
observadas as regras incidentes sobre os espaços e instalações considerados patrimônio histórico. 
 
Artigo 2º - O Decreto 15783/11, em seu artigo 1º estabelece que ficam atribuídos a Secretaria Municipal da 
Educação, a administração, manutenção e uso do COMSEC. 
 
Artigo 3º - O COMSEC, situado na antiga Companhia Swift do Brasil, está localizado na área delimitada pela 
linha da Estrada de Ferro Araraquarense, pelo viaduto da Avenida Murchid Homsi, pela Avenida Duque de 
Caxias e pela Rua Conselheiro Lafayete, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. 
 
§ 1º - Vinculado ao Departamento de Acompanhamento de Instituições Educativas da Secretaria de Educação 
do Município de São José do Rio Preto. 
 
§ 2º - Integram o COMSEC as seguintes edificações: Teatro Paulo Moura, Auditório (antigo armazém), Prédio 
da Chaminé, Casa da Administração, Graneleiro, área de livre circulação e área para estacionamento.  
 
Artigo 4º - O COMSEC abriga o Teatro Paulo Moura, o Centro de Referência de Educação e Memória da 
Infância – CREMIN e a Escola de Formação Continuada de Gestores Educacionais - EFGE, vinculados a 
Secretaria Municipal da Educação. 
 
Parágrafo Único: Os regimentos internos das instituições citadas no caput deste artigo constam dos anexo I, II 
e III e são partes integrantes do presente regimento. 
 
 

DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO COMSEC 
 
Artigo 5º - Conforme disposto no Decreto nº 15.783/11 cabe a Secretaria Municipal da Educação indicar os 
responsáveis pela administração do COMSEC. 
 
§ 1º - Compõem o grupo de gestão o Assistente Técnico Coordenador do CONSEC, o Chefe de Coordenadoria 
de Gestão do Teatro Paulo Moura e o Conselho Gestor. 
 
§ 2º - A administração do COMSEC e do Teatro Paulo Moura é compartilhada entre seus respectivos 
Coordenadores. 
 
Artigo 6º - A coordenação do COMSEC cabe ao Assistente Técnico designado pelo Secretario Municipal da 
Educação, o qual deve possuir formação superior, competindo-lhe as seguintes atribuições: 
 
I - Zelar pelo bom funcionamento do COMSEC, coordenando, supervisionando e administrando suas 
atividades; 
II - Convocar e presidir as reuniões do Conselho Gestor; 
III – Gerenciar o pessoal administrativo e de apoio; 
IV - Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Gestor; 
V - Elaborar o plano de trabalho anual e relatórios de atividades e de prestação de contas e encaminhá-los ao 
Departamento de Acompanhamento de Instituições Educativas da Secretaria Municipal da Educação; 
VI – Vistoriar as dependências por ocasião de empréstimos para realização dos eventos; 
VII – Propor reformas ou adequações no espaço físico interno e externo, sempre acompanhado de parecer 
técnico dos órgãos municipais competentes. 
 
Parágrafo Único: Em caso de afastamento e/ou impedimentos do Coordenador do COMSEC, o (a) Secretário 
(a) Municipal da Educação designará seu substituto. 
 
Artigo 7º- As atribuições do Coordenador do Teatro Paulo Moura estão especificadas em regimento próprio 
(Anexo I). 
 



 

 

Parágrafo único: Cabe ao Coordenador zelar para que sejam cumpridas as finalidades educacionais do 
Teatro Paulo Moura com destaque para: 

I – Facilitar a inclusão sociocultural de crianças, jovens e adultos, por meio dos aspectos educativos do 
universo da arte e cultura; 
II – Favorecer o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente de forma que o Teatro, como espaço 
educativo, contribua para o desenvolvimento humanístico e da cidadania; 
III – Possibilitar aos frequentadores o conhecimento do repertório cultural em contato com outras 
referências, sem imposição de uma forma de conhecimento sobre outra, sem dicotomia entre reflexão e 
prática;  

 
Artigo 8º - Integram o Conselho Gestor do COMSEC: 
 

I- O Coordenador do COMSEC que exercerá a Presidência do Conselho.  
II- O Coordenador do Teatro Paulo Moura: 
III- O Coordenador do CREMIN – Centro de Referência da Educação e Memória da Infância 
IV- O Coordenador da EFGE - Escola de Formação Continuada de Gestores Educacionais 
V- Um representante do Departamento de Ensino da SME com formação superior na área de Educação 

 
§1º - Os integrantes do Conselho Gestor serão indicados e nomeados pelo Secretario Municipal da Educação. 
 
§2º - Os conselheiros terão mandato de 02(dois) anos, permitida a recondução por igual período.  
 
Artigo 9º - O Conselho Gestor se reunirá, ordinariamente, a cada dois meses e, extraordinariamente, por 
convocação do presidente ou quando solicitado por três membros. 
 
Artigo 10º - Compete ao Conselho Gestor: 
 

I-  Aprovar a programação geral de atividades das instituições que integram o COMSEC; 
II- Apresentar propostas de atividades nas diferentes frentes de atuação do COMSEC; 
III- Apreciar as propostas para cessão das dependências do COMSEC, emitindo parecer; 
IV- Deliberar sobre casos omissos e encaminhar parecer para o Secretário (a) Municipal de Educação. 
V- Submeter à apreciação e homologação pelo Secretário Municipal da Educação, as sugestões e 

propostas de alteração deste Regimento; 
 
Artigo 11 – O Centro de Referência da Educação e Memória da Infância – CREMIN e a Escola de Formação 
Continuada dos Gestores Educacionais – EFGE funcionam no prédio do antigo Armazém e da Chaminé. 
 
Parágrafo Único: Os Coordenadores destas instituições serão designados pela Secretário (a) Municipal de 
Educação. 
 
Artigo 12 – Os funcionários do setor de expediente e apoio desenvolverão suas atividades sob a supervisão do 
gerente do COMSEC, estabelecidas em normas específicas conforme seus contratos de trabalho. 
 
Artigo 13 - A casa da administração é espaço destinado exclusivamente à Administração e Gestão do 
COMSEC. 
 
Artigo 14 - A cessão das dependências do COMSEC para a comunidade interna e externa obedecerá a 
normas específicas estabelecidas em documento próprio, incluindo o Termo de Permissão de Uso e o Termo 
de Responsabilidade e o prazo de validade do alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros. 
 
§1º - Fica resguardado, nos termos do decreto n.15.783, de 26 de maio de 2011, à Secretaria Municipal da 
Cultura, o agendamento de atividades artísticas. 
 
§2º - Todos os requerimentos para o COMSEC devem ser protocolados na Administração Local, com no 
mínimo sessenta dias de antecedência e as solicitações serão dirigidas aos Coordenadores das instituições. 
 
§3º - Os pedidos devem ser acompanhados do respectivo projeto, detalhando as atividades a serem 
desenvolvidas e croquis de ambientação. 
 
Artigo 15 - O requerente terá acesso às dependências solicitadas quando todos os itens abaixo forem 
atendidos. 
 
I - Deferimento da solicitação. 



 

 

II - Recolhimentos de tributos e taxas que incidam sobre a execução do evento. 
III - Apresentação das guias de recolhimento de ISS, ECAD, ARTs (elétrica e estrutural), DRTs do Corpo 
Técnico e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, para eventos. 
 
Artigo 16 – É proibida a exploração financeira das áreas destinadas ao estacionamento. 
 
§1º - A organização, controle e segurança dos veículos, transeuntes e usuários nas áreas internas e externas 
do espaço destinado ao evento é de responsabilidade dos organizadores. 
 
§2º - É vedado ao usuário proponente a restrição da entrada a servidores, colaboradores e prestadores de 
serviço do COMSEC. 
 
Artigo 17 - A mão-de-obra especializada e aporte de materiais específicos, para atendimento a eventos 
educacionais e demais atividades artístico-culturais serão de responsabilidade de cada proponente e 
organizador do evento. 
 
Artigo 18 - Os casos omissos no presente regimento serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.  
 
Artigo 19 - Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Anexos: 
I – Regimento Interno do Teatro Paulo Moura. 
II – Regimento Interno do CREMIN 
III – Regimento Interno da EFGE 
 
 

São José do Rio Preto, 07 de janeiro de 2014. 
 
 

Profª Drª Telma Antonia Marques Vieira 
Secretária Municipal da Educação 

 
 
 

ANEXO I 
 

REGIMENTO INTERNO DO TEATRO PAULO MOURA  
 

 
Artigo 1º. O presente Regimento Interno tem por finalidade estabelecer as condições gerais, uso e 
funcionamento do Teatro Paulo Moura. 
 
Arttigo 2º. O Teatro Paulo Moura integra o Complexo Swift de Educação e Cultura - COMSEC, instituição 
educativa vinculada a Secretaria Municipal de Educação pelos Decretos nº 15.961, de 06/10/2011 e nº 15.783, 
de 06/05/11. 
 
§ 1º - O Teatro recebeu esta denominação em homenagem ao músico Paulo Moura, conforme o disposto na 
Lei nº 10.984, de 05/10/11. 
 
§ 2º-  O COMSEC está situado na antiga Companhia Swift do Brasil, localizada na área delimitada pela linha 
da Estrada de Ferro Araraquarense, pelo viaduto da avenida Murchid Homsi, pela avenida Duque de Caxias e 
pela rua Conselheiro Lafayete no bairro Jardim Seixas, São José do Rio Preto, São Paulo. 
 
§ 3º O COMSEC é patrimônio histórico, tombado pelo Comdephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Artístico Arqueológico, Artístico e Turístico em D.O.E. – Poder Executivo, Seção I, 04/11/2008, pag. 
34. 
 
§ 4º - O Teatro Paulo Moura tem capacidade para 928 lugares, sendo 899 poltronas, 10 poltronas com medidas 
especiais, 7 poltronas com braço móvel e 12 lugares adaptados para cadeirantes. 
 
Artigo 3º O Teatro Paulo Moura, tem por finalidade promover, incentivar e amparar o desenvolvimento e a 
difusão das atividades educacionais, artísticas e culturais e resguardar a liberdade de criação, nos termos da 
legislação em vigor, constituindo equipamento público de relevância para o município. 



 

 

 
Parágrafo Único: Dentre as finalidades educacionais destacam-se: 
I – Facilitar a inclusão sociocultural de crianças, jovens e adultos, por meio dos aspectos educativos do 
universo da arte e cultura; 
II – Favorecer o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente de forma que o Teatro, como espaço 
educativo, contribua para o desenvolvimento humanístico e da cidadania; 
III – Possibilitar aos frequentadores o conhecimento do repertório cultural em contato com outras referências, 
sem imposição de uma forma de conhecimento sobre outra, sem dicotomia entre reflexão e prática;  
 
Artigo 4º - A administração do Teatro Paulo Moura compete ao Coordenador, cargo criado pela Lei 
Complementar nº 363, de 24/04/12. 
 
Artigo 5º - Os agendamentos devem ser realizados junto à administração do Teatro. 
 
§ 1º - O agendamento priorizará os eventos da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de 
Cultura . 
 
§ 2º - É vedado a cessão de uso para realização de formaturas, de qualquer natureza.  
 
Artigo 6º A solicitação para a utilização do espaço deverá ser dirigida à administração do teatro em nome do 
coordenador, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do evento a ser realizado, mediante 
requerimento no qual deverão constar: 
 
I - Nome e endereço do requerente; 
II - Título, gênero, autoria e ficha técnica do evento; 
III – Programação do evento; 
IV - Tempo e duração do evento; 
V – Informações sobre a gratuidade ou não do evento; 
VI - Datas e horários pretendidos; 
VII - Datas e horários de ensaios quando necessários; 
IX - Sinopse do evento; 
X - Natureza e finalidade do espetáculo. 
 
§ 1º - A cessão de uso do teatro, dar-se-á após manifestação de parecer favorável do Coordenador do Teatro, 
do Conselho Gestor do COMSEC e deferimento pelo Secretário(a) Municipal de Educação, com o firmamento 
de contrato entre as partes. 
 
§2º - O termo de permissão de uso é assinado pelo solicitante, pelo Coordenador do Teatro e pelo 
Secretário(a) Municipal de Educação. 
 
Artigo 7º. Cabe ao Coordenador do teatro dar os devidos encaminhamentos às solicitações para cessão do 
espaço, bem como formalizar permissão de uso, contratos e verificar todos os documentos relativos a 
solicitação. 
 
Parágrafo único – Uma vez deferida solicitação deve ser respeitado prazo de até 30 dias para entrega de 
documentos e assinatura do contrato. Caso não sejam respeitados termos contratuais ou não entregues 
documentos até 15 (quinze) dias antes da data solicitada, a reserva será automaticamente cancelada. 
 
Artigo 8º. O horário administrativo do teatro será das 9h às 17h30, de segunda-feira à sexta-feira. 
 
Artigo 9º. O funcionamento da bilheteria será definido em normas especificas. 
 
Artigo 10º. A administração do teatro é responsável pela fiscalização do local, não se responsabilizando por 
objetos e equipamentos do permissionário ou de seus representantes, contratados, parceiros, apoiadores e 
patrocinadores, assim como dos seus equipamentos e materiais cênicos, figurinos e afins utilizados no espaço. 
 
Parágrafo único- O permissionário ficará responsável pela manutenção da ordem e segurança do local. 
 
Artigo 11. Fica vedado ao permissionário a utilização dos camarins e corredores como depósito de cenários e 
outros materiais. 
 
Artigo 12. Não pode o permissionário, sem o consentimento expresso da administração do teatro, realizar 
qualquer obra, montagem ou instalação que implique transformações nas dependências cedidas, interna ou 



 

 

externamente, assim como a utilização de áreas anexas, para a construção, pintura e adereçamento de 
cenários. 
 
Art. 13. O cenário dos espetáculos deve ser utilizado sem que interfira na estrutura definitiva do teatro e sua 
montagem e desmontagem não poderá ultrapassar o período reservado para este fim, de modo a permitir a 
utilização do palco para outros eventos: 
 
Artigo 14. A manipulação de aparelhagem elétrica do Teatro e as mesas de controle serão de 
responsabilidade dos operadores de luz e som do permissionário. 
 
§1º Os operadores de luz e som são obrigados a apresentar registro da Delegacia Regional do Trabalho; 
 
§2º- Todas as ações dos operadores deverão ocorrer sob a orientação, supervisão e fiscalização de técnicos 
designados pela administração do teatro. 
 
Artigo 15. É vedado ao permissionário, seus prepostos e ou empregados, alterar as instalações elétricas e 
mecânicas do teatro sem prévia e expressa autorização da administração do mesmo. 
 
Parágrafo único. Toda e qualquer instalação elétrica ou mecânica suplementar a ser implementada pelo 
permissionário só poderá ser executada após aprovação da administração do teatro e sob sua supervisão. 
 
Artigo 16. O permissionário arcará com as expensas de qualquer material adicional para a realização do 
evento. 
 
Artigo 17. Fica estabelecida a taxa mínima de 150 UFM (unidade fiscal do município), por dia de uso do teatro; 
o termo de permissão será expedido após apresentação de: 
 
§1º - Deferimento da solicitação e guia de recolhimento de taxa convertida em Unidade Fiscal do Município – 
UFM; 
  
§2º - Recolhimentos de tributos e taxas que incidam sobre a execução do evento. 
 
§3º - Apresentação das guias de recolhimento de ISS, ECAD, ARTs (elétrica e estrutural) e DRT(s). 
 
§4 - Os comprovantes do recolhimento da taxa de uso do espaço e das autorizações de direitos autorais, 
deveram ser entregues na administração do teatro no ato de assinatura do termo de cessão de uso. 
 
§5 - Não será permitida a distribuição e/ou venda de ingressos além da capacidade máxima de lotação do 
teatro (928 lugares). 
 
Artigo 18. A autorização para uso do Teatro dará direito ao uso de todos os lugares, exceto 40 (quarenta) 
lugares que serão reservados para a administração do teatro, com finalidade de atender professores e gestores 
da rede municipal de educação. 
 
Artigo 19. Não poderão ser veiculados áudios e imagens captados no Teatro sem autorização da 
administração do mesmo. 
 
Artigo 20. O permissionário será responsável por todas as despesas decorrentes de salários, acidentes de 
trabalho, seguros e demais obrigações de ordem trabalhista e previdenciária, referentes ao seu pessoal ou por 
ele contratado, assumindo ainda a obrigação de cumprir todas as Leis, Decretos e regulamentos federais, 
estaduais e municipais, relativos à execução de seus serviços, ficando responsável também, pelas penalidades 
aplicadas pelos Poderes Públicos às infrações que venha a cometer. 
 
Artigo 21. O permissionário se compromete a comunicar à administração do teatro, por escrito, até 12 (doze) 
horas antes da estreia do espetáculo/evento, a inclusão de sessões extraordinárias, especificando dia e 
horário, reservando-se ao permitente o direito de autorizar ou negar, conforme sua disponibilidade e 
recolhimento da taxa referente ao uso extra do espaço. 
 
Artigo 22. A cessão de uso do teatro é precária e revogável até 72 (setenta e duas) horas antes da data 
prevista para a realização do evento, sempre que não cumpridas às exigências deste Regimento. 
 
Artigo 23. A administração do teatro acompanhará a atuação do permissionário quanto ao uso das instalações 
por parte do pessoal artístico, técnico e de apoio contratado, ficando certo que qualquer irregularidade 



 

 

constatada poderá dar causa à rescisão unilateral do contrato de cessão, sem responder esta por quaisquer 
ônus decorrentes do ato. 
 
Artigo 24. Os serviços de bilheteria, portaria, limpeza e segurança durante o período de uso do espaço serão 
de total responsabilidade do permissionário, cabendo à administração do teatro ação de fiscalização. 
 
Artigo 25. Em caso de cancelamento o permissionário deverá comunicar a administração do teatro em até 48 
horas antes da data prevista para a utilização do espaço. Prefeitura de São José do Rio Preto Secretaria 
Municipal de Educação 
 
Artigo 26. Em caso de suspensão, cancelamento ou adiamento do evento por parte do permissionário ou não 
cumprimento de quaisquer das disposições deste regimento, sem o consentimento prévio da administração do 
teatro, fica o permissionário sujeito à multa de 50% do valor da taxa diária de uso do espaço. 
 
§ 1º - Não será permitida a execução de quaisquer obras ou adaptações que possam modificar a aparência 
física do espaço cedido ou que danifiquem suas instalações. 
 
§ 2º - A Prefeitura, Secretaria de Educação e a administração do teatro não se responsabilizam por 
compromissos firmados entre o permissionário e seus parceiros, patrocinadores ou apoiadores, para a 
realização de qualquer tipo de comercialização, divulgação ou merchandising nas dependências do Teatro. 
Qualquer solicitação neste sentido deverá ser encaminhada a administração do teatro para análise com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data de realização. 
 
Artigo 27. O permissionário se obriga a entregar o palco e demais dependências do teatro logo após o evento, 
nas mesmas condições em que recebeu, respeitando-se o horário de silêncio após as 22 horas no caso de 
carga e descarga. 
 
§ 1º - Abre-se exceção no caso de não haver evento em dia e horário subsequente e mediante acordo prévio. 
 
§ 2º - Os bens, pertencentes e materiais do permissionário só poderão permanecer no teatro até 12 (doze) 
horas após o uso programado. Findo esse prazo será cobrado do permissionário multa de 50% do valor da 
taxa diária de utilização por dia de permanência extra. 
 
Artigo 28. Fica expressamente vedado ao permissionário sublocar, transferir, ceder ou emprestar o local 
cedido, o qual não poderá ser usado para fins diversos do descrito no termo de autorização ou permissão de 
uso. 
 
Artigo 29. Os casos omissos no presente regimento serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
Artigo 30. Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

São José do Rio Preto, 07 de janeiro de 2014. 
 
 

Profª Drª Telma Antonia Marques Vieira 
Secretária Municipal da Educação 



 

 

ANEXO II 
 

REGIMENTO INTERNO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO E MEMÓRIA DA INFÂNCIA- 
CREMIN 

 
Das Instalações 

 
Artigo 1º - O Centro de Referência da Educação e Memória da Infância, doravante denominado CREMIN, está 
instalado nos espaços denominados ARMAZÉM e CHAMINÉ 
 

Das Finalidades 
 
Artigo 2º - São finalidades do CREMIN: 
 
I- Produzir e difundir informações científicas e educacionais relativas à infância; 
II- Tornar-se um centro de referência em estudo, ensino e pesquisa, planejamento, capacitação de 

profissionais da educação infantil e suporte para projetos em prol da infância; 
III- Construir e consolidar as políticas públicas e privadas de excelência pela primeira infância para o 

município; 
IV- Ser pólo e centro irradiador de conhecimento e informação para a 1ª infância; 
V- Realizar ações que favoreçam o desenvolvimento integral, pleno e saudável da criança, em seus 

aspectos motor, físico, psíquico, social, ético, intelectual e cognitivo; 
VI- Promover a formação continuada dos profissionais da educação infantil; 
VII- Contemplar a busca e o fortalecimento de diferentes parcerias com outras instituições públicas ou 

privadas, que ofereçam propostas assentadas numa diversidade de oportunidades teórico/prática que 
concorram para qualificação da escolaridade infantil. 

 
Do Público Alvo 

 
Artigo 3º - O público alvo do CREMIN, corresponde: 
 
I- Crianças e profissionais envolvidos com a educação infantil de 0 a 06 anos e com a educação 

fundamental das escolas da rede municipal de ensino; 
II- Crianças e profissionais envolvidos com a educação infantil e fundamental dos demais sistemas de 

ensino. 
 

Dos Recursos Humanos 
 
Artigo 4º – A gestão do CREMIN cabe a um Coordenador e contará com auxiliares de apoio. 
 
Parágrafo Único: A designação dos funcionários supracitados é feita pelo Secretário Municipal de Educação. 
 
Artigo 5º - Caberá ao Coordenador do CREMIN: 
 
I- Assegurar a execução da política educacional da Secretaria Municipal de Educação no que se refere a 

sua área de atuação; 
II- Assegurar o cumprimento da legislação em vigor, bem como dos regulamentos, diretrizes e normas 

emanadas da administração superior; 
III- Organizar as atividades de planejamento, no âmbito da instituição, coordenando a elaboração, 

execução e avaliação do seu plano de ação; 
IV- Proporcionar condições para o desenvolvimento de um trabalho integrado com as outras instituições do 

COMSEC; 
V- Articular-se com os órgãos e instituições educacionais em níveis municipal, estadual e federal, visando 

ao intercâmbio de informações e à troca de experiências; 
VI- Articular-se com órgãos ou instituições ao apoio-pedagógico e à execução de ações em regime de 

parceria; 
VII- Elaborar, acompanhar e avaliar a implementação de planos, programas e projetos pedagógicos 

especiais desenvolvidos; 
VIII- Identificar, juntamente com a Coordenadoria Pedagógica da SME, as necessidades de intervenção no 

sentido de qualificar a atuação/ação do profissional da educação em seus diferentes níveis de ensino e 
modalidades de atuação; 

IX- Implementar grupos de estudos teórico-práticos que contribuam para a atualização, aprimoramento, 
desenvolvimento e formação efetiva dos educadores nos diferentes níveis de ensino; 



 

 

X- Desenvolver programação contínua de apoio ao trabalho das unidades escolares em articulação com a 
SME; 

XI- Fazer cumprir os cronogramas estabelecidos; 
XII- Garantir a comunicação com as demais instituições do COMSEC, órgãos municipais e demais 

instituições; 
XIII- Encaminhar à direção do COMSEC, cronograma das atividades programadas no âmbito de sua 

atuação; 
XIV- Administrar o pessoal nas suas diferentes funções e os recursos materiais; 
XV- Zelar pela manutenção e conservação dos bens patrimoniais; 
XVI- Expedir determinações, no âmbito de sua atuação, necessárias à manutenção da regularidade dos 

serviços; 
XVII- Delegar atribuições e competências aos funcionários, assim como designar comissões para execução 

de tarefas especiais; 
XVIII- Assinar todos os documentos relativos ao funcionamento da instituição; 
XIX- Autorizar a retirada do servidor durante o expediente; 
XX- Supervisionar e orientar os serviços da Seção de Expediente; 
XXI- Encaminhar às instâncias superiores, pedidos de cessão e uso das dependências do prédio, no âmbito 

de sua atuação; 
XXII- Lavrar termos de abertura e encerramento de livros da instituição, rubricando-os; 
XXIII- Organizar o horário de trabalho dos funcionários, de acordo com a legislação vigente e necessidade da 

instituição; 
XXIV- Atestar freqüência mensal, bem como responder pelas folhas de freqüência para efeito de pagamento 

de pessoal;  
XXV- Apurar ou fazer apurar irregularidades de que venha a tomar conhecimento no âmbito da instituição; 
XXVI- Encaminhar, na sua área de competência, processos, petições, representações ou ofícios dirigidos a 

qualquer autoridade e/ou remetê-los; 
XXVII- Representar a instituição perante os órgãos do poder Público; 
XXVIII- Participar do Conselho Gestor do COMSEC; 
 
Artigo 6º- A função de apoio tem as seguintes atribuições: 
 
I- Organizar, preparar e encaminhar o expediente; 
II- Organizar e manter atualizados assentamentos dos servidores em exercício; 
III- Preparar relatórios, comunicados e editais relativos às atividades desenvolvidas; 
IV- Apresentar pedidos de recursos materiais e humanos por ocasião da realização dos eventos 

agendados; 
V- Orientar o pessoal da limpeza e demais atividades inerentes ao bom andamento do trabalho; 
VI- Zelar pela boa conservação de bens e equipamentos, mantendo os responsáveis informados sobre as 

condições de uso; 
VII- Solicitar providências para consertos e manutenção, revisões dos equipamentos e reposição de peças; 
VIII- Requisitar, receber e controlar materiais de consumo e permanente, necessários à rotina 

administrativa; 
IX- Executar serviços de digitação de documentos e afins; 
X- Organizar e manter arquivos de documentações e atividades realizadas; 
XI- Organizar e manter atualizados textos de leis, decretos, regulamentos, resoluções e comunicados de 

interesse; 
XII- Prestar esclarecimentos ao público, de forma cortês, atenciosa e prestativa, pessoalmente ou por 

telefone, sobre atividades e eventos de interesse da instituição.  
XIII- Executar outras tarefas correlatas que lhe sejam conferidas pelo superior imediato.  
 

 
 

São José do Rio Preto, 07 de janeiro de 2014. 
 
 
 
 
 

Profª Drª Telma Antonia Marques Vieira 
Secretária Municipal da Educação 

 
 



 

 

ANEXO III 
 
REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS GESTORES DA EDUCAÇÃO - 

EFGE 
 

Das instalações 
 
Artigo 1º- A Escola de Formação Continuada dos Gestores da Educação, doravante denominado EFGE, está 
instalada no espaço do Armazém. 
 

Das Finalidades 
 
Artigo 2º - São finalidades da EFGE: 
 

I- Implementar ações de política pública de educação continuada de educadores, que envolve ações 
cooperativas para responder à necessidade de aprofundamento da compreensão dos processos de 
gestão democrática educacional. 

II- Contribuir para a atualização, aprimoramento e desenvolvimento dos profissionais da educação, 
atuando com foco na formação continuada em serviço. 

III- Contribuir para a formação efetiva de gestores educacionais da escola pública, de modo que 
disponham de elementos teórico-práticos que viabilizem uma educação básica com qualidade social. 

IV- Estimular o desenvolvimento de práticas de gestão democrática e de organização do trabalho 
pedagógico que contribuam para uma aprendizagem efetiva dos alunos, de modo a incidir, 
progressivamente, no desempenho escolar. 

V- Possibilitar aos gestores oportunidades para ampliação de capacidades para analisar e resolver 
problemas à luz dos princípios que regem a gestão democrática, elaborar e desenvolver projetos e 
atividades na área de gestão com o suporte das novas tecnologias de informação e comunicação. 

VI- Contemplar a busca e o fortalecimento de diferentes parcerias com as instituições públicas e 
privadas, que ofereçam propostas assentadas numa diversidade de oportunidades teórico/prática 
que concorram para a elevação qualitativa da escolaridade da educação básica. 

 
Do público Alvo 

 
Artigo 3º - A proposta de formação destina-se aos profissionais que integram a equipe gestora da escola: 
Diretor, Coordenador Pedagógico e Assistente de Direção; Supervisores de Ensino e demais profissionais 
envolvidos com a gestão da instituição escolar. 
 
Artigo 4º - A gestão do EFGE cabe a um Coordenador o qual contará com pessoal de apoio. 
 
Parágrafo Único: A designação dos funcionários supracitados é de competência do Secretário Municipal da 
Educação. 
 
Artigo 5ª – Caberá ao Coordenador do EFGE: 
 

I- Assegurar a execução da política educacional da Secretaria Municipal de educação no que se refere 
a sua área de atuação; 

II- Assegurar o cumprimento da legislação em vigor, bem como dos regulamentos, diretrizes e normas 
emanadas da administração superior; 

III- Organizar as atividades de planejamento, no âmbito da instituição, coordenando a elaboração, 
execução e avaliação do seu plano de ação; 

IV- Proporcionar condições para o desenvolvimento de um trabalho integrado com as outras instituições 
do COMSEC; 

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

VI- Articular-se com órgãos ou instituições de apoio-pedagógico para a execução de ações em regime 
de parceria; 

VII- Identificar, juntamente com a Coordenadoria Pedagógica da SME, as necessidades de qualificação 
do profissional especialista da educação; 

VIII- Implementar grupos de estudos teórico-práticos que contribuam para a atualização, aprimoramento, 
desenvolvimento e formação efetiva dos educadores; 

IX- Desenvolver programação de apoio ao trabalho das unidades escolares, em articulação com as 
ações propostas pela SME; 



 

 

X- Garantir a comunicação com as demais instituições do COMSEC, órgãos municipais e demais 
instituições; 

XI- Encaminhar à direção do COMSEC, cronograma das atividades programadas no âmbito de sua 
atuação; 

XII- Administrar o pessoal de apoio nas suas diferentes funções e os recursos materiais; 
XIII- Zelar pela manutenção e conservação dos bens patrimoniais; 
XIV- Supervisionar e orientar os serviços da Seção de Expediente; 
XV- Encaminhar às instâncias superiores os pedidos de cessão e uso das dependências do prédio, no 

âmbito de sua atuação; 
XVI- Atestar frequência mensal, bem como responder pelas folhas de freqüência para efeito de 

pagamento de pessoal;  
XVII- Apurar ou fazer apurar irregularidades de que venha a tomar conhecimento no âmbito da instituição; 
XVIII- Participar do Conselho Gestor do COMSEC; 
XIX- Representar a instituição, responsabilizando-se por seu funcionamento perante os órgãos do poder 

Público; 
 
Artigo 6º- Ao ocupante da função de apoio administrativo caberá: 
 

I- Organizar e preparar o expediente fazendo os devidos encaminhamentos; 
II- Organizar e manter atualizados os assentamentos dos servidores em exercício e manter os arquivos 

de documentos; 
III- Preparar relatórios, comunicados e editais relativos às atividades desenvolvidas; 
IV- Zelar pela boa conservação de bens e equipamentos, mantendo os responsáveis informados sobre 

as condições de uso; 
V- Requisitar, receber e controlar materiais de consumo e permanente, necessários à rotina 

administrativa; 
VI- Organizar e manter atualizados textos de leis, decretos, regulamentos, resoluções e comunicados de 

interesse; 
VII- Prestar esclarecimentos ao público, de forma cortês,atenciosa e prestativa, pessoalmente ou por 

telefone, sobre atividades e eventos de interesse da instituição.  
VIII- Executar outras tarefas correlatas que lhe sejam conferidas pelos superiores imediatos.  

 
 

São José do Rio Preto, 07 de janeiro de 2014. 
 
 

Profª Drª Telma Antonia Marques Vieira 
Secretária Municipal da Educação 

 

 

 


