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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001 de 31 de janeiro de 2018  

SUSPENSA ATÉ A PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS QUE DEFINIRÃO NOVAS DIRETRIZES. 

Regulamenta a Estrutura Administrativa e 

Pedagógica das Unidades Escolares de 

competência do Sistema Municipal da Educação 

de Lages.  

  

IVANA ELENA MICHALTCHUK, Secretária Municipal da Educação de Lages, no uso 

de suas atribuições conferidas pelo artigo 111, I, da Lei Orgânica Municipal e o artigo 

42, I, da Lei Complementar nº 138, de 27/12/2000.  

  

RESOLVE:  

 Art. 1º – Expedir instruções regimentais, orientando o desenvolvimento regular do 

funcionamento das estruturas administrativa e pedagógica das Unidades Escolares 

(UEs) sob a égide da Secretaria Municipal da Educação de Lages (SMEL), para o ano 

letivo de 2018 e dá outras providências.  

   

CAPÍTULO I DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES  

 

Art. 2º – Todas as Escolas Municipais do Ensino Fundamental, deverão, 

obrigatoriamente, cumprir o horário mínimo de 04 (quatro) horas por turno, conforme 

dispõe o artigo 34 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBEN 9394/96 

o artigo 21, da Lei Complementar nº 107/98.  

  

Parágrafo Único - Fica ressalvado o turno noturno de acordo com o § 1º do artigo 

34 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96.  
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Art. 3º – Os CEIMs - Centros de Educação Infantil Municipal deverão cumprir, 

obrigatoriamente, o horário das 07h30 às 18h30 para turmas integrais. Já nas 

turmas parciais, deve-se seguir o horário das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.  

  

DO HORÁRIO DO DIRETOR E DA EQUIPE ADMINISTRATIVA DAS EMEBs E 

CEIMs  

  

Art. 4° – A equipe administrativa das UEs é composta por: Diretor(a), Diretor(a) 

Auxiliar e Assistente Técnico Educacional (ATE) e deverá cumprir carga horária de 08 

horas diárias.  

  

§ 1º – O Diretor responsável por mais de um CEIM deverá elaborar horários de 

atendimento nas Unidades de Educação Infantil que coordena, de forma a 

atender igualitariamente ambas as UEs. Tal horário deverá ser publicado no 

mural para o conhecimento da comunidade escolar e uma cópia deve ser enviada 

para a SMEL.  

§ 2º – O Diretor de CEIM deverá organizar seu horário de forma que possa 

acompanhar a realização das atividades em períodos diferenciados, observando 

horário de início e término dos trabalhos.   

§ 3º – O Diretor de EMEB ou de CEIM que precisar ausentar-se da sua UE 

durante o horário de trabalho, necessariamente, deverá informar a um 

profissional da UE o motivo da sua ausência. O Diretor somente poderá 

ausentar-se em casos de extrema urgência, por convocação da SMEL e para 

realizar atividades pertinentes à direção escolar, uma vez que a sua presença é 

de fundamental importância para o bom andamento das atividades escolares. 

Também é preciso cautela no sentido de evitar que Diretor e Diretor Auxiliar se 

ausentem ao mesmo tempo da UE.  
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Art. 5° – A equipe administrativa das UEs não faz jus à hora-atividade.  

 

DO HORÁRIO DO PROFESSOR  

  

Art. 6° – Os professores do Ensino Fundamental cumprirão o seu horário de trabalho 

conforme a sua carga horária na(s) EMEB(s) de sua atuação.  

   

Art. 7° – Professores Regentes da Educação Infantil cumprirão 6 horas diárias em 

turma integral, acompanhando todas as atividades das crianças, o que inclui horários 

de refeições e demais atividades.  

  

Art. 8° – O professor deverá cumprir o horário da UE conforme previsto no regimento 

escolar.  

  

Art. 9° – Aos profissionais do Sistema Municipal da Educação não será permitido 

qualquer tipo de acordo interno para alterar o horário pré-estabelecido, salvo em 

casos excepcionais.   

  

              Parágrafo Único - Quaisquer irregularidades serão averiguadas e, caso haja  

procedência, será aberto processo de sindicância.   

   

DO HORÁRIO DOS SERVIDORES ASSISTENTES TÉCNICOS EDUCACIONAIS  

(ATEs), AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS (ASGs) E COZINHEIRAS  

  

Art. 10 – Os servidores deverão cumprir 8 horas diárias e participar dos encontros 

da educação permantente oferecidos pela SMEL.   

  

Parágrafo único: O cumprimento dessa jornada escolar deverá ser definido 

conforme a necessidade da UE, em comum acordo com os diretores.  
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Art. 11 – Os servidores que trabalham com a manipulação de alimentos deverão 

renovar semestralmente a carteira de saúde, a partir do início do ano letivo, além de 

usar vestimenta e acessórios adequados, de acordo com o previsto para o 

desempenho da sua função e orientação da Vigilância Sanitária.  

   

CAPÍTULO II DAS AUXILIARES DE SALA DE AULA  

Art. 12 – Cumpre à Secretaria da Educação a fiel observância da determinação do 

CME – Conselho Municipal de Educação, que em sua resolução 003/2015, artigo 

15, determina que os parâmetros para a organização de grupos na Educação Infantil 

decorrerão das especificidades da proposta pedagógica.   

Parágrafo único – É expressamente proibido que auxiliares de sala assumam a 

turma em substituição ao professor regente. Essa substituição é prerrogativa do 

Diretor Auxiliar ou do Diretor da UE.   

   

DO TRANSPORTE ESCOLAR  

  

Art. 13 – O Transporte Escolar respeitará, rigorosamente, o estabelecido no inciso I 

do § 3º e do § 4º, do artigo 15 da Lei municipal de nº 6500/2001, para garantir o 

acesso diário e a permanência dos estudantes nas escolas, bem como as atividades 

pedagógicas, esportivas, culturais ou de lazer previstas no plano pedagógico, cabendo 

à Equipe Administrativa da Unidade Escolar monitorar o seu fiel cumprimento e 

informar à SMEL sobre eventuais irregularidades e/ou problemas.  

  

§ 1º – O itinerário estabelecido deverá ser respeitado, bem como os horários 

de embarque/desembarque do estudante e de início e término das 

atividades escolares, algo essencial para não prejudicar o desempenho escolar.  
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§ 2º – O embarque e desembarque dos estudantes deverá ser realizado de forma 

que a porta de saída do veículo se coloque  imediatamente próxima ao passeio de 

entrada da UE ou ao portão determinado para este fim.  

   

CAPÍTULO III DA COMPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA DE EMEBs E CEIMs  

 

Art. 14 – A composição do quadro administrativo das Unidades Escolares é 

prerrogativa da SMEL e será organizada a partir do critério de número de alunos por 

escolas. Diante disso, tem-se que:  

  

I – O administrativo escolar do CEIM será constituído por:  

a) Até 150 crianças – 01 Diretor/40h, 01 Diretor Auxiliar/40h, em relação 

ao ATE, a SMEL definirá excepcionalidades;  

b) Acima de 151 crianças – 01 Diretor/40h, 01 Diretor Auxiliar/40h e 01 

ATE/40h.  

  

II –  Do administrativo escolar da EMEB:  

a) Até 450 estudantes – 01 Diretor/40h, 01 Diretor Auxiliar/40h e 01 

ATE/40h.   

b) De 450 a 600 estudantes – 01 Diretor/40h, 02 Diretores 

Auxiliares/40h e 01 ATE/40h.    

c) Acima de 600 estudantes – 01 Diretor/40h, 02 Diretores  

Auxiliares/40h, 01 Diretor Auxiliar/20h e 01 ATE/40h.    

d) CAICs Nossa Senhora dos Prazeres e Aline Giovana Schmitt – 01 

Diretor/40h, 03 Diretores Auxiliares/40h e 01 ATE/40h.    
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DO NÚMERO DE ESTUDANTES EM SALA DE AULA  

  

Art. 15 – A educação básica no munícipio de Lages será orientada, referente ao  

número de estudantes por sala de aula, pelos critérios estabelecidos na LC/Lages n° 

412/13, artigo 42, inciso VII; e, da Resolução CME nº 003/2015:  

  

I - Na educação infantil, de 0 a 2 anos, 15 crianças;  

II - Na educação infantil de 2 anos e 1 mês até 4 anos, 20 crianças;  

III - Na educação infantil de 4 anos e 1 mês até 6 anos, 25 crianças;  

IV - No ensino fundamental, do 1º ao 3º ano, 25 estudantes;  

V - No ensino fundamental, do 4º ao 5º ano, 30 estudantes;  

VI - No ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, 35 estudantes.  

  

Parágrafo único – O número de estudantes por turma deve ser adequado às 

especificidades dos espaços físicos, observando o tamanho das salas, consoante 

ao inciso VI do artigo 67 da Lei n° 170/98 de Santa Catarina.  

  

DA ABERTURA E DO DESDOBRAMENTO DE NOVAS TURMAS  

  

Art. 16 – A abertura e/ou o desdobramento de turmas deverão ser discutidos e 

efetivados após acompanhamento e autorização do Diretor de Ensino e do Diretor de 

RH da SMEL.  

  

CAPÍTULO IV  

DOS CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DE TURMAS PARA O ANO LETIVO DE 2018  
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Art. 17 – Conforme a definição de Portaria nº 001/2018, a ordem de critérios para a 

escolha de turmas nas Unidades Escolares para o ano letivo de 2018 será 

estabelecida baseando-se em:  

1° a escolher: o servidor que possuir maior tempo de serviço na Unidade Escolar, 

atuando na vaga de lotação;  

2° a escolher: servidor que possuir maior tempo de serviço na unidade escolar, 

atuando na referida área/disciplina;  

3º a escolher: servidor com maior habilitação na área de atuação;  

4° a escolher: servidor mais idoso;  

5° a escolher: servidor com maior número de filhos.  

  

Art. 18 – Terão prioridade de escolha, excetuando-se dos critérios estabelecidos no 

art. 17, os professores com laudo médico de readequação e remanejamento de função, 

emitido pelo SASS – Serviço de Atenção a Saúde do Servidor, que devem ter as 

especificidades de cada caso atendidas.  

  

Art. 19 – O professor que estiver exercendo função administrativa não terá direito de 

escolha de turmas para o ano letivo de 2018.   

   

DA MATRIZ CURRICULAR/2018  

ENSINO FUNDAMENTAL  

  

Art. 20 – O período diurno deve seguir a seguinte organização:  

Dias Letivos: 200 para os estudantes com 800 horas  

Dias Letivos Semanais: 05  

Semanas Letivas: 40  

Duração Hora/aula: 40 minutos – 06 horas/aulas diárias (4 horas) sendo que a 3ª e 

4ª aulas terão duração de 35 minutos, para conceder 10 minutos de recreio. Sugere-
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se que nestas 2 aulas de 35 minutos seja prevista uma única disciplina antes e após 

o recreio para o melhor andamento das atividades escolares.  

  

Art. 21 – Os professores regentes das turmas deverão trabalhar:  

  

Carga Horária 40 

horas semanais  
26 h 40 minutos – com estudantes  

13 h 20 minutos - hora atividade  

Distribuição de hora/aula  

26 h e 40 min  

38 aulas de 40 minutos  

2 aulas de 35 minutos  

  

Carga Horária 30 

horas semanais  
20 horas – com estudantes  

10 horas - hora atividade  

Distribuição de hora/aula  

20 horas  

28 aulas de 40 minutos  

2 aulas de 35 minutos  

  

Carga Horária 20 

horas semanais  
13 horas e 20 minutos – com estudantes  

6 horas e 40 minutos - hora atividade  

Distribuição de hora/aula  

13 h e 20 min  

18 aulas de 40 minutos  

2 aulas de 35 minutos  

  

Carga Horária 10 

horas semanais  
6 horas e 40 minutos – com estudantes  

3 horas e 20 minutos - hora atividade  

Distribuição de hora/aula  

6 h 40 minutos   

8 aulas de 40 minutos  

2 aulas de 35 minutos  

  

Art. 22 – Os professores que atuarem nas escolas em que houve adesão ao Programa 

Novo Mais Educação terão sua hora-atividade organizada da seguinte forma:  

I - 40 horas semanais = 4 horas semanais  
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II - 30 horas semanais = 3 horas semanais  

III - 20 horas semanais = 2 horas semanais  

IV - 10 horas semanais = 1 hora semanal  

  

Art. 23 – As disciplinas oferecidas para suprir a hora atividade do professor dos Anos 

Iniciais são:  

  

Disciplina  Carga-horária semanal  

Educação para  a Sustentabilidade  2 aulas  

Educação Física  3 aulas  

Literatura e Produção Textual  2 aulas  

Arte  3 aulas  

  

§ 1º – Nas turmas de pré-escolar dos CEIMs essas disciplinas devem ser 

organizadas para que os momentos das refeições e da higiene ocorram com o 

professor regente das turmas em sala de aula, garantindo que os professores das 

disciplinas acima ministrem suas aulas integralmente, sem prejuízos à proposta 

pedagógica.  

§ 2º – As três aulas previstas para a disciplina de Educação Física não podem 

ser ministradas no mesmo dia, tendo em vista a garantia das práticas recreativas 

e desportivas ao menos duas vezes por semana para os estudantes.  

  

Art. 24 – As grades curriculares das turmas dos Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino 

Fundamental são assim organizadas:  
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 Anos Iniciais do Ensino Fundamental  

  

Disciplinas   Turmas   

1°  2°  3°  4°  5º  

Língua Portuguesa  5  5  5  5  5  

Matemática  5  5  5  5  5  

Geografia  3  3  3  3  3  

História  3  3  3  3  3  

Educação Física  3  3  3  3  3  

Ensino Religioso  1  1  1  1  1  

Ciências  1  3  3  3  3  

Arte  3  3  3  3  3  

Educação para a Sustentabilidade  2  2  2  2  2  

Literatura e Produção Textual  2  2  2  2  2  

  

Anos Finais do Ensino Fundamental  

  

Disciplinas   Turmas   

6°  7°  8°  9°  

Língua Portuguesa  6  6  6  6  

Matemática  6  6  6  6  

Geografia  4  4  4  4  

História  4  4  4  4  

Educação Física  3  3  3  3  

Língua Estrangeira – Inglês  2  2  2  2  
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Ciências  3  3  3  3  

Arte  2  2  2  2  

*Ensino Religioso  1  1  1  1  

  

Parágrafo único – A disciplina de Ensino Religioso ocupará uma aula semanal 

dos demais Componentes Curriculares.  

   

DA ORGANIZAÇÃO DO HORÁRIO ESCOLAR DO 1º AO 9º ANO  

  

Art. 25 – Todas as UEs deverão organizar os horários dos professores, respeitando a 

carga-horária de cada um, de modo a assegurar o bom andamento das atividades 

letivas e sem comprometer o fechamento do horário escolar.   

  

§ 1º –  O horário das UEs deverá respeitar o dia e o período previstos para a hora-

atividade dos professores de cada área do conhecimento/nível de ensino, 

assegurando a participação nos Encontros de Educação Permanente oferecidos 

pela SMEL. Os períodos previstos para a hora-atividade dos professores no ano 

de 2018 são apresentados abaixo:  

  

Hora-atividade dos professores da Educação Infantil  

  

Área/Disciplina  Dia da semana e período previsto para a hora- 

atividade do professor  

Prés parciais  Quinta-feira  

  

  

  

  



    

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  
Estado de Santa Catarina   

Secretaria Municipal da Educação  

  

  

 

  12 
Avenida Papa João XXIII, 1115 - Bairro Petrópolis  – CEP 88.505-200 -  (49) 3289-6500  Lages – SC 

ensino@ensino.educacaolages.sc.gov.br  

Hora-atividade dos professores nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental  

  

Área/Disciplina  Dia da semana e período previsto para a hora- 

atividade do professor  

1º ano  Terça-feira  

2º ano  Quarta-feira  

3º ano  Quinta-feira  

4º e 5º anos  Sexta-feira  

Literatura e Produção Textual  Segunda-feira - vespertino  

Educação Física  Segunda-feira - matutino e vespertino  

Sustentabilidade  Segunda-feira - matutino  

Arte  Quinta-feira - vespertino  

  

Hora-atividade dos professores nos Anos Finais do Ensino Fundamental  

  

Área/Disciplina  Dia da semana e período previsto para a hora- 

atividade do professor  

Educação Física  Segunda-feira - matutino e vespertino  

Língua Inglesa  Terça-feira - matutino  

Ciências  Terça-feira - vespertino  

Matemática  Quarta-feira - matutino  

Língua Portuguesa  Quinta-feira - vespertino  

Arte   Quinta-feira - vespertino  

História e Geografia  Sexta-feira - matutino  
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§ 2º – Ao longo desses períodos, pede-se que, na medida do possível, os 

professores não tenham aulas previstas nas unidades escolares, ficando liberados 

para participar dos Encontros de Educação Permanente. Eventuais alterações 

deverão ser discutidas com o Setor de Ensino da SMEL.  

§ 3º – Os momentos de Educação Permanente do Ensino Fundamental serão 

oferecidos, ao longo do ano letivo de 2018, conforme divulgação de cronograma e 

horários em informativo enviado mensalmente para todas as UEs.  

  

Art. 26 – Na ausência do professor, o Diretor deverá readequar o horário para que o 

estudante não seja prejudicado.  

  

CAPÍTULO V DOS REGIMENTOS INTERNOS DOS CEIMs e EMEBs  

  

Art. 27 – Os Regimentos internos serão normatizados de modo uniforme no município 

de Lages, apresentados, orientados e monitorados por seu setores de incumbência da 

SMEL.    

DAS REMATRÍCULAS E MATRÍCULAS  

  

Art. 28 – Na rematrícula do estudante fica assegurado o mesmo período/turno 

frequentado, caso seja oferecido pela UE, com o devido consentimento do responsável 

e a assinatura da ficha de rematrícula.  

  

Art. 29 – Para matrícula nova, existindo vaga na Unidade Escolar, assegura-se a 

matrícula, mas não o período/turno.  
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CAPÍTULO VI DA DISPENSA DE AULA  

  

Art. 30 – As UEs não poderão dispensar aulas/estudante sem autorização expressa 

da SMEL, podendo solicitar e justificar o pedido junto ao Diretor de Ensino, por 

escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo em casos 

excepcionais.  

  

Parágrafo único - Sendo autorizada a dispensa, a Unidade Escolar deverá repor 

o dia de trabalho escolar efetivo, em data pré-estabelecida a ser acordada com o 

Diretor de Ensino da SMEL.  

   

DAS FÉRIAS/RECESSO  

                                   

Art. 31 – As férias dos servidores, tanto do quadro administrativo, quanto ASGs e 

Cozinheiras, serão de 30 (trinta) dias, conforme artigo 94, Lei nº 1574/90 - Estatuto 

dos Servidores do Município de Lages.  

  

Art. 32 – Durante o RECESSO escolar, os profissionais do Sistema Municipal da 

Educação poderão ser convocados pela SMEL para participar de cursos ou atividades 

relacionadas ao magistério, respeitando o período de férias de 30 dias.  

(Lei Complementar 1574/90).  

   

DA HORA ATIVIDADE  

  

Art. 33 – A hora atividade é o período dedicado pelo docente para:  

I - Planejar, preparar e avaliar o trabalho didático;  

II - Colaborar com a administração da escola;  

III – Aperfeiçoar o seu trabalho profissional;  
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IV - Participar dos eventos da Unidade Escolar quando convocados;  

V - O professor deverá realizar o seu planejamento durante a horaatividade 

e não ao longo da regência  de suas aulas;  

VI - A hora atividade poderá ser cumprida 100% fora da UE, desde que os 

profissionais compareçam quando convocados, pela direção escolar e aos 

encontros de formação permanente.  

 

DA SUBSTITUIÇÃO  

  

Art. 34 – Não será contratado substituto para suprir a ausência de servidor com até 

15 (quinze) dias de licença, sendo permitida somente a contratação a partir do décimo 

sexto dia. Em caso de atestado de 30 (trinta) dias consecutivos, a SMEL providenciará 

um novo substituto.  

   

DA DISPENSA PARA ESTÁGIO  

  

Art. 35 – Será concedido o afastamento do exercício do cargo para a execução de 

estágio curricular supervisionado exigido para a conclusão de curso de Ensino Médio 

- Modalidade Magistério – e curso de graduação, conforme estabelecido no art. 88 da 

Lei Complementar 293/2007:  

    

Parágrafo único -  Poderá ser concedido horário especial ao servidor estudante, 

quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da 

repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Para efeito do disposto neste 

artigo, será exigida a compensação de horário na repartição, respeitada a 

duração semanal do trabalho.  
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DAS CONVOCAÇÕES PARA TRABALHO  

  

Art. 36 – Em reuniões e eventos promovidos pela SMEL, todos os servidores 

convocados deverão comparecer.  

  

§ 1º – Em caso de impossibilidade do comparecimento, deverá o servidor 

justificar sua ausência por escrito para o setor responsável na SMEL, 24 horas 

após a data da convocação.  

§ 2º – Não havendo justificativa escrita, o servidor receberá a penalidade 

disciplinar prevista.  

  

Art. 37 – Havendo atividades extraclasse nas UEs em finais de semana e feriados, os 

servidores convocados para atuar nessas atividades terão direito a folga 

correspondente ao trabalho, conforme acordado com o diretor da UE.  

  

Parágrafo único – A folga não será concedida a todos os servidores no mesmo 

dia, devendo ser alternada e agendada pelos diretores escolares, sem 

comprometer o dia letivo. Além disso, é de responsabilidade da equipe  

administrativa da UE assumir a turma.  

  

Art. 38 – Não serão aceitos representantes nas reuniões de diretores, salvo por motivo 

de Licença Saúde ou Licença Especial.  

  

DA LICENÇA DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO  

  

Art. 39 – Os servidores em licença para tratamento de saúde, que neste período 

estiverem trabalhando em outro local, público ou privado, serão encaminhados para 

processo administrativo.  
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Art. 40 – Os servidores quando entrarem em licença deverão comunicar o Diretor do 

período de gozo da licença, bem como deixar à disposição da UE diário de classe, e 

registros diversos, necessários à continuidade do trabalho pedagógico.    

  

Parágrafo único – Na ausência do professor, o Diretor Auxiliar e o Diretor da UE 

são responsáveis pela substituição e pelo atendimento dos estudantes, 

excetuando-se dessa função o professor readaptado com Portaria, o Professor de 

Apoio à Inclusão e o ATE.  

 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

  

Art. 41 – A avaliação de desempenho dos profissionais do magistério será 

regulamentada em decreto específico e, posteriormente, encaminhado às Unidades 

Escolares.  

DOS CURSOS DE FORMAÇÃO  

  

Art. 42 – O profissional que desejar participar de cursos de aperfeiçoamento e viagens 

de estudos em horário de serviço deverá pedir liberação ao Diretor de Ensino da SMEL 

para participar. Caso contrário receberá falta injustificada.  

  

CAPÍTULO VII DO PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS  

  

Art. 43 – Os documentos solicitados pela SMEL deverão ser preenchidos com precisão 

e devolvidos, rigorosamente, na data indicada.  
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§ 1º – Caso não sejam entregues no prazo determinado, o responsável deverá 

justificar, por escrito, ao setor responsável, em 24 horas horas após o referido 

prazo e providenciar a entrega dos documentos, imediatamente.  

§ 2º – Não havendo justificativa, será realizado registro de ocorrência.  

  

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS UNIDADES ESCOLARES  

  

Art. 44 – As UEs deverão, mensalmente, promover reuniões com seus CPPs para 

tratar de assuntos pertinentes à EMEB ou ao CEIM, bem como para apresentar a 

prestação de contas da sua administração, com cópia enviada ao Setor Financeiro 

da SMEL.  

  

§ 1º – Em relação aos recursos provenientes de eventos promovidos pelas UEs 

com fins lucrativos ou qualquer outra modalidade de arrecadação, bem como 

verbas provenientes do Ministéio da Educação, o Diretor deverá prestar contas 

ao CPP e anexar tal prestação no mural da UE para o conhecimento da 

comunidade.  

§ 2º – As reuniões mensais realizadas com o CPP devem ser informadas com 

antecedência à SMEL para que um representante se faça presente.  

  

Art. 45 – Todos os programas do governo federal que destinam verbas às escolas 

deverão ser assumidos e cumpridos pelo Diretor. Caso contrário, será marcada 

assembleia com toda a comunidade escolar e com a presença de um representante 

da SMEL para comunicar a desistência da verba.  
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PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE EDUCAÇÃO BASICA  

  

Art. 46 – Este recurso tem o propósito de contribuir para o provimento das 

necessidades prioritárias das escolas beneficiárias, tais como a garantia do 

funcionamento e a promoção de melhorias físicas e pedagógicas, além do exercício da 

cidadania e a participação da comunidade no controle social, conforme 

Resolução/CD/FNDE n° 10 de 18 de Abril de 2013. O recurso destina-se à cobertura 

de despesas de consumo, manutenção de pequenos investimentos, assim como 

também para aquisição de material permanente, e implementação de projeto 

pedagógico e atividades educacionais.  

É vedada a aplicação dos recursos do PDDE em:   

I – Ações em outros programas executados pelo FNDE.  

II – Gastos com pessoal, (folha de pagamento).  

III – Cobertura de despesas com tarifas bancárias.  

IV – Aquisição de materiais permanentes, tais como mobiliário para 

diretoria, ou qualquer outra despesa referente apenas à diretoria. Para a 

execução do Programa é necessário seguir alguns passos:  

§ 1° – Levantamento e seleção das necessidades prioritárias, com a participação 

do Diretor de Ensino, Diretor da EMEB e/ou Diretor do CEIM, e Conselho de 

Pais e Professores (CPP), entre outros membros da comunidade escolar. Todas 

as escolhas deverão ser registradas em ata e a mesma deverá ser assinada 

impreterivelmente pelos diretores e demais participantes. Além disso, uma 

cópia da mesma deverá acompanhar a prestação de contas do referido programa.  

§ 2° – Realização de Pesquisas de Preços, sendo obrigatória a avaliação de no 

mínimo três orçamentos.  

§ 3° – Escolha da melhor proposta, devendo ser obtido o menor preço para o item 

ou lote cotado.  
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§ 4° – Algumas informações deverão constar obrigatoriamente nos documentos 

comprobatórios das despesas (nota fiscal eletrônica), tais como o carimbo com o 

CERTIFICO DE RECEBIMENTO, que deverá ser assinado pelo diretor da EMEB 

ou CEIM.  

§ 5° – Logo, as atribuições seguem:  

Professores e alunos – Levantam as necessidades prioritárias da escola.  

CRP ou CPP – Levantam as necessidades prioritárias da escola.  

Diretor da EMEB – Faz os pedidos dos materiais e certifica o recebimento nas 

Nfe.  

Diretor do CEIM - Faz os pedidos dos materiais e certifica o recebimento nas Nfe.  

§ 6° – Segundo o artigo 14 da Resolução/CD/FNDE n° 10 de 18 de Abril de 2013, 

os pagamentos das despesas devem ser efetivados mediante a utilização de 

cartão magnético especifico do programa, a ser disponibilizado pela agência 

bancária depositária dos recursos, para o uso em estabelecimentos comerciais 

credenciados, de acordo com a bandeira do cartão, ou para operações como 

transferências mediante DOC (Documento de Ordem de Crédito), ou pagamento 

de boletos bancários.  

§ 7° – A prestação de contas de qualquer uma das modalidades do PDDE deverá 

ser entregue à Prefeitura Municipal, neste ato representada pela SMEL, até 31 

de outubro do ano da efetivação do crédito nas contas específicas.   

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL  

  

Art. 47 – Este recurso destina-se à realização das atividades de educação integral em 

conformidade com o plano de atendimento do Programa Mais Educação, e não pode 

ser utilizado para atividades alheias às oficinas determinadas, sempre levando em 

consideração o desenvolvimento cultural e social dos alunos.  
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Os pagamentos das despesas deverão ser executados conforme o capítulo 

anterior, sob a égide da Resolução/CD/FNDE n° 10 de 18 de Abril de 2013, assim 

como a prestação de contas.  

 

CARTÃO ESCOLAR MUNICIPAL  

  

Art. 48 – É vedada a utilização deste recurso para a aquisição de gêneros 

alimentícios, água ou qualquer outro item que não represente necessidade para a 

escola ou para os estudantes, tais como presentes e outros materiais supérfluos. É 

obrigatório que seja entregue a prestação de contas do cartão escolar municipal.  

  

Art. 49 – O Diretor da EMEB, CEIM e Coordenadores deverão, mensalmente, 

promover reuniões com a Diretora de Ensino e CPPs, para tratar de assuntos 

pertinentes, bem como para a prestação de contas de sua administração.  

  

§ 1º – Nos eventos promovidos com fins lucrativos, deverá o Diretor da EMEB, 

Diretor de CEIM e Coordenador prestarem contas aos CPPs anexando tal 

prestação ao mural da Instituição para o conhecimento da comunidade, 

obrigatoriamente.  

§ 2º – Quando realizadas as reuniões mensais com os CPPs, deverá o responsável 

comunicar, com antecedência, à SMEL, para que um representante se faça 

presente.  

  

DO USO DE LOGOTIPO EM DOCUMENTOS OFICIAIS  

  

Art. 50 – Em documentos oficiais não será permitido o uso de outros logotipos senão 

os oficiais usados nesta Normativa.  
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Parágrafo único – comunicação e/ou correspondências oficiais deverão 

obedecer as normas da Redação Oficial conforme CF/88.  

  

CAPÍTULO VIII DA REVITALIZAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES  

   

Art. 51 – As UEs que necessitem de reforma e ampliação deverão encaminhar ofício 

juntamente com imagens, justificando a solicitação para a análise da Diretoria 

Administrativa/Financeira da SMEL, que ficará responsável por informar o resultado 

do Parecer com a máxima brevidade.  

   

DO PATRIMÔNIO  

  

Art. 52 – Na aquisição de bens permanentes, adquiridos ou doados à Unidade  

Escolar, o diretor deverá encaminhar ofício para a SMEL, especificamente para a 

Diretoria Administrativa e Financeira, indicando o bem adquirido, anexando 2ª via 

da nota fiscal ou declaração de doação com as devidas especificações do bem.  

  

§ 1º – Em caso de transferência ou baixa de qualquer bem pertencente ao 

patrimônio público municipal, deverá ser enviado ofício à SMEL solicitando 

autorização e aguardar parecer da Comissão de Patrimônio da Prefeitura para 

tomar qualquer providência. Caso concedida a autorização deverá ser munida 

de Termo de Transferência de Patrimônio.  

§ 2° – Para o devido controle dos bens o diretor escolar deverá fazer anualmente 

o levantamento patrimonial para conferência dos mesmos.  

  

  

DO CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR  
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Art. 53 – Caberá ao Diretor e/ou Diretor Auxiliar da UE a responsabilidade do 

controle de entrada e saída da Merenda Escolar, bem como a verificação da qualidade 

e a validade dos produtos, fazendo a posterior devolução dos mesmos, caso não 

correspondam às especificações.  

    

§ 1º – O desperdício dos produtos alimentícios acarretarão em penalidade 

disciplinar cabível.  

§ 2º – O cardápio deverá ser elaborado pela nutricionista responsável e seguido 

pelas cozinheiras, com a devida supervisão do diretor quanto à execução de tal 

prática.  

§ 3º – É obrigatório o correto preenchimento das Guias de Contagem de Estoque, 

uma vez que a omissão intencional também é passível de penalidade disciplinar.   

§ 4º – Cabe aos diretores a supervisão e aos servidores o cumprimento das boas 

práticas com a merenda escolar.  

§ 5º – É vedada a produção de alimentação diferenciada daquela servida aos 

alunos nas cozinhas das unidades escolares para quaisquer servidores.  

§ 6º – Também é vedado o uso destes alimentos para preparo de refeições que 

não sejam para a alimentação do alunado e, por conseguinte, dos funcionários 

da UE.  

§ 7º – Em caso de eventos de confraternização ou para angariar fundos, 

promovidos pelas UEs, as dependências da cozinha poderão ser utilizadas 

normalmente, porém permanece vedada a utilização dos alimentos destinados 

pelo Armazém da Alimentação Escolar para a confecção das refeições a serem 

servidas nessas ocasiões.  

  

CAPÍTULO IX  

DA ATRIBUIÇÃO E RESPONSABILIDADE DO DIRETOR DAS EMEBs E CEIMs  
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Art. 54 – São atribuições do Diretor:  

I – Garantir que a UE cumpra sua função social, cultural e de construção do 

conhecimento;  

II – Participar com a comunidade escolar na construção do Projeto Político 

Pedagógico da UE, da elaboração do seu plano curricular e do planejamento de 

outras atividades escolares;  

III – Promover a integração e o bom relacionamento humano entre os 

membros da comunidade escolar e a distribuição de tarefas entre eles, fazendo 

com que cada um sinta a importância do seu trabalho para o êxito da UE;  

IV – Representar a UE, responsabilizando-se pelo seu bom funcionamento 

perante a comunidade escolar, os órgãos do Poder Público e a comunidade em 

geral;  

V – Identificar claramente, as responsabilidades e certificar-se de que cada 

elemento da comunidade escolar esteja seguro da natureza, da extensão de sua 

responsabilidade no ensino do Município e dos planos comuns de trabalho da 

UE;  

VI – Zelar pelo fiel cumprimento do horário escolar de modo a impedir atraso 

ou interrupção das atividades docentes e administrativas;  

VII – Promover a aproximação e a cooperação entre pais e toda a equipe 

administrativa e pedagógica, de modo a incentivar os membros da comunidade 

por meio das atividades escolares e os membros da UE por meio das atividades 

comunitárias;  

VIII – Supervisionar o funcionamento das Instituições docentes e discentes, 

objetivando o equilíbrio entre a atuação destas e as demais atividades escolares, 

estimulando aqueles que as orientam solidarizando-os no esforço comum 

destinado a alcançar os objetivos da UE;  
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IX – Reforçar a importância da ação integrada dos especialistas em educação 

escolar para que se fortaleça o espírito de cada profissional, na tarefa educativa 

comum;  

X – Coordenar a avaliação dos resultados da UE, buscando a 

identificação de causas dos resultados insatisfatórios e de alternativas para 

combater essas causas;  

XI – Contribuir para que a organização das turmas e do horário escolar leve 

em conta as condições materiais de vida dos estudantes, harmonizando 

trabalhoestudo;  

XII – Convocar e coordenar reuniões de natureza Administrativa e/ou 

Pedagógica, bem como promover as comemorações de datas cívicas e o 

cumprimento dos deveres sociais;  

XIII – Ser porta-voz das determinações dos órgãos superiores para os 

servidores da UE e intérprete de suas necessidades, aspirações junto àqueles 

órgãos;  

XIV – Manter a ética para com as pessoas da comunidade escolar, ou fora 

dela, evitando violar confidências que lhe forem apresentadas em 

confiança, sob pena das responsabilidades previstas nos artigos 107 c/c  

116 da Lei nº 293/2007 Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;  

XV – Cuidar para que o prédio escolar e suas instalações sejam mantidas em 

condições, providenciando, diretamente junto aos órgãos competentes, a 

execução imediata dos reparos necessários à sua conservação, bem como 

propor reformas, ampliações e provimento de material necessário ao seu 

bom funcionamento;  

XVI – Aplicar alternativas disciplinares conforme a legislação em vigor, e, 

seguindo as  disposições desta Normativa:  

a) Diálogo e orientação profissional ao Servidor, com registro em Livro de  

Atas com assinatura de ambas as partes;  
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b) Em caso de reincidência, fazer registro da ocorrência no livro de 

ocorrências, contendo a assinatura dos envolvidos;  

c) Persistindo a situação encaminhar o caso a SMEL para que sejam 

tomadas as devidas providências, comunicando o profissional.  

XVII – Cumprir e fazer cumprir as disposições legais, relativas à organização 

didática e pedagógica, administrativa e disciplinar da UE;  

XVIII – Tomar providências de caráter urgente nos casos omissos no  

Regimento Escolar;  

XIX – Administrar os recursos financeiros em conjunto com o CPP (Conselho 

de Pais e Professores), respeitando a legislação vigente, tornando públicas 

todas as prestações de contas à comunidade escolar;  

XX – Incentivar o desporto e o lazer no âmbito da comunidade escolar; XXI 

– Delegar um representante do administrativo escolar para substituí-lo 

em suas ausências;  

XXII – Substituir o professor regente em sua ausência;  

XXIII – Submeter-se às avaliações periódicas de desempenho profissional; 

XXIV – Realizar a orientação pedagógica da UE, podendo compartilhar tal 

função com os auxiliares;  

XXV – Organizar as Paradas Pedagógicas da UE a partir da elaboração de 

calendário prévio;  

XXVI – Participar dos encontros de Educação Permanente oferecidos pela 

SMEL.  

  

Art. 55 – O Diretor deverá organizar-se para passar uma vez por semana na SMEL,  

para apanhar as correspondências no protocolo. Quando houver algum impedimento 

dever designar um profissional da UE para realizar essa atividade.   
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Art. 56 – O Diretor deverá ter o conhecimento dos Sistema SGE (Sistema de Gestão 

Escolar), participando de cursos oferecidos pela SMEL.   

  

Art. 57 – É expressamente proibida a contratação de profissionais que não façam 

parte do quadro funcional da UE.  

   

DAS ATRIBUIÇÕES DO DIRETOR AUXILIAR  

  

Art. 58 – A função do Diretor Auxiliar será exercida por um professor efetivo, 

conforme artigo 27, da Lei nº 353/2011.  

  

Art. 59 – Compete ao Diretor Auxiliar:  

I – Auxiliar no cumprimento da função social, cultural e de construção do 

conhecimento da UE;  

II – Participar com a comunidade escolar na construção do projeto político 

pedagógico da UE, na elaboração do seu plano curricular e no planejamento de 

outras atividades escolares;  

III – Promover a integração e o bom relacionamento humano entre os 

membros da comunidade escolar e auxiliar na distribuição de tarefas entre eles, 

estimulando o sentimento da importância do seu trabalho para o êxito da UE; 

IV – Zelar pelo fiel cumprimento do horário escolar de modo a impedir atraso ou 

interrupção das atividades docentes e administrativas;  

V – Contribuir para a aproximação e cooperação entre pais e equipes 

técnicoadministrativa e pedagógica, de modo a incentivar os membros da 

comunidade por meio das atividades escolares e os membros da UE por meio 

das atividades comunitárias;  

VI – Auxiliar na organização das turmas e do horário escolar;  
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VII – Manter a ética para com as pessoas da comunidade escolar, ou fora 

dela, evitando violar confidências que lhe forem apresentadas em confiança; 

VIII – Zelar para que o prédio escolar e suas instalações sejam mantidas 

em condições de uso;  

IX – Substituir o professor regente em sua ausência;  

X – Auxiliar o Diretor na Orientação Pedagógica da UE.  

XI – Submeter-se às avaliações periódicas de desempenho profissional;  

XII – Monitorar o uso responsável dos alimentos de modo a garantir a 

alimentação escolar saudável recomendada pela nutricionista, ensejando a 

variação dentro do  critério da merenda e respeitando sempre que possível 

cardápio escolar, orientando alimentação adequada ao clima.  

   

DAS ATRIBUIÇÕES DO CORPO DOCENTE  

  

Art. 60 – O Corpo Docente é constituído por professores habilitados e admitidos na 

forma da legislação vigente.  

  

Art. 61 – Os membros do Corpo Docente deverão apresentar as seguintes condições:  

I – formação de educador, conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho 

e habilidade didáticos-metodológica;  

II – comportamento social, ético e o bom relacionamento com os alunos.  

  

Art. 62 – Os professores deverão seguir as orientações do Projeto Político Pedagógico 

da escola e integrar sua ação pedagógica na consecução dos fins e objetivos visados.  

  

Art. 63 – Compete ao professor:  

I – participar do projeto político pedagógico da UE, da elaboração do seu plano 

curricular e do planejamento de outras atividades curriculares;  
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II – definir, em integração com os demais serviços e em consonância com 

as orientações oficiais, os programas, planos de curso, os métodos e outros 

materiais de ensino-aprendizagem utilizados;  

III – produzir e explorar todos os recursos didático-pedagógicos existentes 

na UE para o maior desempenho de suas funções;  

IV – apresentar aos discentes as normas pedagógicas, bem como assegurar 

os conteúdos, métodos, técnicas e procedimentos de ensino-aprendizagem;  

V – participar de solenidades, assembleias gerais, paradas pedagógicas, 

conselhos de classe, reuniões e eventos culturais e sociais promovidas pela UE, 

inclusive nas horas-atividade quando necessário;  

VI – colaborar na organização e na execução dos trabalhos complementares 

de caráter cívico, culturais e recreativos;  

VII – proceder e manter em dia as atividades burocráticas referentes ao 

trabalho pedagógico, tais como o preenchimento dos diários de classe, 

elaboração do planejamento, correção de trabalhos e avaliações, entre outros; 

VIII – entregar na secretaria da UE, em tempo hábil, os dados referentes aos 

alunos sob sua responsabilidade;  

IX – fornecer à UE os documentos necessários ao exercício de sua profissão, 

sempre que solicitado;  

X – estabelecer com os colegas e demais membros da comunidade escolar 

uma convivência de respeito, disciplina, mútua colaboração e ética;  

XI – ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional;  

XII – compreender que sua tarefa educativa não se reduz no âmbito informativo 

de sua disciplina, no período de sua aula e na forma de avaliação, mas 

exige o compromisso político capaz de fornecer o exercício e a formação de 

uma escola e de uma educação democrática;  
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XIII – promover avaliação criteriosa do aproveitamento dos alunos aplicando 

nos diferentes momentos, as diversas formas de avaliação;  

XIV – estabelecer estratégias diferenciadas de recuperação para os alunos de 

menor rendimento;  

XV – compartilhar com os alunos o resultado dos trabalhos, avaliações, testes, 

pesquisas e outras atividades visando a participação, a criatividade e a 

formação de uma consciência crítica solidamente fundamentada;  

XVI – participar dos encontros de Educação Permanente promovidos pela SMEL 

e de outros cursos de atualização profissional;  

XVII – coibir o uso de formas fraudulentas na execução de trabalhos, avaliações 

e exames;  

XVIII– ter comportamento compatível com a função de professor e observar os 

princípios de ética profissional e dignidade humana;  

XIX – ser assíduo e pontual;  

XX – comunicar a UE, com antecedência, suas eventuais ausências, 

apresentando atestado no prazo máximo de 24 horas;  

XXI – cumprir as disposições legais, relativas à organização didática, 

administrativa e disciplinar da UE;  

XXII – submeter-se às avaliações periódicas de desempenho profissional.  

  

EDUCAÇÃO ESPECIAL DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DE APOIO À 

INCLUSÃO  

  

Art. 64 – Aos professores de Apoio à Inclusão compete:  

I – Cumprir a carga horária de trabalho na sala para a qual foi contratado, 

mesmo na eventual falta do estudante;  

II – Participar das orientações e cursos de aperfeiçoamento continuado 

oferecidos pela SMEL;  
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III – Participar das atividades coletivas promovidas pela escola: planejamento, 

parada pedagógica, conselho de classe, grupos de estudo e atividades 

extraclasse;  

IV – É obrigatório ter o caderno de registro e mantê-lo atualizado com 

observações diárias dos estudantes para os quais foram designados;  

V – Realizar atividades de locomoção, cuidados pessoais e alimentação para os 

que não realizam essas atividades com independência, de forma articulada 

às atividades pedagógicas, garantindo a participação desses estudantes 

interagindo junto aos demais colegas.  

VI – Subsidiar o estudante com deficiência na organização de suas atividades 

escolares e na resolução de tarefas funcionais, ampliando suas habilidades 

em busca de sua autonomia;  

VII – É proibido o uso do celular enquanto estiver em horário de trabalho;  

VIII – Atuar de forma articulada com o professor regente da sala de aula, bem 

como com os profissionais das salas de AEE ( Atendimento Educacional 

Especializado), na utilização e na confecção de materiais didático-

pedagógicos específicos, visando atender às necessidades educacionais   

especificas   das  crianças  com  deficiência  e  TGD  (Transtorno Global do 

Desenvolvimento);  

Propor adequações curriculares nas atividades pedagógicas;   

IX – Não é atribuição do profissional de apoio desenvolver atividades 

educacionais diferenciadas ao aluno público-alvo da educação especial e 

nem responsabilizar-se pelo ensino deste aluno.  

X – Não poderá assumir ou ser designado para outra função na escola que 

não seja aquela para a qual foi contratado;  

XI – A avaliação de desempenho pelo trabalho será feita pela Professora Regente,  

Professora do AEE, gestor(a) e SMEL. Critérios a serem observados:  

Pontualidade, assiduidade e desempenho de suas atribuições.  
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DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DE AEE – Atendimento Educacional 

Especializado  

  

Art. 65 – Compete ao professor de AEE – Atendimento Educacional Especializado:  

I – Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de 

acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos 

público-alvo da educação especial;  

II – Elaborar e executar plano de atendimento educacional especializado, 

avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade;  

III – Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos 

multifuncional;  

IV – Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e 

de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros 

ambientes da escola;  

V – Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias 

e na disponibilização de recursos de acessibilidade;  

VI – Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 

acessibilidade utilizados pelo aluno;  

VII – Ensinar e usar recursos de Tecnologia Assistiva, tais como: as 

tecnologias da informação e comunicação, a comunicação alternativa e 

aumentativa, a informática acessível, o soroban, os recursos ópticos e não ópticos, 

os softwares específicos, os códigos e linguagens, as atividades de orientação e 

mobilidade entre outros; de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, 

promovendo autonomia, atividade e participação;  



    

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  
Estado de Santa Catarina   

Secretaria Municipal da Educação  

  

  

 

  33 
Avenida Papa João XXIII, 1115 - Bairro Petrópolis  – CEP 88.505-200 -  (49) 3289-6500  Lages – SC 

ensino@ensino.educacaolages.sc.gov.br  

VIII – Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, 

visando a disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas 

atividades escolares.  

IX – Promover atividades e espaços de participação da família e a interface com os 

serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros.   

   

DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)  

  

Art. 66 – A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é ofertada pela Secretaria Municipal 

de Educação por meio de Termo de Cooperação entre o Sesi-Serviço Social da 

Indústria e a Secretaria Municipal da Educação, visando a elevação da escolaridade 

básica para os jovens e adultos da região de Lages, a partir de serviços educacionais 

para o atendimento de alunos matriculados na EJA nos cursos do ensino 

fundamental. A metodologia Sesieduca é utilizada na modalidade a distância para os 

anos finais do ensino fundamental e para os anos iniciais é ofertada a modalidade 

presencial.   

  

DAS ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE TÉCNICO EDUCACIONAL (ATE)  

  

Art. 67 – A função de Assistente Técnico Educacional será exercida por profissional 

concursado.  

 Art. 68 – As atividades na Secretaria incluirão serviços de expediente, 

correspondência, arquivo, fichário, relatório, escrituração e guarda dos valores da 

Unidade Escolar.   

Art. 69 – A Secretaria funcionará sob a orientação de um Assistente Técnico 

Educacional responsável e contará com a colaboração dos funcionários para a 

perfeita execução das tarefas que são realizadas.  
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Art. 70 – Compete ao Assistente Técnico Educacional:  

I – participar com a Comunidade Escolar da construção do projeto político- 

pedagógico da Unidade Escolar;  

II – organizar todo o serviço da secretaria, de modo a concentrar nela toda 

a escrituração;  

III – organizar o arquivo, de modo a assegurar a preservação dos 

documentos e o poder de atender com urgência a qualquer pedido de informação 

e esclarecimento do interessado, da direção ou das autoridades de ensino; IV – 

redigir e fazer toda a correspondência oficial da Unidade Escolar, submetendo-

a à assinatura da direção;  

V – redigir e subscrever os editais de chamada para as matrículas, os 

quais serão publicados por ordem da direção;  

VI – elaborar os relatórios oficiais, encaminhando-os aos órgãos 

competentes; VII – trazer em dia a coleta de Leis, regulamentos, circulares, 

instruções e despachos que dizem respeito às atividades na Unidade Escolar;  

VIII – Manter atualizados os registros e demais documentos que se referem às 

notas e médias do aluno;  

IX – lavrar e subscrever as atas e termos referentes a avaliações e resultados 

dos trabalhos escolares;  

X – assinar, juntamente com a direção, os documentos escolares que forem 

expedidos, indicando sempre o número de sua habilitação, o ano e órgão 

que o expediu inclusive diplomas e certificados;  

XI – responsabilizar-se pela veracidade de toda a informação e documentação 

emitida pela UE, observando sempre as normas legais;  

XII – disponibilizar aos professores os diários de classe e o boletim do professor 

com antecedência adequada ao seu preenchimento;  
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XIII – efetivar a matrícula dos alunos somente quando entregue toda a 

documentação necessária, inclusive histórico escolar em caso de 

transferência.  

XIV – Coordenar e executar as tarefas da secretaria escolar;  

XIV – organizar e manter em dia o protocol , o arquivo escolar e o registro de 

assentamentos dos alunos, de forma a permitir, em qualquer época, a 

verificação da identidade e regularidade da vida escolar do aluno e a 

autenticidade dos documentos escolares;   

XV – rever todo o expediente a ser submeti o a despacho pelo diretor;  

XVI – apresentar ao diretor, em tempo hábil, todos os documentos que devem 

ser assinados;   

XVII – coordenar e supervisionar as atividades referentes à matrícula, 

transferência, adaptação e conclusão de curso;   

XVIII – preparar e secretariar reuniões, quando convocado pela direção;   

XIX – zelar pelo uso adequado e conservação dos bens materiais, e conservação 

dos bens materiais distribuídos à secretaria;   

XX – comunicar a direção toda irregularidade que venha a ocorrer na 

secretaria;   

XXI – organizar e preparar a documentação necessária para o 

encaminhamento dos processos diversos;   

XXII – conhecer a estrutura, compreender e viabilizar o funcionamento das 

instâncias colegiadas na unidade escolar;   

XXIII – registrar e manter atualizados os assentamentos funcionais dos 

servidores e executar outras atividades compatíveis com o cargo.   

  

Art. 71 – O funcionamento da Secretaria das escolas obedecerá o horário 

préestabelecido pela SMEL, tanto no período letivo, como no de férias escolares, se 

houver necessidade.  
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Parágrafo único – O horário de funcionamento deverá ser fixado visivelmente e 

divulgado para conhecimento dos interessados.  

  

Art. 72 – O ATE participará de encontros mensais na SMEL para planejamento de 

ações propositivas com vistas a melhoria da qualidade de ensino.   

  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

  

Art. 73 – Este Ato de Instrução Normativa entrará em vigor a partir de 01 de 

fevereiro de 2018 e deve ser dada a ciência da leitura e do entendimento desta, 

com a assinatura de toda a equipe de servidores e cópia arquivada na UE.  

  

Art. 74 – Casos omissos serão tratados com a excepcionalidade exigida pelo 

respectivo setor competente da SMEL.  

    

Art. 75 – Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente as Instruções 

Normativas nº 004/01 de 11 de abril de 2001, nº 007 e nº 008 de 12 de dezembro de 

2001, nº 001 de 26 de março de 2002, nº 001 de 28 de março de 2003, nº 001 de 01 

de fevereiro de 2007, nº 001 de 02 de fevereiro de 2009, nº 001 de 01 de fevereiro de 

2011, nº 001 de 01 de fevereiro de 2013, n° 002 de fevereiro de 2014, n° 003 de 

fevereiro de 2015, a nº 004 de 01 de fevereiro de 2016 e a nº 001 de 23 de fevereiro 

de 2017.  

  
IVANA ELENA MICHALTCHUK  

Secretária Municipal da Educação de Lages   

Dec. Nº 17.068  


