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PORTARIA Nº 0955/2021 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEROPÉDICA, do Estado do Rio de Janeiro, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas, na forma do Art. 74, inciso VII da Lei Orgânica 

do Município. 

 

Estabelece em regime especial critérios para a organização e instruções de 

prorrogação de mandatos e funcionamento dos Conselhos Escolares em 

decorrência da pandemia causada pelo COVID-19 na Rede Municipal de 

Ensino de Seropédica.  

  

   

CONSIDERANDO a criação do Conselho Escolar, no âmbito de cada unidade escolar 

da rede municipal de ensino do Município de Seropédica;   

  

CONSIDERANDO que as eleições do Conselho Escolar realizar-se-ão a cada biênio, 

em reunião de cada segmento;  

  

CONSIDERANDO que a eleição dos representantes de cada segmento da comunidade 

escolar que integram o Conselho Escolar é realizada na Escola, em cada segmento, por 

votação direta e secreta, uni nominalmente;  

  

CONSIDERANDO que o processo eleitoral é dirigido por uma Comissão Eleitoral 

formada por um representante de cada segmento da comunidade escolar, escolhida pelo 

Conselho Escolar, mediante uma lista de,até, três nomes apresentada pelo respectivo 

segmento;  

  

CONSIDERANDO que a Escola é o caminho para uma gestão democrática, é o 

processo que rege o funcionamento, autuando diretamente  nas decisões, planejamento, 

e educação, acompanhamento e avaliações das questões administrativas e pedagógicas, 

envolvendo a comunidade no âmbito da unidade escolar, baseada na legislação em 

vigor e nas diretrizes pedagógicas determinadas pela Secretaria de Educação, Cultura e 

Esporte.  

  

CONSIDERANDO que são atribuições do Conselho escolar acompanhar o projeto 

político da escola;  

  

CONSIDERANDO a Pandemia do COVID-19, reconhecida pela Organização Mundial 

de Saúde – OMS;  

   

CONSIDERANDO o que autoriza a adoção de todas as medidas administrativas 

necessárias à imediata resposta por parte do Poder Público à situação vigente;  
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CONSIDERANDO o que determina quanto ao funcionamento das Secretarias e Órgãos 

Municipais fixados em Portaria, Provimento e Instrução Normativa próprios, pelo 

período em que vigorar a situação de emergência, as medidas de restrição de acesso aos 

prédios municipais, observadas as peculiaridades dos serviços prestados, limitando o 

ingresso às pessoas indispensáveis à execução dos serviços, e pelo tempo estritamente 

necessário;  

   

CONSIDERANDO as Portarias em vigor que autorizam Secretários municipais e 

titulares de Órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta a baixar os atos 

necessários à execução dos serviços;  

   

CONSIDERANDO o que estabelece a Lei 487/2013, de 22 de novembro de 2013, que 

trata das eleições dos Conselhos Escolares das Unidades de Ensino da Rede Municipal.  

   

RESOLVE:  

   

Art. 1º Prorrogar pelo prazo de 06 (seis) meses  o mandato dos conselheiros escolares 

das Unidades de Ensino do Município de Seropédica.  

   

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.  

 

 

Seropédica, 02 de junho de 2021. 

 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

 

 

 

 

 

LUCAS DUTRA DOS SANTOS 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 


