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Art. 7º. Encerradas as fases de pré-matrículas na internet e de efetivação de matrículas nas escolas, as vagas remanescentes serão
disponibilizadas através de processo posterior a ser regulamentado em resolução própria.
 
Art. 16.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 
São Pedro da Aldeia, 23 janeiro de 2019.

Alessandro da Veiga Teixeira Knauft
Secretário Municipal de Educação

RESOLUÇÃO SEMED N.º 4, DE 23 DE JANEIRO DE 2019.
 

ALTERA A RESOLUÇÃO SEMED N.º 1, DE 9 DE JANEIRO DE 2019, SISTEMATIZA AS
DIRETRIZES PARA A ATUAÇÃO DAS EQUIPES DIRETIVAS NAS UNIDADES
ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO PEDRO DA
ALDEIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, torna público por intermédio desta resolução as

alterações à Resolução SEMED n.º 1, de 9 de janeiro de 2019, que sistematiza as diretrizes para a atuação das equipes diretivas nas
unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino de São Pedro da Aldeia,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º. O Art. 2º da Resolução SEMED n.º 1, de 9 de janeiro de 2019, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
 
Art. 2º. Caberá à Equipe Diretiva promover a gestão democrática da Unidade Escolar de forma compartilhada com o Conselho
Escolar, principalmente através de ações como:
 
Art. 2º. O Art. 4º da Resolução SEMED n.º 1, de 9 de janeiro de 2019, fica acrescido do Inciso XIII:
 
Art. 4º. [...]
XIII. Receber, verificar a quantidade, qualidade, aspecto, cheiro, validade e marca dos produtos conforme proposta ofertada

pela contratada, atestando ao final o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE.
 
Art. 3º. as alíneas a), b), c) do Inciso I, o Inciso II, o Inciso III e o § 1º do Art. 5º da Resolução SEMED n.º 1, de 9 de janeiro de

2019, passam a vigorar com a seguinte alteração:
 
Art. 5º. [...]
I. [...]
a) entregar as despesas realizadas entre 1º (primeiro) de janeiro e 30 (trinta) de abril até o dia 20 (vinte) de maio;
b) entregar as despesas realizadas entre 1º (primeiro) de maio e 31 (trinta e um) de agosto até o dia 20 (vinte) de setembro;
c) entregar as despesas realizadas entre 1º (primeiro) de setembro e 31 (trinta e um) de dezembro até o dia 20 (vinte) de
janeiro do ano subsequente.
II. entregar a prestação de contas da cantina, se houver, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente;
III. entregar a prestação de contas de festas e demais fundos para angariar renda para a escola, até o dia 20 (vinte) do mês
subsequente;
 
[...]
 
§ 1º. A Secretaria Municipal de Educação abrirá Processo Administrativo para o fim específico de prestação de contas de
cada programa, tendo como abrangência o ano fiscal da mesma, devendo o mesmo ser instruído pela Equipe Diretiva com os
seguintes documentos:
 
Art. 4º. A Secretaria Municipal de Educação fará publicar, após as alterações e acréscimo praticados por esta Resolução, o

texto consolidado da Resolução SEMED n.º 1, de 9 de janeiro de 2019.
 
Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 
São Pedro da Aldeia, 23 de janeiro de 2019.

Alessandro da Veiga Teixeira Knauft
Secretário Municipal de Educação
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