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PORTARIA SEMED Nº 003/2021 

 

Dispõe sobre as eleições para os membros 

dos Conselhos Escolares, no contexto do 

enfrentamento da Covid-19 no Município 

de São Pedro da Aldeia e dá outras 

providências. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais 

descritas no art. 32 da Lei Complementar nº 161/2019, e 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 2351, de 10 de novembro de 2011, 

dispõe sobre a instituição dos Conselhos Escolares nas Unidades Escolares da Rede 

Pública Municipal de Ensino, de São Pedro da Aldeia; 

CONSIDERANDO que várias Unidades Escolares terão os mandatos dos atuais 

membros dos Conselhos Escolares encerrados, alguns deles, em maio de 2021; 

CONSIDERANDO que o prazo previsto para realizar um novo processo eleitoral 

antes do vencimento dos mandatos, em conformidade com art. 24 da Lei Municipal nº 

2351, de 10 de novembro de 2011, já foi encerrado em várias Unidades Escolares, em 

função do contexto da pandemia do Novo Coronavírus (SARS-Cov-2) ; 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (SARS-Cov-

2), Portaria nº 188/GM/MS, publicada em 04 de fevereiro de 2020, e a classificação da 

Doença pelo Novo Coronavírus (SARS-Cov-2) como pandemia, em 11 de março de 2020, 

pela Organização Mundial da Saúde; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 51, de 12 de março de 2021, emitido pelo chefe do 

Executivo, que consolida as medidas temporárias e emergenciais de prevenção de 

contágio pela Covid-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Município, o qual prevê que a  
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Secretaria Municipal de Educação fará estudo para a transição do ensino remoto para o 

retorno das atividades educacionais presenciais nas escolas municipais; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos espaços físicos das Unidades 

Escolares diante da nova realidade no contexto da pandemia, num possível e futuro 

retorno das aulas presenciais, necessitando de utilização das verbas municipais e federais 

recebidas pelas escolas, com manutenção e aceite dos membros dos Conselhos Escolares 

instituídos com representantes de tais Unidades; 

CONSIDERANDO que os sobreditos processos eleitorais necessitam do 

funcionamento presencial das Unidades Escolares para serem realizados;  

CONSIDERANDO o princípio da supremacia do interesse público e da 

razoabilidade; 

RESOLVE: 

Art. 1º Prorrogar o mandato dos atuais membros dos Conselhos Escolares até 31 

de dezembro de 2021, ou até a conclusão de novo processo eleitoral. 

§ 1º Registrar em livro de Ata do Conselho Escolar a prorrogação do mandato 

sem a necessidade de registro em cartório. 

§ 2º Fica facultada a substituição dos membros titulares pelos membros 

suplentes através de registro em Ata, caso haja desistência de algum membro titular em 

prosseguir como conselheiro, até que seja realizado um novo processo eleitoral. 

§ 3º Em caso vacância, será realizado um novo processo eleitoral para o 

segmento em que não houver representação, ocorrendo de forma híbrida 

(remota/presencial), para recomposição do Colegiado. 

Art. 2º As Unidades Escolares, com Conselhos vencidos e a vencer em 2021, fica 

facultada a realização de um novo processo eleitoral de forma híbrida (remota/presencial) 

se firmarem um acordo escrito comprovando a possibilidade da realização do pleito. 
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Parágrafo único. Os Conselhos Escolares, que optarem por adotar o que está 

definido no caput deste artigo, deverão seguir todas as normas previstas nos protocolos de 

higienização e medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19, bem como todo o 

processo eletivo estar em conformidade com o prescrito em seu Estatuto. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

São Pedro da Aldeia, 16 de junho   de 2021. 

 

 

 

Elias Valadão da Mota 

Secretário Municipal de Educação 

 

 

 


