PORTARIA N/1967 - 10/09/2019

Estabelece as condutas proibidas aos proponentes do Plano de Gestão Escolar e as
competências das Comissões e suas instâncias, para a escolha do Plano de Gestão
Escolar.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições
que lhes são conferidas pelo art. 74, I e III, da Constituição do Estado de Santa Catarina
e tendo em vista o que dispõe a Portaria N/SED/1434/2019, de 06 de agosto de 2019.
RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer as condutas proibidas aos proponentes do Plano de Gestão
Escolar e as competências das Comissões e suas instâncias, para a escolha do Plano de
Gestão Escolar.

DAS CONDUTAS PROIBIDAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DE PLANO DE
GESTÃO ESCOLAR

Art. 2º Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem,
dinheiro ou qualquer outra vantagem, para obter voto, ainda que a oferta não seja aceita.

Art. 3º Valer-se de métodos que tenham por fim coagir alguém a votar ou não
votar em determinado proponente.

Art. 4º Usar da violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar, ou não
votar, em determinado proponente, ainda que os fins visados não sejam alcançados.

Art. 5° É vedada no período de defesa pública a confecção, utilização e
distribuição por proponente, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés,
canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam
proporcionar vantagem ao votante.
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Art. 6º É vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, nos muros da
escola, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas,
cavaletes, bonecos e assemelhados.

Art. 7º Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em
muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda de
qualquer natureza, mesmo que não lhes causem danos.

Art. 8º Agir em desacordo com as deliberações da Comissão Eleitoral da Escola,
definidas em reunião específica com a participação dos proponentes.

Art. 9º Promover, no dia da votação, com o fim de impedir, embaraçar ou
fraudar o exercício do voto, a concentração de votantes, sob qualquer forma, inclusive o
fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo.

Art. 10 A adoção de quaisquer das condutas anteriormente elencadas pelo
proponente do Plano de Gestão Escolar será comunicada a Comissão Regional de Gestão
Escolar, que após análise, julgará em primeira instância e deliberará sobre a manutenção
do proponente no processo de escolha do Plano de Gestão Escolar.

COMPETÊNCIAS DAS COMISSÕES E SUAS INSTÂNCIAS

Art. 11 É de competência da Comissão Eleitoral da Escola, promover a mediação
dos conflitos e orientar os proponentes sobre as diretrizes a serem observadas no processo
de Escolha de Plano de Gestão Escolar nos termos da Portaria N/SED/1434/2019.

Art. 12 É de competência da Comissão Regional de Gestão Escolar, averiguar,
processar e julgar, em primeira instância, as matérias referentes às infrações e demais
ocorrências havidas durante o processo de escolha de Plano de Gestão Escolar nas
unidades escolares de sua jurisdição.
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§1º De suas decisões cabe recurso imediato à Comissão Estadual de Gestão
Escolar, devidamente fundamentado, que deverá ser interposto por escrito, no prazo de
quarenta e oito horas para que tenha seguimento.
§2º Os recursos serão instruídos de ofício e parecer.
§3º A decisão em primeira instância deverá ser encaminhada a Comissão
Estadual de Gestão Escolar em até 48 horas.

Art. 13 É de competência da Comissão Estadual de Gestão:
I - Declarar os impedimentos e incompatibilidades dos proponentes ao Plano de
Gestão Escolar.
II - Requisitar ou solicitar informações para esclarecimento de matéria
submetida à sua apreciação.
III - Deliberar sobre casos omissos.
IV - Julgar os recursos interpostos dos atos e das decisões proferidas pela
Comissão Regional de Gestão.

Art. 14 Esta portaria entra em vigor a partir da data da publicação.

Natalino Uggioni
Secretário de Estado da Educação
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