PORTARIA N/1578/SED – 16/08/2019

Regulamenta as atribuições e a composição da Comissão Estadual de
Gestão Escolar, da Comissão Regional de Gestão Escolar e da Comissão Eleitoral da Escola.
O Secretário de Estado da Educação, no uso de suas atribuições
legais, em atenção ao Decreto SC n° 194/2019 e a Portaria N/1434/2019,
RESOLVE:

Art. 1º Para conduzir o processo de escolha de Plano de Gestão Escolar (PGE) serão constituídas
as seguintes comissões:
I – Comissão Eleitoral da Escola.
II – Comissão Regional de Gestão Escolar.
III – Comissão Estadual de Gestão Escolar.

CAPÍTULO I
DA COMISSÃO ELEITORAL DA ESCOLA
Art. 2º A Comissão Eleitoral da escola será instalada por iniciativa do Conselho Deliberativo
Escolar (CDE).
§1º Na Unidade Escolar em que o CDE não esteja regular ou não esteja constituído, a Comissão
Eleitoral da escola deverá ser instalada em Assembleia Geral coordenada pela Comissão
Regional de Gestão Escolar.
§ 2º A Comissão Eleitoral da escola será constituída de forma transparente e participativa, por
no mínimo um representante do segmento servidores da escola, um representante do segmento
dos responsáveis de estudantes devidamente matriculados e um representante de estudantes,
com frequência comprovada, com registro em ata.
§ 3º Os membros da Comissão Eleitoral da escola serão escolhidos por seus pares, em reuniões
específicas de cada segmento da comunidade escolar, convocados pelo CDE, com registro em
ata.
§ 4º Somente poderão compor a Comissão Escolar de Gestão, como representantes de segmento,
os membros da comunidade escolar com direito a voto.
§ 5º São impedidos de compor a Comissão Eleitoral, os proponentes de PGE, parentes de
proponentes do PGE até segundo grau e os atuais Diretores e Assessores de Direção.

Art. 3º São atribuições da Comissão Eleitoral da escola:
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I
- Cumprir e fazer cumprir as normas legais do edital que orienta a escolha de PGE.
II
- Responsabilizar-se pela organização, normatização e deliberações referentes ao
processo de escolha de PGE na escola.
III
- Promover defesa pública das proposições de PGE.
IV
- Organizar o credenciamento dos eleitores aptos a votar, identificando-os em listagem
específica, emitida a partir dos dados constantes na secretaria da escola.
V
- Convocar mesários (Presidente, Secretário, Primeiro Mesário e Segundo Mesário)
da(s) mesa(s) receptora(s), credenciando e registrando seus nomes em ata.
VI
- Identificar, junto a cada proponente de PGE, o fiscal por mesa receptora, registrando
seus nomes em ata.
VII
- Constituir a mesa de votação, com Presidente, Secretário, Primeiro Mesário e um
Segundo Mesário, escolhidos dentre os integrantes da comunidade escolar.
VIII - Providenciar o material necessário ao processo de escolha de PGE.
IX
- Orientar previamente os envolvidos no processo de escolha de PGE.
X
- Definir e divulgar com antecedência o horário da votação, como forma de garantir a
participação de toda comunidade escolar.
XI
- Lavrar as atas da votação.
XII
- Encaminhar a ata com o resultado da votação para a Comissão Regional de Gestão
Escolar, no prazo de 02 (dois) dias úteis.
XIII - Providenciar o arquivamento de todos os documentos relativos ao processo de escolha
de PGE, na escola.

CAPÍTULO II
DA COMISSÃO REGIONAL DE GESTÃO ESCOLAR
Art. 4º A Comissão Regional de Gestão Escolar será instalada por iniciativa:
I - Do Coordenador Regional de Educação, quando tratar-se de Coordenadoria Regional de
Educação.
II - Do Supervisor Regional de Educação, quando tratar-se de Supervisão Regional de
Educação.
Art. 5º A Comissão Regional de Gestão Escolar nas Coordenadorias Regionais de Educação,
terá a seguinte composição:
I – Coordenador Regional de Educação, que a presidirá;
II – Supervisores Regionais de Educação;
Parágrafo único: O Coordenador Regional de Educação poderá incluir na Comissão Regional
de Educação, caso necessário, outros técnicos para ampliar o suporte às Unidades
Escolares/Comissões Eleitorais das escolas.
Art. 6º A Comissão Regional de Gestão Escolar nas Supervisões Regionais de Educação, terá
a seguinte composição:
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I – Supervisores Regionais de Educação, sendo que o supervisor responsável pelo ensino a
presidirá;
Parágrafo único: O Supervisor Regional de Educação poderá incluir na Comissão Regional de
Educação, caso necessário, outros técnicos para ampliar o suporte às Unidades
Escolares/Comissões Eleitorais das escolas.
Art. 7º A relação dos integrantes da Comissão Regional de Gestão Escolar, deverá ser
encaminhada para a Comissão Estadual de Gestão para publicação no portal da Secretaria de
Estado da Educação.
Art. 8º A Comissão Regional de Gestão Escolar, deverá identificar um ou mais membros que
serão responsáveis pela validação das inscrições dos proponentes de PGE em sistema
específico.
Art. 9º São atribuições da Comissão Regional de Gestão Escolar:
I – Divulgar amplamente o processo de escolha de PGE.
II – Acompanhar as inscrições dos proponentes de PGE.
III – Validar ou não as inscrições dos proponentes de PGE de acordo com os requisitos
estabelecidos na legislação.
IV – Orientar os Conselhos Deliberativos Escolares e as Comissões Eleitorais das escolas
quanto ao processo de escolha de PGE.
V – Monitorar todo o processo de escolha de PGE.
VI – Encaminhar para Comissão Estadual de Gestão Escolar toda documentação, conforme
orientações durante o processo de escolha de PGE.
VII – Acompanhar, averiguar e realizar os encaminhamentos necessários, como primeira ou
segunda instâncias das situações/denúncias que poderão surgir durante o processo de escolha
de PGE.
VIII – Registrar em ata todas as reuniões, visitas e ou intervenções realizadas durante o
processo de escolha.
CAPÍTULO III
DA COMISSÃO ESTADUAL DE GESTÃO ESCOLAR
Art. 10 A Comissão Estadual de Gestão Escolar será instalada por iniciativa do Secretário de
Estado da Educação.
Art. 11 A Comissão Estadual de Gestão Escolar terá a seguinte composição:
I – Diretor de Ensino, que a presidirá.
II– Diretor de Gestão de Pessoas.
III – Técnicos da Diretoria de Ensino.
IV – Técnicos da Diretoria de Gestão de Pessoas.
V – Representante da Consultoria Jurídica.
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Art. 12 A portaria com indicação dos membros da Comissão Estadual de Gestão Escolar serão
publicados no Diário Oficial do Estado.
Art. 13 São atribuições da Comissão Estadual de Gestão Escolar:
I - Organizar e coordenar o processo de escolha de PGE.
II - Orientar as Comissões Regionais de Gestão Escolar, os Conselhos Deliberativos Escolares
e as Comissões Eleitorais das escolas.
III - Cadastrar as Comissões Regionais de Gestão Escolar no Sistema que irá gerenciar as
inscrições dos proponentes de PGE.
IV – Monitorar e homologar as inscrições de PGE.
V - Dirimir os casos omissos, concernentes ao processo de escolha de PGE.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 14 A instalação das Comissões apresentadas nesta Portaria acontecerá no período
determinado no Edital de acordo com o cronograma do processo de Escolha de PGE.
Art. 15 Fica revogada a Portaria N/26/SED/SC, de 20 de julho de 2015.
Art. 16 Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 16 de agosto de 2019.

Natalino Uggioni
Secretário de Estado da Educação
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