
organização e o funcionamento geral da escola, propondo junto à direção
as ações a serem desenvolvidas.

2.2.2 – Consultiva: tem um caráter de assessoramento, analisando as
questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola e apresen-
tando sugestões ou soluções, que poderão ou não ser acatadas pela dire-
ção da unidade escolar.

2.2.3 – Mobilizadora: promover a participação, de forma integrada, dos
segmentos representativos da escola e da comunidade local em diversas
atividades, contribuindo assim para a efetivação da democracia participa-
tiva e para a melhoria da qualidade social da educação.

3. Composição dos Membros do Conselho Deliberativo da Comunida-
de Escolar-CDCE:

3.1 – Podem participar do CDCE, com direito a voz e voto, todos que fa-
zem parte da comunidade escolar e local e foram eleitos representantes
pelo seu segmento.

3.2 – O CDCE deverá ser constituído paritariamente por profissionais da
educação básica, pais e alunos, tendo no mínimo 08 (oito) e no máximo 16
(dezesseis) membros. 50% (cinquenta por cento) devem ser constituídos
de representantes do segmento escola e 50% (cinquenta por cento) de re-
presentantes da comunidade, sendo o diretor da escola membro nato do
conselho.

3.3 – Por representantes do segmento escolar, entenda-se: professores e
funcionários; já por representantes do segmento comunidade, entenda-se:
pais e alunos. O representante do segmento pais não poderá ser profissio-
nal da educação básica da escola (Art. 24 da Lei nº 7.040/98). O candidato
do segmento aluno deverá ter no mínimo 14 (catorze) anos ou estar cur-
sando a 5ª série do 1º Grau (3ª fase do 2º ciclo/6º ano do Ensino Funda-
mental); os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de
Educação.

3.4 – Fica assegurada a eleição de 01 (um) suplente para cada segmento,
que assumirá a função do titular, apenas em caso de vacância ou destitui-
ção de um membro do segmento que representa. Caso o suplente assuma
como titular, se elege um outro membro do mesmo segmento que será o
suplente.

3.5 – O membro suplente poderá participar da reunião sempre que quiser.
Sua opinião é válida para as discussões, portanto, tem direito à vez, mas
não tem direito a voto.

3.6 – Os membros do Conselho serão escolhidos em assembleia de cada
segmento da comunidade escolar, vencendo por maioria simples.

4. Eleição dos Membros do Conselho Deliberativo da Comunidade
Escolar-CDCE:

4.1 – O Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar-CDCE será eleito
para um mandato de 02 (dois) anos, sendo que a eleição de seus mem-
bros deverá acontecer 30 (trinta) dias antes da eleição do diretor.

4.2 – O período de mandato do CDCE corresponde ao período de gestão
do diretor, portanto todas as unidades deverão constituir os seus respecti-
vos conselhos para o biênio 2018/2019.

4.3 – O presidente do CDCE, o secretário e o tesoureiro deverão ser es-
colhidos entre seus membros. É vedado ao diretor escolar ocupar o cargo
de presidente do Conselho.

5. Cronograma do Processo:

Programação: Composição do Conselho Deliberativo da Comunidade
Escolar-CDCE – Biênio 2018/2019
DATAS AÇÕES LOCAL

25/09/2017 Publicação do Edital para escolha de membros do
CDCE

Diário
Oficial

Até 27/09/
2017

Divulgação e convocação para composição do
CDCE

Escolas/
CEI

28 e 29/09/
2017

Eleição do Conselho Deliberativo da Comunidade
Escolar – CDCE

Escolas/
CEI

02/02/2018 Posse dos Membros dos CDCEs e dos Diretores
Eleitos SMEC

6. Disposições Gerais:

6.1 – Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.

6.2 – Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos, 25 de Setembro de 2017.

Ronaldo Floreano dos Santos

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

CONTABILIDADE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 005/2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA

Nº 005/2017.

O Prefeito Municipal de São Pedro da Cipa, Estado de Mato grosso, aten-
dendo o disposto na Constituição Federal, no art. 48 da Lei Complementar
nº 101/2000, torna público que fará realizar, na data, horário e local abai-
xo especificado, AUDIÊNCIA PÚBLICA, com o objetivo de ELABORAR A
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA, para o processo de tomada de de-
cisões no âmbito do Poder Executivo Municipal, bem como proporcionar
aos cidadãos a oportunidade de encaminhar sugestões e opiniões sobre o
tema.

PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS À AUDIÊNCIA PÚBLICA 005/2017

Objetivo: Consultar a População para Elaboração da LOA

Local: Câmara de Vereadores;

1) Data: 28/09/2017

2) Horas: 18:00

3) Normas:

a) Será apresentado pelo Setor de Contabilidade e Planejamento;

b) As solicitações de esclarecimentos sobre a matéria, formulada pre-
viamente, serão elucidadas em bloco por área (saúde, educação, infra-
estrutura, gestão social, desenvolvimento econômico, administração e fi-
nanças), durante a Audiência Pública. As solicitações de esclarecimentos,
formuladas durante a Audiência, serão esclarecidas após as manifesta-
ções verbais também em bloco por área, conforme programação abaixo.

4) AGENDA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

HORARIO PROGRAMAÇÃO
18 horas Abertura
18:15 as 19:00 Apresentação da Lei Orçamentária Anual 2018
19:00 às 19:30 Pronunciamento dos presentes
20:00 horas Encerramento

São Pedro da Cipa, 25 de setembro de 2017.

ALEXANDRE RUSSI

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA

PORTARIA Nº 124/2017

PORTARIA nº 124/2017

Serra Nova Dourada – MT, 21 de Setembro de 2017.

Dispõe sobre a Comissão de Instauração de Processo Administrativo
Disciplinar, e dá outras providências
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