
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

 
DELIBERAÇÃO CME Nº 019/16                                                                          DE 14 DE ABRIL DE 2016. 
 

ALTERA A DELIBERAÇÃO 014/12 E DEFINE CRONOGRAMA  
DE AÇÕES PARA CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 3.989/11. 

 
 
Art. 1º - Incluir no Art. 1°, § 2º,  inciso I – Recomenda-se a realização de parcerias com Instituições de 
Ensino Superior para oferta de cursos em nível de pós-graduação (especialização); 
 
Art. 2º - Incluir no Art. 1°, § 3º - I – Recomenda-se a realização de tais cursos em anos alternados aos 
anos das eleições (anos ímpares, portanto), com carga horária ampliada (mínimo de 120 h); 
II – Recomenda-se que tais cursos tenham um núcleo básico (com componentes curriculares nas áreas 
de gestão pedagógica, gestão acadêmica e gestão administrativo-financeira) bem como uma parte 
diversificada (com componentes nas áreas de legislação, planejamento e normas, educação inclusiva, 
educação no campo, educação infantil, ensino fundamental e demais temas atinentes às demandas 
educacionais e administrativas da rede municipal de educação), para realização de atualização 
permanente do quadro funcional da educação pública municipal. 
 
Art. 3º -  Alterar o Art. 9° que passa a ter a seguinte redação - O cronograma a que se refere o Art. 6° da 
Lei Municipal 3.989/11 respeitará as datas e organizações previstas no anexo I. 
 
Art. 4º - Incluir o Art. 10° - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
Conclusão do Plenário: A presente Deliberação foi aprovada pelos membros do Conselho por 
unanimidade. 
 
Sala das Sessões, Nova Friburgo, 14 de abril de 2016.       
 
 
Ricardo da Gama Rosa Costa 
Presidente do Conselho Municipal de Educação   
 
 
 

ANEXO I 
 

CRONOGRAMA DE AÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.989/11 

MÊS PERÍODO AÇÃO 



Abril  19 

 

25 

 

Durante todo o mês  

 

→Divulgação do Cronograma, da Lei Municipal nº 3989/11, da Lei Municipal 
4.395/15 e das Deliberações doCME em todas as UEs do Município de Nova Friburgo, no 
site do CME e do blog da SME.   

→Publicação da portaria instituindo a Comissão Eleitoral Central e publicação 
 do cronograma  de ações (Deliberação 019) em Diário Oficial.  

→Perı́odo de preparação para o curso de Formação de Gestores oferecido pela  SME. 

Maio  08 

20 

 

30 

→Início de inscrição  o curso de Formação de Gestores oferecido pela  SME. 

→Término de inscrição  o curso de Formação de Gestores oferecido pela  SME. 

→Início do curso de Formação de Gestores para os interessados a Gestores. 

Julho  

 

04 a 15 

16 

→ Divulgação do período de inscrição para a candidatura a gestor em todas as  UEs.  

→ Início do período de mobilização para a formação das comissões eleitorais  
por unidade. 

Agosto  04 

 

22 

 

→ Término do período de mobilização para a formação das comissões eleitorais  
por unidade.  

→ Entrega da nominata da composição das Comissões Eleitorais por Unidade  Escolar. 

Setembro 09 

 

12 a 30 

 

→ Entrega da nominata da composição das Comissões Eleitorais por Unidade  Escolar  

→ Término do Curso de Formação de Gestores  

→Inscrição dos candidatos a gestores onde cada postulante devera entregar os  
históricos detalhados e o Projeto de Gestão para o biênio 2017 / 2018 para  análise. 

 

Outubro 

 

Durante todo o mês 

31 

 

→Analise dos Projetos de Gestão e dos históricos bem como preparação da  
listagem contendo os nomes dos candidatos aptos a ocupar o cargo de gestor. 
→ Divulgação da listagem com o nome dos candidatos a Gestores. 

 

Novembro 01 a 10 → Prazo para apresentação dos recursos Pré Eleitorais.   

→ Reunião para preparação dos candidatos a gestores indicando o que e lícito  



16 

 

17 a 25 

durante o período de campanha que iniciará após o referido encontro e terminará 
no dia 25/11.  

→ Campanha Eleitoral 

 

Novembro/Dezembro 23/11 a 02/12 → Consulta a comunidade escolar e recolhimento dos resultados das eleições. 

 

Dezembro 

 

05 

05 a 07 

12 

 

→ Divulgação do resultado. 

→Perı́odo para recorrer do resultado. 

→ Divulgação dos resultados pós recurso e entrega da lista tríplice de cada Unidade 
Escolar ao executivo para a realização da posse que deverá ocorrer no primeiro dia do 
mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis.  

 
 
 
 
 
 


