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RESOLUÇÃO CONJUNTA N° 003/ 2015 
 

Estabelece normas para consulta à 
comunidade escolar no processo de 
Escolha de Diretores e Vice-Diretores 
das Unidades Escolares Municipais 
de Contagem e FUNEC. 

 
ERRATA Nº 03 

 
O Secretário Municipal de Educação e o Presidente da Fundação de Ensino de  

Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições legais,  

Considerando a Lei 3.367, de 01 de dezembro de 2000;  

Considerando a Lei Complementar nº 73, de 28 de dezembro de 2009;  

Considerando a Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 2010;  

Considerando a Lei Complementar nº 133, de 09 de abril de 2012;  

Considerando o Decreto 570, de 02 de outubro de 2015; 

Considerando a Lei 4.203, de 18 de dezembro de 2008 e 4.597, de 17/05/2013. 

 
RESOLVEM: 

 
Publicar a ERRATA Nº 03 conforme abaixo: 
 
 
1 – No Anexo XIII 
 
Onde se lê: 

 
Anexo XIII 

RELAÇÃO NOMINAL DOS ANEXOS QUE TERÃO DIREITO A VICE-DIRETOR 
 

ORD. ANEXO ENDEREÇO 

05 
Anexo – Camilo Alves 
E.M. Domingos José Diniz Costa Belém 

Rua Professor Domingos Diniz, 125 B. 
Camilo Alves 

 
 

Leia se: 

 
Anexo XIII 

RELAÇÃO NOMINAL DOS ANEXOS QUE TERÃO DIREITO A VICE-DIRETOR 
 

ORD. ANEXO ENDEREÇO 

05 
Anexo CEMEI Belém  Rua das Acácias, 111 Bairro Chácaras 

Contagem 
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1 – No Art. 11 
 
Onde se lê: 

 
Art. 11 Constitui o Colégio Eleitoral  

(...) 

 

IV. O resultado da somatória de cadastrados dos segmentos constantes nos 

incisos II e III, desta Resolução Conjunta deverá ser igual ou superior a 50% 

(cinquenta por cento) das matrículas na Unidade Escolar. 

 

§ 1° Considerar–se-á responsável legal aquele que estiver registrado na 

documentação do estudante na escola ou que apresente documento 

comprobatório dessa responsabilidade.  

§ 2° Cada pai ou mãe ou responsável legal do estudante terá direito a um único 

voto, independentemente do número de filhos matriculados na Unidade Escolar 

Municipal.  

§ 3° Em nenhuma hipótese, o cadastrado terá direito a mais de um voto em 

cada Unidade Escolar Municipal. 

§ 4° Não é permitido o voto por procuração.  

§ 5° O funcionário em afastamento por licença sem vencimento ou à disposição 

de outros órgãos, não terá direito a participar do processo de escolha.  

§ 6° Professores e Pedagogos, com exercício em unidades diferentes terão 

direito a votar nas Unidades Escolares Municipais onde atuam, inclusive o 

servidor que se encontra em regime de flexibilização de jornada. 

 

 

Leia se: 

 
Art. 11 Constitui o Colégio Eleitoral  

(...) 
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IV – O resultado da somatória de cadastrados dos segmentos constantes nos 

Incisos II e III, desta Resolução Conjunta deverá ser igual ou superior a 40% 

(quarenta por cento) das matrículas da Unidade Escolar. 

§1º Para efeito de cálculo constante no inciso IV, o pai ou mãe ou responsável 

pelo (a) estudante (s) menor (es) de 12 (doze) anos, será contada a quantidade 

correspondente de estudante (s) matriculado (s) na mesma Unidades Escolar. 

§ 2° Considerar–se-á responsável legal aquele que estiver registrado na 

documentação do estudante na escola ou que apresente documento 

comprobatório dessa responsabilidade.  

§ 3° Cada pai ou mãe ou responsável legal do estudante terá direito a um único 

voto, independentemente do número de filhos matriculados na Unidade Escolar 

Municipal.  

§ 4° Em nenhuma hipótese, o cadastrado terá direito a mais de um voto em 

cada Unidade Escolar Municipal. 

§ 5° Não é permitido o voto por procuração.  

§ 6° O funcionário em afastamento por licença sem vencimento ou à disposição 

de outros órgãos, não terá direito a participar do processo de escolha.  

§ 7° Professores e Pedagogos, com exercício em unidades diferentes terão 

direito a votar nas Unidades Escolares Municipais onde atuam, inclusive o 

servidor que se encontra em regime de flexibilização de jornada. 

 

Anexo I – Cronograma da Consulta  
 
Onde se lê: 
 
Realização das Plenárias: 10 e 11 de dezembro de 2015 
 
 
Leia se:  
 
Realização das Plenárias: 09 e 10 de dezembro de 2015 
 


