
                                                                                     
  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA 

 

 

 

 RESOLUÇÃO: 001/2017- COMEM/ CP 

 

Estabelece normas para o funcionamento de 

Anexos de Educação Básica, na Rede Municipal de 

Ensino de Marituba.   

 

                      A Presidente do Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, 

em consonância com as disposições do Art. 11 da Lei 2.70/2012 do Sistema Municipal de 

Ensino, e, de acordo com as deliberações do Plenário, em Sessão Ordinária, realizada no dia 09 

de Março de 2017, 

 

RESOLVE: 

                                                                   CAPÍTULO I 

DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA NA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO 

   

 ART. 1º - Os anexos de Educação Básica na Rede Municipal de Ensino deverão dispor de 

condições adequadas á oferta da Educação Básica, em consonância com a proposta 

pedagógica pretendida, observada as legislações específicas e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais. 

   Parágrafo único. Na estrutura e funcionamentos dos anexos exclusivos para a oferta da 

Educação Infantil serão observados os seguintes critérios: 

I- Organização, execução e avaliação das práticas de cuidado e educação, no contexto 

da proposta pedagógica, assegurada á autonomia pertinente ao Regimento Escolar; 

II- Pessoal docente, administrativo, e equipe de coordenação pedagógica e de apoio, em 

número compatível com a proposta do anexo de Educação Infantil; ficando a critério 

da SEMED, a indicação dos mesmos. 

III- Instalações físicas em condições adequadas de acesso, segurança, meio ambiente, 

salubridade, saneamento, higiene, tamanho, luminosidade, ventilação e temperatura, 

de acordo com a diversidade climática local; 



                                                                                     
 

IV- Equipamentos, mobiliários, material didático- pedagógicos recursos tecnológicos, 

consonante com a proposta pedagógica do anexo para funcionamento da  Educação 

Infantil;  

 

                                           CAPÍTULO II 

                                 DOS RECURSOS HUMANOS 

 

Art.2º - As atividades administrativas, técnicas e docentes nos anexos dos  de Educação Básica, 

deste Sistema de Ensino serão exercidas de acordo com o estabelecido na legislação em vigor.  

Art.3º - As condições para contratação dos servidores dos anexos de Educação Básica, serão 

definidas pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED, que poderá considerar as seguintes 

recomendações: 

I- As unidades de Educação Básica funcionarão com o número mínimo de 05/cinco/ 

salas de aula, sendo que os recursos humanos serão assegurados pela Secretaria 

Municipal de Educação- SEMED, mediante a observação da legislação em vigor. 

II- Os servidores lotados nos anexos terão uma jornada de 20h semanais ou 100h 

mensais; 

III- Ficará como anexo das EMEF da RME, a escola que apresentar matrícula inferior a 

um total de 500 alunos, 

IV- Tomará como base dados de matrícula do censo do ano anterior. 

V- A escola anexa das EMEF, da RME, terá um Coordenador Administrativo lotado com 

200 horas e um técnico pedagógico, para responder pela organização da mesma, 

junto a Escola Sede. 

 

 

 

                                                               CAPÍTULO III 

                 DOS ESPAÇOS, DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E DOS EQUIPAMENTOS. 

 

Art.4º - Os anexos de Educação Básica, vinculadas as EMEF. da RME,  serão organizados 

de acordo com a proposta pedagógica da Escola da Rede Municipal de Ensino, a fim de 

possibilitar o desenvolvimento integral do alunado, em seus aspectos físicos, psicológicos, 

intelectual e social, contemplando a ação da família e da comunidade. 

Art.5º - Os espaços destinados aos anexos de Educação Básica deverão apresentar 

condições adequadas de funcionamento, de acordo com o Art.1º desta Resolução com uma 

estrutura mínima que contemple: 

 

  



                                                                                     
I- Fica garantido que o prédio para funcionamentos dos anexos da RME,deverá ser 

próprio, não podendo ser o mesmo sublocado. 

II- Salas adequadas com medidas que possibilitem área mínima de 1,5m por criança; 

III- Instalações adequadas para os serviços técnicos educacionais e corpo docente, para 

os trabalhos de escrituração escolar, administração e acolhimento para pais e 

alunos;  

IV- Instalações sanitárias e mobiliárias, de acordo com as faixas etárias das crianças; 

V- Bebedouros e lavatórios apropriados á faixa etária para qual a escola atenderá; 

VI- Área adequada para armazenamento e preparo da alimentação dos alunos,  

VII- Refeitório; 

VIII- Área coberta para recreação; 

IX- Área livre para recreio; 

X- Recursos didáticos e materiais adequados ás diferentes faixas etárias, atendendo 

aspectos de segurança, higienização, manutenção e conservação; 

   Parágrafo único. Os anexos de Educação Básica deverão ser adaptados de modo a 

assegurar condições de acessibilidade aos alunos com necessidades educacionais 

especiais, providenciando, gradativamente, a eliminação de barreiras e bloqueios de 

locomoção, comunicação e cognição. 

 

                                                            CAPITULO IV 

                   DOS RECURSOS FINANCEIROS E ENTIDADE MANTENEDORA. 

 

Art 6ª – No que se refere aos Recursos Financeiros e Constituição Jurídica dos Conselhos 

Escolares dos anexos da RME, os mesmos, neste primeiro momento, responderão pelos 

recursos oriundos do FNDE, referente o ano de 2017. 

 

Art. 7° -No ano seguinte  a incorporação dos anexos, os alunos , serão adicionados ao 

Censo da Escola Sede, sendo as mesmas responsáveis  pela administração dos recursos 

financeiros e prestação de conta.     

                                               

Art. 8°- No tocante a Entidade Mantenedora do anexo, a mesma será descredenciada do 

Sistema do FNDE, e a escola extinta, ficando a EMEF da RME, responsável pelos atos 

legais e constitutivos. 

                                                    

                                                  CAPÍTULO V 

                                DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS. 

 

Art.9º - A Secretaria Municipal de Educação – SEMED poderá baixar instruções 

complementares necessárias ao cumprimento desta Resolução no Sistema Municipal Ensino, 

estabelecendo inclusive condições para a incorporação de novos espaços escolares ás 



                                                                                     
escolas da Rede Municipal de Ensino, ou extinção dos que no prazo estabelecido pela 

SEMED, não se adequarem  aos critérios estabelecidos. 

Art.10º - A Secretaria Municipal de Educação estimulará os anexos, a ajustarem-se ás 

disposições desta Resolução, quanto aos procedimentos a serem observados para sua 

integração ao Sistema Municipal de Ensino. 

Art.11º - Os anexos para da Educação Básica só poderão ser vinculados ás Escolas da 

Rede Municipal de Ensino que dispõem de autorização de funcionamento para os seus 

respectivos cursos pelo órgão próprio do Sistema Municipal de Ensino. 

Art.12º - A Secretaria Municipal de Educação- SEMED, por intermédio do departamento 

próprio, procederá Junto ao Conselho Municipal de Educação, á verificação prévia das 

instalações físicas e ambientais do espaço onde poderão funcionar os anexos, para o 

atendimento da Educação Básica, sendo possibilitadas com os demais órgãos e entidades 

de incumbências afins. 

Art 13º - Fica vetada aos anexos a cobrança de qualquer tipo de taxa de toda e qualquer 

natureza, ficando sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação - SEMED as 

despesas com a escola de acordo com o que versa no contrato firmado entre as partes. 

Parágrafo único. Poderá ser admitida excepcionalmente, a incorporação de novos anexos 

ás escolas da Rede Municipal de Ensino, que tenham instruído processo de autorização da 

Educação Básica no Conselho Municipal de Educação, de acordo com a necessidade do 

Órgão. 

Esta Resolução entra em vigor após a aprovação do Conselho Pleno e sua publicação. 

SALA DE REUNIÃO DO CONSELHO PLENO-COMEM,  Marituba, 09 de Março de 2017 

 

 ________________________________ 

Profª Margarete Santos da Silva 

Presidente do COMEM 


