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DIÁRIO OFICIAL 
da Cidade de São João de Meriti

Criado pela Lei 954, de 19 de dezembro de 1997, 
publicada no D.O.E. n.243 de 24 de dezembro de 1997.

PODER EXECUTIVO

Reclamações sobre publicações - Deverão ser dirigidas à Sub-
secretaria de Governo.  Av. Presidente Lincoln, 899 - Vilar dos 

Teles, 2º andar - Cep 25555-200 - Telefax 3755-0416.

Prefeitura de São João de Meriti 
Subsecretaria de Governo 

ATOS DO PREFEITO

P O R T A R I A Nº 1312/2018-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a partir de 01 de junho de 2018, CLAUDINEI 
DIAS DA SILVA - Matrícula nº 80736, para exercer o Cargo Co-
missionado da Saúde, Símbolo CCS-IX, da Secretaria Municipal 
de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 14 
de maio de 2018.

                                                                                                                                                                                                                                                                   
JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 1527/2018-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por L E I,

R E S O L V E:

E X O N E R A R, a contar de 31 de maio de 2018, PEDRO RI-
CARDO BENTO DE SOUZA - Matrícula nº 13956, do Cargo em 
Comissão de Assessor de Fiscalização de Ordem Urbana, Símbolo 
CCAT, da Secretaria Municipal de Ordem Pública.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 07 
de junho de 2018.
   
                                                                                                                                                                                                                                                                     

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 1529/2018-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por L E I,

R E S O L V E:

E X O N E R A R, a partir de 14 de junho de 2018, TIAGO VIEI-
RA - Matrícula nº 14356, do Cargo em Comissão de Assessor 
Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Públicos.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 07 
de junho de 2018.
   
                                                                                                                                                                                                                                                                 

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 1530/2018-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a partir de 15 de junho de 2018, PAULO LOPES 
DE MELO - Matrícula nº 14474, para exercer o Cargo em Co-
missão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 07 
de junho de 2018.
   
                                                                                                                                                                                                                                                                    

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 1531/2018-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por L E I,

R E S O L V E:

E X O N E R A R, a contar de 31 de maio de 2018, MIGUEL MA-
RIO DA SILVA - Matrícula nº 1414, do Cargo em Comissão de 
Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 07 
de junho de 2018.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                  

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 1532/2018-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, contar de 01 de junho de 2018, FELIPE COELHO 
DA SILVA - Matrícula nº 14475, para exercer o Cargo em Co-
missão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 07 
de junho de 2018.
   
                                                                                                                                                                                                                                                                

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 1534/2018-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por L E I,

R E S O L V E:

TORNAR SEM EFEITOS, a contar de 30 de maio de 2018, os ter-
mos da Portaria nº 1465/18-SEMAD, publicada no DOM nº 4915 
de 06.06.18, que exonerou BRUNO SANTOS DE MEDEIROS - 
Matrícula nº 14089, do Cargo em Comissão de Chefe da Divisão 
de Capacitação Empresarial, Símbolo CCAT, da Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 07 
de junho de 2018.
   
                                                                                                                                                                                                                                                                        

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 1549/2018-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por L E I,

R E S O L V E:

E X O N E R A R, a contar de 30 de maio de 2018, INGRID CAE-
TANO GOMES - Matrícula nº 14091, do Cargo em Comissão de 
Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 08 
de junho de 2018.
   
                                                                                                                                                                                                                                                                          

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

DECRETO N.º6128/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018.

“Dispõe sobre o Expediente nas Repartições Públicas Municipais 
no dia em que a Seleção Brasileira de Futebol participar da Copa 

do Mundo FIFA 2018, e das outras providências”

O PREFEITO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI,  no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais, 

D   E   C   R   E   T   A   :

Art. 1º - O expediente nas repartições públicas municipais, no 
dia em que a Seleção Brasileira de Futebol participar da Copa do 
Mundo FIFA 2018, será da seguinte forma:

a) Fica considerado facultativo o ponto nas repartições pú-
blicas municipais no dia 02 de julho de 2018 (segunda-feira).

Art. 2º - Os serviços essenciais das Secretarias Municipais funcio-
narão de acordo com a determinação de seus titulares.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

DECRETO Nº. 6129/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018.

“CRIA O MUSEU MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito Municipal de São João de Meriti, João Ferreira Neto, 
no uso de suas atribuições, e, na forma da Lei 1519 de 28 de agos-
to de 2007.

DECRETA:

Art. 1º - Fica criado no âmbito da Superintendência de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial da Secretaria de Cultura,  Lazer, 
Direitos Humanos e Igualdade Racial, o MUSEU MARINHEIRO 
JOÃO CÂNDIDO, destinado a pesquisar, recolher, abrigar, con-
servar, preservar e comunicar o patrimônio HISTÓRICO, ARTÍS-
TICO E NATURAL DE  JOÃO CÂNDIDO FELISBERTO, bem 
como do Município de São João de Meriti.

Art. 2º - Fica ao MUSEU MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO as-
segurado a condição de unidade de execução orçamentária dentro 
do orçamento da Prefeitura Municipal e ou da Secretaria de Cultu-
ra, Lazer, Direitos Humanos e Igualdade Racial. 

Art. 3º -  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO
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EDITAL DE CITAÇÃO
DO(A) SERVIDOR(A)/INDICIADO(A) RENATA MARIA RO-

DRIGUES DE OLIVEIRA, matrícula 10603, professora

A presidente da Comissão Permanente de Inquérito Administrati-
vo – CPIA -designada pela Portaria 0386/2017, de 16 de janeiro de 
2017 e publicada no Diário Oficial do Município n. 4592, de 26 de 
janeiro de 2017, do Excelentíssimo Senhor Prefeito, faz saber a to-
dos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que estão correndo, em seus termos legais, os autos do Processo 
Administrativo Disciplinar n. 15382/2016, instaurado em desfa-
vor do(a) servidor(a) identificado(a) na cabeça deste EDITAL, 
pelo possível abandono de serviço.
Constando dos autos que o(a) servidor(a) se encontra em lugar 
incerto ou não sabido, fica, pelo presente edital, citado(a) para 
oferecer a defesa que tiver; arrolar testemunhas, juntar documen-
tos, requerer perícia, enfim, usar de todos os meios de defesa que 
julgar necessários, sob pena de revelia. Fica ainda ciente da audi-
ência designada para o dia 31/07/2018, às 15:00h., perante esta 
Comissão, sediada na sala da Procuradoria-Geral, sito à Av. Presi-
dente Lincoln, 899, 4º. ANDAR, Vilar dos Teles, CEP 25555-200. 
Fica ainda ciente de que será designado advogado para funcio-
nar como defensor dativo, caso não haja resposta no prazo de 10 
(dez) dias a partir da presente publicação, ou não comparecendo 
ou, comparecendo, não constitua profissional do ramo do direito 
para acompanhar o processo e promover-lhe a defesa. Para ciência 
do(a) indiciado(a), é expedido o presente edital, a ser publicado no 
Órgão de Imprensa Oficial do Município.
Em, 25 de junho de 2018

IRCE FERNANDES OLIVEIRA DA SILVA,
Procuradora do município, PRESIDENTE

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que 
através da Comissão Permanente de Pregão, devidamente autori-
zado pelo Exmo. Sr. Prefeito através da Portaria 0036/2018 - SE-
MAD  e em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e o Decreto 
Municipal de Pregão nº. 4.550/06:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036722/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação e ope-
racionalização de caminhões VAC ALL / SEWER JET, equipa-
mento de alta pressão por sucção e provido de jatos de água de 
alta pressão tipo combinado em atendimento as necessidades da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de São João de 
Meriti/RJ. Data de abertura: 16/07/2018 às 11:00 horas. 

Retirada do Edital: Na sala da Subsecretaria de Licitações e Con-
tratos, sito à Av. Presidente Lincoln, 899 – 2º Andar – Vilar dos 
Teles – São João de Meriti/RJ, CEP 25555-200.das 10:00 às 16:00 
horas, mediante a entrega de 02 (DUAS) resmas de papel oficio 
A4, Pen drive ou CD para gravação do Edital e o carimbo com 
CNPJ da empresa interessada. Raquel Basílio de Oliveira – Pre-
goeira/Presidente da Comissão Permanente de Licitação. São João 
de Meriti, 28 de JUNHO de 2018.   

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DELIBERAÇÃO Nº 02/2018

Fixa normas para encerramento das atividades educacionais, reco-
lhimento, gestão e expedição de documentos de escolas extintas 
da Rede Pública e Privada do Município de São João de Meriti e 
dá outras providências.
                                        
O Conselho Municipal de Educação no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais e, considerando:
- a Lei de Diretrizes e Bases, lei nº 9394/96, em seu artigo 11, 
inciso IV que trata da autorização, credenciamento e supervisão 
dos estabelecimentos de ensino;
- o disposto na Deliberação nº 316/10/CEE que fixa normas para 
autorização e encerramento de funcionamento de instituições de 
ensino, em todos os níveis e modalidades;

- o disposto na Deliberação nº 336/13/CEE que estabelece normas 
para expedição de documentos escolares da Educação Básica de 
alunos egressos de Instituições de Ensino, autorizadas e extintas; 

- o disposto na Deliberação 363/17/CEE que estabelece normas 
de gestão da documentação escolar e recolhimento de acervos de 
escolas extintas no âmbito do Rio de Janeiro;

- a necessidade de estabelecer orientação objetiva sobre o encerra-
mento das atividades escolares em escolas da rede pública e priva-
da sob a responsabilidade municipal;
- os princípios de eficiência e transparência que devem nortear as 
ações do Poder Público;
- que é dever do Poder Público fazer a gestão documental e a pro-
teção especial de documentos e arquivos como instrumentos de 
apoio à gestão pública.
- a necessidade de diminuição do volume dos documentos recolhi-
dos de escolas extintas.
- as atribuições da equipe técnico-administrativo-pedagógica, de-
finidas pelas Deliberações CEE nº 316/2010, art. 45 e nº 357/2016, 
art. 1º, que respectivamente definem a responsabilidade irrecusá-
vel e intransferível sobre a custódia e gestão segura do acervo, 
bem como pela emissão da documentação escolar;- o Parecer nº 
412/97 que recomenda a transferência de responsabilidade para 
autorização e supervisão de todas as instituições de Ensino Funda-
mental mantidas pela iniciativa privada no Município.
DELIBERA:

TÍTULO I

DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES

Art. 1º O encerramento das atividades educacionais e/ou a suspen-
são dos estabelecimentos de ensino autorizados poderá ocorrer:

I - por determinação do Sistema Municipal de Ensino, quando 
constatada e comprovada qualquer irregularidade que constitua 
ilegalidade ou que possa efetivamente comprometer a qualidade 
da prestação dos serviços educacionais;

II - por iniciativa da entidade mantenedora.

§ 1º O encerramento das atividades de uma instituição de ensino 
acontece quando se encerram definitivamente as atividades, de-
vendo acontecer, de imediato, o recolhimento do acervo escolar;

§ 2º A suspensão das atividades de uma instituição de ensino pode 
ser total quando se encerram todas as atividades ou parcial quando 
são encerrados apenas determinados cursos ou modalidades, per-
manecendo o funcionamento de outros. O período máximo para 
suspenção parcial é de até 5 (cinco) anos.

CAPÍTULO I

DO ENCERRAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO SISTEMA

Art. 2º Para fim de comprovação de irregularidade no caso previs-
to no inciso I do artigo anterior deverá ser designada Comissão de 
Vistoria integrada por 03 (três) servidores ocupantes de cargo de 
Supervisor Educacional para, após visita in loco, elaborar relató-
rio consubstanciado.

Parágrafo único - No caso de comprovação de irregularidade, na 
ocasião da visita in loco, a Comissão de Vistoria deverá conceder 
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para que a entidade mante-
nedora do estabelecimento de ensino corrija todas as irregularida-

des ou distorções constatadas.

Art. 3º Findo o prazo concedido, conforme disposto no parágrafo 
único do artigo anterior, a Comissão de Vistoria apresentará, no 
prazo improrrogável de 10 (dez) dias, relatório circunstanciado 
das irregularidades encontradas na instituição à autoridade que a 
designou para fins de ciência e encaminhamento.

§ 1º. Ao relatório da Comissão devem ser anexados:

I - original do ato de autorização e funcionamento;

II - cópia do relatório que deu ciência ao mantenedor, a decisão 
da Comissão.

§ 2º.  Da decisão proferida pela Comissão de Vistoria caberá re-
curso ao Conselho Municipal de Educação.

Art. 4º Tendo a entidade mantenedora cumprido todas as exigên-
cias feitas pela Comissão de Vistoria, a autoridade emitirá parecer 
opinando sobre a continuidade do Ato Autorizativo.

Art. 5º Na hipótese de a entidade mantenedora não ter cumprido 
todas as exigências no prazo concedido, o procedimento adminis-
trativo será encaminhado, de imediato, ao Conselho Municipal de 
Educação que constituirá processo para encerramento das ativi-
dades do estabelecimento de ensino, realizará diligência e emitirá 
parecer quanto ao ato autorizativo.

 Art. 6º Constatada a persistência nas irregularidades o Conselho 
Municipal de Educação comunicará o fato à Secretaria de Fazenda 
e ao Ministério Público, para proceder o encerramento das ativida-
des e recolhimento do acervo, garantindo a regularização da vida 
escolar dos alunos.

Parágrafo único. Fica vedada a expedição de qualquer documen-
to, pelo estabelecimento de ensino, nos casos de encerramento de 
jure, a expedição de documentos será efetuada somente pela Su-
pervisão Educacional.

Art. 7º  No caso de encerramento por determinação do Sistema 
Municipal de Ensino, em que haja risco à conservação do acervo, 
a documentação ficará sob a guarda da Secretaria de Educação, 
através da Supervisão Educacional.

CAPÍTULO II

DO ENCERRAMENTO POR DECISÃO DA ENTIDADE MAN-
TENEDORA

Art. 8º No encerramento ou suspensão total ou parcial das ativi-
dades educacionais, por iniciativa da entidade mantenedora, con-
forme previsto no inciso II do art. 1º desta Deliberação, o proces-
so deverá ser instruído com requerimento, impreterivelmente 60 
(sessenta) dias antes do término do ano letivo, dirigido ao titular 
da Secretaria de Municipal de Educação, contendo:

a) a caracterização completa do estabelecimento de ensino e de 
sua entidade mantenedora;
b) a exposição dos motivos que determinaram a decisão pelo en-
cerramento;
c) a data prevista para o término ou suspensão das atividades, ob-
servada a garantia do cumprimento do ano letivo.

Art. 9º No caso de suspensão parcial, deve constar no corpo do 
processo as seguintes informações:
a) nome do Diretor e Secretário Escolar;
b) endereço onde o acervo será mantido;
c) dias e local de atendimento ao público e emissão de his-
tóricos escolares.

Art. 10. Até que seja nomeada a Comissão para recolhimen-
to do acervo escolar, no caso de encerramento definitivo, o (a) 
Diretor(a) e o(a) Secretário(a) Escolar continuarão responsáveis 
pela guarda e expedição de históricos escolares, devendo manter 
atualizado seus cadastros. 

Art. 11.  Compete à entidade mantenedora, através de seu repre-
sentante legal, quando da cessação das atividades da instituição 
de ensino:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

LICITAÇÕES E CONTRATOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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I -  comunicar a decisão do encerramento aos alunos e aos respon-
sáveis dos alunos menores;

II -  garantir aos alunos matriculados a conclusão do ano letivo 
em curso;

III - garantir a vaga para o aluno em outra unidade, quando a esco-
la for da rede municipal;

IV - organizar o acervo escolar de forma a permitir a constatação 
da identidade de cada aluno, bem como a regularidade e autentici-
dade de sua vida escolar.

V - disponibilizar aos alunos matriculados, documento comproba-
tório de sua vida escolar (Histórico Escolar) assinado pelo Diretor 
e Secretário Escolar.

CAPÍTULO III

DO RECURSO

Art. 12.  Da decisão proferida pela Comissão de Vistoria cabe-
rá recurso ao Conselho Municipal de Educação, no prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da ciência do interessado.

§ 1º- O recurso deve ser interposto através de ofício ao Conselho 
Municipal de Educação.

§ 2º-  Na impossibilidade de obtenção da ciência do requerente da 
decisão da Comissão de Vistoria, a comissão encaminhará cópia 
da decisão à Coordenação da Supervisão Educacional, que provi-
denciará a publicação do parecer consubstanciado, passando a ser 
este o marco inicial do prazo recursal.

CAPÍTULO IV
DO RECOLHIMENTO DO ACERVO ESCOLAR
Art. 13.  O recolhimento do acervo de escola extinta será realizado 
por uma Comissão composta por 3 (três) Supervisores Educacio-
nais.
Art. 14.  No ato de recolhimento do acervo escolar a comissão 
deverá preencher o documento de caracterização da escola extinta. 
Vide ANEXO I.
Art. 15.  O recolhimento de acervos oriundos de escolas que se en-
contram sob a responsabilidade municipal, se dará por meio físico 
e, no caso dos históricos escolares, por meio eletrônico e físico.
Art. 16.  O Diretor e o Secretário Escolar não poderão ser dispen-
sados até que se efetue o recolhimento do acervo.
§ 1º- Após extinção da escola serão recolhidos, além dos históri-
cos escolares e em alguns casos certificados, devidamente escritu-
rados e assinados pela equipe técnico-administrativo-pedagógica 
cadastrada junto à Secretaria de Municipal de Educação, incluindo 
possíveis anexos, também livros de matrículas, regularização es-
colar e atas de resultados finais;
§ 2º- As escolas em atividade, que assim o desejarem, poderão di-
gitalizar seus acervos pretéritos em formato digital, podendo des-
cartar documentos fora da validade, incinerando-os com registro 
em ata específica, assinada pelo diretor, secretário escolar, orien-
tador educacional e/ou orientador pedagógico e/ou coordenador. 
A escola da rede pública deverá contar também com a assinatura 
de um membro do Conselho Escolar representante dos pais ou 
responsáveis e/ou comunidade local. 
§3º- Os documentos referentes à vida funcional dos professores e 
demais funcionários da escola, não poderão ser descartados, sendo 
de inteira responsabilidade da entidade mantenedora.
Art. 17. Constitui obrigação exclusiva e intransferível da insti-
tuição escolar, nas pessoas da equipe técnico-administrativo-pe-
dagógica cadastrada no órgão próprio do sistema, a escrituração 
dos históricos escolares e, quando couber certificados, seu arqui-
vamento e guarda segura até o recolhimento nos termos desta De-
liberação.
§ 1º- No caso de suspenção, total ou parcial das atividades, não 
será efetuado o recolhimento do acervo correspondente, ficando 
o mesmo sob a responsabilidade da própria instituição de ensino.
§ 2º-  O ato de destruição, supressão, ocultação ou abandono de 
documento dos alunos egressos de instituições de ensino públi-
cas ou privadas em processo de extinção ou formalmente extin-
tas, conforme o caso, seja em benefício próprio, de outrem ou em 
prejuízo alheio, será comunicado pela Secretaria Municipal de 
Educação, em razão do art. 305  do Código Penal Brasileiro, ao 
Ministério Público Estadual, à Secretaria de Estado de proteção 

e Defesa do Consumidor, ao PROCON-RJ ou outros órgão que 
eventualmente os substituam, com vistas à adoção de medidas 
próprias de responsabilização.
Art. 18. O acervo da escola extinta pode ter sua guarda e custódia 
transferida para outra unidade escolar pertencente à mesma rede 
de ensino, pública ou privada, mediante Termo de Compromisso 
firmado entre as partes e com reconhecimento de firma.

§1º- Nos casos em que o acervo da escola extinta esteja sob a 
guarda e custódia de unidade escolar ativa pertencente à mesma 
rede de ensino, pública ou privada, caberá a esta a expedição do 
histórico escolar, mediante requerimento.

§ 2º- O acervo escolar referente ao aluno de escola extinta, quando 
transferido para o arquivo permanente ou arquivo inativo de outra 
instituição, deverá preservar o histórico escolar, quando couber o 
certificado e também todos os demais documentos.
Art. 19.  Os históricos escolares dos alunos poderão ter transcritas 
as informações de históricos pretéritos, advindos de outras escolas 
ou etapas, ou somente dos anos cursados na escola, neste caso, 
sendo obrigatório que sejam acompanhados dos históricos ante-
riores sob a forma de anexos.
Art.20. O acervo escolar das escolas extintas, quando estiver sob a 
responsabilidade da Secretaria de Municipal de Educação, através 
da Supervisão Educacional, deverá ser removido para local, espe-
cificamente, organizado para esse fim, observando a necessidade 
de guarda e expedição de documentos.
§ 1º O local de guarda do acervo escolar deverá comportar a reu-
nião de toda a documentação das escolas extintas.
§ 2º O local citado no caput deve ser um anexo da Supervisão 
Educacional e deverá ter um Coordenador responsável.

CAPÍTULO V
EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS
Art. 21.  É competência da Supervisão Educacional quando de 
posse da guarda e custódia do acervo da escola extinta, a expedi-
ção de Certidão de Escolaridade e Certidão de Estudos Realizados 
para os alunos que assim o requisitarem, das instituições que tive-
ram encerradas suas atividades, na forma da presente Deliberação.

§ 1º a Certidão da Escolaridade substitui, para fins de conclusão, o 
histórico escolar e o certificado de conclusão de curso em institui-
ções de ensino autorizadas e que tiveram as suas atividades encer-
radas, observados os requisitos previstos na presente Deliberação. 
Vide ANEXO II.

§ 2º a Certidão de Estudos Realizados substitui o histórico escolar 
e será facultada ao requerente que não concluiu seus estudos, com 
identificação da sua situação final, desde que conste seu registro 
nos arquivos da escola extinta, devidamente recolhidos, mantidos 
sob a guarda da Supervisão Educacional (vide ANEXO III), e de-
vendo conter:

I - a comprovação do ano, fase, período ou módulo do curso, ou 
outras formas de organização curricular de estudos;
II -  o vínculo do estudante à Instituição de Ensino atestando sua 
situação acadêmica final.

Art. 22.  A Certidão de Escolaridade e de Estudos Realizados de-
verá conter as seguintes informações:

I - identificação completa da Instituição de Ensino;
II - identificação completa do requerente;
III - o nível de escolaridade e o ano de conclusão.
IV - número do ato de autorização e do processo de encerramento 
das atividades educacionais – rede privada;
V - Número da lei de criação e ato de transferência de acervo – 
rede pública;

Art. 23.  O requerimento de solicitação da documentação escolar 
deverá ser instruído com abertura de processo a partir da reunião 
dos seguintes documentos:
I - requerimento inicial contendo o nome da instituição, nome do 
aluno, série/ano de escolaridade e data de início;
II - cópia da identidade do requerente;
III - cópia da certidão de nascimento do aluno.

Art. 24.  Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão Edu-
cacional e Conselho Municipal de Educação.

Art. 25. Está deliberação entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

CONCLUSÃO DA CÂMARA

A Comissão de Planejamento de Legislação e Normas e os res-
pectivos presidentes das Câmaras de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, acompanham o 
voto do relator.

São João de Meriti, 12 de junho de 2018.

Dalta Barreto Motta (Relatora)
Nilza Araújo de Almeida
Willian Leonardo Barros de Oliveira.
Zenaide Rosa de Araújo 
Silma Cléris Rosa de Mendonça 
Margareth Veiga Felipe 

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada, por unanimidade nos termos 
do artigo 21 da Lei 1305 de 14 de dezembro de 2004.

SALA DE SESSÕES, em São João de Meriti, 12 de junho de 2018.

Rosemary Marques Lyrio
Presidente CME

ANEXO I

Ficha de identificação – Processo de Recolhimento
            
I - PROCESSO Nº  

II - ASSUNTO: 

III - ATO DE ENCERRAMENTO: 

IV - CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

a) NOME FANTASIA:
b) ENTIDADE MANTENEDORA:
c) ENDEREÇO: 
d) REPRESENTANTE LEGAL:

V - CURSOS AUTORIZADOS: 

VI - EQUIPE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA:
a) DIRETOR:
b) DIRETOR SUBSTITUTO:
c) SECRETÁRIO ESCOLAR:

OBERVAÇÃO:
   

ANEXO II

Certidão de Escolaridade

Em cumprimento ao requerido no Processo nº _______________, 
CERTIFICO que, em respeito estrito à Deliberação nº02/2018 
– CME, art.21, §1º, foi realizada pesquisa junto aos registros 
do _____________________________________, com sede no 
município de São João de Meriti/RJ, autorizado a ministrar o 
__________________________ e encerrado por força do Pro-
cesso nº _____________________, sendo apurado que _______
____________________________________________, filho(a) 
de ________________________________________________
_ e de ______________________________________________
_____, natural de ____________________________ nascido(a) 
em ____/_____/____. CONCLUIU, no ano de _________, o cur-
so de ______________________________sob a égide da Lei nº 
9394/96. Assim sendo é expedida a presente CERTIDÃO que sa-
tisfaz as exigências legais para o seu registro, em conformidade 
e a Deliberação CEE nº 316/2013 Art.1º, §2º a fim de que _____
__________________________________________ possa gozar 
de todos os direitos e prerrogativas legais. E, por sua verdade, é 
lavrada a presente CERTIDÃO, que dato e assino.

Esta Certidão de Escolaridade substitui, para todos os fins, o his-
tórico escolar, diploma ou certificado de conclusão de curso. (De-
liberação nº 02/2018 - CME art.2º)

São João de Meriti, __ de _________ de ____.


