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RESOLUÇÃO Nº 04 de 08 de junho de 2016.  

 

 

Dispõe normas gerais para as Unidades Escolares 

da Rede Municipal de Diadema. 

 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Tatiane Ramos, no uso de suas atribuições legais, 

estabelece normas comuns às Unidades Escolares e DETERMINA que:  

 

 

Art. 1º As Unidades Escolares são mantidas pela Prefeitura Municipal de Diadema e administradas 

pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as Legislações Federais, Estaduais e 

Municipais, em vigor. 

 

Parágrafo único. A Escola Municipal é pública, gratuita, de direito da população e de dever do poder 

público, a serviço das necessidades e peculiaridades do processo de desenvolvimento e 

aprendizagem dos estudantes, independente de gênero, etnia, situação socioeconômica, credo 

religioso, político e livre de quaisquer preconceitos ou discriminações. 

 

I - Da Gestão Escolar 

 

Art. 2º. É vedado à Equipe de Gestão Escolar, professores e funcionários no uso de suas atribuições: 

 

I. Fazer uso indevido de sua autoridade ou praticar atitude que caracterize abuso de poder; 

II. Autorizar a entrada na Unidade Escolar de propaganda, apresentação ou evento de qualquer 

natureza, sem prévia autorização da Secretaria Municipal de Educação; 

III. Permitir a utilização e veiculação de listas de material, rifas ou similares; 

IV. Negar ou omitir informações sobre a Unidade Escolar ou estudantes quando solicitadas e 

pertinentes aos responsáveis legais, conselhos ou Secretaria Municipal de Educação; 

V. Aplicar indevidamente os recursos financeiros destinados à Unidade Escolar; 

VI. Dificultar ou desestimular o servidor quanto à participação em programas de formação em 

serviço; 

VII. Omitir ou não divulgar informes veiculados pela Secretaria Municipal de Educação ou de 

importância para o servidor; 
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VIII. Retirar ou permitir a retirada de documentos pertencentes à Unidade Escolar, tais como: atas, 

processos, diários, livros, prestação de contas e outros, salvo quando solicitado pela 

Secretaria Municipal de Educação; 

IX. Apropriar-se indevidamente de documentos, bens patrimoniais, de materiais de consumo de 

utilização da Unidade Escolar e de terceiros; 

X. No exercício da função, desacatar qualquer funcionário público e de outras entidades, assim 

como pais/responsáveis por alunos; 

XI. Fazer ou permitir aos funcionários e professores o uso do celular, notebooks, tabletes, de 

redes sociais, de revistas, de vídeos e outros quando não forem pertinentes às atividades 

educacionais; 

XII. Promover ou consentir manifestações tendenciosas de caráter político-partidário ou religioso-

proselitista na Unidade Escolar;  

XIII. Comparecer com os estudantes a atividades de qualquer natureza fora do ambiente escolar, 

sem prévia autorização da Secretaria Municipal de Educação; 

XIV. Fumar em quaisquer dependências da Unidade Escolar; 

XV. Portar armas, drogas ou deles fazer uso no ambiente escolar; 

XVI. Impedir a entrada ou permanência dos estudantes na escola em horário de aula; por 

quaisquer motivos, como falta de professor, profissional de apoio, atrasos dos estudantes, 

ausência de responsáveis quando solicitados, entre outros; 

XVII. Permitir a permanência de pessoas não autorizadas no ambiente escolar; 

XVIII. Fazer uso da imagem dos estudantes em quaisquer mídias eletrônicas e meios de 

comunicação em geral sem prévia autorização, por escrito, dos mesmos ou dos 

responsáveis, quando crianças e adolescentes, bem como sem o conhecimento prévio da 

Secretaria Municipal de Educação; 

XIX. Divulgar imagem da Unidade Escolar em quaisquer mídias eletrônicas e meios de 

comunicação em geral sem prévia autorização da Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 3º. O não cumprimento das atribuições estabelecidas para o Diretor e o Vice-diretor, bem como 

das disposições descritas, implicará na aplicação sanções previstas na Lei 560/76 (Estatuto dos 

Funcionários Públicos) do Munícipio de Diadema. 

 

Art. 4º – Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições 

em contrário. 

 

 

TATIANE RAMOS 
Secretária de Educação 


