
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC Nº. 010/2013, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013.

ESTABELECE NORMA DE PROCEDIMENTOS PARA AS ATIVIDADES A SEREM

EXECUTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE CASTELO – ES

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º. Esta instrução Normativa tem por finalidade recomendar à Secretaria Municipal de

Educação os procedimentos constantes desta Norma de Procedimentos na prática de

suas atividades. 

CAPÍTULO II

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 2º. O Sistema de Controle Interno recomenda à Secretaria Municipal de Educação a

adoção dos procedimentos  constantes  desta  Norma de Procedimentos,  na  prática  de

suas atividades, dentre eles: 

I - Viabilizar meios para garantir o planejamento, a direção, a organização, a execução e o

controle das políticas municipais dirigidas ao ensino em cooperação com os Governos

Estadual e Federal; 

II  -  Criar  meios  para  garantir  os  recursos  no  sentido  de  atender  os  dispositivos

constitucionais e da legislação correlata, com especial atenção às determinações da Lei

Orgânica do Município;

III - Garantir o ensino municipal planejando suas ações embasadas nas determinações do

art. 11 da Lei Federal 9.394 de 20 de dezembro de 1996, dando prioridade ao Ensino

Infantil e ao Ensino Fundamental; 

IV - Determinar o arquivamento dos documentos obedecendo às instruções do Tribunal de

Contas do Estado; 

V - Certificar se os prazos e percentuais de repasses estão sendo cumpridos; 

VI - Certificar se estão sendo cumpridas as determinações legais referentes ao Conselho

Municipal de Educação; 

VII - Implantar o plano de carreira especifico para o Magistério; 



VII - Certificar se as despesas do ensino estão corretamente classificadas; 

IX  -  Certificar  se  há  recursos  de  convênios  incluídos  indevidamente  no  índice  da

educação (Leis 9.394/96, art. 69, I,II,III. 9.424/96, arts. 4º , 80, I e II, 90); 

X  -  Acompanhar  mensalmente  o  recebimento  e  aplicação dos  recursos  do FUNDEB,

solicitando relatório ao Setor Financeiro e apresentando-o ao respectivo Conselho; 

XI - Submeter à apreciação do Conselho Municipal de Acompanhamento do FUNDEB a

prestação de contas mensal; 

XII - Acompanhar mensalmente dos recursos aplicados no ensino demonstrando receitas

e despesas; 

XIII  -  Manter  o  controle  e  acompanhamento  da  aplicação  do  percentual  mínimo

estabelecido pela Constituição Federal na manutenção do ensino; 

XIV - Manter controles específicos de convênios da Educação demonstrando receita e

despesa; 

XV - Verificar se a Lei Orgânica Municipal estabelece índice superior ao estabelecido pela

Constituição; 

XVI - Assessorar os Conselhos Municipais em assuntos pertinentes à Educação; 

XVII  -  Determinar  vistorias  regulares  nos  veículos  de  transporte  escolar,  visando  a

segurança e integridade dos alunos; 

XVIII - Verificar a qualidade da merenda escolar que está sendo servida na rede municipal

de ensino mediante relatório emitido por nutricionista.

Art.  3º.  Quanto ao gerenciamento do Ensino Municipal  o Sistema de Controle Interno

recomenda  que  o  mesmo  seja  responsabilidade  do(a)  Secretário(a)  Municipal  de

Educação, submetendo ao Prefeito o Plano da Educação para o período de gestão, para

apreciação e aprovação: 

§1º. O plano da educação deve envolver o recenseamento anual, os recursos materiais,

investimentos  necessários  para  atender  adequadamente  a  demanda  e  o  quadro  de

pessoal  dimensionado,  devendo  fazer  constar  do  Plano  Plurianual  todas  as  obras

necessárias para atendimento do setor; 

§2º. Deverá o(a) Secretário(a) Municipal de Educação prestar informações atualizadas ao

Sistema de Controle Interno e à Contabilidade Geral sobre o controle dos convênios e

programas de sua Secretaria com execução de programas tais como: merenda escolar,

informando o número de alunos atendidos, documentação pertinente, valores envolvidos

na execução, plano de trabalho e outros, e ainda: 

I - Manter controle geral das escolas municipais, tais como: dados dos alunos, nome das



escolas, distância da sede, localidade, número de professores e servidores especificando

cargos e situação funcional; 

II - Manter em arquivo próprio todas as leis e demais atos administrativos pertinentes ao

ensino municipal; 

III - Manter atualizado o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação; 

IV - Manter o controle sobre os bens patrimoniais da Secretaria Municipal de Educação; 

V - Determinar a avaliação de desempenho pertinente aos servidores e professores do

ensino municipal; 

VI  -  Manter  o  controle  das  contratações  temporárias  da  Secretaria  Municipal  de

Educação; 

VII  -  Manter  o  controle  sobre  viagens  dos  professores  e  servidores  da  Secretaria

Municipal de Educação; 

VIII  -  Promover  programas  de  formação  permanente  dos  servidores  da  educação,

objetivando a profissionalização; 

IX  -  Manter  o  Departamento  de  Recursos  Humanos  informado  de  todos  os  dados

pertinentes aos servidores do ensino, inclusive o ponto mensal; 

X - Publicar, mensalmente, os dados pertinentes aos servidores da Rede Municipal de

Ensino;

XI -  Solicitar  materiais ou serviços pertinentes ao setor para serem encaminhados ao

setor de Compras e Licitações; 

XII - Participar e acompanhar os processos licitatórios pertinentes à Secretaria Municipal

de Educação; 

XIII - Editar regras, visando a integração da escola com a família e a comunidade; 

XIV  -  Promover  o  aprimoramento  dos  métodos,  processos,  procedimentos  didático-

pedagógicos e elevar os níveis de eficiência e rendimento escolar; 

XV - Promover e apoiar programas destinados à erradicação do analfabetismo no âmbito

do Município; 

XVI - Assegurar e promover o acesso da população em idade escolar à Rede Municipal

de Ensino;

XVII - Incentivar e promover seminários e conferências com vistas a capacitar os recursos

humanos lotados na rede municipal de ensino; 

XVIII - Zelar pelo eficiente funcionamento das atividades extracurriculares; 

XIX - Promover com regularidade a execução de programas culturais e recreativos; 

XX - Aprovar os planos de trabalho do pessoal docente, e exercer sobre ele fiscalização ; 

XXI  -  Executar  e  coordenar  ações  que  visem  à  difusão  de  manifestações  artísticas,



preservação e ampliação do patrimônio histórico e cultural do município; 

XXII - Incentivar o registro, por meio fotográfico, das solenidades, comemorações cívicas

e festividades próprias do ensino municipal; 

XXIII - Participar, juntamente com os Conselhos Municipais de Ensino e Acompanhamento

do FUNDEB, da aplicação dos recursos no ensino básico.

CAPÍTULO III

DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 4º. Quanto aos Recursos Financeiros destinados à manutenção do ensino, o Sistema

de  Controle  Interno  recomenda  que  os  mesmos  sejam  movimentados  em  contras

bancárias especificas, devendo ficar a cargo do(a) Secretário(a) Municipal de Educação o

seu gerenciamento.

Art. 5º. Quanto às Despesas com o Ensino, o Sistema de Controle Interno recomenda

atenção especial para a aplicação dos recursos à disposição do órgão responsável pela

educação nas despesas permitidas em lei e que compõem o índice de 25% nos termos do

art. 212 da Constituição Federal.

§1º. Recomenda-se que, somente depois de atendido plenamente o legalmente exigido, o

Município poderá atender às outras demandas locais, principalmente no que se refere ao

ensino médio e ensino superior,  submetendo a ação à análise do COMED (Conselho

Municipal de Educação)

§2º.  É  recomendável  que  as  dotações  orçamentárias  que  irão  compor  a  proposta

orçamentária do Município, sejam propostas pelo órgão responsável pela educação. 

§3º. Recomenda-se, ainda, a elaboração de um planejamento de compras que atenda a

um semestre, racionalizando os processos licitatórios. 

Art. 6º. Quanto ao Pessoal da Educação, o Sistema de Controle Interno recomenda a

elaboração do plano de carreira especifico dos profissionais do Magistério. O Pessoal de

apoio,  tais  como:  servente,  auxiliar  administrativo  e outros,  devem seguir  o  Plano de

Cargos do Município e ainda: 

I  -  Recomenda-se que antes de tomar qualquer iniciativa de contratação, se efetue a

avaliação  do  impacto  nos  gastos  com  pessoal,  para  que  se  possa  determinar

adequadamente o quadro de servidores, procedendo-se ao remanejamento ou a novas

contratações através de concurso público. 



II - É também recomendável que observe a relação de número de alunos por professores

no padrão legal exigido pelo Ministério da Educação / Conselho Estadual de Educação do

Estado do Espírito Santo.

Castelo – ES, 11 de dezembro de 2013.
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Prefeito Municipal


