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6.Zeladoria - Ocupação e /ou Renovação de Ocupação 

Expediente que busca efetivar a ocupação das dependências destinadas às zeladorias dos 

imóveis sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. 

 

6.1 Fluxograma 

 

6.1.1 Zeladoria - ocupação 
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6.1.2 Zeladoria – renovação 

 

 

 

 

 

6.2 Procedimento 

1. O diretor da Unidade Escolar deverá divulgar junto aos funcionários da U.E a possibilidade de 

ocupação das dependências da zeladoria. Se não houver funcionários da U.E interessados a 

divulgação deverá ser feita junto a outras unidades escolares e/ou outras secretarias municipais. 

 

2. Fazer as inscrições dos interessados em livro próprio, esclarecendo as cláusulas do (AJ1) Decreto 

Municipal nº 387, de 30 de agosto de 2012 que regulamenta a ocupação das zeladorias nos imóveis 

sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. 

 

3. Convocar o Conselho de Escola para avaliação dos interessados e indicação de quem ocupará as 

dependências. 

 

4. Organizar o processo de ocupação da zeladoria, em papel timbrado com o nome da unidade 

escolar contendo: 
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a. Folha 01- CI endereçada ao Secretário Municipal de Educação solicitando a autorização para a 

ocupação e/ou renovação da autorização de ocupação das dependências da zeladoria indicando o 

zelador com o nome e RG. 

b. Folha 02 (AJ2) -Termo de Autorização de uso das dependências da zeladoria; 

c. Folha 03 (AJ3) –Termo de Compromisso para ocupação das dependências da zeladoria 

preenchido, porém sem as assinaturas, pois será assinado, ao final do processo, na SME; 

d. Folha 04- Documentos pessoais do interessado; 

e. Folha 05- Holerite; 

f. Folha 06 (AJ4) - Declaração dos funcionários da U.E que não têm interesse em ocupar a zeladoria  

g. Folha 07 (AJ5) -;Declaração do candidato de que não possui imóveis; 

h. Folha 08 (AJ6) - Declaração assinada pelo chefe imediato, contendo os horários de trabalho, para 

verificar a compatibilidade com as atribuições de zelador; 

i. Folha 09- cópia da Ata de reunião do Conselho de Escola; 

j. Folha 10- para os casos de renovação deve constar a cópia da portaria de autorização; 

3. Assinar as vias corretamente nos campos indicados (diretor da escola, candidato a ocupação 

da zeladoria e testemunhas); 

4. Protocolar duas vias na Prefeitura (uma via fica para a U.E.como comprovação do protocolo, a 

segunda via se torna um processo PML); 

5. No ato da assinatura, quando for chamada pelo GSE - ADE/ Assessoria Jurídica SME , a 

direção, juntamente com os envolvidos, deverá trazer outras três vias do Termo de Compromisso 

(pois uma delas já está no processo). 

 

Trâmite 

a.O ADE/ Assessoria Jurídica SME providenciará a assinatura do (a)  Secretário(a) de Educação 

bem como a portaria (AJ7) para publicação no Jornal Oficial; 

 

b. Para os casos de renovação (AJ8)  não haverá publicação no Jornal Oficial; 

 

c. Depois de concluído o processo, o ADE/ Assessoria Jurídica convocará o (a) diretor (a) da U.E 

para tomar ciência (GSE9) do mesmo e posterior encaminhamento do expediente ao arquivo 

geral da Prefeitura (AJ10); 
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d. Uma cópia do processo permanecerá arquivada na Secretaria de Educação (GEREPLAN), 

uma cópia deverá ser arquivada na U.E e uma cópia deverá ser entregue ao zelador (a). 

 

Referência 

Decreto Municipal nº 387, de 30 de agosto de 2012. 

 


