
 

 
         
 
 
 
 
 
 

 

            PASSO A PASSO PARA IMPLANTAÇÃO  DE UEX  –  CONSTITUIÇÃO OU  ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA  

 

 

PASSOS LOCAL PROCEDIMENTOS 
DOCUMENTOS 

OBRIGATÓRIOS 

 

 

 

 

1º 

PROCESSO 

ELEITORAL 

 

 

   ( ESCOLA) 

- Edital de Convocação; 

- Formação de Comissão Eleitoral; 

- Estudo e/ou alteração do Estatuto Social; 

- Eleição (assembléia geral);  

- Recolhimento da cópia do RG e CPF dos membros da  

Diretoria Executiva; 

- Recolhimento da cópia do comprovante de residência do 

presidente da APMC ou Cons. Escolar; 

- Elaboração do Requerimento para dar entrada ao cartório 

- Cédulas 

- Cabine Eleitoral 

- Ficha dos eleitores 

- Livro ata  

- RG 

- CPF 

 

 

 

 

 

 

2º  
CARTÓRIO 

- Consulta e confirmação do CEP no site 

www.correio.com.br antes de dar entrada em cartório; 

- Elaboração do Requerimento para dar entrada; 

- Estatuto Social ( 02 vias ) assinadas pelo presidente e 

advogada em todas as folhas; 

- Ficha Cadastral preenchida com todos os dados dos 

membros da Diretoria e Comissão Fiscal ( entregar à 

Divisão) juntamente com cópia da última ata e estatuto para 

manter cadastro atualizado; 

- Livro ata assinado por todos 

os participantes e membros; 

- Estatuto Social ( em caso de 

implantação ) 

- Cópia do RG e CPF dos 

membros da Diretoria 

Executiva; 

- Cópia do comprovante de 

residência do presidente da 

APMC ou  Cons. Escolar 

 

3º  
SEMED/ DAGE 
ou  DIVISÃO 

DISTRITAL 

- Trazer  livro ata registrado em cartório; 

- Dar entrada ao DBE para cadastramento do CNPJ ou 

alteração do presidente da APMC ou Cons. Escolar 

  ( no sistema da RF )  

- Livro ata 

 

 

 

 

 

 

4º  
RECEITA      

FEDERAL 

- Consultar no site da RF (empresa/ cadastro-CNPJ/  

acompanhamento da solicitação – CNPJ situação do pedido/ 

nº do pedido/ nº da identificação/ imprimir DBE); 

- Fazer agendamento de atendimento no site da Receita 

Federal (www.receita.fazenda.gov.br);  

- Dar entrada na Receita Federal no DBE e demais 

documentações ( cópias autenticadas ); 

- Após 3 dias acompanhar no site da RF (empresa/ cadastro-

CNPJ/  acompanhamento da solicitação – CNPJ situação do 

pedido/ nº do pedido/ nº da identificação/ imprimir CNPJ) 

 

* PARA CONSTITUIÇÃO:  

- DBE ( assinado e 

reconhecido) / Estatuto/ 

Certidão/ Ata 

 

* PARA TROCA DE 

PRESIDENTE (QSA):  

-DBE ( assinado e 

reconhecido) / Ata/ Certidão 

 

OBS: Todas cópias 

autenticadas em cartório 

 

5º  
DIVISÃO 

DISTRITAL  

 

( FNDE ) 

- Fazer o  (re)cadastramento  do  PDDE WEB junto a 

Divisão Distrital  -  quando o sistema estiver aberto, uma 

(01) vez ao ano. 

 

- Biênio e documentação  

atualizada 

- carta do FNDE com a senha 

da escola/sistema 

 

 

 

 

6º  
 

BANCO DO 

BRASIL 

- Levar toda a documentação atualizada ( original ) e cópias 

autenticadas;  

- Realizar o cadastramento junto ao Banco ( agência 

cadastrada no PDDE WEB) a qual o FNDE abrirá a conta 

específica do programa 

* ORIGINAL E CÓPIA: 

- RG/CPF e compr. de 

residência ( de até 90 dias)do 

presidente e tesoureiro ; 

- Ata (última ) 

- Estatuto Social reconhecido; 

- CNPJ (retirado da internet); 

- DIPJ (Declaração Imposto de 

Renda Pessoa Jurídica) 

DAGE / SEME - 2015 

 

OBS: UEX  = APMC ou Cons. Escolar. Para eleição de Nova Diretoria, a mesma documentação e procedimento. No entanto, 

providenciar junto a Divisão ou SEMED o QSA/alteração do Sócio - Presidente da APMC ou Conselho Escolar para evitar 

transtornos futuros como a Certidão Digital e Obrigações Tributárias ( CDTF’s, DIPJ e RAIS). 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
        Subsecretaria de Gestão Educacional 

Departamento Geral de Distritos 
Divisão de Apoio à Gestão Escolar 

Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolar 

 

http://www.correio.com.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/

