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Adendo modificador do Edital nº 99/2022 que 
dispõe sobre o Processo Eletivo para escolha 
dos Conselheiros que integrarão o Conselho 
de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB). 

 
SÔNIA MARIA DE MACEDO,  Secretária Municipal de Educação, no uso de suas 
atribuições legais, torna público para conhecimento e esclarecimento dos interessados, 
que houve um Adendo ao Edital nº 99/2022, de acordo com as considerações a seguir: 
 
• CONSIDERANDO as fortes chuvas que atingiram o Município de Santo Amaro da 

Imperatriz ndos dias 30/11 e 01/12/2022; 
 

• CONSIDERANDO que o Município se encontra em Estado de Calamidade Pública, 
conforme Decreto 7.961 de 03 de dezembro de 2022, publicado no Diário Oficial dos 
Municípios de Santa Catarina; 
 

• CONSIDERANDO que várias localidades  do município ficaram isoladas, sem energia 
elétrica e sem acesso a internet, o que tornou impossível as inscrições; 
 

• CONSIDERANDO que o objetivo é garantir a participação de todos os interessados; 
 
Ficam   alterados os itens 3.1, 3.10, 3.11, 4.1, 4.2 e 4.3 do Edital nº 99/2022, passando a 
vigorar com a seguinte redação: 
                
3.1 O prazo para realização das inscrições on line é das 8 horas do dia 28/11/2022 até 

às 17 horas do dia 09/12/2022. 
 
3.10 A listagem das inscrições homologadas serão divulgadas no site da Prefeitura 

Municipal, no dia 12/12/2022.  
 
3.11 O processo de eleição para as representações de diretores, pais de alunos,  

estudantes, e representantes de Organização da Sociedade Civil ocorrerá das 
8h00m do dia 14/12/2022 até às 17h00m do dia 15/12/2022, por meio de votação 
eletrônica de seus pares, através dos link: 
 
3.11.1 Formulário de votação on line para DIRETORES: 

https://forms.gle/sLmrttwoGu4Lfe9HA 
 

3.11.2 Formulário de votação on line para PAIS DE ALUNOS: 
https://forms.gle/dQEpRSnRrRHWg6Xu9 

 
3.11.3 Formulário de votação on line para ESTUDANTES: 

https://forms.gle/ubMgehZRzeRe9efQ9 
 

3.11.4 Formulário de votação on line para ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 
CIVIL: 

https://forms.gle/dAkzFoswxkbgQFih9 
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4.1 O resultado das eleições para representantes do CACS/FUNDEB gestão 2023/2026, 
será divulgado no dia 16/12/2022, no site da Prefeitura Municipal de Santo Amaro da 
Imperatriz. 

 
4.2 O candidato que discordar do resultado poderá interpor recurso das 08h00m às 

17h00m do dia 19/12/2022, por meio do e-mail: 
educacaosantoamaroimp@gmail.com 

 
4.3 O resultado final, após análise dos recursos, será publicado na página da 

Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz no dia 20/12/2022, até às 18 
horas. 

 
Permanecem inalterados os demais itens do Edital.  

 
 

Santo Amaro da Imperatriz, 06 de dezembro de 2022. 
 
 

SÔNIA MARIA DE MACEDO 
Secretária Municipal da Educação 

 


