
    
 

MUNICÍPIO DE CONDE
 
Nº 1.230                                                         
 
CRIADO PELA LEI 156/95. 

 
Nº 1.230      

 

 

 

   
DECRETO N° 0034/2017, de 03 de julho de 2017. 
 

 

Implanta o Programa de 

Monitoramento e Combate a Evasão 

Escolar, através da ficha de 

Informação do Aluno Infrequente 

FIAI, com o objetivo de orientar, 

conscientizar e apoiar as famílias e 

os responsáveis pelos alunos 

matriculados na rede pública 

Municipal de Conde, e dá outras 

providências 
 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONDE

atribuições que lhe confere o Art.60, Incisos I e XXVI da lei Orgânica do 

Município; 

CONSIDERADO, a importância e a necessidade de se 

implantar, orientar, conscientizar e monitorar o aluno infrequente, 

através da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, Conselho 

Municipal de Educação – CMEC e parcerias com Ministério Público e 

órgão interinstitucional; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Fica implantado o Programa de Monitoramento e 

Combate a Evasão Escolar, através da Ficha e Informação do Al

Infrequente – FIAI, no Ensino Fundamental I e II das Unidades 

Escolares do Sistema Municipal de Educação de Conde. 

 

Art. 2º - Ao ser constatada a infrequência do aluno à aula, 

por cinco dias letivos consecutivos ou dez dias alternados, sem 

justificativas, no período de um mês, o professor da turma ou 

disciplinas deverá informar o fato a direção da Escola por meio do 

preenchimento da FIAI.  

 

Art. 3º - Tendo a Direção Escolar, ciência da infrequência do 

aluno em contato com a família ou responsáveis pelo

ajuda da comunidade escolar, da SEMEC e entidades da Sociedade 

Civil, para orientar e conscientizar a retornar à unidade Escolar de 

forma assídua.  

 

Art. 4º - Sendo apuradas as causas justificadas ou não da 

infrequência do aluno, bem como as providências e /ou 

encaminhamentos necessários, deverão ser registrados na FIAI. 

 

Art. 5º - A Direção Escolar, com anuência da SEMEC, 

designará o Conselho Escolar para      buscar informações na 

Comunidade, referentes aos motivos da infrequência escolar. 

 

ATOS DO PODER EXECUTIVO

GABINETE  DA  PREFEITA 

 

MUNICÍPIO DE CONDE 
                                                         Conde, 03 de julho de 2017 

                                                      

 

Implanta o Programa de 

Monitoramento e Combate a Evasão 

através da ficha de 

Informação do Aluno Infrequente – 

FIAI, com o objetivo de orientar, 

conscientizar e apoiar as famílias e 

os responsáveis pelos alunos 

matriculados na rede pública 

Municipal de Conde, e dá outras 

CONDE, no uso de suas 

atribuições que lhe confere o Art.60, Incisos I e XXVI da lei Orgânica do 

, a importância e a necessidade de se 

implantar, orientar, conscientizar e monitorar o aluno infrequente, 

SEMEC, Conselho 

CMEC e parcerias com Ministério Público e 

Fica implantado o Programa de Monitoramento e 

Combate a Evasão Escolar, através da Ficha e Informação do Aluno 

FIAI, no Ensino Fundamental I e II das Unidades 

Escolares do Sistema Municipal de Educação de Conde.  

Ao ser constatada a infrequência do aluno à aula, 

por cinco dias letivos consecutivos ou dez dias alternados, sem 

vas, no período de um mês, o professor da turma ou 

disciplinas deverá informar o fato a direção da Escola por meio do 

Tendo a Direção Escolar, ciência da infrequência do 

aluno em contato com a família ou responsáveis pelo aluno, com a 

ajuda da comunidade escolar, da SEMEC e entidades da Sociedade 

Civil, para orientar e conscientizar a retornar à unidade Escolar de 

Sendo apuradas as causas justificadas ou não da 

providências e /ou 

encaminhamentos necessários, deverão ser registrados na FIAI.  

A Direção Escolar, com anuência da SEMEC, 

designará o Conselho Escolar para      buscar informações na 

Comunidade, referentes aos motivos da infrequência escolar.  

 

Art. 6º -  Na ocorrência de insucesso do retorno do aluno e 

sua assiduidade às aulas por intervenção do Conselho Escolar haverá 

encaminhamento da FIAI pelo Gestor da Unidade de Ensino ao 

Conselho Tutelar e, por conseguinte ao juizado da Infância e da 

Juventude da respectiva comarca. 

 

Art. 7º - Cabe ao Conselho Tutelar e/ou a Promotoria da 

Infância instituir parecer em anexo à FIAI, devolvendo

por sua vez, encaminhará uma cópia para a SEMEC para fins 

estatísticos e outros.  

 

Art. 8º - Ao término de cada bimestre escolar, a Secretaria de 

Educação do Município encaminhará técnicos com dados estatísticos 

da FIAI para monitoramento nas escolas, assegurando, entre outros, o 

benefício do Programa Bolsa Família. 

 

Art. 9º - Fica determinado qu

juntamente com a equipe pedagógica fará reuniões bimestrais com o 

objetivo de acompanhar, monitorar e analisar as FIAIs do Ensino 

Fundamental, anos iniciais e anos finais.

 

Art.10º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PORTARIA Nº 0239/2017         CONDE 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA 

PARAÍBA, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, 

Inciso VI da Lei Orgânica do Município,
 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido 

FILGUEIRA,ocupante do cargo de 

DAE-4, com lotação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prefeitura Municipal de Conde – PB.
 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a 01 de Julho do corrente ano.

 

   

 

 

 

 

 
 

  PORTARIA Nº 0240/2017        CONDE 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA 

PARAÍBA, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, 

Inciso VI da Lei Orgânica do Município,

 

 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 

 

                                                 MUNICÍPIO DE CONDE 

Na ocorrência de insucesso do retorno do aluno e 

sua assiduidade às aulas por intervenção do Conselho Escolar haverá 

encaminhamento da FIAI pelo Gestor da Unidade de Ensino ao 

Conselho Tutelar e, por conseguinte ao juizado da Infância e da 

entude da respectiva comarca.  

Cabe ao Conselho Tutelar e/ou a Promotoria da 

Infância instituir parecer em anexo à FIAI, devolvendo-a à escola, que 

por sua vez, encaminhará uma cópia para a SEMEC para fins 

Ao término de cada bimestre escolar, a Secretaria de 

Educação do Município encaminhará técnicos com dados estatísticos 

da FIAI para monitoramento nas escolas, assegurando, entre outros, o 

benefício do Programa Bolsa Família.  

Fica determinado que a Direção da Escola 

juntamente com a equipe pedagógica fará reuniões bimestrais com o 

objetivo de acompanhar, monitorar e analisar as FIAIs do Ensino 

Fundamental, anos iniciais e anos finais. 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

CONDE – PB 03 DE JULHO DE 2017. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA 

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, 

Inciso VI da Lei Orgânica do Município, 

Exonerar, a pedido MARIA DE FÁTIMA DANTAS 

,ocupante do cargo de DIRETORA ADJUNTA, símbolo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, da 

PB. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a 01 de Julho do corrente ano. 

CONDE – PB 03 DE JULHO DE 2017. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA 

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, 

Inciso VI da Lei Orgânica do Município, 
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RESOLVE: 

Nomear MARCOS ANTÔNIO GOMES DO NASCIMENTO

para exercer cargo de DIRETOR ADJUNTO, símbolo 

lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Municipal de Conde – PB. 
 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a 01 de Julho do corrente ano

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 PORTARIA Nº 002/2017/IPAM               Conde, 30 de junho de 2017.

 

 
O  PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONDE – 

Paraíba, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 

Municipal nº 332/2004, bem como pelo Art. 4º, VI da Resolução nº 

001/2017/CMP, e em conformidade com o Processo Administrativo nº 

501/2016, de 06 de outubro de 2016, 

 

R E S O L V E: 

Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de 

contribuição, com proventos integrais e paridade, a MARIA DA PENHA 

SILVA DIAS, portadora do CPF nº 569.626.144-20, matrícula nº 338, 

ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços, com lotação fixada na 

Secretaria Municipal de Educação, com fundamento legal previsto no 

Art. 6º, I, II, III e IV da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado 

com o Art. 45, I, II, III e IV da Lei Municipal nº 332/2004.

 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, c

financeiros a partir de 01 de julho de 2017.

 

 

 

 
 

 

NÓRIO DE CARVALHO GUERRA

Presidente 

 

I P A M 

                                                  Conde, 03 de julho de 2017 
 

                                                                       

MARCOS ANTÔNIO GOMES DO NASCIMENTO, 

, símbolo DAE-4, com 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, da Prefeitura 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a 01 de Julho do corrente ano. 

Conde, 30 de junho de 2017. 

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 

 IPAM, Estado da 

Paraíba, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 

Art. 4º, VI da Resolução nº 

001/2017/CMP, e em conformidade com o Processo Administrativo nº 

Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de 

MARIA DA PENHA 

20, matrícula nº 338, 

ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços, com lotação fixada na 

retaria Municipal de Educação, com fundamento legal previsto no 

Art. 6º, I, II, III e IV da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado 

da Lei Municipal nº 332/2004. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

financeiros a partir de 01 de julho de 2017. 

NÓRIO DE CARVALHO GUERRA 
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