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 DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2019. 

 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, pessoa jurídica de 
direito privado interno, inscrita no CNPJ 01.498.919/0001-10 sediada na 
Rodovia PB 018, Km 3,5, s/nº, Conde-PB, CEP 58.322-000, representada 
neste ato pelo Presidente da Comissão Municipal de Licitação, José Eli 
Bernardes Portela, vem apresentar sua RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 
AO EDITAL, mediante protocolo datado de 18/06/2019 pela pessoa 
Jurídica de direito privado TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA CNPJ 
03.395.789/0001-15.  
 
1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 

A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso 
administrativo, cuja existência concreta deve ser preliminarmente aferida: a 
manifestação tempestividade, a inclusão de fundamentação e de pedido de 
reforma do instrumento convocatório. 
 

A Lei nº 8666/93, em seu art. 41, §§ 1º e 2º, assim disciplinou: 
 

Art. 41. A Administração não pode 
descumprir as normas e condições 
do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada. 
§ 1o Qualquer cidadão é parte 
legítima para impugnar edital de 
licitação por irregularidade na 
aplicação desta Lei, devendo 
protocolar o pedido até 5 (cinco) 
dias úteis antes da data fixada para 
a abertura dos envelopes de 
habilitação, devendo a 
Administração julgar e responder à 
impugnação em até 3 (três) dias 
úteis, sem prejuízo da faculdade 
prevista no § 1o do art. 113. 
§ 2º Decairá do direito de 
impugnar os termos do edital de 
licitação perante a 
administração o licitante que 
não o fizer até o segundo dia útil 
que anteceder a abertura dos 
envelopes de habilitação em 
concorrência, a abertura dos 
envelopes com as propostas em 
convite, tomada de preços ou 
concurso, ou a realização de 
leilão, as falhas ou 
irregularidades que viciariam 

esse edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de 
recurso.  

Portanto, uma questão fundamental é saber quem é licitante, que 
se sujeita ao § 2º, e quem não é licitante, que se sujeita ao § 1º. No caso 
presente trata-se de Licitante. 

 
Sujeita-se portanto ao prazo do § 2º aquele que tem interesse ou 

condições de participar da licitação, isto é, um licitante em potencial, ainda 
que, posteriormente não venha a participar. 

 
Essa mesma redação está prevista no item 2.0 DO LOCAL E DATA 

E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL - subitem 2.3 – 2.4 e 2.5, do edital 
impugnado, que assevera: 

2.3.Qualquer cidadão é parte legítima para 
impugnar o ato convocatório deste certame 
por irregularidade na aplicação da Lei 
8.666/93 e legislação pertinente, se 
manifestada por escrito e dirigida a 
Comissão, protocolizando o original até 05 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para 
realização da respectiva sessão pública 
para abertura dos envelopes de 
habilitação, nos horários de expediente 
acima indicado, exclusivamente no 
seguinte endereço: Rodovia PB 18 - Km 
3,5, S/Nº - Centro - Conde - PB. 
 
2.4.Caberá à Comissão, auxiliada pelos 
setores responsáveis pela elaboração 
deste ato convocatório e seus anexos, 
decidir sobre a respectiva impugnação, 
respondendo ao cidadão interessado no 
prazo de até 03 (três) dias úteis, 
considerados da data em que foi 
protocolizada a petição. 
 
2.5.Decairá do direito de impugnar as 
falhas ou irregularidades que viciariam o 
ato convocatório deste certame, o licitante 
que não o fizer por escrito e dirigida a 
Comissão, protocolizando o original até o 
2° (segundo) dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação, nos 
horários de expediente acima indicado, 
exclusivamente no seguinte endereço: 
Rodovia PB 18 - Km 3,5, S/Nº - Centro - 
Conde - PB. 

Recebida a petição em 18/06/2019, ver-se, portanto, observado 
o prazo legal para protocolo da mesma, mostra-se, assim, tempestiva. 

 
2 – DOS FATOS 

 
Alega o impugnante que o edital no item 6.0 exige acervo de 

natureza corriqueira e técnica construtiva simples além de seu valor ser 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

LICITAÇÃO  E  COMPRAS 
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irrisório, visto que seu valor corresponde a 1,78% do valor global, menos 
que o mínimo exigido pelo DNIT que é 4%. 
 
3 - DO MÉRITO 

 
Vê-se que a lei confere à Administração Pública, na fase interna do 

procedimento, a prerrogativa de fixação das condições a serem 
estabelecidas no instrumento convocatório, seguindo critérios de 
conveniência e oportunidade de acordo com o objeto a ser licitado e sempre 
balizado pelo interesse público e normas cogentes. Não há no edital 
qualquer exigência absurda a macular o certame ou que de alguma forma 
impeça o seu caráter competitivo, com total observância ao que preconiza 
o art. 3º da Lei 8.666/93. 

De acordo com parecer técnico exarado pela secretaria 
demandante, sendo o mesmo assinado pelo Secretário da pasta, 
engenheira responsável e coordenadora de orçamentos coloca as 
seguintes considerações: 

 
1. Na elaboração do projeto urbanístico do Centro de Conde a 
drenagem é uma atividade de fundamental relevância diante da 
amplitude da área delimitada, da topografia característica da 
região e principalmente por atualmente não existir sistema para 
captação de águas pluviais na cidade.  
2. Considerando as dificuldades acima, a solução técnica 
adotada foram 3 sistemas: Canaletas de Drenagem, Rede de 
Drenagem e Rede de Microdrenagem. As Canaletas de 
drenagem foram especificadas em seis tipos A, B, C, D, E, F, 
diferindo uma das outras apenas em suas dimensões, devendo 
ser em concreto armado, e podendo ser moldadas in-loco ou 
fornecidas pré-fabricadas, desde que as mesmas apresentem 
dimensionamento para tráfego, conforme apresentado no 
Memorial Descritivo do Projeto. 
3. A escolha dos itens de maior relevância foram feitas a partir 
dos itens da planilha orçamentária, construindo uma curva ABC, 
que é um método destinado a identificar amostra de itens de 
maior importância ou impacto, segundo uma variável predefinida, 
os quais merecem tratamento diferenciado. Baseia-se na 
hipótese de que os itens de uma determinada população podem 
apresentar importância relativa variada, devendo a análise recair 
sobre aqueles mais significativos em relação à variável escolhida. 
De acordo com a Curva ABC anexa ao processo a mesma segue 
o critério de: 

A 
ITENS de maior importância, valor ou quantidade, 
correspondendo a 20% do total 

B 
ITENS com importância, quantidade ou valor intermediário, 
correspondendo a 30% do total  

C 
ITENS de menor importância, valor ou quantidade, 
correspondendo a 50% do total  

 
Após as considerações acima expostas e diante da análise da 

solicitação de Impugnação:  
 
Observo que o item 8.0-Rede de Drenagem Pluvial apresenta 

10,98% do orçamento geral, conforme curva ABC apresentada, 
classificado então como item de “Maior Relevância Técnica e Financeira”, 
corroborando com a fundamentação de que este é de grande importância 
para o projeto urbanístico do centro de Conde. Diante da relevância deste 
item, adotou-se o subitem “8.10 - Canaleta tipo D” por o mesmo possuir o 
maior valor dentro do item.   

Temos vislumbrado na súmula nº 263/2011 do TCU que expõe o 
permitido conforme segue: 

Para a comprovação da capacidade 
técnico-operacional das licitantes, e desde 
que limitada, simultaneamente, às parcelas 
de maior relevância e valor significativo do 

objeto a ser contratado, é legal a exigência 
de comprovação da execução de 
quantitativos mínimos em obras ou 
serviços com características semelhantes, 
devendo essa exigência guardar proporção 
com a dimensão e a complexidade do 
objeto a ser executado. (grifo nosso) 
 

Sendo o valor do item de 10,98% supera em muito a exigência de 
no mínimo os 4% suscitado pela impugnante em seu pedido. 

 
Conclui-se, portanto, não ser pertinente a alegação 

apresentada pela empresa TCL –TAMBAÚ CONSERVAÇÕES LTDA. 
 
3 – DA CONCLUSÃO 
 

Em razão do exposto, DECIDE a CML – Comissão Municipal de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Conde-PB pela manutenção do edital 
da Concorrência nº003/2019 e decidimos, ainda, que se o parecer da 
comissão pela manutenção do Edital, deve esta ser divulgada da mesma 
forma em que se deu o texto original. 

 
Sendo assim, e em atendimento aos princípios da LEGALIDADE, 

da ISONOMIA, do JULGAMENTO OBJETIVO e da FINALIDADE, 
CONHEÇO da IMPUGNAÇÃO interposta pela empresa TCL TAMBAU 
CONSERVAÇÕES LTDA, e no mérito, denego a impugnação ora ofertada, 
sugerindo a administração a manutenção da Licitação CONCORRÊNCIA 
003/2019, pela fundamentação supra transcrita. 
 

Conde - PB, 19 de junho de 2019. 
 
 
 
 
 
 

JOSE ELI BERNARDES PORTELA 
Presidente da Comissão 

 
 

 
 
 
       

PORTARIA N.º 0009/2019 – SMS, de 17 de junho de 2019. 
 

Altera a constituição da Comissão 
Especial de Investigação sobre a 
Malária no Município de Conde/PB e dá 
outras providências. 
 

A Secretária de Saúde do município de Conde, no uso das 
atribuições contidas no artigo 30, inciso III da Lei Municipal n.º 902/2017,   

 
RESOLVE: 
Art. 1º. Fica alterada a constituição da Comissão Especial de 

Investigação sobre a Malária no Município de Conde/PB. 
 
Art. 2º. Compõem a Comissão Especial de Investigação constituída 

por esta Portaria: 
I – Alana Venceslau Franco, Coordenadora de Promoção à Saúde; 
II – Rogéria Gomes da Silva, Chefe do Departamento de Vigilância 

em Saúde; 
III – Maria das Graças da Silva Pedro, Agente de Combate às 

Endemias; 
IV – Antonio Ferreira dos Santos, Agente Comunitário de Saúde; 
V – Genilson Ramos dos Santos, Agente de Combate às Endemias; 
VI – Juliana Leôncio Francisco, Agente de Combate às Endemias; 
VII – Mariluce da Silva Rodrigues Gomes, Agente Comunitário de 

Saúde; 
VIII – Josicleide do Nascimento Santos, Agente Comunitário de 

Saúde. 

SECRETARIA DE SAÚDE 
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Parágrafo Único. Fica designado o membro indicado no inciso I 
deste artigo como presidenta da Comissão, a qual deve coordenar as 
atividades desta. 

 
Art. 3º. Prorroga-se por mais 60 (sessenta) dias o prazo para que 

a Comissão Especial de Investigação sobre a Malária apresente relatório 
conclusivo acerca do tema, o qual se encerra em 06 de agosto de 2019. 

 
Art. 4º. Esta Portaria retroage seus efeitos a 07 de junho de 2019. 

 
Conde, 17 de junho de 2019. 

 
RENATA MARTINS DOMINGOS  

Secretária Municipal de Saúde 
 
 

 
 
 
       
RESOLUÇÃO Nº 005/2019 
 

Estabelece normas para a 
Educação de Jovens e Adultos - 
EJA, no Sistema Municipal de 
Ensino de Conde, revoga a 
Resolução CMEC/PB nº 037/2004 e 
dá outras providências. 

 
 
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDE- 

CMEC/PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 10 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e pela Lei 
Municipal nº 255/01, e considerando, a necessidade de atualizar as 
normas da Educação de Jovens e Adultos do Sistema Municipal de 
Ensino de Conde, com vistas a ampliar as oportunidades e atender as 
especificidades dos Jovens e Adultos. 

 
 RESOLVE: 
 

Das Disposições Preliminares 
 

 Art. 1º A Educação de Jovens e Adultos - EJA no Sistema 
Municipal de Ensino será ofertada com a finalidade e a extensão 
estabelecidas nos artigos 37 e 38 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9394/96 (LDBEN), integrada as Resoluções 
CNE/CEB nº 1/2000, de 05 de junho de 2000, e CNE/CEB nº 03/2010, de 
15 de junho de 2010; e de acordo com as normas fixadas na presente 
Resolução. 

Art. 2º A oferta da EJA no Sistema Municipal de Ensino, 
ocorrerá a partir do Decreto de Criação da Escola ou da Autorização para 
o Funcionamento da referida modalidade na Unidade de Ensino. 

I- A oferta deve ocorrer nos turnos diurnos e noturnos, de 
modo a atender as demandas específicas, garantindo padrões de 
qualidade, mediante a comprovação de existência de estrutura física e de 
recursos didáticos, de equipamentos e de corpo docente habilitado, em 
conformidade com as normas deste Conselho. 

 
Parágrafo Único. A escola que ofertar a EJA deverá inserir no 

seu Regimento Interno e no Projeto Político Pedagógico, esta 
modalidade.  

 
Da Estrutura e do Funcionamento 

 
 Art. 3º A EJA se constitui em modalidade específica da 

Educação Básica, que visa prover a escolarização ou a continuidade de 
estudos àquele (a) que não pôde ter acesso ao Ensino Fundamental 
Regular na idade própria, estando assegurada a oferta gratuita pela Rede 
Municipal de Ensino de Conde-Pb, considerando suas peculiaridades, 
seus interesses, condições de vida e de trabalho e critérios abaixo 
elencados.  

I- O estudante deverá ter, no ato da matrícula, 15 anos 
completos, para o ingresso em qualquer um dos segmentos.  No ato da 
matrícula a escola deverá seguir as orientações emanadas pela 
Secretaria Municipal de Educação de Conde – SEMEC. 

II- A matrícula na EJA será feita mediante entrega de cópia 
dos documentos solicitados pela escola, conforme normas e orientações 
estabelecidas pela SEMEC, e preenchimento da ficha individual do 
estudante.  

III- O quantitativo de alunos por sala da EJA deverá obedecer 
ao limite constante no quadro de distribuição citado no Parágrafo Único 
do art. 20 da Resolução 003/2019/CME/CONDE-PB. 

 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALUNOS  

EJA Faixa Etária Duração Qtd. Aluno 

Ciclo de Alfabetização (Z. Rural) 15 anos 08 meses 08 a 20 
Ciclo de Alfabetização (Z. 

Urbana) 
15 anos 08 meses 12 a 25 

1º Segmento (Ciclo I e II) 15 anos 02 anos 15 a 25 

2º Segmento (Ciclo III e IV) 15 anos 02 anos 20 a 35 

 
IV- Para os alunos que não tenham a comprovação da 

escolaridade, os mesmos poderão se submeter ao Exame de 
Classificação para o ingresso na EJA, sendo observado ao disposto no 
Art. 24 da LDBEN, Inciso II, alínea c,  integrado aos artigos que tratam da 
mesma demanda na Resolução nº 003/2019/CME/CONDE-PB. 

 
Art. 4º A Educação de Jovens e Adultos será ministrada em 

regime presencial, anual e estruturada em ciclos para atender ao tempo 
de duração e à carga horária definida nas matrizes curriculares de cada 
segmento, conforme se estabelece: 

 
I – Primeiro Segmento - Anos iniciais: 
 Ciclo I : 1º, 2º e 3º ano 
 Ciclo II:  4º e 5º ano 
 
II – Segundo Segmento - Anos finais: 
 Ciclo III ao 6º e 7º ano. 
 Ciclo IV ao 8º e 9º ano.  
 

Parágrafo Único – O processo de alfabetização da EJA se 
dará por meio de programas instituídos pelo Sistema Municipal de Ensino. 

 
Da Frequência e Avaliação 

 
Art. 5º. É Obrigatória a frequência de no mínimo de 75% do total 

de dias e horas letivas, para que o aluno possa avançar em sua 
escolaridade. 

I. A escola deverá adotar medidas capazes a estimular a 
frequência dos alunos às atividades escolares, tornando-se um espaço 
de conhecimento de interação, de socialização de vivência de valores, da 
diversidade, da pluralidade e de promoção de incluso, aferindo 
periodicamente a eficácia destas medidas. 

 
Parágrafo Único: Os estudantes deverão participar da 

Compensação de ausência, conforme disposto no art. 94, seus Incisos e 
alíneas da Resolução Nº 003/2019. 

 
Art. 6º Na avaliação dos ciclos I a IV, serão atribuídas notas de 

1,0(um) a 10,0 (dez) para cada exercício de verificação da aprendizagem, 
sendo considerado apto a matricular-se no ciclo seguinte ou concluir o 
curso, o educando que obtiver média mínima 7,0 (sete) por componente 
curricular. 

 
Art.7º O aluno que não atingir a média 7,0(sete) no processo 

avaliativo deverá submeter-se à avaliação final, devendo obter, no 
mínimo, média 5,0 (cinco) para a sua aprovação. 

 
Art.8º A avaliação do desempenho escolar fundamentar-se-á 

na aprendizagem gradativa e continua de forma a orientar a organização 
da prática educativa, predominando os aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos, pertinente a apreensão dos conhecimentos científicos e a 
aquisição de competências e habilidades. 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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Art.9º A recuperação dos estudos deverá ser de forma 
contínua, operacionalizada no decorrer de cada bimestre, devendo o 
aluno que não apresentou bons resultados na aprendizagem ser 
submetido à nova avaliação, contemplando os conteúdos não dominados 
anteriormente. 

Da certificação 
 

Art.10º A certificação de conclusão do Ensino fundamental da 
EJA ocorrerá no final do Ciclo IV, considerando a média estipulada para 
aprovação, à contabilização da carga horária e dos dias letivos referentes 
às atividades de enriquecimento curricular. 

 
Art.11º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação e revoga a Resolução CMEC/PB nº 037/2004 e dá outras 
providências. 

 
Sala das sessões do Conselho Municipal de Educação, 05 de Junho de 

2019. 

 

 
I – JUSTIFICATIVA 
 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 11, inciso III, incumbe 
aos Municípios a responsabilidade de baixar normas complementares para 
o seu Sistema de Ensino. 

 
A Câmara de Projetos Especiais, Legislação e Normas - CPLN, 

em atendimento ao que determina o inciso III do art. 11 da referida Lei, vem 
se pronunciar através deste Parecer, forma encontrada para a interpretação 
da Lei, sem ferir o princípio da autonomia escolar e sua flexibilidade, assim 
como respeitando as Resoluções emanadas anteriormente por este 
Egrégio Conselho que tratam sobre as: 
 

1. Normas para autorização de funcionamento, credenciamento 
e reconhecimento das unidades de ensino vinculadas ao Sistema Municipal 
de Ensino de Conde/PB; 

2. Normas sobre a matrícula, documentação do aluno, idade 
mínima e Matriz Curricular; 

3. Normas sobre a organização da EJA nas unidades escolares 
que oferecem o Ensino Fundamental no Sistema Municipal de Ensino: 
carga horária mínima anual e dias letivos, formas de regularização de vida 
escolar do estudante (classificação, reclassificação, aceleração e avanço), 
regimes de progressão verificação do rendimento escolar (avaliação), 
estudos de recuperação transferência, controle de frequência, proposta 
pedagógica, regimento escolar. 

 
II – FUNDAMENTAÇÃO 
 

A proposta apresentada fundamenta-se : 
 

 Na Constituição Federal, especialmente o artigo 208, inciso I, que 
trata do direito ao Ensino Fundamental, inclusive para aqueles que 
não o cursaram em idade própria; 
 
 Na Lei Nº 10.172/2001, que aprovou o Plano Nacional de 
Educação; 

 

 Na Resolução CNE/CEB nº 01/2000 e Parecer CNE/CEB nº 
11/2000, que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação de Jovens e Adultos; 
 Na Lei Federal nº 9.394/1996, de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB, especialmente o artigo 4º, incisos I e VII, e os 
artigos 37 e 38 - Seção V (Da Educação de Jovens e Adultos), do 
Capítulo II (Da Educação Básica), do Título V (Dos Níveis e 
Modalidades de Educação e Ensino); 
 Na Lei de Sistema do Município de Conde, especialmente a 
sessão II do capítulo II; 
 Na Resolução Nº 003/2019 do CMEC, que estabelece normas 
para a Educação Básica no âmbito do Sistema Municipal de Ensino 
de Conde/PB;  

 
A proposta está embasada na legislação e normas educacionais 

vigentes, tendo sido elaborada com a participação de representantes da 
Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos; analisada e apreciada 
por esta Câmara  e a partir de um diagnóstico do panorama da EJA no 
Município de Conde ao longo dos últimos anos que, inequivocamente, 
aponta para a necessidade de institucionalizar as normas para o modelo 
de educação em vigor, atendendo ao requisitos da Proposta de Resolução 
anexa a este Parecer. 
 
III – PARECER E VOTO DA RELATORA 
  

Face ao exposto, sou favorável estabelecer normas para a  
Educação de Jovens e Adultos – EJA,  lembrando que as escolas que 
compõem o Sistema Municipal de Ensino de Conde e oferecem esta 
modalidade de ensino deverão adequar o Regimento Escolar à luz da 
presente Proposta.           .  
 

Conde, 05 de junho de 2019. 

 
 

IV – DECISÃO DA CÂMARA 
 

A Câmara de Projetos Especiais, Legislação e Normas 
APROVA por unanimidade o voto da Relatora.  
 

Sala de Sessões, em 05 de junho de 2019.  
 

Conselheira Ana Paula de Azevedo Brito– Presidente 
 
Conselheira Maria das Neves de Araújo Pereira – Relatora 
 
Conselheira Noemi Azevedo da Silva - Conselheira 
 
V- DELIBERAÇÃO DO COLEGIADO  
  

O plenário deste Conselho APROVA a proposta de resolução 
que estabelece normas para a Educação de Jovens e Adultos, nas 
Unidades de Ensino que compõem o Sistema Municipal de Ensino de 
Conde/Pb .           . 
 

Sala de Reuniões do CME/ Conde-Pb, 05 de junho de 2019. 
 

 
 
RESOLUÇÃO Nº 006/2019 
 

EMENTA: Autoriza o funcionamento da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental à EMEF Geni Rufino, localizada no Conjunto 
Ademário Régis, Cidade de Conde – Paraíba, e dá outras 
providências. 

 

Interessado:  Secretaria Municipal de Educação 
de Conde (SEMEC) 

Ofício: Nº 
397/2019 

Assunto: Estabelece Normas para a Educação de Jovens e Adultos no 
Ensino Fundamental do Sistema de Ensino de Conde. 

Relatora:   Maria das Neves de Araújo Pereira 

Câmara de Projetos Especiais, Legislação e 
Normas - CPLN 

Parecer CME Nº 
005/19 
 
Aprovado em: 
05/06/2019 
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O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDE- 
CMEC/PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso VIII 
do artigo 21 de seu Regimento Interno, combinando com o Inciso IV do 
artigo 11 da Lei Federal nº 9.394, fundamentado no Parecer Nº 006, 
oriundo da Câmara de Projetos Especiais, Legislação e Normas, 
aprovado em sessão plenária realizada nesta data. 
 
 RESOLVE: 
 

Art. 1º - Autorizar, pelo período de 1 (um) ano o funcionamento 
da Educação Infantil e Ensino Fundamental à EMEF Geni Rufino, 
localizada no Conjunto Ademário Régis neste Município.  

 
Art.  2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Art.  3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Sala de Reunião do Conselho Municipal de Educação de Conde, em 14 
de junho de 2019. 

 

 

 
I - RELATÓRIO 
 

A Secretaria Municipal de Educação de Conde, por meio do Ofício 
Nº 529/2019 solicitou a Renovação da Autorização para o Funcionamento 
da  EMEF GENI RUFINO, que atende da Pré-escola ao Ensino 
Fundamental – Anos iniciais e finais. A mesma está localizada no Conjunto 
Ademário Régis, Município de Conde/PB.  
 
Atualmente atende 306 alunos, entre Educação Infantil e Ensino 
Fundamental de 9 anos, nos turnos manhã e tarde. 
 
O quadro de docentes é formado por 15 (quinze) professores, destes, 03 
(três) não têm habilitação nas disciplinas em que estão lecionando. 
  
A Proposta Pedagógica e o Regimento Escolar estão sendo organizados 
de acordo com os objetivos da escola, dentro dos princípios que regem a 
LDB e as normas estabelecidas por este Conselho, para se adequar à 
modalidade de ensino que a instituição se propõe a oferecer.   
 
II – CONCLUSÃO E VOTO DA RELATORA 
 

Em face do exposto e considerando as normas para educação 
básica aprovadas por este Conselho, o parecer é pela renovação de 
autorização de funcionamento da EMEF Geni Rufino, localizada no 
Conjunto Ademário Régis, na cidade de Conde/PB, ficando autorizada  até 
30 de junho de 2020, a Educação Infantil e o  Ensino Fundamental, anos 
iniciais e anos finais, com as seguintes ressalvas: 
1) A escola deverá apresentar o quadro de docentes habilitados 
para o início do ano letivo 2020. 
 
2) É importante que a direção da escola reúna seu corpo docente para 
discussão da documentação de habilitações de cada um para os cursos 
que lecionam  no  Ensino Fundamental de nove anos com as Normas do 
Conselho Municipal de Educação.  

Conde, 14 de junho de 2019. 
 

 
 
III – DECISÃO DA CÂMARA 
 

A Câmara de Projetos Especiais, Legislação e Normas APROVA 
com ressalva a Renovação de Autorização para o funcionamento da EMEF 
Geni Rufino. 
 

Sala das Sessões, em 14 de junho de 2019. 
 
Conselheira Noemi Azevedo da Silva – Conselheira 
 
Conselheira Ana Paula de Azevedo Brito– Presidente 
 
Conselheira Maria das Neves de Araújo Pereira– Relatora 
 
IV- DELIBERAÇÃO DO COLEGIADO  
 
 O plenário deste Conselho acompanha o voto da Câmara e aprova com 
ressalva a Renovação de Autorização para o funcionamento da EMEF Geni 
Rufino. 
 
Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Educação de Conde-Pb, 14 de 
junho de 2019. 
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