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 ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00026/2019 

  
Aos 27 dias do mês de Agosto de 2019, na sede da Comissão Municipal de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Conde, Estado da Paraíba, localizada 
na Rodovia Pb 018 - Km 3,5 - Centro - Conde - PB, nos termos da Lei 
Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 3.555, de 
08 de Agosto de 2000, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, 
e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, 
e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão 
Presencial nº 00026/2019 que objetiva o registro de preços para: Aquisição 
de bombas submersas para poços artesianos atendendo às necessidades 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura diante das condições, 
quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos: 
  
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE - CNPJ nº 08.916.645/0001-80. 
  

VENCEDOR: C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA - ME 
CNPJ: 03.538.267/0001-25 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

1 Bomba Submersa 
1.0 CV, trifásica, 11 
estágios 

ALTRI/4AT2-
10 TRIF 

und 21.300,00 2.600,00

2 Bomba Submersa 
1.0 CV, 
monofásica , 11 
estágios  

ALTRI/4AT2-
10 MONO 

und 21.340,00 2.680,00

3 Bomba submersa 
½ CV, monofásica, 
07 estágios 

ALTRI/4AT2-
07 

und 31.220,00 3.660,00

4 Bomba submersa 
5,5 CV, trifásica, 10 
estágios 

ALTRI/4AT16-
10 

und 32.990,00 8.970,00

5 Bomba submersa 
3,0 CV, trifásica, 18 
estágios 

ALTRI/4AT4-
15 

und 31.990,00 5.970,00

TOTAL 23.880,00
  
 CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, 
considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial. 
  
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de 
Conde firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou 
nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação 
específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao 

fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a 
recurso ou indenização. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS: 
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, 
devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão 
observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que 
a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00026/2019, parte integrante 
do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de 
Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada: 
  
Pela Prefeitura Municipal de Conde, que também é o órgão gerenciador 
responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua 
estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa. 
  
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as 
disposições do Pregão Presencial nº 00026/2019, que fizerem adesão a 
esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00026/2019 e seus 
anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame: 
  
- C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA - ME. 
CNPJ: 03.538.267/0001-25. 
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 
Valor: R$ 23.880,00. 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica 
eleito o Foro da Comarca de Conde. 
  

Conde - PB, 09 de Setembro de 2019 
 

 
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

Prefeita    
 

RECORRENTE: DACLE COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
PAPELARIA EIRELI. 
RECORRIDO: PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE - PB 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2019 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, pessoa jurídica, 
inscrita no CNPJ 08.916.645/0001-80 sediada na Rodovia PB 018, Km 3,5, 
s/nº, Conde-PB, CEP 58.322-000, representada neste ato pelo Pregoeiro 
Substituto, Urias Linhares Alves, vem apresentar sua DECISÃO AO 
RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO Pela empresa DACLE 
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI, CNPJ 
32.449.757/0001-53, por sua inabilitação pela Comissão Municipal de 
Licitação, Recurso Administrativo este acostado as fls. 1088 à 1097, 
requerendo reforma da decisão do Pregoeiro, de inabilitação da recorrente 
conforme fls 1056, Ata do Pregão. 

 
1. RELATÓRIO 

 
Inconformado com a decisão proferida por essa Comissão de 

Licitação referente ao Pregão Presencial 00028/2019, mediante a qual 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

LICITAÇÃO  E  COMPRAS 
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inabilitou a empresas recorrente por, sua documentação não atender ao 
disposto no instrumento convocatório, interpõe a recorrente o presente 
recurso administrativo. 

 
A Empresa DACLE COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 

PAPELARIA EIRELI, alega no bojo do Recurso acerca da validade do ato 
da Equipe de Pregão por declará-la inabilitada, fazendo o questionamento 
acerca da legalidade de sua inabilitação, bem como apresentação de 
alegações a respeito de sua legitimidade para recorrer dos atos do 
Pregoeiro e sua equipe de apoio apresentando disposição da Lei n. 
9784/99 (Lei Geral dos Processos Administrativos) afim de que se 
considere, legítimo, o recurso ora apresentado. Ainda no mesmo recurso 
à fl. 1089 a recorrida aponta a disposição da Lei 10520/2012, Lei do 
Pregão, reconhecendo que seu recurso não tem previsão na referida Lei. 

 
2. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO  
 
2.1. LEGALIDADE 

 
Inicialmente cumpre destacar que a recorrente precluiu do seu 

direito de recorrer vez que não cumpriu as exigências legais conforme art. 
4º, incisos XVIII e XX da Lei 10520/2002, in verbis: 

“Art. 4º  A fase externa do 
pregão será iniciada com a 
convocação dos 
interessados e observará 
as seguintes regras: (...) 
XVIII - declarado o 
vencedor, qualquer 
licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente 
a intenção de recorrer, 
quando lhe será concedido 
o prazo de 3 (três) dias 
para apresentação das 
razões do recurso, ficando 
os demais licitantes desde 
logo intimados para 
apresentar contra-razões 
em igual número de dias, 
que começarão a correr do 
término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata 
dos autos; (...) 
XX - a falta de 
manifestação imediata e 
motivada do licitante 
importará a decadência do 
direito de recurso e a 
adjudicação do objeto da 
licitação pelo pregoeiro ao 
vencedor;.” 

 Também, conforme Voto Ministro Luciano Brandão Alves de 
Souza: 

GRUPO I –  CLASSE I – 
Primeira Câmara; TC 
000.795/2009-6; 
Naturezas: Pedido de 
Reexame; Órgão: 
Ministério Público Federal 
– MPU; Interessado: Ib 
Tecnologia e Sistemas 
Ltda. (04.017.545/0001-
61); Advogados: Emerson 
Barbosa Maciel (OAB/DF 
12.318); Sérgio Lindoso 
Baumann (OAB/DF 
17.441); Francisco Rocha 
Nunes Neto (OAB/MB 
98.805) e Paula dos 

Santos Echamende (OAB 
DF 24.172); SUMÁRIO: 
PEDIDO DE REEXAME. 
REPRESENTAÇÃO. 
PREGÃO. ARGÜIÇÃO DE 
ADJUDICAÇÃO DO 
OBJETO DE LICITAÇÃO 
NA MODALIDADE DE 
PREGÃO ANTES DE 
EXPIRADO O PRAZO 
PARA INTERPOSIÇÃO 
DE RECURSOS. 
CONHECER E NEGAR 
PROVIMENTO. 
a) no pregão, declarado o 
vencedor, qualquer 
licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente 
a intenção de recorrer, 
quando lhe será concedido 
o prazo de três dias para 
apresentação das razões 
do recurso, ficando os 
demais licitantes desde 
logo intimados para 
apresentar contra-razões 
em igual número de dias, 
sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos; 
b) a falta de manifestação 
imediata e motivada do 
licitante importará a 
decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do 
objeto da licitação pelo 
pregoeiro ao vencedor. 
 

Em análise, ainda, Joel de Menezes Niebur em sua obra 
Pregão Presencial e Eletrônico (Ed. Zênite, 2004, Curitiba, págs. 168-171), 
manifestou-se nos seguintes termos: 

“Os licitantes, além de 
disporem de apenas uma 
oportunidade para 
interporem recursos 
administrativos, devem 
estar presentes à sessão 
do pregão e manifestar 
motivadamente a intenção 
de recorrer. Aliás, 
conforme o inciso XX do 
artigo 4o da Lei n. 
10.520/02, ‘a falta de 
manifestação imediata e 
motivada do licitante 
importará a decadência do 
direito de recurso e a 
adjudicação do objeto da 
licitação pelo pregoeiro ao 
vencedor.’ Isso significa 
que os licitantes que já não 
estiverem presentes à 
sessão, bem como 
aqueles que não se 
manifestarem, perdem o 
direito de interpor recurso 
administrativo. 
Na mesma linha, no 
pregão, a Administração 
não precisa publicar as 
decisões na imprensa 
oficial para, então, abrir 
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contagem de prazo para 
recursos.  Os licitantes, 
presentes à sessão, é que 
devem manifestar-se. 
Essa medida é salutar, 
porque não há sentido em 
atrasar a conclusão da 
licitação, que, na 
sistemática da Lei n. 
8.666/93 [de 16 de julho de 
1993], permanece 
suspensa, no mínimo, por 
cinco dias úteis, a fim de 
aguardar a manifestação 
dos licitantes.  No pregão, 
repita-se, os licitantes, 
para interporem os 
recursos, precisam estar 
presentes na sessão e 
manifestarem-se 
imediatamente.” 

Uma das principais finalidades do Pregão é garantir aos 
jurisdicionados uma prestação de serviço eficiente e satisfatória. O Princípio 
da Eficiência, não menos importante que a Legalidade, Impessoalidade, 
Moralidade e Publicidade, expressos no artigo 37 da nossa Carta Magna, 
deve ser respeitado sob pena de a Administração, traduza-se a população, 
ser prejudicada. Dessa forma, não se admite junto à Administração Pública 
a interposição de recursos protelatórios vez que, corrobora para 
inviabilidade dos trabalhos ordinários atinentes à sua finalidade 
administrativa. Assim, assevera M. dos Santos, Manuela M. (2010): 

9.4. determinar (…) que, 
nas licitações na 
modalidade Pregão 
Eletrônico: 
(…) 
9.4.3. oriente seus 
pregoeiros, ao procederem 
ao juízo de admissibilidade 
das intenções de recurso 
manifestadas pelos 
licitantes nas sessões 
públicas (pregão eletrônico 
ou presencial), que 
busquem verificar tão 
somente a presença dos 
pressupostos recursais, ou 
seja, sucumbência, 
tempestividade, 
legitimidade, interesse e 
motivação, abstendo-se de 
analisar, de antemão, o 
mérito do recurso, nos 
termos do art. 4º, inciso 
XVIII, da Lei nº 
10.520/2002, c/c art. 11, 
inciso XVII, do Decreto nº 
3.555/2000 (pregão 
presencial), e do art. 26, 
caput, do Decreto nº 
5.450/2005 (pregão 
eletrônico); 
 
O que se verifica, então, é 
que a atividade do 
pregoeiro quanto à análise 
das intenções dos 
recursos manifestadas na 
sessão do pregão deve se 
restringir à constatação da 
sucumbência, 
tempestividade, 

legitimidade, interesse e 
motivação.” 

Sobre o prazo para apresentação de recursos, sabe-se que o 
mesmo começa seu decurso a partir da apresentação de intenção de 
recorrer, ficando os demais licitantes intimados a apresentação de 
contrarrazões in loco, sendo-lhes concedido tempo hábil para analisar e 
contra-arrazoar. Sendo assim, a apresentação de recurso, sem o devido 
respeito ao mandamento legal se consubstancia em um verdadeiro ataque 
ao direito dos demais licitantes de apresentação de documento útil à defesa 
do seu Direito. 

Ultrapassada a questão da tempestividade da apresentação das 
razões e contrarrazões recursais, passa-se à análise do pleito. 

 
3. DO MÉRITO. 

 
Vê-se que, conforme destacado acima quanto à preclusão do 

direito da recorrente de apresentações de recurso, não há necessidade 
para análise do mérito, vez que não há legitimidade recursal por parte da 
recorrente. 

 
4. DA DECISÃO 
 

Face ao exposto decido por NÃO CONHECER DO PRESENTE 
RECURSO 

 
Publique-se, registre-se e notifique-se. 

 
Conde-PB, 10 de Setembro de 2019 

 
URIAS LINHARES ALVES 

Pregoeiro Substituto 
 

 
 
 
    
Assunto: RESOLUÇÃO nº 002/2019/CONGES                                                    

 
 Conde, 04 de setembro de 2019. 

 

Dispõe sobre a alteração do 
Perímetro Urbano do Município de 
Conde, de que tratam os Mapas 1 e 2 
da Lei Complementar 001/2018. 

 
O CONSELHO GESTOR DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

– CONGES, no uso da competência que lhe confere o Art. 5º, da Lei 
Municipal 01019/2019 de 11 de abril de 2019, resolveu, em Sessão Plenária 
Ordinária, ocorrida em 03 de setembro de 2019. 

 
APROVAR alteração do Perímetro Urbano do Município de 

Conde, de que tratam os Mapas 1 e 2 da Lei Complementar 001/2018, nos 
termos do relatório apresentado pela conselheira Susana Freire de Sousa 
Montenegro Borba, referente ao Processo 135/2019/SEPLAN, incluindo a 
consideração que o município deverá atentar para, no ato da formalização 
da contrapartida urbanística, verificar o benefício à comunidade de Dona 
Antônia, conforme ata da sessão lavrada, cumprindo-se assim o disposto 
no Art. 94 da Lei Municipal Complementar 001/2018. 
 

 
 

FLÁVIO TAVARES BRASILEIRO 
Secretário Municipal de Planejamento 

 
 
 
 
    
RESOLUÇÃO Nº 007/2019, de 28 de Agosto de 2019. 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SECRETARIA  DE  PLANEJAMENTO 
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        O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDE/PB, no uso 
de suas atribuições, tendo em vista a necessidade de atualizar normas para 
o Regimento Escolar do Sistema Municipal de Ensino e em conformidade 
com a deliberação do Plenário do dia 28 de agosto de 2019 sobre o Parecer 
Nº 007/CPLN/2019/CME/CONDE-PB.  
  
  RESOLVE: 
 Aprovar o Regimento Escolar do Sistema Municipal de Ensino de Conde. 

 
REGIMENTO ESCOLAR 

 
TÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO 
 

SESSÃO I 
DA CRIAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 

 
Art. 1 - As Unidades de Ensino da Rede Municipal são criadas 

pelo Poder Executivo através de Decreto Lei e subordinam-se à Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Esportes. 

 
Parágrafo Único – Compete à Secretaria Municipal de Educação, Cultura 
e Esportes o pedido de autorização e funcionamento das Unidades de 
Ensino da Rede Municipal de Ensino ao Conselho Municipal de Educação 
de Conde. 

SESSÃO II 
DOS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

 
Art. 2 - Os objetivos do ensino devem convergir para os fins mais 

amplos da educação nacional, expressos na Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1.996 -LDBEN, que dispõe sobre as diretrizes e bases da 
educação nacional.  
 
Parágrafo único – São objetivos das Unidades de Ensino: 

 I – ofertar uma educação inclusiva e com qualidade social; 
II - desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 
progredir  em estudos posteriores e no trabalho;  

III - garantir a permanência do aluno na escola;  
IV - assegurar aos que não concluíram o ensino fundamental na 

idade própria oportunidade de acesso e/ou continuidade de estudos por 
meio da Educação de Jovens e Adultos - EJA;  

V – assegurar Atendimento Educacional Especializado aos 
educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, por meio da matrícula nas classes comuns de 
ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE);  

VI - fortalecer as formas de relação da escola com as famílias e a 
comunidade. 

SESSÃO III 
DA FINALIDADE 

 
Art. 3 - A educação escolar, inspirada nos princípios de liberdade 

e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho. 

 
Art. 4 - As Escolas e CREIs do Sistema Municipal de Ensino têm 

por finalidade: 
I – proporcionar ao educando a formação necessária, 

desenvolvendo suas potencialidades através da vivência de atividades 
científicas, tecnológicas, culturais e sociais que lhe possibilite tornar-se 
cidadão com consciência crítica, capaz de exercer o seu papel de 
transformador da sociedade; 

II – elaborar e desenvolver metas de acordo com os planos, 
programas, projetos e atividades educacionais, culturais, desportivas e 
recreativas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes; 

III – participar da elaboração das diretrizes educacionais, culturais 
e desportivas a serem promovidas pela Secretaria Municipal de Educação, 
cultura e Esportes, fornecendo subsídios calcados na realidade sócio-
econômico-cultural da comunidade local; 

IV – zelar pelo cumprimento da legislação e das normas 
educacionais; 

V – os objetivos gerais do ensino ministrado na Unidade de 
Ensino correspondem aos princípios e fins mais amplos da educação 
nacional expressas na Constituição Federal, Lei nº 9394/96 LDBEN, 
Resolução CNE/CP Nº 2/ 2017 que regulamenta a Base Nacional Curricular 
Comum - BNCC e a Lei Nº 8.069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente 
- ECA. 

SEÇÃO IV 
 DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Art. 5 - A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, 

tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 05 (cinco) 
anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade.     

 
Art. 6 - A Educação Infantil, ofertada em Creches/Centros de 

Referência de Educação Infantil - CREI e Escolas da rede pública ou 
privada, considerando a definição de criança como “sujeito histórico e de 
direitos, que interage, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a 
sociedade, produzindo cultura”, tem como objetivo assegurar 06 (seis) 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento, expressos na BNCC,  para 
que elas tenham condições de aprender e se desenvolver sempre tomando 
as interações e brincadeiras como eixos estruturantes e reconhecendo as 
especificidades dos diferentes grupos etários: 

I- Para crianças de até três anos de idade, em Creches/Centro de 
Referência, ou entidades equivalentes;  

II- Para as crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos de idade 
(Pré-Escola), em Creches/ Centro de Referência ou Escolas; 

III- O período de atendimento é diurno, podendo ser jornada 
integral ou parcial, regulado e supervisionado pelos órgãos competentes do 
Sistema Municipal de Ensino de Conde. 

IV- As Instituições de Educação Infantil do Sistema Municipal de 
Ensino de Conde, por meio de ações compartilhadas entre Educação, 
Saúde e Assistência Social, devem garantir o atendimento educacional 
especializado gratuito às crianças com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

 
SEÇÃO V 

DOS OBJETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Art. 7 - O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 
(nove) anos, iniciar-se-á aos 6 (seis) anos de idade e se estende, também, 
a todos os que, na idade própria, não tiveram condições de frequentá-lo e 
terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:  

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como 
meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema 
político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 
sociedade;  

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo 
em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 
atitudes e valores;  

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida 
social.  

 
Art. 8 - As políticas educativas e as ações pedagógicas nas 

escolas de ensino fundamental serão norteadas pelos seguintes princípios:  
I – éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de 

respeito à dignidade da pessoa humana e de compromisso com a promoção 
do bem de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer 
manifestações de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação; 

 II – políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de 
cidadania, de respeito ao bem comum e à preservação do regime 
democrático e dos recursos ambientais; da busca da equidade no acesso à 
educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e outros benefícios; da 
exigência de diversidade de tratamento para assegurar a igualdade de 
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direitos entre os alunos que apresentam diferentes necessidades; da 
redução da pobreza e das desigualdades sociais; 

 
SEÇÃO VI 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS 
 

Art. 9 - As escolas serão organizadas de modo a atender as 
necessidades socioeducacionais e de aprendizagem dos alunos, em prédio 
e salas de aula com mobiliário, equipamentos e material didático-
pedagógico adequados às diferentes faixas etárias atendidas ao nível do 
ensino fundamental e terão a incumbência de:  

I - elaborar e executar seu projeto político-pedagógico e sua 
proposta pedagógica;  

II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e 
financeiros; 

 III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidas; 

 IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada 
docente; 

 V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor 
rendimento;  

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando 
processos de integração da sociedade com a escola; 

 VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, 
se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos 
alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola;  

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz 
competente da Comarca e ao respectivo representante do Ministério 
Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima 
de cinquenta por cento do percentual permitido em lei, quando esgotados 
todos os meios para resolução do caso em questão. 

 § 1º - As escolas funcionarão preferencialmente no período 
diurno, sendo permitido o funcionamento no noturno quando necessário 
para atender a Educação de Jovens e Adultos - EJA.  

§ 2º - O ensino será ministrado na modalidade presencial.  
 
Art. 10 – As escolas serão organizadas de modo a oferecerem, 

no ensino regular, carga horária mínima anual de 800 (oitocentas horas), 
distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho 
escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.  

§ 1º - Considera-se de efetivo trabalho escolar os dias em que 
forem desenvolvidas atividades regulares de aula ou outras programações 
didático-pedagógicas, cívicas, desportivas ou culturais, planejadas pela 
escola e constantes do calendário escolar, envolvendo a presença dos 
professores e dos alunos.  

§ 2º - Para cumprimento da carga horária prevista em lei, o tempo 
de intervalo entre uma aula e outra, assim como o destinado ao recreio, 
poderão ser computados na carga horária diária da classe ou 
proporcionalmente na duração da aula de cada componente curricular. 

TÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 
SESSÃO I 

DA ESTRUTURA FUNCIONAL 
 

Art. 11 - A estrutura funcional das Unidades Educacionais do 
Sistema Municipal é composta, no mínimo, de: 

 Diretoria Escolar 
 Apoio Técnico-Pedagógico; 
 Órgãos Colegiados; 
 Serviços de Apoio ao Estudante. 

 
SEÇÃO II 

DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO 
 

Art. 12 - A Diretoria Escolar é o órgão executivo responsável por 
todas as atividades administrativas e pedagógicas desenvolvidas no âmbito 
da Escola. 

Parágrafo único – A Diretoria Escolar compreende: 
I – Diretor Escolar; 
II -  Vice-Diretor; 

Art. 13 – O cargo de Vice-Diretor será definido pelo porte da 
escola, tanto para a rede pública quanto para a rede privada. 

 
Art. 14 - Exercerão as funções de Diretor Escolar e Vice-Diretor, 

servidores qualificados e habilitados para estas funções na área 
educacional. 

 
Art. 15 - A secretaria é o órgão de apoio administrativo da 

Diretoria Escolar e compreende o conjunto de funções destinadas a 
oferecer suporte operacional a todas as atividades da escola, quer sejam 
de natureza pedagógica ou administrativa.  
 
Parágrafo Único – Os serviços da Secretaria serão executados sob a 
orientação e responsabilidade de 01 (um) secretário, legalmente habilitado, 
investido na função por ato do Poder Executivo, auxiliado por outros 
servidores de acordo com as necessidades das Unidades Escolares. 

 
SEÇÃO III 

DO SERVIÇO TÉCNICO PEDAGÒGICO 
 

Art. 16 - O Apoio Técnico-Pedagógico tem por objetivo garantir a 
unidade do planejamento didático pedagógico e a eficácia de sua execução, 
proporcionando condições para a participação efetiva dos corpos docente 
e discente, unificados em torno dos objetivos da escola. 
 
Parágrafo único - Compõem o Apoio Técnico-Pedagógico: 

I- Serviço de Supervisão Escolar; 
II- Serviço de Educação Inclusiva. 

 
SEÇÃO IV 

DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 
 

Art. 17 – Os Órgãos Colegiados têm como objetivo assessorar a 
Direção Escolar e subsidiá-la em função de ações que visem a melhoria 
das atividades voltadas para o desenvolvimento das potencialidades da 
comunidade escolar. 

Art. 18 – São Órgãos Colegiados: 
I-Conselho Escolar; 
II- Conselho de classe; 

 
SEÇÂO V 

DO SERVIÇO DE APOIO AO ESTUDANTE 
 

Art. 19 – O Serviço de Apoio ao Estudante compreenderá o 
atendimento à carência do aluno na aquisição de material escolar, 
alimentação e assistência médico-odontológica, bem como ações que 
visem o bom desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. 
 

Art. 20 – Compõem o Serviço de Apoio ao Estudante: 
I- Merenda escolar; 
II- Fornecimento de material escolar; 
III- Transporte escolar; 
IV- Biblioteca Escolar ou Sala de Leitura; 
V- Assistência médica e odontológica. 

 
TÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS TITULARES E DOS SERVIÇOS 
 

SEÇÃO I 
DO DIRETOR ESCOLAR 

 
Art. 21 – Ao Diretor Escolar compete: 

Coordenar o processo de planejamento, execução e avaliação das 
atividades da unidade de ensino; 

I- Executar a aplicação de verbas repassadas à escola preparando a 
prestação de contas de acordo com as instruções recebidas; 

II- Cumprir e fazer cumprir a legislação educacional e normatizações em vigor; 
III- Distribuir auxiliares de apoio para o exercício de funções de acordo com as 

necessidades administrativas da escola; 
IV- Representar a Unidade de Ensino na área de jurisdição de sua 

competência; 
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 Estimular a parceria da escola com a comunidade e outras instituições. 
 

SEÇÃO II 
DO VICE-DIRETOR  

 
Art. 22 – Ao Vice-Diretor compete: 

 Assessorar o Diretor Escolar e substituí-lo em suas ausências e 
impedimentos; 

 Responder pela administração dos turnos que lhe forem confiados; 
 Exercer outras funções que lhe forem delegadas pelo Diretor Escolar. 

 
SEÇÃO III 

DO SECRETÁRIO ESCOLAR 
 

Art. 23 – Ao Secretário compete: 
 Organizar e manter atualizados os documentos de alunos, procedendo ao 

registro e à escrituração referentes à vida escolar dos mesmos; 
 Organizar o arquivo escolar, de modo a garantir a preservação de toda a 

documentação da Escola; 
 Proceder a partir do 4º bimestre letivo, ao levantamento de vagas para 

matrícula a serem oferecidas pela Escola; 
 Assinar os Históricos escolares, juntamente com o Diretor Escolar. 

 
SEÇÃO IV 

DO AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

Art. 24 - Ao Agente Administrativo compete exercer as atividades 
de organização de secretaria da escola, tais como: 

 Arquivo de documentos; 
 Controle de matrículas; 
 Vida funcional dos servidores; 
 Frequência de servidores e funcionários; 
 Digitação em geral e outras atividades correlatas ao cargo; 

 
Parágrafo Único -  Poderá exercer a função de Secretário Escolar, com 
autorização temporária, um agente administrativo indicado pela SEMEC 
e/ou Diretor da Unidade de Ensino, que tenha no mínimo o Ensino Médio 
completo, conforme o Parágrafo 6º do Art. 3º da Resolução 004/2019 do 
CMEC. 

TÍTULO IV 
DO APOIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO 

 
SEÇÃO I 

DO SERVIÇO DE SUPERVISÃO ESCOLAR 
 

Art. 25 - O Serviço de Supervisão Escolar tem como objetivo 
orientar, coordenar e avaliar as atividades técnico-pedagógico, tendo em 
vista a integração, o cumprimento dos programas adotados e, de modo 
geral, o processo educativo, utilizando estratégias que oportunizem aos 
professores e aos técnicos, adequado desempenho de suas funções. 

 
Art. 26 – Ao supervisor compete: 
I – Colaborar com a Direção Escolar para o desenvolvimento do 

processo educativo; 
II – Conduzir o planejamento e a elaboração do Plano de curso e 

Planos de aulas, junto aos professores; 
III – Acompanhar o trabalho do professor com os diários de 

classe, registro de aulas, notas e frequência do aluno; 
IV – Encerrar o Ano Letivo no diário de classe após constatar a 

regularidade dos registros feitos pelo professor, datando e assinando o 
referido instrumento; 

V -Verificar as relações interpessoais professor/aluno; 
VI -Garantir que ocorra, com eficácia, a recuperação paralela, a 

intervenção pedagógica, sempre que não ocorrer aprendizagem; 
VII -Acompanhar e garantir suporte para os alunos com 

deficiência ou com defasagem, elaborando junto com o professor, um Plano 
de Desenvolvimento Individual, - PDI – para cada um deles e acompanhar 
os mesmos periodicamente; 

 
TÍTULO V 

DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 
SESSÃO I 

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 

Art.  27 – A Educação Especial é uma modalidade de ensino que 
perpassa todos os níveis, etapas e demais modalidades, sem substituí-los. 
Devendo seguir as normas determinadas pela Legislação vigente. 

 
Art.  28 – Esta modalidade oferece aos alunos com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 
serviços, recursos e estratégias de acessibilidade ao ambiente e aos 
conhecimentos escolares com vistas a atender as especificidades dos 
alunos que constituem seu público alvo e garantir o direito à educação a 
todos. 

 
Art. 29 -  O Atendimento Educacional Especializado – AEE é um 

serviço da Educação Especial que elimina as barreiras para a plena 
participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. 
É realizado, prioritariamente, nas salas de Recursos Multifuncionais da 
própria escola ou em outra de ensino regular, no turno inverso da 
escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns. 

 
Art. 30 – As salas de Recursos Multifuncionais são espaços 

localizados nas escolas de educação básica onde se realiza o Atendimento 
Educacional Especializado. São ambientes dotados de equipamentos, 
mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta deste 
atendimento, objetivando eliminar as barreiras à escolarização e promover 
a participação com autonomia e independência dos alunos na escola. 
Parágrafo Único – Para atuação no AEE, o professor deve ter formação 
inicial que o habilite para o exercício da docência e formação específica 
para a educação especial. 

 
SESSÃO II 

DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 
 

Art.  31 – A Educação do Campo, compreende a Educação 
Básica em todas as suas etapas e destina-se ao atendimento às 
populações rurais em suas mais variadas formas de produção da vida – 
agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, 
assentados e acampados da Reforma Agrária, quilombolas, caiçaras e 
indígenas, conforme Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 

 
Art.  32 – As Unidades de Ensino devem: 
I – Garantir a oferta da educação infantil e ensino fundamental às 

populações do campo, no local onde residem ou em escolas e CREIs o 
mais próximo possível da residência do aluno; 

II – Promover o relacionamento das Unidades de Ensino com 
instituições e movimentos sociais populares, como um espaço de 
investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o 
mundo do trabalho do campo, bem como para o desenvolvimento social, 
economicamente justo e ecologicamente sustentável; 

III – Agrupar as turmas de forma a evitar que crianças da 
Educação Infantil sejam agrupadas com as do Ensino Fundamental; 

IV – Elaborar o Projeto Político Pedagógico da Unidade de 
Ensino, considerando as orientações da Resolução CNE/CEB Nº 01/2002, 
Nº 02/2008 e Item Nº 04 destas Diretrizes. 

 
SESSÃO III 

DA EDUCAÇÃO INDÍGENA 
 

Art.  33– Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais as 
Unidades Escolares que atendem a comunidade indígena devem assegurar 
competências específicas com base nos princípios da coletividade, 
reciprocidade, integralidade, espiritualidade e alteridade indígena, a serem 
desenvolvidas a partir de suas culturas tradicionais reconhecidas no 
currículo e no Projeto Político Pedagógico da Unidade de Ensino. 

 
Art.  34 – As Unidades de Ensino localizadas dentro das 

comunidades indígenas devem: 
I – Garantir no PPP os princípios e objetivos da Educação Escolar 

indígena, de acordo com as diretrizes curriculares instituídas nacional e 
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localmente, bem como as aspirações das comunidades indígenas em 
relação à educação escolar; 

II – Favorecer a inclusão da educação não formal no ambiente 
escolar, transmitida por mestres em saberes ancestrais, como os tocadores 
de instrumentos musicais, contadores de narrativas místicas, pajés, xamãs, 
rezadores, raizeiros, parteiras, organizadores de rituais, conselheiros e 
outras funções próprias e necessárias ao bem viver dos povos  indígenas; 

III – Construir material didático específico para educação 
indígena, valorizando e disseminando os saberes e promovendo o 
protagonismo indígena;  

 
SESSÃO IV 

DA EDUCAÇÃO QUILOMBOLA 
 

Art.  35 – Consiste no fortalecimento da educação básica em 
comunidades remanescentes de quilombo, visando a valorização e a 
afirmação dos valores étnico-raciais nas Unidades de Ensino. 

 
Art.  36 – As Unidades de Ensino localizadas dentro das 

comunidades quilombolas devem: 
I – Implementar  práticas pedagógicas respeitando a diversidade, 

as especificidades e as potencialidades dessas comunidades, garantindo o 
respeito à identidade quilombola; 

II – Elaborar, junto a SEMEC, material didático específico para 
educação quilombola, incorporando a história e a cultura das comunidades 
remanescentes de quilombos ao currículo das escolas, a fim de garantir o 
respeito à identidade cultural, a preservação das tradições e a superação 
de práticas de racismo; 

III – Propiciar condições para que os professores participem de 
formações específicas; 

IV – Favorecer que o currículo, a gestão e as práticas 
pedagógicas contemplem o respeito e a valorização dos conhecimentos 
tradicionais produzidos pelas comunidades; 

 
TÍTULO VI 

DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 
 

SEÇÃO I 
DO CONSELHO ESCOLAR 

 
Art. 37 – O Conselho Escolar é o órgão máximo para tomada de 

decisões realizadas no interior de uma Unidade de Ensino. De caráter 
deliberativo, que tem por finalidade promover a atuação integrada dos 
setores técnicos, pedagógicos e administrativos da Unidade de Ensino e 
sua articulação com a comunidade. 

 
Art. 38 - O Conselho Escolar é formado pela representação de 

todos os segmentos que compõem a comunidade escolar, como: alunos, 
professores, pais ou responsáveis, funcionários, pedagogos, diretores e 
comunidade externa. 
 

Art. 39 – Cada Conselho Escolar tem suas ações respaldadas 
através do seu próprio Estatuto, que normatiza a quantidade de membros, 
formas de convocação para as reuniões ordinárias e extraordinárias, como 
é realizado o processo de renovação dos conselheiros, dentre outros 
assuntos que competem a essa instância, conforme a Legislação vigente. 
 
Parágrafo Único- O Conselho Escolar será constituído por: 

I. Diretor Escolar; 
II. Diretor Adjunto (quando houver); 
III. Um (01) Professor por turno e segmento; 
IV. Um (01) Especialista em Educação; 
V. Um (01) Servidor, que não integre o corpo docente; 

VI. Um (01) Aluno, por turno de funcionamento; 
VII. Um (01) Pai de aluno, por turno de funcionamento. 

§1° - Os membros do Conselho Escolar, exceto o Diretor e o Vice 
- Diretor  serão escolhidos por seus pares. 

§2° - Os membros do Conselho Escolar terão um mandato de dois 
(02) anos, admitida uma recondução por igual período. 
 

Art. 40 – O Conselho Escolar tem as seguintes atribuições: 

I – Garantir a participação efetiva da comunidade na gestão da 
escola; 

II – Exercer a supervisão geral no âmbito do estabelecimento; 
III – Propor medidas visando à eficiência, melhoria e otimização 

do processo de ensino e aprendizagem; 
IV – Sugerir ações tendo em vista a integração escola-

comunidade; 
V – Participar da elaboração, acompanhar e avaliar a execução 

da proposta pedagógica, do regimento escolar e do plano de 
desenvolvimento da escola em consonância com a legislação vigente e 
Diretrizes da Secretaria de Educação Municipal; 

VI – Participar da avaliação dos resultados alcançados no 
processo ensino-aprendizagem e sugerir solução para sua melhoria; 

VII – Auxiliar a Direção na gestão da escola, pronunciando-se 
sobre questões de natureza administrativa, disciplinar e pedagógica que 
lhes sejam submetidas, visando à melhoria dos serviços educacionais 
prestados; 

VIII – Acompanhar o cumprimento do calendário escolar anual; 
IX – Oferecer sugestões a serem incorporadas ao plano anual de 

atividades da escola; 
X – Acompanhar e autorizar a aplicação de todo e qualquer 

recurso financeiro destinado à escola, advindos de repasses 
descentralizados dos órgãos públicos, originários de doações, 
arrecadações ou de outras fontes; 

XI – Examinar e aprovar a programação anual, o relatório e as 
prestações de contas apresentadas pelos gestores financeiros, sugerindo 
alterações, se necessário, e emitir parecer; 

XII – Encaminhar, a quem de direito, as prestações de contas, 
com o respectivo parecer; 

XIII – Fiscalizar as ações e a movimentação financeira dos 
recursos financeiros da Comissão Executora, emitindo pareceres para 
posterior encaminhamento à Secretaria Municipal de Educação; 

XIV – Solicitar à comissão executora sempre que se fizer 
necessário, esclarecimentos e documentos comprobatórios da receita e 
despesa; 

XV – Apontar à comissão executora as irregularidades 
identificadas na aplicação dos recursos financeiros, sugerindo medidas que 
julgar necessárias; 

XVI – Sugerir e apoiar medidas de conservação do imóvel da 
escola, suas instalações, mobiliário e equipamentos; 

XVII – Registrar em livro próprio, suas reuniões, decisões e 
prestações de contas e publicar em local visível, preferencialmente, em 
murais acessíveis; 

XVIII – Divulgar, periódica e sistematicamente, as informações 
referentes ao uso dos recursos financeiros e das atividades realizadas pelo 
Conselho Escolar; 

XIX – Deliberar sobre as penalidades disciplinares a que 
estiverem sujeitos os alunos e servidores, de acordo com o disposto no 
Regimento Escolar; 

XX – Denunciar às autoridades competentes as ações e/ou os 
procedimentos inadequados que lhes cheguem ao conhecimento; 

XXI – Recorrer à Secretaria Municipal de Educação sobre 
questões que não se julgar apto a decidir, e não previstas no Regimento 
Escolar; 

XXII – Elaborar e aprovar o seu próprio Estatuto, em consonância 
com as determinações deste Regimento e demais legislações em vigor; 

XXIII – Exercer outras competências correlatas. 
 

SEÇÃO II 
DO CONSELHO DE CLASSE 

 
Art.  41 - Conselho de classe é uma reunião avaliativa em que 

diversos especialistas envolvidos no processo ensino-aprendizagem 
discutem acerca da aprendizagem dos alunos, o desempenho dos 
docentes, os resultados das estratégias de ensino empregadas, a 
adequação da organização curricular e outros aspectos referentes a esse 
processo, a fim de avaliá-lo coletivamente, mediante diversos pontos de 
vista. 

 
Art. 42 - No Conselho de classe, mais do que decidir se os alunos 

serão aprovados ou não, objetiva-se encontrar os pontos de dificuldade 
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tanto dos alunos quanto da própria Unidade de Ensino na figura de seus 
professores e organização escolar. 
 

Art.  43 - Devem participar do Conselho de classe: 
I – Diretor Escolar; 
II – Supervisores; 
III – Professores; 
IV – Alunos líderes de classe. 
 
Art.  44 - Dentre muitas vantagens, o Conselho de classe:  
I – Viabiliza avaliações mais completas sobre a aprendizagem e 

o desenvolvimento dos alunos; 
II – Facilita a compreensão dos fatos com a exposição de diversos 

pontos de vista; 
III – Permite a avaliação da eficácia dos métodos utilizados; 
IV – Possibilita a análise  do currículo; 
V – Promove a troca de idéias para tomada de decisões rumo a 

melhoria do processo ensino-aprendizagem; 
VI – Favorece a integração entre professores. 

 
Parágrafo Único – É necessário que enquanto os alunos têm seu 
desenvolvimento avaliado, os professores também reflitam sobre a 
necessidade de reformular as práticas educativas a fim de levar sugestões 
para somar às reflexões que serão realizadas durante o Conselho de 
classe. 

§ 1º - As reuniões do Conselho de Classe serão bimestrais. 
§ 2º - Quaisquer decisões referentes à vida escolar do estudante, 

tomadas pelo Conselho de Classe, deverão ser registradas e assinadas em 
Livro de Ata próprio deste Conselho. 

§ 3º - Quando o aluno for submetido ao Conselho de Classe para 
aprovação, deverá obter no mínimo média 5,0 na avaliação do Conselho. 
As discussões e tomadas de decisões devem estar respaldadas em critérios 
qualitativos como: assiduidade, participação nas aulas, disciplina e avanços 
obtidos pelo aluno no decorrer do ano letivo.  

§ 4º - O resultado obtido pelo aluno através do Conselho de 
Classe deverá constar na documentação do mesmo; 

 
SEÇÃO III 

DA BIBLIOTECA 
 

Art. 45 –  Seguindo os Parâmetros da Lei Federal Nº 12.244 de 
20 de maio de 2010, considera-se biblioteca escolar a coleção de livros,  
materiais videográficos e documentos registrados em qualquer suporte 
destinados a  qualquer consulta, pesquisa ou leitura.  

Art. 46– A organização e funcionamento da Biblioteca será 
disciplinada em regimento próprio, elaborado sob a responsabilidade do 
Bibliotecário ou responsável e aprovado pelo Conselho Escolar. 
 

Art. 47- A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 
baixará, diretrizes para a elaboração do Regimento que trata o artigo 
anterior. Entretanto, na ausência do profissional habilitado, a biblioteca será 
submetida às orientações do Regimento Interno das Unidades de Ensino. 
 
Parágrafo Único – Cada Unidade de Ensino deverá manter um acervo de 
livros na biblioteca de, no mínimo, um título para cada aluno matriculado, 
cabendo ao respectivo Sistema de Ensino determinar a ampliação deste 
acervo, conforme sua realidade, bem como divulgar orientações de guarda, 
preservação, organização e funcionamento das bibliotecas escolares. 
 

TÍTULO VII 
DA EQUIPE ESCOLAR 

 
 SEÇÃO I 

DO CORPO DOCENTE 
 

Art. 48 – O Corpo Docente é constituído por todos os professores 
com exercício na Unidade Escolar. 
 

Art. 49 – São atribuições do Corpo Docente: 
I. Participar do planejamento da Escola; 

II. Elaborar com o Supervisor o planejamento e executá-lo com 
referência à regência de classe e atividades afins; 

III. Elaborar e executar atividades de avaliação contínua e 
recuperação dos alunos; 

IV. Executar  e manter  atualizados os registros relativos às suas 
atividades; 

V. Ter um representante no Conselho Escolar; 
VI. Comparecer pontualmente às aulas e às reuniões a que tenha 

sido convocado; 
VII. Participar das reuniões do Conselho de classe; 
VIII. Apresentar no final de cada ano letivo, a sua disponibilidade de 

horário para o ano seguinte, de acordo com o respectivo regime 
de trabalho; 

IX. Atuar nas horas departamentais, conforme as normas exigidas; 
X. Participar dos cursos de capacitação, formações e atualizações 

promovidos pela Secretaria. 
XI. Cumprir os dias letivos e horas/aulas estabelecidos no Calendário 

Escolar e na Matriz Curricular. 
 

Art. 50 – Todas as atividades docentes serão devidamente 
assessoradas pela Direção Escolar e Serviço de Supervisão Escolar, no 
que se refere à metodologia que envolve todo o processo ensino-
aprendizagem. 

SESSÃO II 
DO CORPO DISCENTE 

 
Art. 51 – O Corpo Discente é constituído por todos os alunos 

regularmente matriculados. 
 
Art. 52 – São direitos do aluno: 

I. Ter assegurada as condições necessárias ao 
desenvolvimento de suas potencialidades nas perspectivas social e 
individual; 

II. Ter assegurado o respeito aos direitos da pessoa 
humana e suas liberdades fundamentais; 

III. Ter assegurada as condições de aprendizagem, 
propiciando ampla assistência por parte do professor e acesso aos recursos 
materiais e didáticos da Escola; 

IV. Recorrer dos resultados das avaliações de seu 
desempenho, quando sentir-se prejudicado. 

 
Art. 53 – São deveres do aluno: 

I. Conhecer e cumprir as normas regimentais atendendo 
especialmente, à freqüência às aulas e às demais atividades da Escola; 

II. Ter adequado comportamento social, tratando 
servidores da Escola e colegas com civilidade e respeito; 

III. Não portar material que represente perigo para a saúde, segurança e 
integridade física e moral sua e de outrem; 

IV. Não participar de movimentos de indisciplina; 
V. Zelar pelo patrimônio da Escola, compensando os prejuízos quando 

produzirem danos materiais à Escola e a objetos de propriedade privada; 
VI. Participar de atividades curriculares e extracurriculares. 

 
Art. 54 – À aluna gestante a partir do oitavo mês de gestação e 

durante quatro (04) meses pós-parto e ao aluno impedido de exercer suas 
atividades escolares por determinação médica, deverão ser atribuídos 
exercícios domiciliares como compensação à ausência às aulas de acordo 
com o prescrito na Lei n°6.202, de 17 de abril de 1975, e no Decreto 
n°1.044, de 21 de outubro de 1969, respectivamente. 
 

Art. 55 – As transgressões disciplinares acarretarão advertências 
aos alunos, devendo ser registradas em Livro de Ocorrência e aplicadas 
pela Diretoria Escolar, mediante as normas do Regimento Interno Escolar. 
Havendo mais de três ocorrências registradas, o aluno deverá receber 
penalidades que variam de suspensão e até transferência da Unidade 
Escolar, mediante gravidade dos fatos. 

 
TÍTULO VIII 

DO FUNCIONAMENTO 
 

SESSÃO I 
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DOS DIREITOS E DEVERES DA DIREÇÃO, DO CORPO DOCENTE E 
DOS FUNCIONÁRIOS 

 
Art. 56 - Além dos direitos decorrentes da legislação específica, 

são assegurados à direção, docentes e funcionários o direito: 
 I - à realização humana e profissional; 
 II - ao respeito e condições condignas de trabalho;  
III - de recurso à autoridade superior quando se sentir 

prejudicado.  
 

Art. 57 - Aos diretores, docentes e demais funcionários caberá, 
por outro lado, além do que estiver previsto em legislação: 

 I - assumir integralmente as responsabilidades e deveres 
decorrentes de seus direitos e de suas funções; 

 II - cumprir pontualmente seu horário de trabalho, reuniões e 
período de permanência na escola; 

 III - manter com seus colegas um espírito de colaboração e 
amizade. 
 

 Art. 58 - Aos diretores, docentes e funcionários aplicam-se 
quanto aos direitos e deveres, as disposições contidas na lei do Estatuto do 
Servidor Público do Município, Plano de Cargos e Carreira do Magistério e 
o Regimento Interno das Unidades de Ensino.  
 

Art. 59 – Em caso de descumprimento do dever ou violação do 
direito por parte do servidor, no primeiro momento será feito o registro no 
Livro de Ocorrência próprio, com as respectivas assinaturas, na presença 
de 02 (duas) testemunhas. 
 

Art. 60 – Havendo reincidência do servidor serão aplicadas, 
internamente, as seguintes sanções: 

I – Advertência verbal; 
II – Advertência escrita; 
III – Devolução do servidor à SEMEC, após apreciação e 

deliberação do Conselho Escolar. 
IV – As Unidades de Ensino não poderão, em hipótese alguma, 

modificar: 
a. A modalidade de sanções dispostas neste artigo nos incisos de I 

a III; 
b. As sanções aplicadas ao servidor. 

 
SEÇÃO II 

DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 
Art. 61 – O Planejamento Escolar deverá envolver professores, 

especialistas, diretores, técnicos, a fim de definir o(s) objetivo(s) e meta(s), 
bem como a programação das atividades a serem vivenciadas durante o 
ano letivo pela Unidade de Ensino. 
 

Art. 62 – O Planejamento Escolar deverá servir de base para o 
Planejamento Pedagógico, por definir as diretrizes gerais para o 
desenvolvimento de todas as atividades da Unidade de Ensino. O 
Planejamento Pedagógico deve: 

I. Atender os objetivos gerais da Unidade de Ensino e do Curso e ao(s) 
objetivo(s) específico(s) da(s) disciplina(s); 

II. Auxiliar o professor na elaboração do Plano de Curso e de aula; 
III. Ser dinâmico e atualizado em face da avaliação do trabalho docente e 

discente. 
IV. Ter periodicidade de acordo com a demanda da Unidade de Ensino 

podendo ser semanal, quinzenal ou mensal. 
 

SEÇÃO III 
DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

 
Art. 63 – O Calendário Escolar, definido pela Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura e Esporte, independente do ano civil, terá no mínimo 
200 dias de efetivo trabalho escolar, divididos em 02 (dois) períodos 
semestrais, intercalados pelo recesso escolar e com duração mínima de 
800 horas, excluídas as horas reservadas às avaliações finais e 
Planejamento Educacional.  

 

Art. 64 – Desde que necessário, a Escola poderá elaborar um 
Calendário Especial, submetendo-o a aprovação da Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Esporte. 

 
Art. 65 – São considerados como dias letivos, os destinados às 

aulas regulares e outras atividades previstas no Calendário Escolar, com a 
participação dos corpos docente e discente. 

 
Parágrafo Único - A carga horária de cada disciplina constante 

na Matriz Curricular, aprovada pelo CMEC, deverá ser cumprida 
integralmente, independente de eventuais paralisações. 

 
SEÇÃO IV 

DA MATRÍCULA 
 

Art. 66 – A matrícula far-se-á segundo as normas emanadas da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. 

 
Art. 67 – O responsável legal pelo aluno deverá apresentar, no 

ato da matrícula, a documentação necessária, exigida pela SEMEC, 
seguindo orientações das Diretrizes para o Funcionamento das Unidades 
Escolares da Rede Municipal. 

. 
Art. 68 - Será nula, sem qualquer responsabilidade para a 

Unidade de Ensino, a matrícula que se fizer com documento falso ou 
adulterado; cabendo à Direção comunicar, quando for o caso, à Secretaria 
de Educação, Cultura e Esportes. 

 
Art. 69- Sob hipótese alguma será permitida a matrícula 

condicional na 1ª e 2ª etapas da Educação Básica. Entende-se por 
matrícula condicional: 

 
I – Ausência de documentos pessoais do aluno e do responsável 

legal. 
II – Falta de documentação que comprove Registro de vida 

escolar do aluno, quando for o caso. 
 

SEÇÃO V 
DA TRANSFERÊNCIA 

 
Art. 70 – A transferência do aluno poderá ser efetuada, 

normalmente, nos períodos de férias escolares. 
 

§ 1º - A transferência poderá ser efetuada, durante o ano letivo, 
desde que o aluno ou seu responsável, comprove: 

I – mudança de residência para outra cidade ou local distante da 
escola; 

II – motivo de saúde; 
III – necessidade de mudança do regime ou horário escolar; 
IV – incompatibilidade disciplinar e/ou pedagógica; 
V – motivo de ordem econômica. 

 
Art. 71 – A transferência do aluno será feita pelas disciplinas de 

base do núcleo comum, observando-se a adequação curricular. 
 

Art. 72 - A transferência do aluno deverá ser expedida através de 
um requerimento preenchido pelos pais ou o responsável legal. 
 

Art. 73 - A Escola deverá expedir a transferência do aluno no 
prazo de até 72 (setenta e duas) horas, durante o ano letivo, e até 10 (dez) 
dias durante o período de férias escolares. 
 

Art. 74 - A transferência do aluno procedente de escolas de 
outros países será aceita somente após o deferimento e Equivalência de 
Estudos pelo CMEC, em conformidade com a Resolução Nº 
003/2019/CMEC-Pb. 
 

SEÇÃO VI 
DA ADAPTAÇÃO 
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Art. 75 – O aluno advindo de outra Escola, cujo currículo indique 
ausência de componente curricular em relação ao da Escola de destino, 
está sujeito ao processo de adaptação, conforme a legislação em vigor. 
 

Art. 76 – O processo de adaptação obedecerá à programação 
elaborada pelo professor do componente curricular, sob a orientação da 
Coordenação Pedagógica – SEMEC. 
 

Art. 77 – O número de adaptações permitidas não deve exceder 
de 03 (três) componentes curriculares que formem o currículo no ano que 
deverá se adaptar o aluno. 
 

Art. 78 – A adaptação verificar-se-á nos componentes que o 
aluno não tenha cursado, em ano idêntico ou equivalente. 
 

Art. 79 – Os casos omissos deverão ser encaminhados à 
Inspetoria Técnica de Ensino- ITE para providências cabíveis. 

 
TÍTULO IX 

DA AVALIAÇÃO ESCOLAR 
 

SEÇÃO I 
DOS OBJETIVOS, COMPETÊNCIAS E FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
Art. 80 – A avaliação do aluno será contínua, cumulativa e 

sistemática, e terá por objetivo a verificação da aprendizagem, o 
aproveitamento e desenvolvimento do educando, bem como a apuração do 
rendimento escolar para fins de promoção. 

 
Art. 81 – A apuração da assiduidade constituirá, também, 

componente da avaliação. 
 
Art. 82 – A avaliação do aproveitamento far-se-á pela observação 

constante do aluno pela aplicação de exercícios, provas, entrevistas, 
autoavaliação, trabalhos individuais ou em equipe, em classe e 
domiciliares, e demais formas que se mostrarem aconselháveis e de 
possível aplicação. 

 
Art. 83 – Em todos os processos e métodos aplicados para 

avaliação do aproveitamento, os aspectos qualitativos preponderarão sobre 
os quantitativos. 

 
Art. 84 - Cabe a Equipe Técnica-Pedagógica estabelecer normas 

e diretrizes quanto às técnicas de avaliação, respeitada a liberdade de cada 
professor quanto à aplicação e julgamento. 

 
Art. 85 – Compete ao professor elaborar, aplicar e julgar os 

exercícios, provas, trabalhos e demais instrumentos de avaliação, 
atribuindo-lhes notas e conceitos. 
 
Parágrafo Único – É vedada ao professor a repetição automática de notas 
sob qualquer pretexto ou para qualquer efeito. 
 
Art. 86– A média de cada período letivo será registrada pela Secretaria 
Escolar  na Ficha Individual. 

 
SEÇÃO II 

DA AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Art. 87– A avaliação na Educação Infantil será realizada através 
da observação, acompanhamentos e registros da criança nas diversas 
atividades programadas. 

 
Art. 88 – A avaliação dar-se-à sobretudo, mediante o trabalho de 

reflexão do professor que será consubstanciado na observação e no 
registro das múltiplas capacidades da criança, a fim de serem alcançados 
os objetivos gerais estabelecidos no Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil – RECNEI e na BNCC. 

 

Art. 89– Na avaliação serão utilizados, dentre outros, os 
instrumentos que permitem uma visão global do andamento do processo 
educativo: 

I – Fichas de observação cumulativas; 
II – Registros de acompanhamento referentes ao 

desenvolvimento psicomotor e de relações socias. 
 
Parágrafo Único – Na Educação Infantil o controle de frequência fica a 
cargo da Unidade de Ensino da educação pré-escolar,  exigida a frequência 
mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas letivas, porém sem 
objetivo de promoção. 

 
SEÇÃO III 

DA AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Art. 90 – A avaliação da aprendizagem deverá processar-se com 
base nos objetivos estabelecidos no Projeto Político Pedagógico – PPP da 
Escola, nos Planos de Ensino, bem como nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais estabelecidas para o Ensino Fundamental. 
 

Art. 91 – A avaliação da aprendizagem no Ensino Fundamental 
será feita de forma contínua e cumulativa durante os períodos letivos e 
expressos em notas e conceitos, conforme os Programas executados nas 
Unidades de Ensino, de acordo com o PPP apresentado.  

I – Conceitos para avaliar o 1º e 2º ano do Ensino Fundamental; 
Legenda Conceito Resultado 

 
AM 

Alcançado com 
Mediação 

Indica que a criança depende do 
professor ou de outra criança que 
possua aprendizagem já 
consolidada para realizar 
determinadas atividades ou 
determinada ação. 

A Alcançado Indica que a criança já possui a 
referida aprendizagem como 
desenvolvimento real. 

NA Não Alcançado Indica que a criança ainda não 
consegue realizar uma 
determinada atividade ou ação. 

 
II – Escala de notas (0,0 a 10,0) para expressar os resultados do 

3º ao 9º ano do Ensino Fundamental e os quatro ciclos da EJA; 
III – Conceitos para alunos com deficiência, registrados em 

instrumento próprio. 
Art. 92 - O componente curricular que tiver 02 (duas) aulas 

semanais fará 02 (dois) exercícios por período letivo. 
Art. 93 - Terá 03 (três) exercícios por período letivo, o 

componente curricular com mais de 02 (duas) aulas  semanais. 
 

Art. 94 – Os alunos serão avaliados nas áreas cognitiva, afetiva 
e psicomotora. 
 

Art. 95 – A média aritmética, por componente curricular, em cada 
período letivo, é igual à soma das notas obtidas pelo aluno em todas as 
atividades em que foi avaliado no período. 

 
Art. 96 – Ao final de cada período letivo, a Direção da Escola, 

juntamente com a equipe pedagógica e os professores, procederá às 
análises dos resultados da avaliação da aprendizagem, visando á correção 
de falhas e dos rumos propostos, objetivando a qualidade total do ensino.  
 

Art. 97 – Ao término do ano letivo será aprovado, por componente 
curricular, o aluno que obtiver média 7,0 (sete) com resultado do cálculo da 
média aritmética dos períodos letivos e que tenha frequência total mínima 
de 75% (setenta e cinco por cento) no total das horas letivas.  
 
Parágrafo Único - O aluno que não for aprovado, conforme o disposto 
neste artigo será submetido a estudos de recuperação e uma prova final. 
 

Art. 98 – Na média obtida pela Síntese dos Períodos Letivos, a 
primeira casa decimal será sempre arredondada para mais, quando a 
segunda casa decimal for igual ou superior a cinco e se a segunda casa 
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decimal for inferior a cinco, esta será desprezada, sendo mantida a primeira 
casa decimal. 

TÍTULO X 
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 

 
Art.  99 – A Educação de Jovens e Adultos -EJA se constitui em 

modalidade específica da Educação Básica e visa prover a escolarização 
ou a continuidade de estudos àqueles (as) que não puderam  ter acesso ao 
Ensino Fundamental na idade própria, conforme estabelecido na Lei 
Federal 9394/96 LDBEN,  Conselho Municipal de Educação - CMEC e suas 
respectivas  resoluções e as orientações próprias do Sistema de Ensino. 

   

  Art. 100 – O Sistema Municipal de Ensino deverá assegurar 
gratuitamente, aos (às) Jovens e aos Adultos que não puderam efetuar 
os estudos na idade regular na modalidade EJA, consideradas as 
características dos (as) estudantes, suas peculiaridades, seus interesses, 
condições de vida e de trabalho, mediante cursos. 

 

Art. 101 - A oferta do Ensino Fundamental na EJA, conforme o 
Decreto de criação de estabelecimento municipal, Resolução de 
autorização/reconhecimento, confere a devida autorização para o 
funcionamento dos cursos, que 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 do Conselho  
Municipal de Educação - CMEC. 

Art. 102 - A oferta da EJA pelas escolas está condicionada à 
presença ou à inclusão dessa modalidade de ensino nos respectivos 
Regimentos Escolares e PPP autorizados pelo CMEC-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- 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 

 
III- 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. 103 -  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, bem como nas Resoluções aprovadas pelo CMEC. 

 

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

Art. 104 - É obrigatória a frequência mínima de 75% do total de 
dias e horas letivas, para que o aluno possa avançar em sua 
escolaridade. 

 Art. 105 -  A escola deverá adotar medidas capazes de 
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. 

Art. 106 – Nos casos de infrequência dos alunos, as escolas  
devem incluir nos seus Regimentos, normas sobre a compensação de 
ausências, conforme estabelece a Resolução nº 003/2019 do CMEC. 

 
TITULO XI 

DA RECUPERAÇÃO 
 

SESSÃO I 
DOS ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO 

 

Art. 107 – A recuperação é um processo inerente ao 
desenvolvimento da aprendizagem, que visa corrigir as deficiências nela 
evidenciadas. 

 
Art. 108 – A Unidade de Ensino proporcionará estudos de 

recuperação, em qualquer das disciplinas, ao aluno que apresenta 
aproveitamento insuficiente no processo de aprendizagem. 

 
Art. 109 – Os estudos de recuperação, de caráter contínuo, 

desenvolver-se-ão ao longo do ano letivo, no decorrer de cada bimestre, 
como parte integrante das atividades normais da Unidade de Ensino. 
 

Art. 110 – O planejamento dos estudos de recuperação constituir-
se-á parte integrante da programação das atividades regulares da Unidade 
de Ensino, com ênfase especial após cada avaliação do rendimento 
escolar. 

§ 1º - Do planejamento de que trata este artigo constarão os 
objetivos específicos, metodologia e estratégias a serem adotadas nos 
estudos de recuperação. 

§ 2º - Após  cada verificação do Rendimento Escolar, aos alunos 
que apresentarem notas abaixo de 7,0 (sete), serão oferecidos estudos de 
recuperação seguidos de nova verificação de aprendizagem. 

§ 3º - Os estudos de recuperação de que trata o caput deste artigo 
realizar-se-ão sob forma de atividade individual, orientação e 
acompanhamento de estudos, mediante contatos individualizados ou em 
pequenos grupos, através de tarefas, pesquisas ou outras atividades 
adequadas. 
 

Art. 111 – Às avaliações dos estudos de recuperação serão 
atribuídas notas para efeito de cálculo da média do período letivo, não 
sendo permitida atração de média entre a nota regular do período e a nota 
dos estudos de recuperação. 
 

Art. 112 – Submeter-se-á aos estudos de recuperação o aluno 
que após cada exercício de avaliação, apresentar resultados inferiores à 
nota mínima estabelecida no Regimento para aprovação. 
Parágrafo Único – Caso a nota obtida pelo aluno que se submeteu à nova 
verificação da aprendizagem, após estudos de recuperação, for inferior à 
nota obtida anteriormente, prevalecerá a nota já existente. 
 

SEÇÃO II 
DOS ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO FINAL 

 
Art. 113 – Submeter-se-ão a estudos de recuperação final, os 

alunos cuja média aritmética dos períodos letivos for inferior a 7,0 (sete), 
tendo obtida frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) no total 
das horas letivas. 
 
Parágrafo Único – Para cálculo da média aritmética anual, soma-se às 
médias obtidas em cada um dos períodos letivos e divide-se o valor obtido 
pela quantidade de período letivo. 
 

Art. 114 – O aluno submetido a estudos de recuperação final será 
aprovado na disciplina, se obtiver, como nota, a média mínima de 5,0 
(cinco) resultante do cálculo de uma média ponderada. 
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Parágrafo Único – Para cálculo da média ponderada de que trata este 
artigo será atribuído peso 6 (seis) à média dos 4 (quatro) períodos letivos, 
peso 4 (quatro) à nota dos estudos de recuperação e , estes produtos, 
depois de somados, serão divididos por 10 (dez), conforme a fórmula a 
seguir: 

MPA =
       

 , onde  

 
MPA = Média Ponderada Anual; 
MQP = Média dos quatro Períodos;   
NER = Nota dos estudos de Recuperação. 
 

SEÇÃO III 
DOS CERTIFICADOS E DIPLOMAS 

 
Art. 115 – Ao aluno aprovado no ano final do Ensino 

Fundamental, será expedido certificado de conclusão. 
 

TÍTULO XII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art.  116 – As Unidades de Ensino da Rede Municipal deverão 

adotar semestralmente o recesso escolar,  conforme calendário, com 
exceção das CREIs, que apenas os professores entram em recesso. 
 

Art. 117 – Os documentos de processos de verificação do 
rendimento escolar poderão ser incinerados, considerando: 

I – para as provas ou exercícios de avaliação após a constatação 
de sua transcrição em local próprio; 

II – para os Diários de Classe, o prazo de 10 (dez) anos após o 
seu encerramento. 
 
Parágrafo Único – A Unidade de Ensino, após ter recebido a deliberação 
do Conselho Escolar, deverá solicitar a SEMEC a autorização para incinerar 
os documentos constantes nos incisos deste artigo. As informações dos 
Diários de Classe deverão ser transcritas para o Livro de Incineração, e o  
processo deverá ser acompanhado pela ITE, o Diretor e 03(três) 
Representantes do Conselho Escolar. Deverá ser lavrada Ata 
circunstanciada do fato, registrada e assinada pelos presentes no Livro de 
Ata do Conselho Escolar.  
 

Art. 118 – A fim de assegurar o alcance de seus objetivos e 
possibilitar a definição de outros para o ano subsequente, a Unidade de 
Ensino  deverá promover ao término de cada semestre letivo, a avaliação 
das atividades desenvolvidas pelo Estabelecimento, envolvendo para tanto 
os serviços em funcionamento na Unidade, sob a coordenação do Diretor 
escolar e segundo as normas existentes para esse fim. 
 

Art. 119 - As questões de rotina de natureza administrativa e/ou 
pedagógica serão resolvidas pelo Diretor Escolar, ouvidos os setores 
competentes da Secretaria da Educação, Cultura e Esporte, nos casos que 
assim o exigirem. 
 

 Art. 120 – Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos, 
salvo quando se tratar de competência exclusiva do Conselho Municipal de 
Educação, pelo Titular da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e 
Esporte. 
 

Art. 121 – Incorporar-se-ão a este Regimento, automaticamente, 
e alterarão suas disposições quando com elas conflitarem, as leis, 
instruções e normas de ensino, emanados de órgãos competentes. 
 

Art. 122 – Este documento será a referência para a elaboração 
dos Regimentos Internos das Unidades de Ensino do Sistema Municipal de 
Ensino de Conde, que farão as adaptações necessárias, de acordo com a 
comunidade que será atendida. 
 
Parágrafo Único: As adaptações a que se referem este artigo, deverão ser 
aprovadas pelo CMEC -PB. 

 

Art. 123 – O Regimento Escolar do Município de Conde foi 
instituído pela Resolução Nº 208/00 CEE/PB. Considerando as atribuições 
do Sistema Municipal de Ensino, através do CMEC, foi elaborado o 
Regimento Escolar em substituição ao documento supracitado.  

 
Art. 124 – Este Regimento, aprovado pelo Conselho Municipal de 

Educação, entra em vigor após a publicação da respectiva Resolução. 
Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Educação de Conde, 28 de 
agosto de 2019. 

 

 
 

 
I – JUSTIFICATIVA 
 

O Regimento Escolar em vigor no Município de Conde-Pb, até a 
presente data, foi elaborado e aprovado pelo Conselho Estadual de 
Educação da Paraíba através da Resolução Nº 208/00 CEE.  

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

Considerando que o Município tem Sistema Municipal de Ensino 
próprio, instituído através da Lei Nº 255/01, composto, dentre outros órgãos, 
pelo Conselho Municipal de Educação - CMEC, responsável por normatizar 
o funcionamento das Unidades de Ensino do Município, a Secretaria 
Municipal de Educação - SEMEC encaminhou a este Egrégio Conselho 
para apreciação e aprovação, o Regimento Escolar.  

Após discussões feitas pela Câmara de Projetos Especiais, 
Legislação e Normas - CPLN,  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 Conselho, que tratam sobre 
as normas para a Educação Básica no âmbito do Sistema Municipal de 
Ensino de Conde, sobre a necessidade de aprovar um documento 
norteador para auxiliar as Unidades de Ensino do Município de Conde, a 
construírem seu próprio Regimento Interno. 

O Regimento Escolar é o documento legal do Sistema Municipal de 
Ensino que define as estruturas pedagógicas, administrativas e 
disciplinares das Unidades de Ensino de Conde, tanto da rede pública como 
da rede privada. 
               
II – FUNDAMENTAÇÃO 
 

O Regimento Escolar, documento norteador, é um conjunto de 
regras que define a organização administrativa, didática, pedagógica, 
disciplinar da instituição, estabelecendo normas que deverão ser seguidas, 
como, por exemplo, os direitos e deveres de todos que convivem no 
ambiente. A proposta, anexada a este Parecer, está embasada na 
legislação educacional vigente, entre as quais podemos citar: 

 
 Na Lei Nº 10.172/2001, que aprovou o Plano Nacional de 
Educação; 
 Na Lei Federal nº 9.394/1996, de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB, especialmente o artigo 11, inciso III; 
 Na Lei de Sistema do Município de Conde; 

Interessado:    Secretaria Municipal 
de Educação (SEMEC) 

 Ofício: Nº 920/2019 

Assunto:  Aprova o Regimento Escolar do Sistema Municipal de Ensino 
de Conde.  

Relatora:   Maria das Neves de Araújo Pereira 

Câmara de Projetos Especiais, 
Legislação e Normas - CPLN 

Parecer CME Nº 007/19 

Aprovado em: 28/08/2019 
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 Nas Resoluções emanadas pelo CMEC, que estabelecem 
normas para a Educação Básica no âmbito do Sistema Municipal de 
Ensino de Conde/Pb. 

 
A análise do documento foi realizada com foco nos Títulos do 

Regimento: Título I – Da Caracterização; Título II – Da  Organização 
Administração; Título III – Das Atribuições dos Titulares e dos Serviços; 
Título IV – Do Apoio Técnico-Pedagógico; Título V – Do Serviço de 
Educação Inclusiva; Título VI – Dos Órgãos Colegiados; Título VII – Da 
Equipe Escolar; Título VIII – Do Funcionamento; Título IX – Da Avaliação; 
Título X – Da Educação de Jovens e Adultos; Título XI – Da Recuperação; 
Título XII – Das Disposições Gerais e Transitórias.   
           

Por fim, com base na estrutura do documento, se faz necessário 
a aplicabilidade deste nas Unidades de Ensino do Município, como meio de 
garantir os direitos e deveres da comunidade escolar propiciando uma 
harmonia no processo de ensino-aprendizagem.  
 
III – PARECER E VOTO DA RELATORA 
 
  Face ao exposto, sou favorável a aprovação do Regimento 
Escolar  lembrando que as Unidades de Ensino que compõem o Sistema 
Municipal de Ensino de Conde  deverão adequar seu Regimento Interno à 
luz da presente Proposta.           .  

 
Conde, 28 de agosto 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 28 de agosto de 2019.  
 
Conselheira Ana Paula de Azevedo Brito– Presidente 
Conselheira Maria das Neves de Araújo Pereira – Relatora 
Conselheira Noemi Azevedo da Silva - Conselheira 
Conselheira Ana Lúcia Rodrigues do Nascimento  - Conselheira 

 
V- DELIBERAÇÃO DO COLEGIADO  
  

O plenário deste Conselho APROVA a proposta de Resolução  
do Regimento Escolar para as Unidades de Ensino que compõem o 
Sistema Municipal de Ensino de Conde/Pb .           . 
 

Sala de Reuniões do CME/ Conde-Pb, 28 de agosto de 2019. 
 

 
                   

 
 
 
      
PORTARIA Nº 017/2019/IPAM             Conde, 10 de setembro de 2019. 
 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DO MUNÍCIPIO DE CONDE-IPAM, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei 332/2004, combinado com o art. 3º, inciso I 
e VI da Resolução 002/2019/CMP e em conformidade com o processo 
Administrativo 037/2018/IPAM 
 

RESOLVE: 
 

RETIFICAR a Portaria 009/2004, de 25/11/2004, passando a 
menor Anailsa Duarte da Silva Soares, CPF 071.295.474-05, a perceber 
o equivalente a 50%Cinquenta por cento), do valor do Benefício 
Previdenciário Temporário concedido em função do falecimento do servidor 
Antônio Flávio da Silva Soares mat. 1.127.  

 
CONCEDER   a Adeilsa Duarte dos Passos Silva, CPF 

019.819.834-57, Pensão Vitalícia, percebendo atualmente o equivalente a 
50%Cinquenta por cento), do valor do Benefício Previdenciário, concedido 
em função do falecimento do servidor Antônio Flávio da Silva Soares mat. 
1.127, com base no art. 40, §7º, II, da CF/1988, combinado com o art. 35, 
II, da Lei Municipal nº 332/2004 
 

Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos 
financeiros a partir de 01/09/2019. 

 
 

NÓRIO DE CARVALHO GUERRA 
Presidente  

 
PORTARIA N 028/2019/IPAM       Conde – PB 05 de Setembro de 2019. 

 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONDE - IPAM, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei 332/2004, combinado com o art. 3º, incisos 
VI da Resolução 001/2017/CMP, e em conformidade com o processo 
Administrativo 002/2019-IPAM,  
 

RESOLVE: 
 

CONCEDER Aposentadoria por Idade e tempo de Contribuição, 
a MIRIAN DE FÁTIMA RIBEIRO portadora do CPF nº 338.057.924-68, 
matrícula 00157, ocupante do Cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, com 
proventos integrais e paridade, no âmbito do RPPS de Conde, com base no 
art. 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº41/2003, 
Combinado com o art. 45, incisos I, II, III, IV, da lei Municipal nº 332/2004. 
   

Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos 
financeiros a partir de 01/09/2019. 

 
 

NÓRIO DE CARVALHO GUERRA 
Presidente  

 
PORTARIA Nº 030/2019/IPAM            Conde, 10 de setembro de 2019. 
 
 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DO MUNÍCIPIO DE CONDE-IPAM, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei 332/2004, combinado com o art. 3º, incisos 
I e VI da Resolução 002/2019/CMP e em conformidade com o processo 
Administrativo 029/2019-IPAM,  
 

RESOLVE: 
 

AVERBAR o Tempo Contribuição ao Regime Geral de 
Previdência, de 4925(Quatro mil, Novecentos e Vinte Cincos dias), 
correspondente a 13 anos, 06 meses e 0 dias, à Servidora do Município de 
Conde-PB, TANIA MARIA CRISTINA SANTOS, matrícula 1846, CPF 
028.575.654-02, para efeito de contagem recíproca, conforme Certidão de 
Tempo de Contribuição, protocolo nº13001050.1.00110/19-2, emitida em 
22/08/2019, pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS.   
 

 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 

NÓRIO DE CARVALHO GUERRA 
Presidente  

 
 
 
 

I P A M 
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PORTARIA Nº 031/2019/IPAM            Conde, 10 de setembro de 2019. 
 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DO MUNÍCIPIO DE CONDE-IPAM, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei 332/2004, combinado com o art. 3º, incisos 
I e VI da Resolução 002/2019/CMP e em conformidade com o processo 
Administrativo 030/2019-IPAM,  
 

RESOLVE: 
 
AVERBAR o Tempo Contribuição ao Regime Geral de 

Previdência, de 6.087 (Seis Mil e Oitenta e Sete Dias), correspondente a 16 
anos, 08 meses e 01 dia, relativo aos vínculos: Empregador Casa Anglo 
Brasileira S/A, Período de Contribuição 03/02/1975 a 16/08/1976, e, 
Companhia Brasileira de Distribuição, Período de 13/10/1976 a 29/11/1991, 
ao Servidor do Município de Conde-PB, MAURO BARRETO DA SILVA, 
matrícula 1523, CPF 874.027.268-00, para efeito de contagem recíproca, 
conforme Certidão de Tempo de Contribuição, protocolo 
nº13001070.1.00003/18-3, emitida em 08/01/2018, pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social-INSS.   
 

 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 

NÓRIO DE CARVALHO GUERRA 
Presidente  

 
 
 


