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DECRETO 0202/2019                       CONDE, 07 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 

REGULAMENTA A CONCESSÃO DA 
PREMIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO 
DOS ALUNOS, PROFESSORES, 
ESCOLAS E CENTROS DE 
REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO 
INFANTIL ESTABELECIDOS PELO 
PRÊMIO EDUCA CONDE 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONDE, Estado da Paraíba, no 
uso das suas atribuições legais constantes do Art. 60, inciso I da Lei 
Orgânica do Município e o art. 12 da Lei 1.035/2019. 
 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação dos 
requisitos básicos (critérios, metas e pontuação mínima), exigências legais 
e Comissão de Avaliação, para o recebimento do Prêmio Educa Conde, 
Edição 2019; 
 

CONSIDERANDO contribuir para a elevação dos níveis de 
aprendizagem dos alunos e de eficiência das gestões escolares da Rede 
Municipal de Ensino do Município de Conde-PB, por meio do alcance ou 
superação das metas anuais definidas pela SEMEC, além do 
preenchimento de critérios a serem definidos para cada unidade de ensino; 
 

CONSIDERANDO a educação no Brasil, segundo determina a 
Constituição federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é 
de responsabilidade do Governo Federal, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, que devem gerir e organizar seus respectivos sistemas 
de ensino; 
 

CONSIDERANDO que, de acordo com os dados estabelecidos e 
divulgados pelo Ministério da Educação, o Município de Conde-PB ainda 
apresenta um grande déficit de aprendizagem, o que se caracteriza 
numericamente pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
Municipal, onde, atualmente, nosso Município encontra-se nas seguintes 
posições: 155ª posição, nos anos iniciais, e, 204ª posição, nos anos finais, 
levando em consideração os 223 municípios; 
 

CONSIDERANDO que a Premiação, ora estabelecida pela Lei 
Municipal nº 1.035/2019, visa enaltecer e reconhecer o bom desempenho 
dos alunos, bem como o mérito dos professores, gestores, suportes 
pedagógicos e demais profissionais da rede pública municipal de ensino, 
pela contribuição dada para a melhoria da qualidade na educação básica 
municipal, a partir do desenvolvimento de projetos pedagógicos e de gestão 
escolar bem-sucedidos, criativos e inovadores; 
 

CONSIDERANDO a importância da promoção dos estudos e 
pesquisas entre os docentes e a troca de informações/experiências sobre 
o conhecimento de práticas pedagógicas inovadoras,  

D E C R E T A:  

 

Art. 1º - O Prêmio Educa Conde é baseado na valorização do 
desempenho da aprendizagem do(a) aluno(a), na atuação do(a) docente 
em sala de aula, na boa condução da Gestão Escolar, na Formação 
Continuada dos Profissionais da Educação e no Desenvolvimento de 
Projetos Interdisciplinares, com a finalidade de avaliar o grau de 
desenvolvimento de competências e habilidades dos(as) alunos(as) e 
dos(as) Trabalhadores(as) da Educação que atuam nas Escolas Municipais 
e nos Centros de Referência em Educação Infantil, no ano letivo de 2019, 
fornecendo referenciais importantes que orientem os procedimentos 
necessários para a efetiva operacionalização do processo educativo pela 
rede municipal de ensino.  
 

Art. 2º - Para fins de seleção dos(as) alunos(as), professores(as) 
e Unidades de Educação (Escolas Municipais e Centros de Referência em 
Educação Infantil), a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 
de Conde editará, publicará e se encarregará de publicizar amplamente 
aos(às) interessados(as) os Editais específicos para cada categoria de 
premiação, a saber: 

I – Edital do Prêmio Educa Conde - Categoria Aluno(a) Destaque; 
II – Edital do Prêmio Educa Conde - Categoria Professor(a) 

Destaque; 
III – Edital do Prêmio Educa Conde - Categoria Gestão de 

Unidade Educacional Destaque. 
 

Art. 3º - O período de inscrição no Prêmio Educa Conde, 
independente da categoria, será, impreterivelmente, no período de 11 a 27 
de novembro de 2019, das seguintes formas: 

I – Para o Prêmio Educa Conde - Categoria Aluno(a) Destaque, a 
inscrição deverá ser feita na própria Escola na qual o(a) aluno(a) encontra-
se matriculado(a); 

II – Edital do Prêmio Educa Conde - Categoria Professor(a) 
Destaque, a inscrição deverá ser feita na própria Escola na qual o(a) 
professor(a) encontra-se lotado(a); 

III – Edital do Prêmio Educa Conde - Categoria Gestão de 
Unidade Educacional Destaque, a inscrição deverá ser feita na sede da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes; 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Será de inteira e exclusiva responsabilidade do(a) 
Gestor(a) Escolar encaminhar, até as 14 (quatorze) horas, do dia 28 de 
novembro, à Secretaria Municipal de Educação, todas as documentações 
referentes às inscrições das Categorias Aluno(a) Destaque e Professor(a) 
Destaque, sob pena de desclassificação da Unidade Educacional, caso não 
ocorra dentro do prazo estabelecido.  
 

Art. 4º - Para concorrer ao Prêmio Educa Conde - Categoria 
Gestão de Unidade Educacional Destaque, a Unidade Educacional deverá 
atingir, no mínimo, 70% dos itens que serão avaliados, a saber: 

I - Plano de ação da unidade escolar; 
II - Relatório de execução das Ações Administrativa e 

Pedagógica; 
III - Questionário de Gestão Administrativo e Pedagógica; 
IV - Autoavaliação de gestores(as), supervisores(as), 

professores(as) e demais trabalhadores(as) da educação; 
V - Meta de projeção da aprovação igual ou inferior a 90% nos 

anos iniciais e finais, educação de Jovens e Adultos e Educação Infantil 
(monitoramento dos diários de classe); 

VI - Índice de frequência da equipe escolar (Copias do boletim de 
frequência); 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

GABINETE  DA  PREFEITA 
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VII - Resultados das avaliações interna e externas dos(as) 
alunos(as); 

VIII - Avaliação da gestão escolar; 
IX - Avaliação da Supervisão escolar. 
 
Art.  5º - Para concorrer ao Prêmio Educa Conde - Categoria 

Professor(a) Destaque, o(a) docente deverá atingir, no mínimo, 70% dos 
itens que serão avaliados, a saber: 

I - Análise do Projeto a ser inscrito; 
II - Objetivos explícitos e correlação com os conteúdos 

curriculares desenvolvidos; 
III - Práticas planejadas pertinentes para o alcance dos objetivos; 
IV - Garantia da efetiva participação de todos os estudantes 

(frequência escolar); 
V - Avaliação dos resultados identificando evidências na 

aprendizagem dos estudantes; 
VI - Metodologia criativa na realização da prática pedagógica, na 

abordagem dos conteúdos e da avaliação; 
VII - Identificar características de replicabilidade das práticas 

pedagógicas nas escolas da rede municipal. 
 

Art. 6º - São requisitos fundamentais para inscrição ao Prêmio 
Educa Conde - Categoria Professor(a) Destaque: 

I - Ser docente da Rede Municipal, atuando em sala de aula; 
II - Não dispor, em seu histórico funcional, de nenhuma 

penalidade funcional no período de 03 (três) anos anteriores à data da 
inscrição. 

III – Se inscrever em apenas 01 (um) vínculo, caso o(a) docente 
possua mais que uma matrícula. 
 

Art. 7º - Serão desclassificados do Prêmio Educa Conde - 
Categoria Professor(a) Destaque os docentes que: 

I - Se afastarem da regência a qualquer título, durante todo o ano 
letivo de 2019, por prazo superior a 15 (quinze) dias (ininterruptos ou 
intercalados), os quais terão sua inscrição correspondente anulada; 

II - Terem recebido advertência ou sanções funcionais durante o 
ano letivo de 2019. 
 

Art. 8º - Para concorrer ao Prêmio Educa Conde - Categoria 
Aluno(a) Destaque, o(a) discente deverá possuir, no ato da inscrição, no 
mínimo, média escolar 7,0 (sete), bem como atender a, pelo menos, 70% 
dos itens avaliativos, a saber: 

I - Desempenho escolar comprovando aproveitamento; 
II - Participação em atividades promovidas pela escola, com 

frequência mínima de 90%, nas aulas; 
III - No caso de alunos do 2°,5° e 6° anos que eles seja fluentes 

na leitura, ou seja, que saibam ler e escrever de forma correta; 
IV - No caso de alunos do 9° ano eles terão que esta no Nível A 

das avaliações internas de Português e Matemática, ou seja, acertar acima 
de 8 descritores nas avaliações. 
 

Art. 9º - Com a finalidade de avaliar e selecionar os 26 (vinte e 
seis) alunos(as), os 40 (quarenta) professores(as), as 03 (três) Escolas 
Municipais e 01 (um) Centro de Referência em Educação Infantil, da rede 
municipal de educação de Conde, para fins de concessão do Prêmio Educa 
Conde, fica instituída a Comissão Permanente de Avaliação, para o ano 
letivo de 2019, com a seguinte composição: 

I - Eliane Rafael de Oliveira (titular) e Cledna Patricio Alves Vieira 
(suplente), representando a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Esportes; 

II - Maria Genilva Santos de Souza (titular) e Antonia Lacerda 
Dias (suplente), representando a Coordenação da Educação Infantil; 

III - Djanice Marinho de Oliveira (titular) e Maria Saturnino de 
Figueiredo Gomes (suplente), representando a Coordenação do Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais; 

IV - Tereza Gerônimo Florêncio (titular) e Ronaldo Leão Soares 
(suplente), representando a Coordenação do Ensino Fundamental - Anos 
Finais;  

V - Maria Auxiliadora Costa (titular) e Maria Betânia do Egito 
Costa (suplente), representando a Coordenação da Educação de Jovens e 
Adultos; 

VI - Erickson Finizola Martins Ramalho (titular) e Josenilda 
Ferreira da Silva Alencar (suplente), indicado pelo Sindicato dos Servidores 
do Município de Conde - SINDSCONDE; 

VII - Ana Paula de Azevedo Brito (titular) e Ana Lucia Rodrigues 
do Nascimento (suplente), indicado pelo Conselho Municipal de Educação 
de Conde. 
 

Art. 10 - A organização do trabalho da Comissão Permanente de 
Avaliação, para o ano letivo de 2019, dar-se-á em atendimento às seguintes 
fases: 

I - Inscrições na Unidade Escolar (no caso dos(as) 
professores(as) e alunos(as)) ou na Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Esportes (no caso das Unidades Educacionais); 

II - Encaminhamento à Secretaria Municipal de Educação das 
respectivas documentações referentes às inscrições; 

III - Divulgação dos(as) inscritos(as); 
IV - Divulgação pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Esportes dos projetos deferidos; 
V - Análise dos projetos, pela Comissão Permanente de 

Avaliação; 
VI - Divulgação dos resultados pela Comissão Permanente de 

Avaliação; 
VII - Premiação. 
§ 1º - As datas correspondentes a cada fase estão detalhadas no 

Anexo I do presente Decreto. 
§ 2º - A inscrição corresponderá à aceitação, pelo(a) participante, 

das disposições do presente Decreto, Anexos e Editais. 
 

Art. 11 – Caberá a Comissão Permanente de Avaliação: 
I - Pontuar todos(as) os(as) participantes das 03 (três) categorias 

enumeradas no Artigo 2º deste Decreto, avaliando e atribuindo notas aos 
critérios estabelecidos. 

II - Elaborar relatórios de avaliação dos trabalhos apresentados 
pelos(as) docentes, que contemplem os critérios deste Decreto, bem como 
em ordem decrescente de pontuação dentro das respectivas categorias do 
Prêmio Educa Conde. 
 

Art. 12 - Será de responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Esportes: 

I - Divulgar o Prêmio “EDUCA CONDE", bem como os seus 
resultados no Diário Oficial do Município; 

II - Coordenar as atividades relativas à entrega dos prêmios, 
condecorações e organização do evento final. 

 
Art. 13 - A solenidade de entrega dos prêmios será feita em 

sessão pública, com a presença de todos os docentes regularmente 
classificados, na Câmara Municipal de Conde, em data a ser publicada e 
publicizada em Diário Oficial. 

 
Art. 14 - Os casos omissos deste Decreto serão resolvidos pela 

Secretária Municipal da Educação, Cultura e Esportes. 
 
Art. 15 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

 
 

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita  

 
ANEXO I 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

Etapa Data 
Inscrições na Unidade Escolar (no caso 
dos(as) professores(as) e alunos(as)) ou 
na Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Esportes (no caso das 
Unidades Educacionais) 

11 a 27 de novembro de 
2019 

Encaminhamento à Secretaria Municipal 
de Educação das respectivas 
documentações referentes às inscrições 

28 de novembro de 2019 
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Divulgação dos(as) inscritos(as) 02 de dezembro 
Divulgação pela Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Esportes dos 
projetos deferidos 

05 de dezembro 

Análise dos projetos, pela Comissão 
Permanente de Avaliação 

06 a 13 de dezembro 

Divulgação dos resultados pela 
Comissão Permanente de Avaliação 

17 de dezembro 

Premiação Janeiro de 2020 (em data a 
ser definida e publicada em 

Diário Oficial) 
  
 

EXTRATO DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES 
 
Processo n.º 4899/2019; Protocolo de intenções; Partes: Município de 
Conde e CLIP – Condomínio Logístico e Industrial da Paraíba; Objeto: 
estabelecer as condições e orientar a instrumentalização necessária à 
pactuação, visando a concessão de mútuos incentivos ao desenvolvimento 
industrial, social, econômico e estímulos fiscais para ampliação da 
capacidade de produção industrial do Município; Prazo da Empresa até o 
dia 13/12/2019 para fornecer o material solicitado; Prazo do Município para 
lançamento do imposto até o dia 15/12/2019; Justificativa: o protocolo de 
intenções foi firmado em atenção ao §2º do art. 65 da Lei Municipal n.º 
967/2017 como requisito para a concessão de beneficio fiscal de redução 
de base de cálculo de IPTU. Parecer Jurídico favorável (PGM). 

 
  
 

      
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 
  

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Contratação do Repentista Felipe Pereira, Felipe Pereira 
Vasques 07976934406, para realização de show artístico no aniversário 56 
anos de emancipação política da Cidade de Conde. Evento que acontecerá 
no dia 17 de novembro de 2019, e será realizado na Praça Pedro Alves, 
Centro de Conde. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00024/2019. DOTAÇÃO: Reserva Orçamentária n° 01066/2019 no valor 
R$ 11.000,00 (onze mil reais), na seguinte dotação orçamentária: Orgão: 
21300 - Secretaria Municipal de Turismo; Função: 23 - Comércio e Serviço; 
Subfunção: 695 - Turismo Geral; Programa: 0020 - Cidade Unida por um 
Turismo Sustentável; Ação: 2026 - Realização de Eventos no Município; 
Nat. da Despesa: 3390390000 - Outros Serv de Terc Pessoa Jurídica; 
Fonte: 001 - Recursos Ordinários.. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Conde e: CT Nº 00299/2019 - 28.10.19 - FELIPE PEREIRA VASQUES 
07976934406 - R$ 11.000,00. 

LICITAÇÃO  E  COMPRAS 


