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PODER EXECUTIVO 

 

Gabinete do Prefeito 

 

LEI MUNICIPAL Nº 2.064/2022 

 

DISPÕE SOBRE OS CONSELHOS 

ESCOLARES NO ÂMBITO DO 

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE 

SANTA RITA, E ADOTA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA, 

ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 

faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

 

Art. 1º O Conselho Escolar é um órgão de natureza deliberativa, 

consultiva, fiscal, mobilizadora e executora, vinculado a cada 

unidade de ensino, cuja finalidade é efetivar a gestão 

democrática, na forma de colegiado, promovendo e apoiando a 

atuação articulada dos setores técnicos, pedagógicos e 

administrativos que compõem a Unidade Escolar, em 

consonância com as orientações da política educacional da 

Secretaria Municipal de Educação e a legislação nacional 

vigente. 

 

Parágrafo único. Os Conselhos Escolares constituirão as 

Unidades Executoras, representativas das Unidades Escolares 

do Sistema Municipal de Ensino, pessoas jurídicas de direito 

privado, sem fins lucrativos, devidamente inscritas no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas, responsáveis pelo recebimento e 

execução dos recursos financeiros alocados às Unidades 

Escolares, transferidos por órgãos federais e municipais, e por 

outras fontes, objetivando a manutenção e o desenvolvimento 

do ensino. 

 

Art. 2º Para o exercício das suas atividades, os Conselhos 

Escolares possuem as seguintes funções: 

 

I - Deliberativa: quando decidem sobre o Projeto Pedagógico 

Escolar (PPE) e outros assuntos das Unidades escolares, 

aprovam encaminhamentos de problemas, garantem a 
elaboração de normas internas e o cumprimento das normas dos 

sistemas de ensino e decidem sobre a organização e o 

funcionamento geral das Unidades Escolares, propondo à 

administração escolar as ações a serem desenvolvidas, bem 

como elaboram normas internas das Unidades Escolares sobre 

questões referentes ao seu funcionamento nos aspectos 

pedagógico, administrativo ou financeiro; 

 

II - Consultiva: quando têm um caráter de assessoramento, 

analisando as questões encaminhadas pelos diversos segmentos 

das Unidades Escolares e apresentando sugestões ou soluções, 

que poderão ou não ser acatadas pelos Administradores das 

instituições; 

 

III - Fiscal (acompanhamento e avaliação): quando 

acompanham a execução das ações pedagógicas, 

administrativas e financeiras, avaliando e garantindo o 

cumprimento das normas das Unidades Escolares e a qualidade 

social do cotidiano escolar; 

 

IV - Mobilizadora: quando promovem a participação, de forma 

integrada, dos segmentos representativos das Unidades 

Escolares e da comunidade local em diversas atividades, 

contribuindo, assim, para a efetivação da democracia 

participativa e para a melhoria da qualidade social da educação; 

 

V - Executora: para efeito de recebimento e movimentação dos 

recursos públicos financeiros destinados aos estabelecimentos 

de ensino. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 3º O Conselho Escolar será composto da seguinte forma: 

 

I - 01 (um) Administrador da Unidade de Ensino; 

 

II - 01 (um) servidor lotado na Secretaria da Unidade de Ensino, 

se houver; 

 

III - 01 (um) Especialista em Educação ou, em sua falta, um 

Professor; 

 

IV - 01 (um) Professor por turno de funcionamento; 

 

V - 01 (um) servidor da área de apoio; 

 

VI - 01 (um) aluno maior de 18 (dezoito) anos ou a partir dos 

16 (dezesseis) anos, desde que acompanhado do representante 

legal, salvo se emancipado, preferencialmente escolhido dentre 

os representantes do grêmio estudantil; 

 

VII - 01 (um) representante dos pais dos alunos, eleito pelos 

demais pais de alunos matriculados na Unidade de Ensino; 

 

VIII - 01 (um) representante da comunidade onde está inserida 

a Unidade de Ensino, eleito, de preferência, pela Associação de 

Moradores respectiva. 

 

§ 1º Logo após empossados, os membros do Conselho da 

Unidade de Ensino elegerão o Presidente, o Vice-Presidente e o 

Secretário Executivo, dentre seus integrantes pertencentes à 

carreira do magistério, exceto o Administrador da Unidade de 

Ensino. 

 

§ 2º No caso da renúncia ou afastamento legal do Presidente e 

do Vice-Presidente, o Conselho elegerá seus substitutos no 

prazo de trinta dias. 

 

§ 3º Os membros de que tratam os incisos II, III, IV, V e VI 

deste artigo serão eleitos pelos seus pares com exercício, ou 
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matriculados, no caso dos alunos, na respectiva Unidade de 

Ensino. 

 

§ 4º Será de 02 (dois) anos o mandato dos membros do 

Conselho, sendo permitida uma recondução consecutiva, com 

exceção do Administrador da Unidade de Ensino, uma vez que 

seu mandato estará vinculado ao exercício da função. 

 

§ 5º O Administrador da Unidade de Ensino é considerado 

membro nato do Conselho Escolar, não podendo, entretanto, 

acumular estas funções com a de Presidente, Vice-Presidente ou 

Secretário Executivo do Colegiado; no seu impedimento ou 

ausência, o Administrador será substituído pelo seu 

Administrador Adjunto, seu representante legal. 

 

§ 6º Caso exista, na Escola, mais de um seu Administrador 

Adjunto, um deles deverá ser escolhido, observando-se os 

seguintes critérios: ter curso superior na área de Educação; ser o 

mais antigo na função; e ter disponibilidade para trabalhar pelo 

Conselho. 

 

§ 7º Nas Unidades Escolares em que não houver Administrador 

Adjunto, o substituto do Administrador será um Professor 

indicado pelo mesmo. 

 

§ 8º Todos os cargos da estrutura do Conselho Escolar serão 

exercidos de forma voluntária e não remunerados. 

 

Art. 4º A vacância da função de Conselheiro dar-se-á por 

renúncia, aposentadoria, morte, remoção, desligamento da 

Unidade Escolar, destituição do cargo em comissão ou 

afastamento por doença ou conclusão de mandato. 

 

§ 1º No caso de renúncia ou afastamento legal do Presidente e 

do Vice-Presidente, o Conselho elegerá seus substitutos no 

prazo de trinta dias. 

 

§ 2º Ocorrendo vaga da função de Conselheiro, o Conselho 

promoverá a escolha de membro substituto, no prazo de trinta 

dias. 

 

§ 3º Se o afastamento, de que trata o caput deste artigo, for 

superior a 90 (noventa) dias, implicará em vacância do cargo. 

 

Art. 5º Os mandatos dos Conselheiros serão cassados em caso 

de: 

 

I - decisão pela maioria absoluta de seus membros; 

 

II - penalidade aplicada em decorrência de Procedimento 

Administrativo Disciplinar, no qual não caiba recurso. 

 

CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E 

COMPÊTENCIAS DO CONSELHO 

 

Art. 6º O Conselho Escolar possui a seguinte estrutura de 

funcionamento: 

 

I - Presidência; 

 

II - Vice-Presidência; 

 

III - Secretaria Executiva. 

 

Art. 7º A Assembleia Geral é constituída pela totalidade dos 

segmentos que compõem a comunidade escolar e é autônoma 

em suas deliberações, respeitada a legislação vigente. 

 

§ 1º A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá uma vez por mês. 

 

§ 2º A Assembleia Geral Extraordinária, sempre que necessária, 

será convocada pelo Presidente, por requerimento escrito pela 

maioria dos seus membros ou quando solicitado pela 

comunidade escolar. 

 

§ 3º A convocação para as sessões será feita por escrito, sendo 

com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, para as sessões 

ordinárias, e de 24 (vinte e quatro) horas, para as sessões 

extraordinárias. 

 

§ 4º A convocação de que trata o parágrafo anterior deverá 

mencionar, explícita e sumariamente, a ordem do dia, a data, o 

local e a hora da reunião. 

 

§ 5º As reuniões serão abertas, em primeira convocação, com a 

metade mais um dos membros, na hora mencionada na 

convocação, ou meia hora depois, com qualquer número de 

presentes, lavrando-se ata dos trabalhos realizados. 

 

§ 6º Respeitado o § 3º deste artigo, Assembleia Geral 

Extraordinária também poderá ser convocada pelo Presidente 

do Conselho Escolar ou por decisão da maioria dos 

Conselheiros. 

 

§ 7º As deliberações das Assembleias Gerais serão aprovadas 

por metade mais um dos componentes da comunidade escolar 

presentes. 

 

§ 8º Entende-se como comunidade escolar, para efeito desta Lei, 

o conjunto dos segmentos de professores e especialistas do 

grupo do magistério, servidores lotados ou servindo nas 

Unidades Escolares, estudantes matriculados e frequentes e seus 

respectivos pais ou responsáveis. 

 

Art. 8º Compete ao Conselho Escolar: 

 

I - exercer a supervisão geral no âmbito da Unidade Escolar; 

 

II - propor medidas, visando à eficiência, melhoria e otimização 

do ensino; 

 

III - sugerir ações, buscando a integração entre a Unidade de 

Ensino e a comunidade; 

 

IV - cumprir e fazer cumprir todas as legislações referentes à 

educação; 

 

V - oferecer sugestões a serem incorporadas ao Plano Anual de 

Atividades da Unidade de Ensino; 

 

VI - receber e autorizar a aplicação dos recursos financeiros 

destinados à Unidade de Ensino, referentes aos programas e/ou 

convênios relacionados à educação, desde que estes não sejam 

gerenciados pela Secretaria de Educação ou pelo Poder 

Executivo; 

 

VII - encaminhar à Coordenação de cada Programa, até o 10º 

(décimo) dia do mês subsequente, os comprovantes das 
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despesas realizadas no mês anterior, acompanhados dos 

comprovantes bancários; 

 

VIII - examinar e emitir parecer, ao término de cada semestre, 

acerca da prestação de contas das despesas realizadas no 

semestre anterior; 

 

IX - encaminhar à Coordenação dos Programas o parecer/ata 

mencionado no inciso anterior, até o 10º (décimo) dia do mês 

subsequente ao da reunião que o examinou; 

 

X - proibir, terminantemente, a solicitação de contribuições 

obrigatórias, em nome da Unidade de Ensino, aos membros da 

comunidade escolar; 

 

XI - fiscalizar, sugerir e apoiar medidas de conservação do 

imóvel da Unidade de Ensino, suas instalações, mobiliário e 

equipamento; 

 

XII - elaborar, reformar e aprovar o seu próprio estatuto, em 

consonância com as normas do Conselho Municipal de 

Educação e da Secretaria Municipal de Educação; 

 

XIII - manter os membros da comunidade escolar regularmente 

informados das atividades levadas a efeito, como qualquer outro 

assunto de seu interesse; 

 

XIV - contribuir para a elaboração da proposta pedagógica da 

Unidade de Ensino; 

 

XV - promover e exercer atividades de caráter assistencial, 

relacionadas aos seus fins específicos; 

 

XVI - elaborar, anualmente, o plano de ações acerca das 

necessidades da Unidade de Ensino, nele destacando as 

prioridades a serem observadas quando da aplicação dos 

recursos; 

 

XVII - executar outras atividades correlatas às suas 

competências. 

 

Parágrafo único. Não havendo despesa no mês, o Conselho 

ficará desobrigado de encaminhar os documentos mencionados 

no inciso VII deste artigo, contudo, deverá, no mesmo prazo, 

entregar uma declaração de não realização de despesa, a qual 

deverá ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário Executivo 

do Conselho. 

 

Art. 9º Ao Presidente do Conselho Escolar compete: 

 

I - representar o Conselho; 

 

II - convocar os membros do Conselho para as reuniões 

ordinárias e extraordinárias; 

 

III - presidir as reuniões do Colegiado; 

 

IV - conceder licença para o afastamento temporário de 

qualquer membro do Conselho pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

o qual poderá ser prorrogado por maioria simples de votos dos 

membros; 

 

V - gerir os recursos, seguindo as prioridades contidas na ata 

que aprovou o plano de ações, deles prestando conta, 

mensalmente, ao Conselho que, por sua vez, deverá repassar as 

informações à Coordenação dos Programas; 

 

VI - movimentar as contas dos recursos destinados à Unidade 

de Ensino por meio de cheques nominais, juntamente com o 

Secretário Executivo, ou por meio eletrônico, inclusive, por 

meio de cartão magnético, de forma individual e isolada; 

 

VII - elaborar, anualmente, relatório das atividades do 

Conselho, com demonstrativos financeiros de receita e despesa, 

bem como previsão orçamentária, para apreciação e aprovação 

pelo Colegiado; 

 

VIII - exercer outras atividades correlatas às suas competências. 

 

Parágrafo único. A autorização e o pagamento de despesas 

relacionadas a serviços de manutenção, reforma, reparos e 

construções nas instalações da Unidade de Ensino deverão ser 

precedidas de análise técnica por parte do Setor de Engenharia 

da Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 10. Ao Vice-Presidente do Conselho Escolar compete 

substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos. 

 

Art. 11. Ao Secretário Executivo do Conselho Escolar 

compete: 

 

I - secretariar as reuniões do Colegiado; 

 

II - lavrar as atas das reuniões; 

 

III - preparar e despachar o expediente do Conselho; 

 

IV - movimentar as contas dos recursos destinados à Unidade 

de Ensino, em conjunto com o Presidente do Conselho, salvo no 

caso de movimentações por meio eletrônico, as quais serão 

realizadas exclusivamente pelo Presidente; 

 

V - manter organizada e arquivada a documentação do 

Conselho Deliberativo; 

 

VI - conservar o livro de atas em dia sem rasuras; 

 

VII - exercer outras atribuições correlatas; 

 

VIII - providenciar o registro da Ata em Cartório quando o caso 

requerer; 

 

IX - exercer outras atividades correlatas às suas competências. 

 

§ 1º Ao se lavrar as atas, havendo escrita errada, indesejada ou 

dúbia, a correção deverá observar: 

 

I - se houver espaço na ATA, antes da assinatura dos 

participantes, suscita-se a ressalva (EM TEMPO ou DIGO) e 

corrige o necessário; 

 

II - caso não tenha espaço, pode-se fazer o adendo, seja na 

sequência das assinaturas, seja em uma outra folha, mas em 

qualquer dos casos será necessário coletar as assinaturas dos 

participantes. 

 

§ 2º O(A) Secretário(a) poderá valer-se de outros meios 

eletrônicos, tais como gravação de som e imagem, visando a 
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garantir a fidelidade da transcrição das resoluções tomadas nas 

Assembleias. 

 

Art. 12. Aos Membros do Conselho Escolar compete: 

 

I - colaborar com as iniciativas do Colegiado; 

 

II - apresentar sugestões, visando à melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem da Unidade Escolar; 

 

III - participar das reuniões do Conselho; 

 

IV - fiscalizar as ações e a movimentação financeira dos 

recursos financeiros da Unidade Executora, emitindo pareceres 

para posterior encaminhamento à Secretaria Municipal de 

Educação; 

 

V - examinar e aprovar a programação anual, o relatório e as 

prestações de contas, sugerindo alterações, se necessário, e 

emitir parecer; 

 

VI - solicitar à Comissão Executora, sempre que se fizer 

necessário, esclarecimentos e documentos comprobatórios de 

receita e despesa; 

 

VII - apontar ao Conselho Deliberativo as irregularidades 

identificadas na aplicação dos recursos financeiros, sugerindo 

as medidas que julgar necessárias; 

 

VIII - votar e ser votado; 

 

IX - exercer outras atividades correlatas às suas competências. 

 

CAPÍTULO IV 

DA EXECUÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

 

Art. 13. Os recursos financeiros depositados em contas 

bancárias das Unidades Executoras deverão ser movimentados 

em conformidade com o disposto no presente artigo. 

 

§ 1º Os recursos financeiros mencionados no caput deste artigo 

deverão ser movimentados por meio eletrônico, inclusive, por 

meio de cartão magnético, ou, excepcionalmente, por meio de 

cheques nominais. 

 

§ 2º Na hipótese de a movimentação dos recursos efetivar-se por 

meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica 

autorizado ao Presidente ou ao Administrador da Unidade de 

Ensino a utilização desses meios de pagamento de forma 

individual e isolada, podendo realizar pagamentos, 

transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações 

financeiras necessárias à movimentação dos valores. 

 

§ 3º Na hipótese de a movimentação efetivar-se por meio de 

cheques nominais, estes deverão ser assinados conjuntamente 

pelo Presidente do Conselho Escolar e pelo Administrador da 

Unidade de Ensino. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

Art. 14. O Conselho Escolar só poderá ser dissolvido por 

votação dos seus membros por maioria absoluta, com anuência 

da Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 15. As atividades do Conselho Escolar reger-se-ão pela 

presente Lei, pelos manuais operativos e pelas normas que 

emanarem da Secretaria Municipal de Educação, nos termos da 

legislação em vigor. 

 

Art. 16. É vedada a ingerência de partidos políticos e de 

sindicatos nas deliberações e atos do Conselho Escolar, sendo 

proibido, nas suas sessões, o proselitismo de qualquer espécie, 

bem como pronunciamentos político-partidários. 

 

Art. 17. Em caso de dissolução do Conselho Escolar, todos os 

seus bens passarão a integrar o patrimônio da Secretaria 

Municipal de Educação de Santa Rita. 

 

Art. 18. Compete ao(à) Secretário(a) Municipal de Educação 

baixar as normas complementares a esta Lei, bem como 

supervisionar, coordenar e dirigir o processo de implementação 

e funcionamento dos Conselhos Escolares. 

 

Art. 19. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 

à conta das dotações orçamentárias do Município, ficando o 

Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder à necessária 

suplementação de crédito. 

 

Art. 20. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a 

promover as modificações no orçamento vigente, necessárias ao 

cumprimento desta Lei. 

 

Art. 21. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rita, Estado da 

Paraíba, em 16 de Agosto de 2022. 

 

EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA 

Prefeito Constitucional 

 
 

Secretaria de Administração e Gestão 

Comissão Permanente de Licitação 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 119/2022 

A pregoeira e equipe de apoio, torna público que realizará o 

Pregão Eletrônico 119/2022, cujo objeto é o Registro de Preços 

para Aquisição de materiais para oficina de cabeleireiro, 

manicure e pedicure para atender a demanda a Secretaria 

Municipal de Assistência Social de Santa Rita – PB, para às 

09h00m do dia 13 de outubro de 2022. Edital: 

https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; 

www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB, 28 de setembro de 2022. 

 

Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes 

Pregoeira/PMSR 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA 

ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO 

MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. FUNDAMENTO 

LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00038/2022. 

VIGÊNCIA: Até 30/12/2022, considerada da data de sua 
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assinatura PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA DE 

SANTA RITA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS 

MULHERES e: CT Nº 00455/2022 - 23.09.22 - DAYANNA 

CRISTINY SOUZA DE CASTRO 07684195492 – CNPJ: 

27.420.123/0001-38 – VALOR R$ 16.874,00. 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº 00466/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 227/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 084/2021 

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SANTA RITA/PB, 

ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

CONTRATADA: TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ: 07.807.909/0001-03 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 

10.520/2002 E LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS 

ALTERAÇÕES POSTERIORES 

OBJETO: AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA RITA/PB. 

VALOR R$: 330.000,00 

VIGÊNCIA: ATÉ O EXERCÍCIO FINANCEIRO 

DATA DA ASSINATURA: 26/09/2022 

KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  

 

 

 

PODER EXECUTIVO 

Prefeito: Emerson Fernandes A. Panta 

 

GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL 

ELETRÔNICO: 

Secretaria de Administração e Gestão 

Endereço: 

Av. Juarez Távora -s/n- Centro - Santa Rita - Paraíba 

- 58.300-410 

Correio eletrônico: 

diario@santarita.pb.gov.br 
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