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PODER EXECUTIVO 

 

Gabinete do Prefeito 

 

PORTARIA Nº. 019/2023 

 

Dispõe sobre licença sem vencimentos de 

servidor efetivo e adota outras providências. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 

SANTA RITA, Estado da Paraíba, no uso das suas atribuições 

legais previstas na lei Orgânica do Município, com fulcro na Lei 

Municipal nº 875/97 e Processo Administrativo nº 145/2023. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - Conceder Licença Sem Vencimentos ao senhor 

Gonzalo Nicanor Martin Portugal Chirinos, ocupante do 

Cargo de Agente Administrativo, Matrícula Funcional n° 

20130548, com Lotações Fixadas na Secretaria de Saúde do 

Município de Santa Rita, pelo período de 02(dois) anos, a partir 

de 06 de fevereiro de 2023. 

 

Art. 2ºEsta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Santa Rita-PB, 06 de fevereiro de 2023. 

 

Emerson Fernandes A.Panta 

Prefeito 

 

 

Secretaria de Finanças 

 

PORTARIA Nº 001/2023 - SEFIN  

 

Estabelece prazo para recolhimento do IPTU 

- Imposto Predial e Territorial Urbano e da 

TCR - Taxa de Coletas de Resíduos, 

exercício de 2023.  

 

O Secretário de Finanças do Município de Santa Rita, no 

uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe os 

artigos 97, 98, 198, 199-A e 345 da Lei Complementar nº 

10/2008, de 19 de novembro de 2008 - Código Tributário e de 

Rendas do Município de Santa Rita;  

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º Estabelecer o prazo para recolhimento do IPTU -

Imposto Predial e Territorial Urbano e da TCR - Taxa de Coleta 

de resíduos, exercício de 2023, nas datas a seguir: 

I - até 28/04/2023 para recolhimento em parcela única, com 

15% de desconto;  

 

II - até 31/05/2023 para recolhimento em parcela única, sem 

desconto;  

 

III - até 28/04/2023 para recolhimento da 1ª parcela;  

IV - até 31/05/2023 para recolhimento da 2ª parcela.  

 

Parágrafo único. O valor de cada parcela não poderá ser 

inferior a 50% (cinquenta por cento) da UFM do Município de 

Santa Rita/PB.  

 

Santa Rita, 06 de fevereiro de 2023. 

 

Severino Alves de Souza 

Secretário de Finanças 

 

 

Secretaria de Educação 

Conselho Municipal de Educação 

 

RESOLUÇÃO Nº 001/2023 

 

Dispõe sobre o regimento interno do 

Conselho Municipal de Educação do 

Município de Santa Rita/PB 

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, 

ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições constante 

na Lei Municipal nº 2.061/2022, faz saber que o Plenário do 

Conselho aprovou e eu envio para homologação do Secretário 

Municipal de Educação esta Resolução: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º.  O Conselho Municipal de Educação de Santa Rita/PB 

(CME), criado pela Lei nº.  851/1997, órgão colegiado de 

caráter permanente, integrado ao Sistema Municipal de 

Educação (SME), com atribuições normativas, deliberativas, 

consultivas e fiscalizadoras, que tem por objetivo geral 

estabelecer a política e as diretrizes educacionais do Município 

de Santa Rita. 

 

§1º Entender-se-á por normativo o estabelecimento de normas 

complementares e diretrizes para: 

I - as instituições de Educação Infantil e de Ensino Fundamental 

mantidas pelo Poder Público Municipal; 

II - as instituições de Educação Infantil criadas e mantidas pela 

iniciativa privada situadas no Município; 

III - as instituições que ofertam a Educação de Jovens e Adultos 

mantidas pelo Poder Público Municipal. 

§ 2º O consultivo trata de responder as consultas sobre questões 

educacionais que lhe são submetidas pelas escolas municipais, 

Poder Executivo, Secretaria Municipal de Educação, Câmara de 

Vereadores, membros da comunidade e escolas privadas, sendo 

de uma instituição que mantenha educação infantil. 

§ 3º O deliberativo/propositivo trata de decidir sobre 

determinadas questões de acordo com a legislação vigente, 

devendo ser encaminhado ao Chefe do Executivo para sua 

homologação. 
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§ 4º O fiscalizador acompanha e controla o cumprimento da 

legislação nas instituições que fazem parte do sistema, no que 

diz respeito a questões legais, normativas e de funcionamento. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

 

Art. 2º.  Compete ao Conselho Municipal de Educação: 

 

I - promover a participação da sociedade civil no planejamento, 

no acompanhamento e na avaliação da educação municipal; 

II - realizar estudos e pesquisas necessários ao embasamento 

técnico-pedagógico e normativo das decisões do Conselho; 

III - participar da elaboração e acompanhar a execução e a 

avaliação do Plano Municipal de Educação de Santa Rita; 

IV - assessorar os demais órgãos e instituições do Sistema 

Municipal de Educação; 

V - solicitar, analisar e dar parecer quanto a avaliação da ação 

pedagógica nas instituições do Sistema Municipal de Educação; 

VI - manter intercâmbio com os demais Sistemas de Educação 

dos municípios e do Estado da Paraíba; 

VII - analisar as estatísticas da educação municipal anualmente, 

oferecendo subsídios aos demais órgãos e instituições do 

Sistema Municipal de Educação de Santa Rita; 

VIII - acompanhar o recenseamento e a matrícula da população 

em idade escolar para a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental, em todos os seus níveis e modalidades; 

IX - mobilizar a sociedade civil e o Estado para a inclusão de 

pessoas com deficiência no sistema regular de ensino; 

X - dar publicidade quanto aos atos do Conselho Municipal de 

Educação; 

XI - estudar as leis e demais normativas que regulam o ensino; 

XII - zelar pela qualidade pedagógica e social da educação no 

Sistema Municipal de Educação de Santa Rita; 

XIII - zelar pelo cumprimento da legislação vigente no Sistema 

Municipal de Educação de Santa Rita; 

XIV - emitir pareceres, resoluções, indicações, instruções e 

recomendações sobre assuntos do Sistema Municipal de 

Educação de Santa Rita, em especial, sobre autorização de 

funcionamento, credenciamento e supervisão de 

estabelecimentos de ensino públicos e privados do sistema, bem 

como a respeito da política educacional nacional; 

XV - acompanhar a elaboração, execução e avaliação da política 

educacional do município de Santa Rita, no âmbito público e 

privado, pronunciando-se sobre a reestruturação da rede 

pública; 

XVI - definir as prioridades da política municipal de educação 

em articulação permanente com o Sistema Estadual de Ensino;  

XVII - participar do planejamento e da orientação das 

atividades educacionais do Município, traçando diretrizes, 

baixando normas complementares para o Sistema Municipal de 

Ensino e estabelecendo prioridades; 

XVIII - avaliar a conveniência da criação de novas escolas ou a 

ampliação de unidades já existentes, propondo medidas ao 

Secretário Municipal de Educação; 

XIX - implementar e apoiar formas de assistência ao estudante, 

definidas no Plano Municipal de Educação; 

XX - proceder a fiscalização em quaisquer dos estabelecimentos 

de ensino (públicos e particulares) pertencentes ao Sistema 

Municipal de Ensino; 

XXI - promover conferências, congressos, encontros, ciclos de 

estudos ou seminários para debates de assuntos pertinentes à 

educação; 

XXII - propor a criação e atualização de bibliotecas nos 

estabelecimentos do Sistema Municipal de Ensino, como 

elementos informativos e de apoio pedagógico; 

XXIII - publicar anualmente o relatório de suas atividades; 

XXIV - executar outras atividades correlatas às suas 

competências ou atribuições específicas criadas por lei. 

XXV - emitir pareceres sobre assuntos de natureza pedagógica 

e educativa que independem da delegação do Conselho 

Estadual de Educação; 

XXVI - emendar ou reformar este Regimento, submetendo as 

alterações à homologação do(a) Secretário(a) Municipal de 

Educação. 

Parágrafo único. A execução das proposições estabelecidas 

pelo Conselho ficará a cargo da Secretaria Municipal da 

Educação.  

 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 3º. O Conselho Municipal de Educação é constituído por 

membros titulares e seus respectivos suplentes, representantes 

da sociedade civil e do Poder Público, conforme legislação 

vigente. 

 

§ 1º.  Na vacância de alguns dos membros titulares, assumirá o 

respectivo suplente do órgão ou organização; 

§ 2º. Na impossibilidade de o suplente assumir ou em sua 

desistência, o órgão ou organização representativa indicará um 

substituto em 15 (quinze) dias após o comunicado da Mesa 

Diretora do Conselho aos mesmos. 

 

Art. 4º. O mandato dos Conselheiros é de 02 (anos) anos, 

permitida uma recondução consecutiva. 

§1º. A Mesa Diretora do Conselho será composta de Presidente, 

Vice-Presidente, Secretário(a) Executivo(a); 

§2º. O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos por seus 

pares e terão mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única 

recondução; 

§3º. O Secretário(a) Executivo(a) será escolhido e nomeado 

pelo(a) Secretário(a) Municipal de Educação, ficando afastado 

de suas atividades originárias (que fará jus à função gratificada), 

permitida recondução sucessivas. 

Art. 5º. O Conselho Municipal de Educação organizar-se-á em: 

I- Plenário; 

II- Presidência; 

III- Vice-Presidência, 

IV- Secretaria Executiva; 

V- 03 (três) Câmaras; 

VI- Comissões, constituídas eventualmente, para assunto 

específico; 

VII- Assessoria Técnica. 

Parágrafo único. Poderão ser constituídas outras Comissões 

Especiais por indicação do Presidente e existindo o consenso 

dos Conselheiros; ou por indicação de 1/3 dos membros e 

aprovação de 50% mais um dos Conselheiros, de acordo com as 

necessidades locais. 

 

Art. 6º. A Secretaria Executiva funcionará como organismo de 

apoio, para dar encaminhamento aos documentos e processos. 

I- À Secretaria Executiva cabe a coordenação dos setores de 

comunicação, expedição, arquivo e controle administrativo-

financeiro. 

Art. 7º. O período de funcionamento das atividades do 

Conselho é de fevereiro a dezembro. 
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Parágrafo único. O Conselho poderá ser convocado pelo 

Presidente durante o período de recesso, em casos 

extraordinários e de extrema necessidade. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Seção I 

Da Presidência do Conselho 

 

Art. 8º. São atribuições do Presidente: 

I- convocar reuniões e presidi-las, dando ciência a seus 

membros dos assuntos que interessem diretamente ao Conselho; 

II- nas reuniões, organizar a ordem do dia; 

III- abrir, prorrogar, encerrar e suspender as reuniões do 

Conselho; 

IV- determinar a verificação de presença, a redação e a leitura 

da ata da reunião e dar ciência das comunicações de interesse 

do Conselho; 

V- assinar as atas aprovadas, juntamente com os demais 

membros do Conselho; 

VI- conceder a palavra aos membros do Conselho, não 

permitindo divagações ou debates estranhos ao assunto em 

pauta; 

VII- colocar as matérias em discussão e votação e anunciar o 

resultado das votações, decidindo-as em caso de empate; 

VIII- proclamar as decisões tomadas em cada reunião; 

IX- solicitar a anotação dos dispositivos regimentais para a 

solução de casos análogos; 

X- assinar os livros destinados aos serviços do Conselho e seu 

expediente, determinando o destino dos documentos lidos nas 

reuniões; 

XI- representar o Conselho e agir em seu nome, mantendo o 

contato com as autoridades que lhe competem; 

XII- tomar ciência das justificativas de ausência dos membros 

do Conselho às reuniões; 

XIII- promover a execução dos serviços administrativos do 

Conselho; 

XIV- baixar portarias, resoluções, editais, normatizações e 

ordens de serviço por atos administrativos resultantes das 

decisões do Conselho, e encaminhá-las, por meio de protocolo, 

ao Secretário(a) Municipal da Educação em exercício, para que 

se cumpram as determinações; 

XV- participar, quando julgar necessário: 

a) dos trabalhos de qualquer comissão interna; 

b) de comissões externas, desde que convidado; e 

c) de demais Conselhos pertinentes aos assuntos educacionais. 

XVI- formular consultas e promover encontros ou reuniões com 

a participação de entidades ou membros da sociedade que 

venham a contribuir com informações pertinentes aos assuntos 

educacionais, por iniciativa própria ou das comissões internas; 

XVII- resolver soberanamente as questões de ordem ou delegar 

ao Conselho a decisão; 

XVIII- exercer, nas reuniões plenárias, o direito do voto 

simples (metade mais um dos presentes) e de qualidade nos 

casos de empate; 

XIX- emitir normas e instruções que regulem as atividades do 

Conselho; 

XX- cumprir e fazer cumprir este Regimento. 

Art. 9º. O Vice-Presidente do Conselho Municipal de Educação 

é o substituto imediato do Presidente e terá as mesmas 

atribuições do titular na falta deste. 

 

Seção II 

Da Presidência da Câmara 

Art. 10. Ao Presidente de Câmara incumbe: 

 

I - estabelecer a pauta de cada sessão plenária da Câmara; 

II - convocar os membros da câmara para as reuniões 

extraordinárias exclusivas da Câmara;   

III - presidir, supervisionar e coordenar os trabalhos da câmara, 

promovendo as medidas necessárias à consecução das suas 

finalidades;  

IV - coordenar as discussões e tomar os votos dos membros da 

Câmara; 

V - dirimir as questões de ordem da Câmara; 

VI - expedir documentos decorrentes de decisões do Conselho;  

VII - resolver questões de ordem da câmara;  

VIII - exercer o voto de desempate e, quando desejar, o voto em 

separado; 

IX - baixar portarias e normas decorrentes das deliberações da 

Câmara ou necessárias ao seu funcionamento; 

Parágrafo único. No impedimento do Presidente, a presidência 

é exercida pelo Vice-Presidente e, no impedimento deste, pelo 

conselheiro indicado pelos demais. 

 

Seção III 

Dos Membros do Conselho 

 

Art. 11. São atribuições dos membros do Conselho: 

I- participar de todas as discussões e deliberações do Conselho; 

II- participar das votações das proposições submetidas a 

deliberações do Conselho; 

III- apresentar proposições, requerimentos, moções e questões 

de ordem; 

IV- comparecer às reuniões no horário determinado; 

V- desempenhar as funções para as quais foram designados; 

VI- obedecer às normas regimentais; 

VII- assinar as atas das reuniões do Conselho; 

VIII- apresentar retificações ou impugnações às atas; 

IX- apresentar assuntos pertinentes e relacionados às suas 

atribuições ao Conselho, para apreciação; 

X- Requerer “vista” em processo. 

 

Art. 12. Perde o mandato o membro que deixar de comparecer, 

sem motivo justificado, a 03 (três) reuniões consecutivas e 05 

(cinco) alternadas durante o ano. 

I- o prazo para apresentar a justificativa de ausência é de 05 

(cinco) dias úteis a contar da data da reunião; 

II- declarado perdido o mandato do titular, assumirá o posto o 

seu suplente e, caso este esteja como titular e perca o mandato, 

o Presidente do Conselho 

comunicará a entidade representativa, para que sejam indicados 

novos membros titular e suplente. A nomeação deverá ser 

oficializada no Diário Oficial do município. 

 

Art. 13. O exercício do mandato do Conselheiro constitui-se em 

relevante serviço de interesse público prestado ao Município, 

sem remuneração. 

 

Art. 14. Será concedida licença aos Conselheiros, nos seguintes 

casos: 

I- para tratamento de saúde mediante atestado médico; 

II- por motivo considerado relevante pelo Conselho, 

devidamente protocolado e justificado por escrito. 

 

Seção IV 

Da Secretaria Executiva 

 

Art. 15. O(a) secretário(a) do conselho Municipal de Educação 

(CME) será um servidor(a) municipal estatutário, indicado 
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pelo(a) Secretário(a) Municipal da Educação, e será sua 

competência: 

 

I - responsabilizar-se pelos serviços administrativos da 

Secretaria do CME e das Câmaras; 

II – digitar documentos e atos do Conselho; 

III – encaminhar convocações para as reuniões plenárias;  

IV – elaborar relatórios das atividades do Conselho, anualmente 

ou sempre que solicitado pela presidência;  

V – manter articulação com órgãos técnicos e administrativos 

do Sistema Municipal de Educação e outros órgãos, sempre que 

solicitado pelo Presidente do Conselho e/ou das Câmaras; 

VI – expedir, receber e organizar a correspondência do órgão e 

manter atualizado o arquivo e a documentação deste;  

VII – prestar informações da tramitação dos Processos; 

VIII – receber e expedir processos e correspondências, fazendo 

os necessários registros; 

IX – incumbir-se das demais atribuições inerentes à função. 

Parágrafo único. Dependendo da demanda do CME, o(a) 

secretário(a) do Conselho poderá ser um servidor com função 

na secretaria, desde que as atividades do Conselho tenham 

prioridade. 

 

Seção V 

Das Comissões 

 

Art. 16. As Comissões serão constituídas, temporariamente, por 

determinado número de Conselheiros e/ou técnicos 

especialistas designados pelo Presidente para estudo e 

proposição sobre o assunto em pauta.  

 

Art. 17. As Comissões reunir-se-ão com maioria de seus 

membros e definirão proposição por maioria simples.  

 

Art. 18. Qualquer Conselheiro pode participar dos trabalhos das 

Comissões a que não pertença, sem direito a voto. 

 

Art. 19. Compete às Comissões:  

I. apreciar os assuntos e sobre eles se posicionar, emitindo 

proposição que será objeto de decisão da Câmara ou do 

Conselho pleno;  

II. desenvolver estudos e levantamentos para serem utilizados 

nos trabalhos do Conselho/Câmara;  

III. organizar os planos de trabalhos inerentes à respectiva 

Comissão. 

 

CAPÍTULO V 

DAS REUNIÕES 

 

Art. 20. As reuniões do Conselho Municipal de Educação serão 

realizadas na sala dos Conselhos, na Secretaria Municipal da 

Educação, podendo, por decisão do Presidente, realizar-se em 

outro local. 

 

Art. 21. O Conselho Municipal de Educação reunir-se-á em 

Sessão Ordinária duas vezes por mês, enquanto que as Câmaras 

reunir-se-á em Sessão Ordinária uma vez por mês.  As Sessão 

Extraordinária, sempre que necessário, obedecida a convocação 

do seu respectivo Presidente. As reuniões poderão ser realizadas 

por videoconferência ou por outra tecnologia de transmissão de 

som e imagem em tempo real que vier a ser desenvolvida. 

§ 1° As reuniões por videoconferência de que trata o caput deste 

artigo deverão ser realizadas por meio de plataforma de reunião 

virtual que possibilite o debate com áudio e vídeo entre os 

conselheiros, a qual será informada na correspondente 

convocação. 

I- A presença do conselheiro à reunião por videoconferência 

será computada pelo login efetuado na sala virtual da respectiva 

sessão, cujo endereço para o acesso será fornecido no momento 

da convocação, fazendo-se a contagem do quorum da sessão 

pelo somatório dos membros logados na correspondente sala 

virtual. 

II- Não integrarão a pauta das reuniões por videoconferência as 

alterações do Regimento Interno. 

III- As reuniões por videoconferência os vídeos deverão 

permanecer ligados. 

§ 2º As reuniões ordinárias do Conselho serão realizadas com a 

presença de no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais um de 

seus membros.  

I- Se no horário de início da reunião não houver quorum 

suficiente, aguardar-se-á durante 30 (trinta) minutos a 

composição do número legal;  

II- Esgotado o prazo referido no inciso anterior sem que haja 

quorum, o Presidente convocará nova reunião, a realizar-se no 

prazo mínimo de dois dias úteis, quando então será realizada 

com qualquer número de membros; 

§ 3º a convocação para as sessões ordinárias será feita por 

escrito, com antecedência mínima de 02 (dois) dias, e de 24 

(vinte e quatro) horas para as sessões extraordinárias; 

 

Art. 22. A convite do Presidente ou por indicação de qualquer 

membro, poderão tomar parte das reuniões, com direito à voz, 

mas sem direito a voto, representantes dos órgãos federais, 

estaduais e municipais, bem como outras pessoas cuja audiência 

seja considerada útil para prestar esclarecimentos e/ou 

informações. 

Parágrafo único. Para ter direito à voz durante as reuniões, as 

pessoas convidadas farão prévia inscrição junto à Secretaria do 

Conselho. 

 

Art. 23. Sempre que for oportuno, uma parte das sessões 

ordinárias será dedicada ao debate de assuntos educacionais não 

vinculados a processos protocolados, com temáticas 

estabelecidas por proposta de Conselheiro ou Comissão. 

 

Art. 24. Em qualquer fase, a sessão poderá ser interrompida 

para recepção de personalidade, por proposta do Presidente ou 

Conselheiro. 

 

CAPÍTULO VI 

DA ORDEM DOS TRABALHOS 

 

Art. 25. A ordem dos trabalhos se desenvolverá da seguinte 

maneira: 

 

I- leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião anterior; 

II- leitura do expediente recebido e expedido; 

III- comunicações do Presidente do Conselho; 

IV- ordem do dia. 

Parágrafo único. As retificações requeridas na ata da reunião 

anterior constarão na ata subsequente. 

 

Art. 26. A ordem do dia destina-se à discussão e votação dos 

assuntos previamente distribuídos pelo Presidente, para serem 

debatidos em plenário e outros pertinentes trazidos à mesa pelos 

membros deste Conselho, respeitando-se as respectivas 

inserções e casos em regime de urgência. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISCUSSÕES 
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Art. 27. Discussão é a fase dos trabalhos destinada aos debates 

em plenário. 

 

Art. 28. As matérias, após serem apreciadas pela Câmara 

responsável e apresentadas durante a ordem do dia, serão 

discutidas e votadas por todos os membros. 

 

Parágrafo único. Por deliberação do Plenário, a matéria 

apresentada na reunião poderá ser discutida e aprovada na 

reunião seguinte, podendo qualquer membro do Conselho pedir 

vistas da matéria em debate pelo prazo de, no máximo, 02 (dois) 

dias úteis após sua apresentação, devendo a matéria retornar ao 

Plenário na reunião seguinte. 

 

Art. 29. Durante as discussões qualquer membro do Conselho 

poderá levantar questões de ordem. 

§ 1º. O prazo para discussão é de até 30 (trinta) minutos, 

podendo, mediante proposta, ser prorrogado por mais 15 

(quinze) minutos. Não havendo consenso, a matéria será 

reapresentada na reunião seguinte. 

§ 2º. Caberá ao Presidente requerer a precedência quando mais 

de um Conselheiro pedir a palavra ao mesmo tempo. 

§ 3º. O relator terá preferência para manifestar-se sobre a 

matéria em discussão. 

 

CAPÍTULO VIII 

DOS APARTES 

 

Art. 30. Aparte é a interrupção do orador para esclarecimento 

relativo à matéria em debate. 

 

§ 1º. O Conselheiro somente poderá apartear o orador se obtiver 

permissão. 

§ 2º. Não será permitido aparte: 

I- à palavra do Presidente; 

II- paralelo à discussão; 

III- por ocasião de encaminhamento de reunião; 

IV- quando o orador estiver suscitando questão de ordem.  

 

CAPÍTULO IX 

DAS VOTAÇÕES 

 

Art. 31. Encerrada a discussão da matéria, ela será colocada em 

votação.  

 

Art. 32. As votações podem ser simbólicas ou nominais.  

§ 1º.  Na votação simbólica, que é regra geral para as votações, 

excerto para a presidência e vice-presidência, permanecerão 

sentados os membros do Conselho que aprovam a proposição e 

levantar-se-ão os que a desaprovam.  

§ 2º.  A votação simbólica somente será abandonada por 

solicitação de qualquer membro e aprovada por Plenário.  

§ 3º.  A votação nominal ocorre pela chamada dos presentes, 

devendo os membros do Conselho responder SIM ou NÃO, 

conforme sejam favoráveis ou contrários à proposição. 

 

Art. 33. O Presidente anunciará o resultado da votação 

declarando quantos votaram a favor e quantos votaram em 

contrário. 

Parágrafo único. Havendo dúvidas sobre o resultado da 

votação, o Presidente poderá pedir aos membros que se 

manifestem novamente. 

Art. 34. Ao plenário cabe decidir se a votação deve ser global 

ou destacada por assunto. 

 

Art. 35. Não haverá voto por delegação. 

CAPÍTULO X 

DAS DECISÕES 

 

Art. 36. As decisões do Conselho Municipal de Educação serão 

tomadas por maioria absoluta e deverão ser registradas em ata. 

 

Art. 37. A  Ata é o resumo das ocorrências verificadas 

nas reuniões. 

 

§ 1º As atas devem ser escritas seguidamente, sem rasuras ou 

emendas. 

§ 2º As atas poderão ser redigidas em computador, devendo ser 

numeradas em algarismos arábicos, e devidamente chanceladas 

pelo Presidente e Secretário(a) do Conselho. 

§ 3º Todas as atas deverão ser submetidas à aprovação dos 

Conselheiros presentes à reunião, e registrado este fato na ata da 

reunião em que foi submetida à aprovação. 

§ 4º A ata será lavrada, ainda que não haja reunião por falta de 

quorum, mencionados os nomes dos Conselheiros presentes. 

 

CAPITULO XI 

DAS CÂMARAS E COMISSÕES DO CONSELHO 

 

Art. 38. As Câmaras e Comissões Especiais serão compostas 

com o mínimo de 03 (três) Conselheiros que, após sua 

constituição, elegerão seu Presidente. 

 

Art. 39. As Câmaras e Comissões Especiais são órgãos 

técnicos, com a finalidade de examinar matéria em tramitação 

no Conselho e emitir parecer sobre a mesma. 

 

Art. 40. As Comissões Especiais são as destinadas a proceder 

ao estudo de assuntos especiais, tendo sua finalidade 

especificada na resolução que a constituir, a qual indicará 

também o prazo para apresentarem o relatório de seus trabalhos. 

 

Parágrafo único. A Comissão Especial estará 

automaticamente dissolvida uma vez concluída a tarefa a que 

foi incumbida. 

 

Art. 41. Os membros das Câmaras e Comissões Especiais serão 

eleitos por maioria simples, na reunião seguinte à eleição da 

mesa diretora, por um período de 02 (dois) anos. 

 

Parágrafo único. Cada Conselheiro manifestará verbalmente o 

seu interesse em compor determinada Câmara e/ou Comissões 

Especiais, devendo ser respeitado o número mínimo de 

componentes. Não havendo consenso, o Presidente determina a 

composição. 

 

Art. 42. Ao Presidente das Câmaras e Comissões Especiais 

compete: 

I- convocar e presidir as reuniões; 

II- designar os Relatores e distribuir-lhes matéria sobre a qual 

devam emitir parecer conjunto com Câmaras ou Comissões 

Especiais e proclamar o resultado; 

III- representar a Comissão perante o Conselho e resolver as 

questões de ordem suscitadas nas reuniões; 

IV- solicitar ao Presidente a substituição do membro em caso 

de vacância, ausência ou impedimento. 

 

Art. 43. As reuniões das Câmaras e Comissões Especiais serão 

realizadas em dia e hora pré-fixadas, sendo que as 

extraordinárias deverão ser anunciadas com antecedência ao 

Presidente do Conselho. 
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Art. 44. As Comissões não poderão se reunir no período 

dedicado às reuniões do Conselho. 

 

Art. 45. As Câmaras e Comissões Especiais deliberarão por 

maioria simples dos membros presentes, lavrando-se ata das 

reuniões e decisões. 

Parágrafo único. Havendo empate, caberá ao Presidente o voto 

do desempate. 
 

Art. 46. As Câmaras e Comissões Especiais terão os seguintes 

prazos para emissão do parecer: 

I- 07 (sete) dias úteis, quando se tratar de matéria em regime de 

urgência; 

II- 15 (quinze) dias úteis, nos demais casos. 

 Parágrafo único. Caso a matéria exija mais tempo para debate, 

o Presidente da Comissão poderá prorrogar por igual período. 
 

Art. 47. Esgotados os prazos concedidos sem ter sido exarado 

o parecer, ou sendo rejeitado, o Presidente designará outro 

Relator. 
 

Art. 48. Irá a Plenário o parecer vencedor, o vencido e as 

declarações de voto se houver. 
 

Art. 49. As Câmaras e Comissões Especiais, para desempenho 

de suas atribuições, poderão realizar diligências que considerem 

necessárias. 
 

Art. 50. A atribuição da matéria aos Relatores será feita pelo 

Presidente, atendendo sistema de rodízio. 
 

Art. 51. As Câmaras e Comissões Especiais poderão realizar 

reuniões conjuntas, solicitadas através do Presidente do 

Conselho. 
 

Art. 52. As Câmaras e Comissões Especiais poderão se reunir 

extraordinariamente sempre que necessário, presentes pelo 

menos 02 (dois) de seus membros. 
 

CAPITULO XII 

DOS ATOS NORMATIVOS E SEU PROCESSAMENTO 
 

Art. 53. Os atos normativos propostos e aprovados pelo 

Plenário constituem-se em documentos com a forma de 

indicativos, pareceres e resoluções e serão assinados pelo (a) 

Presidente e Secretário(a) do Conselho. 

§ 1º Indicação é o ato pelo qual o Conselho Municipal de 

Educação propõe medidas com vistas à expansão e melhoria do 

ensino, ou que contém sugestão justificada de estudo sobre 

qualquer matéria de interesse do Colegiado; 

§ 2º Parecer é o ato pelo qual o Conselho Municipal de 

Educação pronuncia-se sobre matéria de sua competência para 

interpretar, explicar e orientar o Sistema de Ensino; 

§ 3º Resolução é ato decorrente de parecer, destinado a 

estabelecer normas a serem observadas pelo Sistema de Ensino 

sobre matéria de competência do Conselho Municipal de 

Educação que complementa a legislação em vigor nos aspectos 

de autonomia do Colegiado e tem força de lei. 

Art. 54. O parecer conterá ementa, relatório, análise da matéria 

e conclusão. 
 

Art. 55. Os atos normativos do Conselho terão numeração 

corrida, renovada anualmente e, como referência, a data da 

respectiva aprovação. 
 

Art. 56. Os atos normativos do Conselho Municipal de 

Educação serão remetidos para homologação do (a) Secretário 

(a) Municipal de Educação e posterior publicação no site oficial 

do município. 

 

CAPITULO XIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 57. As decisões do Conselho Municipal de Educação não 

poderão criar despesas. 

Parágrafo único. Eventuais despesas dos membros do 

Conselho, no exercício de suas funções, serão objeto de 

solicitação junto à Secretaria Municipal de Educação, 

comprovando-se a sua necessidade, para fins de custeio.   

Art. 58. Funcionarão em caráter permanente, a Presidência, a 

Secretaria e a Assessoria Técnica, salvo durante o recesso anual, 

que será no mesmo período do recesso e férias escolares. 

Parágrafo Único – Nos períodos de recesso, havendo 

necessidade da tomada de decisões pertinentes a este Colegiado, 

o Conselho Municipal de Educação poderá reunir-se 

extraordinariamente. 
 

Art. 59. O comparecimento dos conselheiros às sessões será 

comprovado pela assinatura no livro de presenças. 
 

Art. 60. Este Regimento poderá ser alterado em reunião 

extraordinária, expressamente convocada para esse fim, e por 

deliberação de dois terços dos conselheiros titulares. 
 

Art. 61. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na execução 

do presente Regimento Interno serão resolvidos pelo Presidente 

do Conselho. 
 

Art. 62.O presente Regimento Interno entra em vigor após 

aprovação pelos membros do Conselho Municipal de Educação 

e será publicado no site oficial do município na forma de 

resolução. 
 

Santa Rita/PB, 1 de fevereiro de 2023. 

 

Sandra da Silva Menezes 

Presidente do CME 

 

Joelma Alves de Meireles 

Secretária Executiva 

 

Homologa-se, em razão da plena concordância com as nomas 

exaradas na Resolução nº 001/2023, aprovado pelo Plenário do 

Conselho Municipal de Educação do Município de Santa Rita. 

Sendo o que se apresenta para a ocasião, subscreve-se. 

Publique-se, 

Dê-se ciência. 

 

 

Santa Rita/PB, em 2 de fevereiro de 2023. 

 

EDILENE DA SILVA SANTOS 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

Secretaria de Administração e Gestão 

Comissão Permanente de Licitação 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2023 

 

O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o 

Pregão Eletrônico 015/2023, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DOS GRAMADOS DOS CAMPOS DE 

FUTEBOL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 


