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CNPJ sob o nº 29.138.385/0001-30, 

29.138.310/0001-59, neste ato 

sob o nº 095.477.527-90 doravante 

Edital 02/2018observando-se ainda, 

I - proteção dos direitos humanos 

II - preservação da vida, redução do 

III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução 

V - uso progressivo da força.

Municipal nº 3.578/2019.

instrumentos jurídicos específicos, 
acompanhados pelo Termo de 
Referência ou Plano de Trabalho a 

das exigências do Edital 002/2018 e 
da Lei Municipal n.º 3.585/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS 

hospedagem dos instrutores;

certificados para os cursandos e 

plano de trabalho e cooperação 

b) profissionais qualificados 

plano de trabalho e cooperação 

preservá-lo no prazo abaixo 

c) acompanhar a execução do 

Diário Oficial de cada Município, 
para fiscalizar e gerenciar a 

Parágrafo Primeiro - Os gerentes do 

Parágrafo Segundo - O 
acompanhamento não exclui e nem 

Não haverá transferência voluntária 

de recursos financeiros entre os 

alimentação e hospedagens 

específicas constantes no Professor Aristides é o Vencedor 

do Prêmio Shell 2019

Oficial, podendo ser renovado tão 

notificação com antecedência 

infringente ser notificada a justificar 

Diário Oficial.

de Paraíba do Sul-RJ, para dirimir 
eventuais dúvidas e/ou conflitos 

com duas testemunhas, em duas vias 

CPF:023.376.967-66  

CPF:095.477.527-90

Testemunhas:

CPF:132.902.347-11  

CPF:033.028.037-61

Conselho Municipal de Saúde e ainda 

Art 1º - D e s i g n a r  os membros 

compor o C.M.S. - Conselho 

a Lei Municipal nº 3.015/2013 e o 

Conselho.

-Associação dos Moradores do 
Parque Niágara-AMPAR

Centro Espírita Antônio de Pádua- 

Conselho Municipal das Associações 
de Moradores de Paraíba Do Sul - 

Paulo- MSPSP

Instituto Homem Novo-IHN

Coelho 

Trabalhadores da Saúde:

Conselho Regional de 
Odontologia-CRO
Titular: Raphael Borges Gomes

Conselho Regional de Fisioterapia e 

Conselho Regional de Enfermagem

Rocha

Hospital Nossa Senhora da Piedade- 

Hospital de Trauma Ortopedia-HTO

Associação do Deficiente Auditivo 
de Paraíba do Sul - ADAPS.

Saúde-SESAU

Substituto: José Wanderlei Pinheiro 

Vice-Presidente: Raphael Borges

Art. 2º - Esta portaria nomeia os 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

NOVEMBRO DE 2018

com a Lei n° 2.613 de 20 de Maio de 2008.

48.600,00 ( Quarenta e oito mil e seiscentos 

Secretaria- Tesouro e FUNDEB, nos seguintes  
programas de trabalho: 02.14.12.361.0020.2.037, 
02.14.12.365.0021.2.037, 02.14.12.361.0020.2.083, 
02.14.12.361.0020.2.084, 02.14.12.365.0021.2.085 e 
02.14.12.365.0021.2.086.

publicação, revogando-se às disposições em 

Paraíba do Sul, 18 de novembro de 2019

Educação Infantil: R$ 15.300,00

TOTAL GERAL : R$ 48.600,00

ART 1º - O Prêmio “Prêmio Prof° Manuel Gonçalves 

Sul e destina-se a reconhecer o mérito dos 
educadores e profissionais da Rede Municipal de 
Ensino, pela contribuição dada para a melhoria da 

experiências bem-sucedidas, criativas, inovadoras 

apresentando uma prática eficiente realizada no 

- Diretores, Professores, Pedagogos, 

§ 2º.- Não poderão participar funcionários 

ART. 2º - O Prêmio consiste na seleção e na 

tenham sido bem sucedidas, considerando as 

CAPÍTULO II – DOS PROJETOS ART. 3º - 

1. Reconhecer o trabalho dos DIRETORES , 

profissionais da educação como agentes 

pedagógicas conduzidas por estes profissionais 

ART. 4º- CATEGORIAS DIRETOR, PEDAGOGO E 

• Diretores: Tema livre com enfoque na área 

• Pedagogos: Tema livre com enfoque na 

unidades escolares para a melhoria da qualidade 

• Professores: Tema livre com enfoque na 

ART. 5º PODEM PARTICIPAR DIRETORES, 

Este projeto consiste no detalhamento de ações 
desenvolvidas pelo profissional de educação que 

* Tenha sido realizado no ano letivo de 

* Tenha sido concluído até o dia 30 de 

* Tenha sido exitosa no enfrentamento de 
situações-problemas observadas no contexto 
onde trabalha;
* Tenha como ser evidenciado e tenha 

* Ainda não tenha sido publicado, em 

virtuais, pois serão desclassificados aqueles 

* Não tenha sido inscrito em outras edições 

- Título / Autor / Unidade Escolar

-Tema / Área / Unidade Escolar/ Ano de 

articulação escola- família, relato acompanhado 

ART. 8º - OBJETIVOS

1. Reconhecer o trabalho de 

dos profissionais da educação como 

por estes profissionais que sejam 

ART. 9º- CATEGORIAS MONITOR E 

• MONITOR: apresentação de 

• MEDIADOR: apresentação 

Este relato de melhor prática 
consiste no detalhamento de ações 
desenvolvidas pelo profissional de 

* Tenha sido realizado no ano 

* Tenha sido concluído até o 

* Tenha sido exitosa no 

situações-problemas observadas no 
contexto onde trabalha;
* Tenha como ser evidenciado 
e tenha resultados comprováveis;
* Ainda não tenha sido 

pois serão desclassificados aqueles 

* Não tenha sido inscrito em 

apresentados em no mínimo de 05 

- Título / Autor / Unidade 

- Como é o território onde a 

realização do seu trabalho?
- Há dificuldades para o 
ensino-aprendizagem? O que é 
considerado prioritário modificar a 
curto e médio prazo?

- Deverá ser sistematizado 
sobre como o trabalho foi feito, por 

- Qual o período de realização 
do trabalho?
- Que estratégias foram 

inicial nos estudos? E para 
sustentá-las ao longo do tempo?
- Quais os momentos mais 
significativos?

- Em que medida os 

distantes dos objetivos propostos?
- Quais foram os meios 

aprendizagem?
- Como você avaliou a sua 
prática?
- Você pensou em alguma 
continuidade para o trabalho, ou em 
modificá-lo para a próxima vez?
- Ideias de novas práticas 
surgiram a partir desta experiência?
- Quais os desafios ainda 
estão presentes?

• O B S E R V A Ç Ã O : 
Recomenda-se, no relato de melhor 

ART. 13º O PERÍODO DE PRÉ- 

SERÁ ENTRE OS DIAS 13/05/2019 A 

17/05/2019, IMPRETERIVELMENTE 

§1º As inscrições dos pré-projetos e 
dos relatos de melhor prática serão 

• Ficha de Pre-Inscrição 
devidamente preenchida ( Anexo 1)
• Cronograma das ações ( 

• Ficha de Inscrição 
devidamente preenchida ( Anexo 3);
• Declaração de veracidade 

preenchida e assinada pelo 

• Xerox da Carteira de 

inscrições que preencham todas as 

projetos e relatos que tenham sido, 

Relatos de Melhores Práticas) deste 

§ 5º. Para efetivar a inscrição dos 

b. Ficha de Inscrição 
devidamente preenchida e assinada 

devidamente identificado;

ART. 15º PARA A SELEÇÃO DOS 

• Os melhores Projetos 
“Professor Educação Infantil”.
• Os melhores Projetos 
“Professor de 1º ao 5º Anos do 

• Os melhores Projetos 
“Professor de 6º ao 9º Anos do 

• Os melhores Projetos 
“Diretor de Educação Infantil.”
• Os melhores Projetos 
“Diretor de 1º Seg. do Ensino 

• Os melhores Projetos 
“Diretor de 2º Seg. do Ensino 

• Os melhores Projetos 
“Pedagogo – ações e práticas 

Escolares para a melhoria da 

• Os melhores Relatos de 
Prática “ Mediadores”
• Os melhores Relatos de 
Prática “ Monitores”

Para a definição dos projetos e relatos de prática premiados, será considerada 

ART. 17º - PROJETOS
Farão parte da ficha de avaliação da comissão julgadora os seguintes itens:

• Introdução
• Apresentação e Organização do Projeto
• Coerência entre a proposta, objetivo e público alvo
• Nível de articulação escola- família.
• Estratégias Motivadoras
• Interdisciplinaridade
• Grau de originalidade e/ou inovação
• Relevância frente ao contexto local
• Potencial de transformação local
• Avaliação
• Referências Bibliográficas
• Conclusão
• Anexos (material de apoio utilizado no desenvolvimento do projeto: 

ART. 18º - RELATOS DE MELHOR PRÁTICA
Farão parte da ficha de avaliação da comissão julgadora os seguintes itens:

• Capa
• Contextualização
• Desenvolvimento
• Avaliação
• Referencial Bibliográfico
• Anexos

ao final do ano letivo de 2019, no município de Paraíba do Sul/RJ onde serão 

§1º - PROJETOS:
O 3º melhor projeto receberá R$1.000,00; o 2º melhor projeto receberá 
R$2.000,00 e o melhor projeto receberá R$3.000,00 em cheque nominal.

§2º - RELATOS DE MELHORES PRÁTICAS:
O 3º melhor relato de prática receberá R$800,00; o 2º melhor relato de prática 
receberá R$1.000,00 e o melhor relato de prática receberá R$1.500,00 em 
cheque nominal.

Os projetos e os relatos de prática inscritos poderão ser desclassificados caso 

CAPÍTULO XI - DISPOSIÇÕES FINAIS

A participação neste concurso implica total conhecimento e aceitação deste 

FICHA DE PRE- INSCRIÇÃO Data:  /  /

*SEGMENTO:(   ) Ed.Infantil (    ) 1º ao 5º    (    ) 6º ao 9º

Declaramos para os devidos fins que as informações constantes nos 

prestadas, firmamos a presente.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL NO. 3.519/2018 DE VINTE 
DE DEZEMBRO DE 2018, COM VISTAS A ABERTURA DE CRÉDITO 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder abertura de crédito 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes 
do Superávit Financeiro verificado(s) na(s) Fonte(s) de Recursos, conforme 
Art. 4o. Inciso III da Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e 

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

Paraíba do Sul, 18 de novembro de 2019

- Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/1996), art. 3º, VIII; 
- Artigo 9º da Lei 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação); 

- Plano Municipal de Educação 

- Lei Municipal 3.187/2015;
- Lei Municipal 3.380/2017.

Art. 1º- Esta Lei dispõe sobre a 

dos Conselhos Escolares, estabelece 

Art. 2º- O Conselho Escolar é um 

mobilizadora e fiscalizadora, sobre a 

trabalho pedagógico e 

§1º - Entende-se por comunidade 

§2º - Considerar-se-ão em efetivo 

I - Licença gala;
II - Férias;
III - Licença nojo;
IV - Júri e outras obrigatórias por lei;
V - Licença-prêmio;
VI - Licença para tratamento de 

VII - Licença à gestante.

§3º - Entende-se por segmento do 
conselho escolar cada uma das 

I - alunos regularmente matriculados 

II - pais e/ou responsáveis legais 

III - profissionais do magistério 

IV - servidores públicos do quadro 

§4º- Os órgãos colegiados, de que 

denominados de "Conselho Escolar" 

§5º - No segmento dos 

filhos matriculados na escola.

Art. 3º- O Conselho Escolar tem 

deliberativa, mobilizadora e fiscal, 

administrativa e financeira, 

§1º - A função consultiva refere-se à 

administrativas e financeiras, no 

O conselho escolar aconselha e 

§2º - A função deliberativa refere-se 

relativas às diretrizes e linhas gerais 

administrativas e financeiras quanto 

escolar. O conselho escolar examina 

§3º - No uso de sua função 
mobilizadora, o conselho escolar 

§4º - A função fiscalizadora 
refere-se ao acompanhamento e 
fiscalização da gestão pedagógica, 
administrativa e financeira da 

I - o Diretor da Unidade de Ensino 

Conselho Escolar, sendo vedada 

II - ao Presidente do Conselho 
Escolar compete acompanhar o 
trabalho da Equipe Gestora e atuar 

III - O Diretor e o Presidente do 
Conselho Escolar ficam sujeitos à 

§5º- O Conselho Escolar poderá ser 

finalidade lucrativa, conforme 
dispuser o Estatuto, observando-se 

§6º- A competência para a 
aprovação do Estatuto do Conselho 

Art. 4º - O Conselho Escolar não 
tem finalidade e/ou vínculo 
político-partidário, religioso, racial, 

Projeto Político-Pedagógico.

Art. 5º - Os membros do Conselho 

tratar de órgão sem fins lucrativos.

Art. 6º - A ação do Conselho Escolar 

I - a educação é um direito 

II - a escola deve garantir o acesso e 

III - a universalização e a gratuidade 

IV - a construção contínua e 

V - a qualidade de ensino e a 
competência político-pedagógica 

VI - o trabalho pedagógico escolar, 

VII - a democratização da gestão 

VIII - a gestão democrática privilegia 

administrativos e financeiros da 
organização do trabalho escolar.

Art. 7º - Os objetivos do Conselho 

I - realizar a gestão escolar, numa 

Político-Pedagógico da escola;
II - constituir-se em instrumento de 

especificidade do trabalho 

III - promover o exercício da 

IV - estabelecer políticas e diretrizes 

trabalho pedagógico na escola a 

histórico-sociais, em consonância 

V - acompanhar e avaliar o trabalho 

Político-Pedagógico da escola;
VI - garantir o cumprimento da 
função social e da especificidade do 
trabalho pedagógico da escola, de 

Art.8º- Atribui ao Conselho Escolar:

I - elaborar e reformular o Estatuto 
do Conselho Escolar de acordo com 

II - propor mecanismos de 

funções atribuídas aos Conselhos 

III - discutir e aprovar o Plano 

administrativas, financeiras e 

IV - fiscalizar o gerenciamento e 

V - avaliar, periódica e 

financeiros, a qualidade dos serviços 

VI - participar da elaboração ou 

do Projeto Político-Pedagógico da 

VII - convocar reuniões ordinárias e 

VIII - coordenar o processo 

IX - analisar e deliberar sobre a 

financeiros da Unidade de Ensino;
X - zelar pelo cumprimento à defesa 

da Criança e do Adolescente - ECA, 

XI - fiscalizar os recursos 
financeiros, incluindo recursos 

XII - fiscalizar a gestão 
administrativo-pedagógica e dos 
recursos financeiros da Unidade de 

XIII - criar mecanismos de 

Político-Pedagógico;
XIV - nomear os membros que 

Conselho e da Equipe Gestora da 

XV - convocar Assembleias Gerais, 

XVI - acompanhar a evolução dos 

fizer necessário, ações pedagógicas 
de qualidade, visando à melhoria do 

XVII - atuar como instância máxima 

Art. 9º - O Conselho Escolar, de 

pelos seguintes conselheiros 

I- diretor;

III- representante dos trabalhadores 

IV - representante dos 
trabalhadores administrativos, apoio 

V- representante dos pais de 

VI - representante do Grêmio 

VIII - representante da Associação 

Parágrafo único - Cabe ao diretor 

no Conselho Escolar, que se 

função social e específica da escola 

Art. 10 - O Conselho Escolar terá 

Art. 11 - Compete ao Presidente do 
Conselho Escolar, comprovada a 

o(s) Conselheiro(s) que 

Art. 12 - O Presidente do Conselho 

Art. 13 - Os representantes do 
Conselho Escolar serão escolhidos 

§1º- No ato de eleição, para cada 

§2º- Excepcionalmente, nos casos 

não haverá eleição de suplente.

Art. 14 - O Conselho Escolar, de 

I - 50% (cinquenta por cento) para a 
categoria profissionais da escola: 

II - 50% (cinquenta por cento) para 

Art. 15 - O número de membros do 
Conselho Escolar será definido, com 

(dois) destes comporão o Conselho 

§1º - Integra o Conselho 

Vice-Presidente, Secretário e 

Conselho Escolar, por eleição direta 
e secreta entre os Conselheiros e/ou 

§2º - Integra o Conselho Fiscal: 02 
(dois) Conselheiros Titulares, sendo 

composição do Conselho Escolar, 

aclamação entre os Conselheiros, 
não podendo ter nenhum grau de 

Art. 16 - O membro do Conselho 

I - destituição pelo plenário do 
Conselho, mediante representação 

Conselheiro, dando direito à ampla 

II - ausência injustificada a 03 (três) 

05 (cinco) reuniões extraordinárias 

III - falta de decoro.

ausências justificadas e previamente 

destituição de membro do Conselho 

qualquer outro Conselheiro, 

Art. 17 - As eleições dos membros 
do Conselho Escolar, titulares e 
suplentes, realizar-se-ão em reunião 
convocada para este fim, para um 

admitindo-se uma única reeleição 

Art.18 - O Edital de convocação para 
as eleições dos conselheiros 

Presidente do Conselho, com 

gestão e fixará o período destinado 

Art.19 - Havendo segmento(s) 
composto(s) por um só profissional 

automaticamente Conselheiro, 

Conselheiro citado neste artigo, este 
será representado pelo profissional 

Art.20 - O Edital de convocação 

representantes do Conselho Escolar 
deverá ser afixado em local visível 
na unidade escolar, no mínimo 05 

Art.21 - A eleição dos 

o Conselho Escolar, deverá ocorrer 

§1º- O eleitor exercerá seu poder de 

§2º- É necessário o quórum mínimo 
de votos de 50% (cinquenta por 

§3º- Os conselheiros serão eleitos 

Art.22 - Têm direito a voto os 
profissionais da educação em 

§1º- No segmento dos professores, o 

§2º - Cada membro do Conselho 

§3º- Os cargos de Conselheiros 
serão preenchidos por profissionais 

§4º- No segmento dos 

filhos matriculados na escola.

Art.23 - No caso de vacância do 

Conselheiros e não havendo mais 

Art.24 - Nenhum dos membros da 

Art.25 - O mandato será cumprido 

Parágrafo único - O Conselheiro 

Conselho até o final do período para 

Art.26 - A posse dos representantes 
eleitos dar-se-á em reunião 

Presidente do Conselho para esse 
fim.

Parágrafo único - O ato de posse 
dos Conselheiros consistirá de:

I- ciência do Estatuto, mediante 

II- ciência do Regimento Escolar;
III- ciência do Projeto 
Político-Pedagógico da escola;
IV- assinatura da Ata e Termo de 

Art.27- Podem exercer o direito de 

I - os alunos regularmente 

II - os pais/responsáveis legais pelos 

III - os profissionais do magistério 

IV - os servidores apoio, 

§1º - Os membros do Conselho 

§2º- Enquanto não for implantado o 
Conselho Escolar, é facultada à 

qual terá por finalidade a 

Conselho e a realização do processo 

escolha dos conselheiros titulares e 

§3º- Os professores e demais 
funcionários que tenham filhos na 

Art.28 - O Conselho Escolar será um 

educacionais e os encaminhamentos 

financeiras, que possam interferir no 

Art.29 - O Conselho Escolar 
encaminhará ações que visem a 

Político-Pedagógico e as políticas 

Art.30 - No desenvolvimento de 
suas ações, o Conselho Escolar deve 

I - burocratizar o desenvolvimento 

II - deliberar sobre aspectos 

Art.31 - O Conselho Escolar deverá 
reunir-se periodicamente a fim de 
propor, renovar, acompanhar e 

Político-Pedagógico da escola.

Parágrafo único - Após a 

de reunião do Conselho Escolar, 

específica para que seja ouvida e 

Art.32 - As reuniões do Conselho 

I - as reuniões ordinárias serão 

pelo Presidente do Conselho ou 
Vice-presidente e, no seu 

(setenta e duas) horas de 

claramente definida no Edital de 

II - as reuniões extraordinárias serão 
convocadas, no mínimo, com 48 
(quarenta e oito) horas de 

claramente definida e por 

a) do Presidente ou Vice-presidente 
do Conselho;

dirigido ao Presidente do Conselho 
especificando o motivo da 

Art.33 - As reuniões serão 

§1º - Não havendo quórum 
suficiente, cancela-se a reunião e 
registra-se a ocorrência em Ata 

§2º - É permitida a participação de 

escolar nas reuniões do Conselho 

Art.34 - As reuniões do Conselho 

Art.35 - As deliberações do 
Conselho Escolar serão tomadas por 

Art.36 - Os Conselheiros eleitos ou 

§1º- Os alunos terão igualmente 

§2º- Não serão permitidos votos por 

§3º- O Presidente do Conselho 

Art.37 - Para a divulgação das 
deliberações do Conselho Escolar 

serão utilizados Editais, livros-aviso, 

fluxo de comunicação permanente, 

tempo hábil.

Art.38 - Os membros titulares e 
suplentes do Conselho Escolar 

Art.39 - As reuniões serão públicas e 

§1º - Compreende-se por 

§2º- A reunião poderá perder 

Conselho Escolar, solicitação de 

Art.40 - O Conselho Escolar deverá 

conhecimento e consciência de sua 

melhoria da educação.

Art.41 - O Conselho Escolar 

Art.42 - O Estatuto do Conselho 

Parágrafo único - Compete ao 
Presidente do Conselho Escolar 

Art.43 - A duração do mandato será 

Conselheiros eleitos.

Art.44 - Todas as Unidades de 

deverão implantar o Conselho 

Art.45 - O Conselho Municipal de 

legalidade do Estatuto do Conselho 

Político-Pedagógico e do 

Art.46 - Cada Unidade de Ensino 

Conselho Escolar.

Parágrafo único - Compete ao 
Conselho Escolar a confecção de 

mantê-lo com informações 

Art.47 - Os casos omissos nesta lei 

Fortalecimento dos Conselhos 

Art.48 – O Município de Paraíba do 

Conselhos Escolares – RJ (GAFCE - 

§1º - O representante do GAFCE – 

articulador municipal dos conselhos 

conselhos.

§2º- Só poderá ser nomeado, para 

no GAFCE-RJ, servidor lotado na 

Art.49 - Esta Lei entra em vigor na 

Art.50- Revogam-se as disposições 

Paraíba do Sul, 25 de novembro de 

 Professor Aristides é o 

Vencedor do Prêmio Shell 2019

 O professor de matemática 

da Rede Municipal de Ensino, 

Aristides Praxedes Neto, teve seu 

trabalho reconhecido e foi o 

vencedor da 6ª Edição do Prêmio 

Shell de Educação Científica - 2019 - 

categoria Ensino Fundamental II.

 A premiação ocorreu agora 

à noite em cerimônia realizada no 

Museu do Amanhã no Rio de 

Janeiro, e contou com a presença 

da secretária de educação, Neila 

Bouzada.

 A premiação veio com o 

projeto inovador "Além da 

Descoberta do Vento", 

desenvolvido junto aos alunos do 8° 

e 9° ano da Escola Municipal 

Arcanjo Antonino Lopes (Tim 

Lopes) para as aulas de 

matemática.

 Toda a Rede Municipal de 

Ensino parabeniza o professor e 

alunos pelo reconhecimento do 

trabalho, um grande orgulho para a 

educação de Paraíba do Sul.
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TERMO DE
COOPERAÇÃO

TERMO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA.

TERMO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA ENTRE A SECRETARIA DE 
DEFESA CIVIL, SEGURANÇA E 
ORDEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ E A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA, TRÂNSITO E ORDEM 
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
MANGARATIBA/RJ, PARA A 
APLICAÇÃO DO CURSO DE 
FORMAÇÃO DOS CANDIDATOS A 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL NO 
MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, 
RJ.

Pelo presente instrumento, de um 
lado o Município de Paraíba do Sul, 
com sede na Rua Visconde da 
Paraíba, n° 11, Centro, inscrito no 
CNPJ sob o nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo 
Secretário Municipal de Defesa Civil, 
Segurança e Ordem Pública, Sr. 
Anderson da Costa Santana, 
brasileiro, casado, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 023.376.967.66, 
doravante denominado Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul; e, de 
outro lado o Município de 
Mangaratiba/RJ, com sede na Praça 
Robert Simões, n°92, Centro, inscrita 
no CNPJ sob o nº 
29.138.310/0001-59, neste ato 
representado pelo Secretário 
Municipal de Segurança, Trânsito e 
Ordem Pública, Sr. Norberto 
Alexandre da Silva Marques Costa, 
brasileiro, casado, inscrito no CPF 
sob o nº 095.477.527-90 doravante 
denominado Prefeitura Municipal de 
Mangaratiba.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Cooperação 
Técnica tem por objeto a parceria 
entre as Guardas Civis Municipais 
para o envio de instrutores 
integrantes da Guarda Civil 
Municipal de Mangaratiba ao 
Município de Paraíba do Sul, para 
realização do Curso de Formação 
para os candidatos ao cargo de 

Guarda Civil Municipal, conforme 
previsto no item 13 e subitens do 
Edital 02/2018observando-se ainda, 
os termos dos arts. 12, §1º, e, 3º, da 
Lei nº 13.022/2014, os seguintes 
princípios:

I - proteção dos direitos humanos 
fundamentais, do exercício da 
cidadania e das liberdades públicas;
II - preservação da vida, redução do 
sofrimento e diminuição das perdas;
III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução 
social da comunidade; e
V - uso progressivo da força.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. Os 
procedimentos visando à 
consecução do objeto deste Termo 
de Cooperação Técnica serão 
promovidos conjuntamente entre os 
representantes das partes e em 
observância aos preceitos legais, nos 
termos do art. 32, XI, da Lei 
Municipal nº 3.578/2019.

Parágrafo único: O presente acordo 
será implementado por meio de 
instrumentos jurídicos específicos, 
acompanhados pelo Termo de 
Referência ou Plano de Trabalho a 
ser elaborado pela Prefeitura dentro 
das exigências do Edital 002/2018 e 
da Lei Municipal n.º 3.585/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS 
OBRIGAÇÕES:
I – Caberá à Prefeitura Municipal de 
Paraíba do Sul:

a) translado, alimentação e 
hospedagem dos instrutores;

b) a confecção e distribuição 
do material didático; confecção dos 
certificados para os cursandos e 
instrutores e a ornamentação do 
local onde este deverá ocorrer;
faltou espaçamento
c) auxiliar para garantir o bom 
andamento do curso, sendo 
responsável direto pelo 
restabelecimento da ordem;

d) fornecer o apoio necessário 
para o bom desenvolvimento do 
plano de trabalho e cooperação 
previsto neste termo de cooperação.
 
II – Caberá à Prefeitura Municipal de 
Mangaratiba:

a) equipamentos técnicos e 
didáticos não impressos (vídeos, 
áudios, palestras) para as atividades 
do Curso de Formação, exceto 
material de informática;

b) profissionais qualificados 
tecnicamente para as disciplinas do 
Curso de Formação;

c) fornecer o apoio necessário 
para o bom desenvolvimento do 
plano de trabalho e cooperação 
previstos neste termo de 
cooperação.

III – Das responsabilidades comuns 
às partes:

a) deliberar conjuntamente 
sobre qualquer assunto relacionado 
ao presente convênio, de forma a 
preservá-lo no prazo abaixo 
delimitado;

b) respeitar os regimentos e 
leis que amparam as ações de cada 
servidor envolvido;

c) acompanhar a execução do 
curso, que é o objetivo deste Termo 
de Cooperação Técnica.

CLÁUSULA TERCEIRA – 
GERENCIAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO

As partes designarão um servidor, 
por Portaria a ser publicada no 
Diário Oficial de cada Município, 
para fiscalizar e gerenciar a 
execução do presente convênio.
Aos gerentes do TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA, competirá 
dirimir as dúvidas que surgirem na 
sua execução, em conjunto.

Parágrafo Primeiro - Os gerentes do 
Termo anotarão, em registro 
próprio, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do 
objeto, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas 
ou defeitos observados. 

Parágrafo Segundo - O 
acompanhamento não exclui e nem 
reduz a responsabilidade dos outros 
partícipes.

CLÁUSULA QUARTA – DOS 
CUSTOS

Não haverá transferência voluntária 

de recursos financeiros entre os 
partícipes para a execução do 
presente TERMO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA. As despesas necessárias à 
plena consecução do objeto 
acordado, tais como: traslado, 
alimentação e hospedagens 
correrão por conta do Município de 
Paraíba do Sul, mediante previsão 
em orçamento próprio e dotações 
específicas constantes no 
orçamento vigente. Os serviços 
decorrentes do presente Termo 
serão prestados em regime de 
cooperação mútua, NÃO cabendo 
aos entes quaisquer remunerações 
pelos mesmos.  

CLÁUSULA QUINTA– DA VIGÊNCIA 
E DAS ALTERAÇÕES

ATOS DO GOVERNO

Oficial, podendo ser renovado tão 

notificação com antecedência 

infringente ser notificada a justificar 

Diário Oficial.

de Paraíba do Sul-RJ, para dirimir 
eventuais dúvidas e/ou conflitos 

com duas testemunhas, em duas vias 

CPF:023.376.967-66  

CPF:095.477.527-90

Testemunhas:

CPF:132.902.347-11  

CPF:033.028.037-61

Conselho Municipal de Saúde e ainda 

Art 1º - D e s i g n a r  os membros 

compor o C.M.S. - Conselho 

a Lei Municipal nº 3.015/2013 e o 

Conselho.

-Associação dos Moradores do 
Parque Niágara-AMPAR

Centro Espírita Antônio de Pádua- 

Conselho Municipal das Associações 
de Moradores de Paraíba Do Sul - 

Paulo- MSPSP

Instituto Homem Novo-IHN

Coelho 

Trabalhadores da Saúde:

Conselho Regional de 
Odontologia-CRO
Titular: Raphael Borges Gomes

Conselho Regional de Fisioterapia e 

Conselho Regional de Enfermagem

Rocha

Hospital Nossa Senhora da Piedade- 

Hospital de Trauma Ortopedia-HTO

Associação do Deficiente Auditivo 
de Paraíba do Sul - ADAPS.

Saúde-SESAU

Substituto: José Wanderlei Pinheiro 

Vice-Presidente: Raphael Borges

Art. 2º - Esta portaria nomeia os 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

NOVEMBRO DE 2018

com a Lei n° 2.613 de 20 de Maio de 2008.

48.600,00 ( Quarenta e oito mil e seiscentos 

Secretaria- Tesouro e FUNDEB, nos seguintes  
programas de trabalho: 02.14.12.361.0020.2.037, 
02.14.12.365.0021.2.037, 02.14.12.361.0020.2.083, 
02.14.12.361.0020.2.084, 02.14.12.365.0021.2.085 e 
02.14.12.365.0021.2.086.

publicação, revogando-se às disposições em 

Paraíba do Sul, 18 de novembro de 2019

Educação Infantil: R$ 15.300,00

TOTAL GERAL : R$ 48.600,00

ART 1º - O Prêmio “Prêmio Prof° Manuel Gonçalves 

Sul e destina-se a reconhecer o mérito dos 
educadores e profissionais da Rede Municipal de 
Ensino, pela contribuição dada para a melhoria da 

experiências bem-sucedidas, criativas, inovadoras 

apresentando uma prática eficiente realizada no 

- Diretores, Professores, Pedagogos, 

§ 2º.- Não poderão participar funcionários 

ART. 2º - O Prêmio consiste na seleção e na 

tenham sido bem sucedidas, considerando as 

CAPÍTULO II – DOS PROJETOS ART. 3º - 

1. Reconhecer o trabalho dos DIRETORES , 

profissionais da educação como agentes 

pedagógicas conduzidas por estes profissionais 

ART. 4º- CATEGORIAS DIRETOR, PEDAGOGO E 

• Diretores: Tema livre com enfoque na área 

• Pedagogos: Tema livre com enfoque na 

unidades escolares para a melhoria da qualidade 

• Professores: Tema livre com enfoque na 

ART. 5º PODEM PARTICIPAR DIRETORES, 

Este projeto consiste no detalhamento de ações 
desenvolvidas pelo profissional de educação que 

* Tenha sido realizado no ano letivo de 

* Tenha sido concluído até o dia 30 de 

* Tenha sido exitosa no enfrentamento de 
situações-problemas observadas no contexto 
onde trabalha;
* Tenha como ser evidenciado e tenha 

* Ainda não tenha sido publicado, em 

virtuais, pois serão desclassificados aqueles 

* Não tenha sido inscrito em outras edições 

- Título / Autor / Unidade Escolar

-Tema / Área / Unidade Escolar/ Ano de 

articulação escola- família, relato acompanhado 

ART. 8º - OBJETIVOS

1. Reconhecer o trabalho de 

dos profissionais da educação como 

por estes profissionais que sejam 

ART. 9º- CATEGORIAS MONITOR E 

• MONITOR: apresentação de 

• MEDIADOR: apresentação 

Este relato de melhor prática 
consiste no detalhamento de ações 
desenvolvidas pelo profissional de 

* Tenha sido realizado no ano 

* Tenha sido concluído até o 

* Tenha sido exitosa no 

situações-problemas observadas no 
contexto onde trabalha;
* Tenha como ser evidenciado 
e tenha resultados comprováveis;
* Ainda não tenha sido 

pois serão desclassificados aqueles 

* Não tenha sido inscrito em 

apresentados em no mínimo de 05 

- Título / Autor / Unidade 

- Como é o território onde a 

realização do seu trabalho?
- Há dificuldades para o 
ensino-aprendizagem? O que é 
considerado prioritário modificar a 
curto e médio prazo?

- Deverá ser sistematizado 
sobre como o trabalho foi feito, por 

- Qual o período de realização 
do trabalho?
- Que estratégias foram 

inicial nos estudos? E para 
sustentá-las ao longo do tempo?
- Quais os momentos mais 
significativos?

- Em que medida os 

distantes dos objetivos propostos?
- Quais foram os meios 

aprendizagem?
- Como você avaliou a sua 
prática?
- Você pensou em alguma 
continuidade para o trabalho, ou em 
modificá-lo para a próxima vez?
- Ideias de novas práticas 
surgiram a partir desta experiência?
- Quais os desafios ainda 
estão presentes?

• O B S E R V A Ç Ã O : 
Recomenda-se, no relato de melhor 

ART. 13º O PERÍODO DE PRÉ- 

SERÁ ENTRE OS DIAS 13/05/2019 A 

17/05/2019, IMPRETERIVELMENTE 

§1º As inscrições dos pré-projetos e 
dos relatos de melhor prática serão 

• Ficha de Pre-Inscrição 
devidamente preenchida ( Anexo 1)
• Cronograma das ações ( 

• Ficha de Inscrição 
devidamente preenchida ( Anexo 3);
• Declaração de veracidade 

preenchida e assinada pelo 

• Xerox da Carteira de 

inscrições que preencham todas as 

projetos e relatos que tenham sido, 

Relatos de Melhores Práticas) deste 

§ 5º. Para efetivar a inscrição dos 

b. Ficha de Inscrição 
devidamente preenchida e assinada 

devidamente identificado;

ART. 15º PARA A SELEÇÃO DOS 

• Os melhores Projetos 
“Professor Educação Infantil”.
• Os melhores Projetos 
“Professor de 1º ao 5º Anos do 

• Os melhores Projetos 
“Professor de 6º ao 9º Anos do 

• Os melhores Projetos 
“Diretor de Educação Infantil.”
• Os melhores Projetos 
“Diretor de 1º Seg. do Ensino 

• Os melhores Projetos 
“Diretor de 2º Seg. do Ensino 

• Os melhores Projetos 
“Pedagogo – ações e práticas 

Escolares para a melhoria da 

• Os melhores Relatos de 
Prática “ Mediadores”
• Os melhores Relatos de 
Prática “ Monitores”

O SUL PARAIBANO

Município de Paraíba do Sul-RJ

Lei 3.337 de 

24 de Fevereiro de 2017.

EXPEDIENTE
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Prefeito

Mariangela Santos
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CEP 25850-000
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Para a definição dos projetos e relatos de prática premiados, será considerada 

ART. 17º - PROJETOS
Farão parte da ficha de avaliação da comissão julgadora os seguintes itens:

• Introdução
• Apresentação e Organização do Projeto
• Coerência entre a proposta, objetivo e público alvo
• Nível de articulação escola- família.
• Estratégias Motivadoras
• Interdisciplinaridade
• Grau de originalidade e/ou inovação
• Relevância frente ao contexto local
• Potencial de transformação local
• Avaliação
• Referências Bibliográficas
• Conclusão
• Anexos (material de apoio utilizado no desenvolvimento do projeto: 

ART. 18º - RELATOS DE MELHOR PRÁTICA
Farão parte da ficha de avaliação da comissão julgadora os seguintes itens:

• Capa
• Contextualização
• Desenvolvimento
• Avaliação
• Referencial Bibliográfico
• Anexos

ao final do ano letivo de 2019, no município de Paraíba do Sul/RJ onde serão 

§1º - PROJETOS:
O 3º melhor projeto receberá R$1.000,00; o 2º melhor projeto receberá 
R$2.000,00 e o melhor projeto receberá R$3.000,00 em cheque nominal.

§2º - RELATOS DE MELHORES PRÁTICAS:
O 3º melhor relato de prática receberá R$800,00; o 2º melhor relato de prática 
receberá R$1.000,00 e o melhor relato de prática receberá R$1.500,00 em 
cheque nominal.

Os projetos e os relatos de prática inscritos poderão ser desclassificados caso 

CAPÍTULO XI - DISPOSIÇÕES FINAIS

A participação neste concurso implica total conhecimento e aceitação deste 

FICHA DE PRE- INSCRIÇÃO Data:  /  /

*SEGMENTO:(   ) Ed.Infantil (    ) 1º ao 5º    (    ) 6º ao 9º

Declaramos para os devidos fins que as informações constantes nos 

prestadas, firmamos a presente.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL NO. 3.519/2018 DE VINTE 
DE DEZEMBRO DE 2018, COM VISTAS A ABERTURA DE CRÉDITO 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder abertura de crédito 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes 
do Superávit Financeiro verificado(s) na(s) Fonte(s) de Recursos, conforme 
Art. 4o. Inciso III da Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e 

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

Paraíba do Sul, 18 de novembro de 2019

- Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/1996), art. 3º, VIII; 
- Artigo 9º da Lei 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação); 

- Plano Municipal de Educação 

- Lei Municipal 3.187/2015;
- Lei Municipal 3.380/2017.

Art. 1º- Esta Lei dispõe sobre a 

dos Conselhos Escolares, estabelece 

Art. 2º- O Conselho Escolar é um 

mobilizadora e fiscalizadora, sobre a 

trabalho pedagógico e 

§1º - Entende-se por comunidade 

§2º - Considerar-se-ão em efetivo 

I - Licença gala;
II - Férias;
III - Licença nojo;
IV - Júri e outras obrigatórias por lei;
V - Licença-prêmio;
VI - Licença para tratamento de 

VII - Licença à gestante.

§3º - Entende-se por segmento do 
conselho escolar cada uma das 

I - alunos regularmente matriculados 

II - pais e/ou responsáveis legais 

III - profissionais do magistério 

IV - servidores públicos do quadro 

§4º- Os órgãos colegiados, de que 

denominados de "Conselho Escolar" 

§5º - No segmento dos 

filhos matriculados na escola.

Art. 3º- O Conselho Escolar tem 

deliberativa, mobilizadora e fiscal, 

administrativa e financeira, 

§1º - A função consultiva refere-se à 

administrativas e financeiras, no 

O conselho escolar aconselha e 

§2º - A função deliberativa refere-se 

relativas às diretrizes e linhas gerais 

administrativas e financeiras quanto 

escolar. O conselho escolar examina 

§3º - No uso de sua função 
mobilizadora, o conselho escolar 

§4º - A função fiscalizadora 
refere-se ao acompanhamento e 
fiscalização da gestão pedagógica, 
administrativa e financeira da 

I - o Diretor da Unidade de Ensino 

Conselho Escolar, sendo vedada 

II - ao Presidente do Conselho 
Escolar compete acompanhar o 
trabalho da Equipe Gestora e atuar 

III - O Diretor e o Presidente do 
Conselho Escolar ficam sujeitos à 

§5º- O Conselho Escolar poderá ser 

finalidade lucrativa, conforme 
dispuser o Estatuto, observando-se 

§6º- A competência para a 
aprovação do Estatuto do Conselho 

Art. 4º - O Conselho Escolar não 
tem finalidade e/ou vínculo 
político-partidário, religioso, racial, 

Projeto Político-Pedagógico.

Art. 5º - Os membros do Conselho 

tratar de órgão sem fins lucrativos.

Art. 6º - A ação do Conselho Escolar 

I - a educação é um direito 

II - a escola deve garantir o acesso e 

III - a universalização e a gratuidade 

IV - a construção contínua e 

V - a qualidade de ensino e a 
competência político-pedagógica 

VI - o trabalho pedagógico escolar, 

VII - a democratização da gestão 

VIII - a gestão democrática privilegia 

administrativos e financeiros da 
organização do trabalho escolar.

Art. 7º - Os objetivos do Conselho 

I - realizar a gestão escolar, numa 

Político-Pedagógico da escola;
II - constituir-se em instrumento de 

especificidade do trabalho 

III - promover o exercício da 

IV - estabelecer políticas e diretrizes 

trabalho pedagógico na escola a 

histórico-sociais, em consonância 

V - acompanhar e avaliar o trabalho 

Político-Pedagógico da escola;
VI - garantir o cumprimento da 
função social e da especificidade do 
trabalho pedagógico da escola, de 

Art.8º- Atribui ao Conselho Escolar:

I - elaborar e reformular o Estatuto 
do Conselho Escolar de acordo com 

II - propor mecanismos de 

funções atribuídas aos Conselhos 

III - discutir e aprovar o Plano 

administrativas, financeiras e 

IV - fiscalizar o gerenciamento e 

V - avaliar, periódica e 

financeiros, a qualidade dos serviços 

VI - participar da elaboração ou 

do Projeto Político-Pedagógico da 

VII - convocar reuniões ordinárias e 

VIII - coordenar o processo 

IX - analisar e deliberar sobre a 

financeiros da Unidade de Ensino;
X - zelar pelo cumprimento à defesa 

da Criança e do Adolescente - ECA, 

XI - fiscalizar os recursos 
financeiros, incluindo recursos 

XII - fiscalizar a gestão 
administrativo-pedagógica e dos 
recursos financeiros da Unidade de 

XIII - criar mecanismos de 

Político-Pedagógico;
XIV - nomear os membros que 

Conselho e da Equipe Gestora da 

XV - convocar Assembleias Gerais, 

XVI - acompanhar a evolução dos 

fizer necessário, ações pedagógicas 
de qualidade, visando à melhoria do 

XVII - atuar como instância máxima 

Art. 9º - O Conselho Escolar, de 

pelos seguintes conselheiros 

I- diretor;

III- representante dos trabalhadores 

IV - representante dos 
trabalhadores administrativos, apoio 

V- representante dos pais de 

VI - representante do Grêmio 

VIII - representante da Associação 

Parágrafo único - Cabe ao diretor 

no Conselho Escolar, que se 

função social e específica da escola 

Art. 10 - O Conselho Escolar terá 

Art. 11 - Compete ao Presidente do 
Conselho Escolar, comprovada a 

o(s) Conselheiro(s) que 

Art. 12 - O Presidente do Conselho 

Art. 13 - Os representantes do 
Conselho Escolar serão escolhidos 

§1º- No ato de eleição, para cada 

§2º- Excepcionalmente, nos casos 

não haverá eleição de suplente.

Art. 14 - O Conselho Escolar, de 

I - 50% (cinquenta por cento) para a 
categoria profissionais da escola: 

II - 50% (cinquenta por cento) para 

Art. 15 - O número de membros do 
Conselho Escolar será definido, com 

(dois) destes comporão o Conselho 

§1º - Integra o Conselho 

Vice-Presidente, Secretário e 

Conselho Escolar, por eleição direta 
e secreta entre os Conselheiros e/ou 

§2º - Integra o Conselho Fiscal: 02 
(dois) Conselheiros Titulares, sendo 

composição do Conselho Escolar, 

aclamação entre os Conselheiros, 
não podendo ter nenhum grau de 

Art. 16 - O membro do Conselho 

I - destituição pelo plenário do 
Conselho, mediante representação 

Conselheiro, dando direito à ampla 

II - ausência injustificada a 03 (três) 

05 (cinco) reuniões extraordinárias 

III - falta de decoro.

ausências justificadas e previamente 

destituição de membro do Conselho 

qualquer outro Conselheiro, 

Art. 17 - As eleições dos membros 
do Conselho Escolar, titulares e 
suplentes, realizar-se-ão em reunião 
convocada para este fim, para um 

admitindo-se uma única reeleição 

Art.18 - O Edital de convocação para 
as eleições dos conselheiros 

Presidente do Conselho, com 

gestão e fixará o período destinado 

Art.19 - Havendo segmento(s) 
composto(s) por um só profissional 

automaticamente Conselheiro, 

Conselheiro citado neste artigo, este 
será representado pelo profissional 

Art.20 - O Edital de convocação 

representantes do Conselho Escolar 
deverá ser afixado em local visível 
na unidade escolar, no mínimo 05 

Art.21 - A eleição dos 

o Conselho Escolar, deverá ocorrer 

§1º- O eleitor exercerá seu poder de 

§2º- É necessário o quórum mínimo 
de votos de 50% (cinquenta por 

§3º- Os conselheiros serão eleitos 

Art.22 - Têm direito a voto os 
profissionais da educação em 

§1º- No segmento dos professores, o 

§2º - Cada membro do Conselho 

§3º- Os cargos de Conselheiros 
serão preenchidos por profissionais 

§4º- No segmento dos 

filhos matriculados na escola.

Art.23 - No caso de vacância do 

Conselheiros e não havendo mais 

Art.24 - Nenhum dos membros da 

Art.25 - O mandato será cumprido 

Parágrafo único - O Conselheiro 

Conselho até o final do período para 

Art.26 - A posse dos representantes 
eleitos dar-se-á em reunião 

Presidente do Conselho para esse 
fim.

Parágrafo único - O ato de posse 
dos Conselheiros consistirá de:

I- ciência do Estatuto, mediante 

II- ciência do Regimento Escolar;
III- ciência do Projeto 
Político-Pedagógico da escola;
IV- assinatura da Ata e Termo de 

Art.27- Podem exercer o direito de 

I - os alunos regularmente 

II - os pais/responsáveis legais pelos 

III - os profissionais do magistério 

IV - os servidores apoio, 

§1º - Os membros do Conselho 

§2º- Enquanto não for implantado o 
Conselho Escolar, é facultada à 

qual terá por finalidade a 

Conselho e a realização do processo 

escolha dos conselheiros titulares e 

§3º- Os professores e demais 
funcionários que tenham filhos na 

Art.28 - O Conselho Escolar será um 

educacionais e os encaminhamentos 

financeiras, que possam interferir no 

Art.29 - O Conselho Escolar 
encaminhará ações que visem a 

Político-Pedagógico e as políticas 

Art.30 - No desenvolvimento de 
suas ações, o Conselho Escolar deve 

I - burocratizar o desenvolvimento 

II - deliberar sobre aspectos 

Art.31 - O Conselho Escolar deverá 
reunir-se periodicamente a fim de 
propor, renovar, acompanhar e 

Político-Pedagógico da escola.

Parágrafo único - Após a 

de reunião do Conselho Escolar, 

específica para que seja ouvida e 

Art.32 - As reuniões do Conselho 

I - as reuniões ordinárias serão 

pelo Presidente do Conselho ou 
Vice-presidente e, no seu 

(setenta e duas) horas de 

claramente definida no Edital de 

II - as reuniões extraordinárias serão 
convocadas, no mínimo, com 48 
(quarenta e oito) horas de 

claramente definida e por 

a) do Presidente ou Vice-presidente 
do Conselho;

dirigido ao Presidente do Conselho 
especificando o motivo da 

Art.33 - As reuniões serão 

§1º - Não havendo quórum 
suficiente, cancela-se a reunião e 
registra-se a ocorrência em Ata 

§2º - É permitida a participação de 

escolar nas reuniões do Conselho 

Art.34 - As reuniões do Conselho 

Art.35 - As deliberações do 
Conselho Escolar serão tomadas por 

Art.36 - Os Conselheiros eleitos ou 

§1º- Os alunos terão igualmente 

§2º- Não serão permitidos votos por 

§3º- O Presidente do Conselho 

Art.37 - Para a divulgação das 
deliberações do Conselho Escolar 

serão utilizados Editais, livros-aviso, 

fluxo de comunicação permanente, 

tempo hábil.

Art.38 - Os membros titulares e 
suplentes do Conselho Escolar 

Art.39 - As reuniões serão públicas e 

§1º - Compreende-se por 

§2º- A reunião poderá perder 

Conselho Escolar, solicitação de 

Art.40 - O Conselho Escolar deverá 

conhecimento e consciência de sua 

melhoria da educação.

Art.41 - O Conselho Escolar 

Art.42 - O Estatuto do Conselho 

Parágrafo único - Compete ao 
Presidente do Conselho Escolar 

Art.43 - A duração do mandato será 

Conselheiros eleitos.

Art.44 - Todas as Unidades de 

deverão implantar o Conselho 

Art.45 - O Conselho Municipal de 

legalidade do Estatuto do Conselho 

Político-Pedagógico e do 

Art.46 - Cada Unidade de Ensino 

Conselho Escolar.

Parágrafo único - Compete ao 
Conselho Escolar a confecção de 

mantê-lo com informações 

Art.47 - Os casos omissos nesta lei 

Fortalecimento dos Conselhos 

Art.48 – O Município de Paraíba do 

Conselhos Escolares – RJ (GAFCE - 

§1º - O representante do GAFCE – 

articulador municipal dos conselhos 

conselhos.

§2º- Só poderá ser nomeado, para 

no GAFCE-RJ, servidor lotado na 

Art.49 - Esta Lei entra em vigor na 

Art.50- Revogam-se as disposições 

Paraíba do Sul, 25 de novembro de 
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CNPJ sob o nº 29.138.385/0001-30, 

29.138.310/0001-59, neste ato 

sob o nº 095.477.527-90 doravante 

Edital 02/2018observando-se ainda, 

I - proteção dos direitos humanos 

II - preservação da vida, redução do 

III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução 

V - uso progressivo da força.

Municipal nº 3.578/2019.

instrumentos jurídicos específicos, 
acompanhados pelo Termo de 
Referência ou Plano de Trabalho a 

das exigências do Edital 002/2018 e 
da Lei Municipal n.º 3.585/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS 

hospedagem dos instrutores;

certificados para os cursandos e 

plano de trabalho e cooperação 

b) profissionais qualificados 

plano de trabalho e cooperação 

preservá-lo no prazo abaixo 

c) acompanhar a execução do 

Diário Oficial de cada Município, 
para fiscalizar e gerenciar a 

Parágrafo Primeiro - Os gerentes do 

Parágrafo Segundo - O 
acompanhamento não exclui e nem 

Não haverá transferência voluntária 

de recursos financeiros entre os 

alimentação e hospedagens 

específicas constantes no 

O presente convênio terá vigência 
de 130 (cento trinta) dias, a contar 
da data de publicação no Diário 
Oficial, podendo ser renovado tão 
logo seja do interesse das partes.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

O presente Termo de Cooperação 
Técnica poderá ser rescindido de 
comum acordo, mediante 
notificação com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias, desde que 
não acarrete prejuízo total ou parcial 
dos procedimentos em andamento; 
e/ou pelo não cumprimento de 
qualquer das cláusulas estipuladas 
neste instrumento, devendo a parte 
infringente ser notificada a justificar 
ou corrigir a questão em 10 (dez) 
dias.

SUBCLÁSULA ÚNICA. Em caso de 
rescisão, por desvio de conduta de 
seu servidor, cada Município deverá 
proceder conforme os 
procedimentos legais de apuração, 
sem prejuízo de aplicação das 
sanções cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA– DA 
PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul providenciará a publicação deste 
instrumento em forma de extrato no 
Diário Oficial.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca 
de Paraíba do Sul-RJ, para dirimir 
eventuais dúvidas e/ou conflitos 
oriundos do presente termo.

Por estarem de comum acordo, 
subscrevem o presente em conjunto 
com duas testemunhas, em duas vias 
originais, de igual teor e forma, para 
que produza seus legais efeitos.

Secretários Municipais:
 
ANDERSON DA COSTA SANTANA 

CPF:023.376.967-66  

NORBETO ALEXANDRE DA SILVA 
MARQUES                                    

CPF:095.477.527-90

Testemunhas:
 

MANOEL VITOR PASCHOAL 
REZENDE

CPF:132.902.347-11  
 

ELISABETE MARIA DO 
NASCIMENTO SOUZA
CPF:033.028.037-61

REPUBLICADO
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 0433/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL  
DE PARAÍBA DO SUL,   no uso de 
suas atribuições conferidas pelo 
artigo 67, II da LOM/PS,

CONSIDERANDO, a importância do 
Conselho Municipal de Saúde e ainda 
a legislação em vigor referente ao 
tema,

 
 R E S O L V E :

Art 1º - D e s i g n a r  os membros 
abaixo, titulares e suplentes, para 
compor o C.M.S. - Conselho 
Municipal de Saúde, como preceitua 
a Lei Municipal nº 3.015/2013 e o 
Regimento Interno do referido 
Conselho.

Representantes dos Usuários:

-Associação dos Moradores do 
Parque Niágara-AMPAR
Titular: Jacy Cardoso 
Suplente: Eduardo Xavier Ignácio 
Junior

Centro Espírita Antônio de Pádua- 
CEAP
Titular: Luis Eduardo Amorim 
Ramos;
Suplente: Gisele Maria da Silva 
Queiroz

Conselho Municipal das Associações 
de Moradores de Paraíba Do Sul - 
COMAMP
Titular: Mara Lúcia Leal Cordeiro 
Suplente: Josefa Cristina de Oliveira

Igreja Matriz de São Pedro e São 
Paulo- MSPSP
Titular: Maria de Lourdes Gaspar 
Barbosa
Suplente: Maria da Conceição 
Queiroz Silva 

Lar Vicentino
Titular: Adilson Santos de Oliveira

Suplente: Valdinéia de Souza A. V. 
Ferreira

Instituto Homem Novo-IHN
Titular: Maria de Fátima O. dos 
Santos
Suplente: Urbano Von Paumgartten;
Rotary Club
Titular: Gustavo da Silva Carlos
Suplente: Luiz Alberto de Oliveira 
Coelho 

TXAI
Titular:Marilene Bittencourt

Trabalhadores da Saúde:

Conselho Regional de 
Odontologia-CRO
Titular: Raphael Borges Gomes
Suplente: Beatriz da Fraga Cardoso;

Conselho Regional de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional
Titular: Ana Cláudia dos Santos

Conselho Regional de Enfermagem
Titular: Brainer Augusto Alves da 
Rocha
Suplente: Elaine Lopes de Oliveira

Prestadores De Serviços:

Hospital Nossa Senhora da Piedade- 
HNSP
Titular: Jeisan Bernardes Aguiar
Suplente: Ricardo de Oliveira 
Wendling

Hospital de Trauma Ortopedia-HTO
Titular: Isabel Maria de Andrade 
Corrêa

Associação do Deficiente Auditivo 
de Paraíba do Sul - ADAPS.
Titular: Mariléa Peixoto os Santos 
Silva
Suplente: Rita de Cassia Xavier 
Beraldo

Representantes do Poder Executivo:

Secretaria Municipal de 
Saúde-SESAU
Titular: Izabel Aparecida Mendonça 
Ferreira
Suplente: Leonardo Pereira 
Vasconcellos;

Secretaria Municipal de Educação
Titular: Cláudia de J. Lacerda 
Rodrigues 

Secretaria Municipal de Assistência 
Social
Suplente: Antônio José Alves Gomes
Substituto: José Wanderlei Pinheiro 

Gorito

Mesa Diretora
Presidente: Luís Eduardo Amorim 
Ramos
Vice-Presidente: Raphael Borges
1º Secretário: Maria de Fatima O. dos 
Santos
2º Secretário: Leonardo Pereira 
Vasconcellos

Art. 2º - Esta portaria nomeia os 
membros acima para o mandato do 
período de 2019/2021, entrando em 
vigor na data de sua publicação e 
revogando disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

PREFEITURA  MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, 27 DE 
NOVEMBRO DE 2018

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal 

Paraíba do Sul
2017/2020        

LEIS

LEI Nº 3.626, DE 18 DE NOVEMBRO 
DE 2019.  

AUTORIZA O EXECUTIVO A 
PREMIAR OS PROJETOS 
EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL DO ENSINO INSCRITO 
NO X PREMIO PROFESSOR 
MANUEL GONÇALVES 
D’ASCENSÃO E CONTÉM OUTRAS 
PROVIDENCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que 
a Câmara Municipal de Vereadores 
aprova e eu sanciono a seguinte Lei:                                                                       

Art. 1° – Fica o Poder Executivo 
autorizado a premiar os projetos 
educacionais vencedores do X 
Prêmio Professor Manuel Gonçalves 
d’Ascensão, devidamente inscritos 

com a Lei n° 2.613 de 20 de Maio de 2008.

48.600,00 ( Quarenta e oito mil e seiscentos 

Secretaria- Tesouro e FUNDEB, nos seguintes  
programas de trabalho: 02.14.12.361.0020.2.037, 
02.14.12.365.0021.2.037, 02.14.12.361.0020.2.083, 
02.14.12.361.0020.2.084, 02.14.12.365.0021.2.085 e 
02.14.12.365.0021.2.086.

publicação, revogando-se às disposições em 

Paraíba do Sul, 18 de novembro de 2019

Educação Infantil: R$ 15.300,00

TOTAL GERAL : R$ 48.600,00

ART 1º - O Prêmio “Prêmio Prof° Manuel Gonçalves 

Sul e destina-se a reconhecer o mérito dos 
educadores e profissionais da Rede Municipal de 
Ensino, pela contribuição dada para a melhoria da 

experiências bem-sucedidas, criativas, inovadoras 

apresentando uma prática eficiente realizada no 

- Diretores, Professores, Pedagogos, 

§ 2º.- Não poderão participar funcionários 

ART. 2º - O Prêmio consiste na seleção e na 

tenham sido bem sucedidas, considerando as 

CAPÍTULO II – DOS PROJETOS ART. 3º - 

1. Reconhecer o trabalho dos DIRETORES , 

profissionais da educação como agentes 

pedagógicas conduzidas por estes profissionais 

ART. 4º- CATEGORIAS DIRETOR, PEDAGOGO E 

• Diretores: Tema livre com enfoque na área 

• Pedagogos: Tema livre com enfoque na 

unidades escolares para a melhoria da qualidade 

• Professores: Tema livre com enfoque na 

ART. 5º PODEM PARTICIPAR DIRETORES, 

Este projeto consiste no detalhamento de ações 
desenvolvidas pelo profissional de educação que 

* Tenha sido realizado no ano letivo de 

* Tenha sido concluído até o dia 30 de 

* Tenha sido exitosa no enfrentamento de 
situações-problemas observadas no contexto 
onde trabalha;
* Tenha como ser evidenciado e tenha 

* Ainda não tenha sido publicado, em 

virtuais, pois serão desclassificados aqueles 

* Não tenha sido inscrito em outras edições 

- Título / Autor / Unidade Escolar

-Tema / Área / Unidade Escolar/ Ano de 

articulação escola- família, relato acompanhado 

ART. 8º - OBJETIVOS

1. Reconhecer o trabalho de 

dos profissionais da educação como 

por estes profissionais que sejam 

ART. 9º- CATEGORIAS MONITOR E 

• MONITOR: apresentação de 

• MEDIADOR: apresentação 

Este relato de melhor prática 
consiste no detalhamento de ações 
desenvolvidas pelo profissional de 

* Tenha sido realizado no ano 

* Tenha sido concluído até o 

* Tenha sido exitosa no 

situações-problemas observadas no 
contexto onde trabalha;
* Tenha como ser evidenciado 
e tenha resultados comprováveis;
* Ainda não tenha sido 

pois serão desclassificados aqueles 

* Não tenha sido inscrito em 

apresentados em no mínimo de 05 

- Título / Autor / Unidade 

- Como é o território onde a 

realização do seu trabalho?
- Há dificuldades para o 
ensino-aprendizagem? O que é 
considerado prioritário modificar a 
curto e médio prazo?

- Deverá ser sistematizado 
sobre como o trabalho foi feito, por 

- Qual o período de realização 
do trabalho?
- Que estratégias foram 

inicial nos estudos? E para 
sustentá-las ao longo do tempo?
- Quais os momentos mais 
significativos?

- Em que medida os 

distantes dos objetivos propostos?
- Quais foram os meios 

aprendizagem?
- Como você avaliou a sua 
prática?
- Você pensou em alguma 
continuidade para o trabalho, ou em 
modificá-lo para a próxima vez?
- Ideias de novas práticas 
surgiram a partir desta experiência?
- Quais os desafios ainda 
estão presentes?

• O B S E R V A Ç Ã O : 
Recomenda-se, no relato de melhor 

ART. 13º O PERÍODO DE PRÉ- 

SERÁ ENTRE OS DIAS 13/05/2019 A 

17/05/2019, IMPRETERIVELMENTE 

§1º As inscrições dos pré-projetos e 
dos relatos de melhor prática serão 

• Ficha de Pre-Inscrição 
devidamente preenchida ( Anexo 1)
• Cronograma das ações ( 

• Ficha de Inscrição 
devidamente preenchida ( Anexo 3);
• Declaração de veracidade 

preenchida e assinada pelo 

• Xerox da Carteira de 

inscrições que preencham todas as 

projetos e relatos que tenham sido, 

Relatos de Melhores Práticas) deste 

§ 5º. Para efetivar a inscrição dos 

b. Ficha de Inscrição 
devidamente preenchida e assinada 

devidamente identificado;

ART. 15º PARA A SELEÇÃO DOS 

• Os melhores Projetos 
“Professor Educação Infantil”.
• Os melhores Projetos 
“Professor de 1º ao 5º Anos do 

• Os melhores Projetos 
“Professor de 6º ao 9º Anos do 

• Os melhores Projetos 
“Diretor de Educação Infantil.”
• Os melhores Projetos 
“Diretor de 1º Seg. do Ensino 

• Os melhores Projetos 
“Diretor de 2º Seg. do Ensino 

• Os melhores Projetos 
“Pedagogo – ações e práticas 

Escolares para a melhoria da 

• Os melhores Relatos de 
Prática “ Mediadores”
• Os melhores Relatos de 
Prática “ Monitores”

Para a definição dos projetos e relatos de prática premiados, será considerada 

ART. 17º - PROJETOS
Farão parte da ficha de avaliação da comissão julgadora os seguintes itens:

• Introdução
• Apresentação e Organização do Projeto
• Coerência entre a proposta, objetivo e público alvo
• Nível de articulação escola- família.
• Estratégias Motivadoras
• Interdisciplinaridade
• Grau de originalidade e/ou inovação
• Relevância frente ao contexto local
• Potencial de transformação local
• Avaliação
• Referências Bibliográficas
• Conclusão
• Anexos (material de apoio utilizado no desenvolvimento do projeto: 

ART. 18º - RELATOS DE MELHOR PRÁTICA
Farão parte da ficha de avaliação da comissão julgadora os seguintes itens:

• Capa
• Contextualização
• Desenvolvimento
• Avaliação
• Referencial Bibliográfico
• Anexos

ao final do ano letivo de 2019, no município de Paraíba do Sul/RJ onde serão 

§1º - PROJETOS:
O 3º melhor projeto receberá R$1.000,00; o 2º melhor projeto receberá 
R$2.000,00 e o melhor projeto receberá R$3.000,00 em cheque nominal.

§2º - RELATOS DE MELHORES PRÁTICAS:
O 3º melhor relato de prática receberá R$800,00; o 2º melhor relato de prática 
receberá R$1.000,00 e o melhor relato de prática receberá R$1.500,00 em 
cheque nominal.

Os projetos e os relatos de prática inscritos poderão ser desclassificados caso 

CAPÍTULO XI - DISPOSIÇÕES FINAIS

A participação neste concurso implica total conhecimento e aceitação deste 

FICHA DE PRE- INSCRIÇÃO Data:  /  /

*SEGMENTO:(   ) Ed.Infantil (    ) 1º ao 5º    (    ) 6º ao 9º

Declaramos para os devidos fins que as informações constantes nos 

prestadas, firmamos a presente.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL NO. 3.519/2018 DE VINTE 
DE DEZEMBRO DE 2018, COM VISTAS A ABERTURA DE CRÉDITO 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder abertura de crédito 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes 
do Superávit Financeiro verificado(s) na(s) Fonte(s) de Recursos, conforme 
Art. 4o. Inciso III da Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e 

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

Paraíba do Sul, 18 de novembro de 2019

- Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/1996), art. 3º, VIII; 
- Artigo 9º da Lei 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação); 

- Plano Municipal de Educação 

- Lei Municipal 3.187/2015;
- Lei Municipal 3.380/2017.

Art. 1º- Esta Lei dispõe sobre a 

dos Conselhos Escolares, estabelece 

Art. 2º- O Conselho Escolar é um 

mobilizadora e fiscalizadora, sobre a 

trabalho pedagógico e 

§1º - Entende-se por comunidade 

§2º - Considerar-se-ão em efetivo 

I - Licença gala;
II - Férias;
III - Licença nojo;
IV - Júri e outras obrigatórias por lei;
V - Licença-prêmio;
VI - Licença para tratamento de 

VII - Licença à gestante.

§3º - Entende-se por segmento do 
conselho escolar cada uma das 

I - alunos regularmente matriculados 

II - pais e/ou responsáveis legais 

III - profissionais do magistério 

IV - servidores públicos do quadro 

§4º- Os órgãos colegiados, de que 

denominados de "Conselho Escolar" 

§5º - No segmento dos 

filhos matriculados na escola.

Art. 3º- O Conselho Escolar tem 

deliberativa, mobilizadora e fiscal, 

administrativa e financeira, 

§1º - A função consultiva refere-se à 

administrativas e financeiras, no 

O conselho escolar aconselha e 

§2º - A função deliberativa refere-se 

relativas às diretrizes e linhas gerais 

administrativas e financeiras quanto 

escolar. O conselho escolar examina 

§3º - No uso de sua função 
mobilizadora, o conselho escolar 

§4º - A função fiscalizadora 
refere-se ao acompanhamento e 
fiscalização da gestão pedagógica, 
administrativa e financeira da 

I - o Diretor da Unidade de Ensino 

Conselho Escolar, sendo vedada 

II - ao Presidente do Conselho 
Escolar compete acompanhar o 
trabalho da Equipe Gestora e atuar 

III - O Diretor e o Presidente do 
Conselho Escolar ficam sujeitos à 

§5º- O Conselho Escolar poderá ser 

finalidade lucrativa, conforme 
dispuser o Estatuto, observando-se 

§6º- A competência para a 
aprovação do Estatuto do Conselho 

Art. 4º - O Conselho Escolar não 
tem finalidade e/ou vínculo 
político-partidário, religioso, racial, 

Projeto Político-Pedagógico.

Art. 5º - Os membros do Conselho 

tratar de órgão sem fins lucrativos.

Art. 6º - A ação do Conselho Escolar 

I - a educação é um direito 

II - a escola deve garantir o acesso e 

III - a universalização e a gratuidade 

IV - a construção contínua e 

V - a qualidade de ensino e a 
competência político-pedagógica 

VI - o trabalho pedagógico escolar, 

VII - a democratização da gestão 

VIII - a gestão democrática privilegia 

administrativos e financeiros da 
organização do trabalho escolar.

Art. 7º - Os objetivos do Conselho 

I - realizar a gestão escolar, numa 

Político-Pedagógico da escola;
II - constituir-se em instrumento de 

especificidade do trabalho 

III - promover o exercício da 

IV - estabelecer políticas e diretrizes 

trabalho pedagógico na escola a 

histórico-sociais, em consonância 

V - acompanhar e avaliar o trabalho 

Político-Pedagógico da escola;
VI - garantir o cumprimento da 
função social e da especificidade do 
trabalho pedagógico da escola, de 

Art.8º- Atribui ao Conselho Escolar:

I - elaborar e reformular o Estatuto 
do Conselho Escolar de acordo com 

II - propor mecanismos de 

funções atribuídas aos Conselhos 

III - discutir e aprovar o Plano 

administrativas, financeiras e 

IV - fiscalizar o gerenciamento e 

V - avaliar, periódica e 

financeiros, a qualidade dos serviços 

VI - participar da elaboração ou 

do Projeto Político-Pedagógico da 

VII - convocar reuniões ordinárias e 

VIII - coordenar o processo 

IX - analisar e deliberar sobre a 

financeiros da Unidade de Ensino;
X - zelar pelo cumprimento à defesa 

da Criança e do Adolescente - ECA, 

XI - fiscalizar os recursos 
financeiros, incluindo recursos 

XII - fiscalizar a gestão 
administrativo-pedagógica e dos 
recursos financeiros da Unidade de 

XIII - criar mecanismos de 

Político-Pedagógico;
XIV - nomear os membros que 

Conselho e da Equipe Gestora da 

XV - convocar Assembleias Gerais, 

XVI - acompanhar a evolução dos 

fizer necessário, ações pedagógicas 
de qualidade, visando à melhoria do 

XVII - atuar como instância máxima 

Art. 9º - O Conselho Escolar, de 

pelos seguintes conselheiros 

I- diretor;

III- representante dos trabalhadores 

IV - representante dos 
trabalhadores administrativos, apoio 

V- representante dos pais de 

VI - representante do Grêmio 

VIII - representante da Associação 

Parágrafo único - Cabe ao diretor 

no Conselho Escolar, que se 

função social e específica da escola 

Art. 10 - O Conselho Escolar terá 

Art. 11 - Compete ao Presidente do 
Conselho Escolar, comprovada a 

o(s) Conselheiro(s) que 

Art. 12 - O Presidente do Conselho 

Art. 13 - Os representantes do 
Conselho Escolar serão escolhidos 

§1º- No ato de eleição, para cada 

§2º- Excepcionalmente, nos casos 

não haverá eleição de suplente.

Art. 14 - O Conselho Escolar, de 

I - 50% (cinquenta por cento) para a 
categoria profissionais da escola: 

II - 50% (cinquenta por cento) para 

Art. 15 - O número de membros do 
Conselho Escolar será definido, com 

(dois) destes comporão o Conselho 

§1º - Integra o Conselho 

Vice-Presidente, Secretário e 

Conselho Escolar, por eleição direta 
e secreta entre os Conselheiros e/ou 

§2º - Integra o Conselho Fiscal: 02 
(dois) Conselheiros Titulares, sendo 

composição do Conselho Escolar, 

aclamação entre os Conselheiros, 
não podendo ter nenhum grau de 

Art. 16 - O membro do Conselho 

I - destituição pelo plenário do 
Conselho, mediante representação 

Conselheiro, dando direito à ampla 

II - ausência injustificada a 03 (três) 

05 (cinco) reuniões extraordinárias 

III - falta de decoro.

ausências justificadas e previamente 

destituição de membro do Conselho 

qualquer outro Conselheiro, 

Art. 17 - As eleições dos membros 
do Conselho Escolar, titulares e 
suplentes, realizar-se-ão em reunião 
convocada para este fim, para um 

admitindo-se uma única reeleição 

Art.18 - O Edital de convocação para 
as eleições dos conselheiros 

Presidente do Conselho, com 

gestão e fixará o período destinado 

Art.19 - Havendo segmento(s) 
composto(s) por um só profissional 

automaticamente Conselheiro, 

Conselheiro citado neste artigo, este 
será representado pelo profissional 

Art.20 - O Edital de convocação 

representantes do Conselho Escolar 
deverá ser afixado em local visível 
na unidade escolar, no mínimo 05 

Art.21 - A eleição dos 

o Conselho Escolar, deverá ocorrer 

§1º- O eleitor exercerá seu poder de 

§2º- É necessário o quórum mínimo 
de votos de 50% (cinquenta por 

§3º- Os conselheiros serão eleitos 

Art.22 - Têm direito a voto os 
profissionais da educação em 

§1º- No segmento dos professores, o 

§2º - Cada membro do Conselho 

§3º- Os cargos de Conselheiros 
serão preenchidos por profissionais 

§4º- No segmento dos 

filhos matriculados na escola.

Art.23 - No caso de vacância do 

Conselheiros e não havendo mais 

Art.24 - Nenhum dos membros da 

Art.25 - O mandato será cumprido 

Parágrafo único - O Conselheiro 

Conselho até o final do período para 

Art.26 - A posse dos representantes 
eleitos dar-se-á em reunião 

Presidente do Conselho para esse 
fim.

Parágrafo único - O ato de posse 
dos Conselheiros consistirá de:

I- ciência do Estatuto, mediante 

II- ciência do Regimento Escolar;
III- ciência do Projeto 
Político-Pedagógico da escola;
IV- assinatura da Ata e Termo de 

Art.27- Podem exercer o direito de 

I - os alunos regularmente 

II - os pais/responsáveis legais pelos 

III - os profissionais do magistério 

IV - os servidores apoio, 

§1º - Os membros do Conselho 

§2º- Enquanto não for implantado o 
Conselho Escolar, é facultada à 

qual terá por finalidade a 

Conselho e a realização do processo 

escolha dos conselheiros titulares e 

§3º- Os professores e demais 
funcionários que tenham filhos na 

Art.28 - O Conselho Escolar será um 

educacionais e os encaminhamentos 

financeiras, que possam interferir no 

Art.29 - O Conselho Escolar 
encaminhará ações que visem a 

Político-Pedagógico e as políticas 

Art.30 - No desenvolvimento de 
suas ações, o Conselho Escolar deve 

I - burocratizar o desenvolvimento 

II - deliberar sobre aspectos 

Art.31 - O Conselho Escolar deverá 
reunir-se periodicamente a fim de 
propor, renovar, acompanhar e 

Político-Pedagógico da escola.

Parágrafo único - Após a 

de reunião do Conselho Escolar, 

específica para que seja ouvida e 

Art.32 - As reuniões do Conselho 

I - as reuniões ordinárias serão 

pelo Presidente do Conselho ou 
Vice-presidente e, no seu 

(setenta e duas) horas de 

claramente definida no Edital de 

II - as reuniões extraordinárias serão 
convocadas, no mínimo, com 48 
(quarenta e oito) horas de 

claramente definida e por 

a) do Presidente ou Vice-presidente 
do Conselho;

dirigido ao Presidente do Conselho 
especificando o motivo da 

Art.33 - As reuniões serão 

§1º - Não havendo quórum 
suficiente, cancela-se a reunião e 
registra-se a ocorrência em Ata 

§2º - É permitida a participação de 

escolar nas reuniões do Conselho 

Art.34 - As reuniões do Conselho 

Art.35 - As deliberações do 
Conselho Escolar serão tomadas por 

Art.36 - Os Conselheiros eleitos ou 

§1º- Os alunos terão igualmente 

§2º- Não serão permitidos votos por 

§3º- O Presidente do Conselho 

Art.37 - Para a divulgação das 
deliberações do Conselho Escolar 

serão utilizados Editais, livros-aviso, 

fluxo de comunicação permanente, 

tempo hábil.

Art.38 - Os membros titulares e 
suplentes do Conselho Escolar 

Art.39 - As reuniões serão públicas e 

§1º - Compreende-se por 

§2º- A reunião poderá perder 

Conselho Escolar, solicitação de 

Art.40 - O Conselho Escolar deverá 

conhecimento e consciência de sua 

melhoria da educação.

Art.41 - O Conselho Escolar 

Art.42 - O Estatuto do Conselho 

Parágrafo único - Compete ao 
Presidente do Conselho Escolar 

Art.43 - A duração do mandato será 

Conselheiros eleitos.

Art.44 - Todas as Unidades de 

deverão implantar o Conselho 

Art.45 - O Conselho Municipal de 

legalidade do Estatuto do Conselho 

Político-Pedagógico e do 

Art.46 - Cada Unidade de Ensino 

Conselho Escolar.

Parágrafo único - Compete ao 
Conselho Escolar a confecção de 

mantê-lo com informações 

Art.47 - Os casos omissos nesta lei 

Fortalecimento dos Conselhos 

Art.48 – O Município de Paraíba do 

Conselhos Escolares – RJ (GAFCE - 

§1º - O representante do GAFCE – 

articulador municipal dos conselhos 

conselhos.

§2º- Só poderá ser nomeado, para 

no GAFCE-RJ, servidor lotado na 

Art.49 - Esta Lei entra em vigor na 

Art.50- Revogam-se as disposições 

Paraíba do Sul, 25 de novembro de 
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CNPJ sob o nº 29.138.385/0001-30, 

29.138.310/0001-59, neste ato 

sob o nº 095.477.527-90 doravante 

Edital 02/2018observando-se ainda, 

I - proteção dos direitos humanos 

II - preservação da vida, redução do 

III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução 

V - uso progressivo da força.

Municipal nº 3.578/2019.

instrumentos jurídicos específicos, 
acompanhados pelo Termo de 
Referência ou Plano de Trabalho a 

das exigências do Edital 002/2018 e 
da Lei Municipal n.º 3.585/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS 

hospedagem dos instrutores;

certificados para os cursandos e 

plano de trabalho e cooperação 

b) profissionais qualificados 

plano de trabalho e cooperação 

preservá-lo no prazo abaixo 

c) acompanhar a execução do 

Diário Oficial de cada Município, 
para fiscalizar e gerenciar a 

Parágrafo Primeiro - Os gerentes do 

Parágrafo Segundo - O 
acompanhamento não exclui e nem 

Não haverá transferência voluntária 

de recursos financeiros entre os 

alimentação e hospedagens 

específicas constantes no 

Oficial, podendo ser renovado tão 

notificação com antecedência 

infringente ser notificada a justificar 

Diário Oficial.

de Paraíba do Sul-RJ, para dirimir 
eventuais dúvidas e/ou conflitos 

com duas testemunhas, em duas vias 

CPF:023.376.967-66  

CPF:095.477.527-90

Testemunhas:

CPF:132.902.347-11  

CPF:033.028.037-61

Conselho Municipal de Saúde e ainda 

Art 1º - D e s i g n a r  os membros 

compor o C.M.S. - Conselho 

a Lei Municipal nº 3.015/2013 e o 

Conselho.

-Associação dos Moradores do 
Parque Niágara-AMPAR

Centro Espírita Antônio de Pádua- 

Conselho Municipal das Associações 
de Moradores de Paraíba Do Sul - 

Paulo- MSPSP

Instituto Homem Novo-IHN

Coelho 

Trabalhadores da Saúde:

Conselho Regional de 
Odontologia-CRO
Titular: Raphael Borges Gomes

Conselho Regional de Fisioterapia e 

Conselho Regional de Enfermagem

Rocha

Hospital Nossa Senhora da Piedade- 

Hospital de Trauma Ortopedia-HTO

Associação do Deficiente Auditivo 
de Paraíba do Sul - ADAPS.

Saúde-SESAU

Substituto: José Wanderlei Pinheiro 

Vice-Presidente: Raphael Borges

Art. 2º - Esta portaria nomeia os 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

NOVEMBRO DE 2018

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:                                                                       

através do anexo I desta Lei, em conformidade 
com a Lei n° 2.613 de 20 de Maio de 2008.

Art. 2º –  Para o  Prêmio Manuel Gonçalves 
d’Ascensão, o Município poderá dispor de até R$ 
48.600,00 ( Quarenta e oito mil e seiscentos 
reais), oriundos das fontes de recursos desta 
Secretaria- Tesouro e FUNDEB, nos seguintes  
programas de trabalho: 02.14.12.361.0020.2.037, 
02.14.12.365.0021.2.037, 02.14.12.361.0020.2.083, 
02.14.12.361.0020.2.084, 02.14.12.365.0021.2.085 e 
02.14.12.365.0021.2.086.

Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se às disposições em 
contrário.

Paraíba do Sul, 18 de novembro de 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de 

Paraíba do Sul
2017/2020 

PREMIO PROFESSOR MANUEL GONÇALVES 
D’ASCENSÃO/2019 
Educação Infantil: R$ 15.300,00
Ensino Fundamental: R$ 33.300,00
TOTAL GERAL : R$ 48.600,00

REGULAMENTO
CAPÍTULO I – DO PRÊMIO

ART 1º - O Prêmio “Prêmio Prof° Manuel Gonçalves 
D’Ascensão ” 2019 ( 10ª Edição) é uma iniciativa da 
Secretaria Municipal de Educação de Paraíba do 
Sul e destina-se a reconhecer o mérito dos 
educadores e profissionais da Rede Municipal de 
Ensino, pela contribuição dada para a melhoria da 

qualidade da educação básica, por meio de
experiências bem-sucedidas, criativas, inovadoras 
, inéditas que apresentem resultados efetivos de 
aprendizagem. Diretores, professores, pedagogos, 
monitores e mediadores poderão se inscrever 
apresentando uma prática eficiente realizada no 
ano de 2019 e concluída até 30 de setembro de 
2019.

§ 1º.Poderão participar:
- Diretores, Professores, Pedagogos, 
Monitores e Mediadores que compõem a 
Secretaria Municipal de Educação de Paraíba do 
Sul ( Educação Infantil , Ensino Fundamental e 
EJA).

§ 2º.- Não poderão participar funcionários 
internos da Secretaria Municipal de Educação de 
Paraíba do Sul.
ART. 2º - O Prêmio consiste na seleção e na 
premiação de práticas pedagógicas ( diretores, 
pedagogos e professores) e práticas exitosas ( 
mediadores e monitores) que comprovadamente 
tenham sido bem sucedidas, considerando as 
diretrizes, metas e estratégias propostas no Plano 
Municipal de Educação de Paraíba do Sul e 
considerando os direitos de aprendizagem, bem 
como os critérios estabelecidos neste 
regulamento.

CAPÍTULO II – DOS PROJETOS ART. 3º - 
OBJETIVOS
1. Reconhecer o trabalho dos DIRETORES , 
PEDAGOGOS e PROFESSORES que, no exercício 
de suas atividades, contribuam de forma relevante 
para a qualidade da Educação Básica no município 
de Paraíba do Sul.
2. Resgatar e valorizar o papel dos 
profissionais da educação como agentes 
fundamentais no processo formativo das novas 
gerações;
3. Dar visibilidade às experiências 
pedagógicas conduzidas por estes profissionais 
que sejam passíveis de adoção por seus pares.

ART. 4º- CATEGORIAS DIRETOR, PEDAGOGO E 
PROFESSOR
• Diretores: Tema livre com enfoque na área 
de Gestão Educacional.
OBS:Não serão aceitos projetos desenvolvidos em 
sala de aula, como também os projetos e ações 
dos dias temáticos previstos pelo calendário da 
Seduc e datas comemorativas, salvo os projetos 
de longa duração com ações nesta data.
• Pedagogos: Tema livre com enfoque na 
área de ações e práticas desenvolvidas nas 
unidades escolares para a melhoria da qualidade 
do ensino;
• Professores: Tema livre com enfoque na 
área de Práticas Pedagógicas;
ART. 5º PODEM PARTICIPAR DIRETORES, 
PROFESSORES E PEDAGOGOS QUE COMPÕE A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A 
APRESENTAÇÃO DE UM PROJETO.

§ 1°. Para a Categoria Diretor, poderá ser inscrito 
um projeto por unidade escolar.

§ 2°. Para a categoria de Professor, um ou mais 
projetos poderão ser inscritos desde que os temas 
e os anos de escolaridades sejam distintos.

§ 3°. Para a categoria de Pedagogos, um ou mais 
projetos poderão ser inscritos desde que os temas 
e as unidades escolares sejam distintos.

ART. 6º CRITÉRIOS DA PREMIAÇÃO DIRETOR, 
PEDAGOGO E PROFESSOR
Este projeto consiste no detalhamento de ações 
desenvolvidas pelo profissional de educação que 
comprove a sistematização de experiências 
exitosas e com os seguintes critérios:
* Tenha sido realizado no ano letivo de 
2019;
* Tenha sido concluído até o dia 30 de 
setembro de 2019
* Tenha sido exitosa no enfrentamento de 
situações-problemas observadas no contexto 
onde trabalha;
* Tenha como ser evidenciado e tenha 
resultados comprováveis;
* Ainda não tenha sido publicado, em 
formato de relato, em outros meios impressos ou 
virtuais, pois serão desclassificados aqueles 
previamente publicados.
* Não tenha sido inscrito em outras edições 
do Prêmio Professor Manuel Gonçalves 
d’Ascenção.

ART. 7º ESTRUTURA DO PROJETO DIRETOR, 
PEDAGOGO PROFESSOR
Nas categorias Diretor, Professor e Pedagogo, os 
projetos deverão ser apresentados em no mínimo 
de 20 páginas, respeitando os itens necessários a 
serem contidos em um projeto:

� CAPA
- Título / Autor / Unidade Escolar
� RESUMO DO PROJETO
� INTRODUÇÃO
-Tema / Área / Unidade Escolar/ Ano de 
Escolaridade/ Nº de alunos envolvidos/ 
Abrangência/ Duração.
� OBJETIVOS
� JUSTIFICATIVA
� REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO
� CRONOGRAMA
� ESTRATÉGIAS DO PROJETO ( 
Desenvolvimento /atividades desenvolvidas / 
articulação escola- família, relato acompanhado 
de fotos com legendas )
� AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
� CONCLUSÃO
� REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
� ANEXOS

CAPÍTULO III – DOS RELATOS DE MELHORES 
PRÁTICAS 

ART. 8º - OBJETIVOS

1. Reconhecer o trabalho de 

dos profissionais da educação como 

por estes profissionais que sejam 

ART. 9º- CATEGORIAS MONITOR E 

• MONITOR: apresentação de 

• MEDIADOR: apresentação 

Este relato de melhor prática 
consiste no detalhamento de ações 
desenvolvidas pelo profissional de 

* Tenha sido realizado no ano 

* Tenha sido concluído até o 

* Tenha sido exitosa no 

situações-problemas observadas no 
contexto onde trabalha;
* Tenha como ser evidenciado 
e tenha resultados comprováveis;
* Ainda não tenha sido 

pois serão desclassificados aqueles 

* Não tenha sido inscrito em 

apresentados em no mínimo de 05 

- Título / Autor / Unidade 

- Como é o território onde a 

realização do seu trabalho?
- Há dificuldades para o 
ensino-aprendizagem? O que é 
considerado prioritário modificar a 
curto e médio prazo?

- Deverá ser sistematizado 
sobre como o trabalho foi feito, por 

- Qual o período de realização 
do trabalho?
- Que estratégias foram 

inicial nos estudos? E para 
sustentá-las ao longo do tempo?
- Quais os momentos mais 
significativos?

- Em que medida os 

distantes dos objetivos propostos?
- Quais foram os meios 

aprendizagem?
- Como você avaliou a sua 
prática?
- Você pensou em alguma 
continuidade para o trabalho, ou em 
modificá-lo para a próxima vez?
- Ideias de novas práticas 
surgiram a partir desta experiência?
- Quais os desafios ainda 
estão presentes?

• O B S E R V A Ç Ã O : 
Recomenda-se, no relato de melhor 

ART. 13º O PERÍODO DE PRÉ- 

SERÁ ENTRE OS DIAS 13/05/2019 A 

17/05/2019, IMPRETERIVELMENTE 

§1º As inscrições dos pré-projetos e 
dos relatos de melhor prática serão 

• Ficha de Pre-Inscrição 
devidamente preenchida ( Anexo 1)
• Cronograma das ações ( 

• Ficha de Inscrição 
devidamente preenchida ( Anexo 3);
• Declaração de veracidade 

preenchida e assinada pelo 

• Xerox da Carteira de 

inscrições que preencham todas as 

projetos e relatos que tenham sido, 

Relatos de Melhores Práticas) deste 

§ 5º. Para efetivar a inscrição dos 

b. Ficha de Inscrição 
devidamente preenchida e assinada 

devidamente identificado;

ART. 15º PARA A SELEÇÃO DOS 

• Os melhores Projetos 
“Professor Educação Infantil”.
• Os melhores Projetos 
“Professor de 1º ao 5º Anos do 

• Os melhores Projetos 
“Professor de 6º ao 9º Anos do 

• Os melhores Projetos 
“Diretor de Educação Infantil.”
• Os melhores Projetos 
“Diretor de 1º Seg. do Ensino 

• Os melhores Projetos 
“Diretor de 2º Seg. do Ensino 

• Os melhores Projetos 
“Pedagogo – ações e práticas 

Escolares para a melhoria da 

• Os melhores Relatos de 
Prática “ Mediadores”
• Os melhores Relatos de 
Prática “ Monitores”
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Para a definição dos projetos e relatos de prática premiados, será considerada 

ART. 17º - PROJETOS
Farão parte da ficha de avaliação da comissão julgadora os seguintes itens:

• Introdução
• Apresentação e Organização do Projeto
• Coerência entre a proposta, objetivo e público alvo
• Nível de articulação escola- família.
• Estratégias Motivadoras
• Interdisciplinaridade
• Grau de originalidade e/ou inovação
• Relevância frente ao contexto local
• Potencial de transformação local
• Avaliação
• Referências Bibliográficas
• Conclusão
• Anexos (material de apoio utilizado no desenvolvimento do projeto: 

ART. 18º - RELATOS DE MELHOR PRÁTICA
Farão parte da ficha de avaliação da comissão julgadora os seguintes itens:

• Capa
• Contextualização
• Desenvolvimento
• Avaliação
• Referencial Bibliográfico
• Anexos

ao final do ano letivo de 2019, no município de Paraíba do Sul/RJ onde serão 

§1º - PROJETOS:
O 3º melhor projeto receberá R$1.000,00; o 2º melhor projeto receberá 
R$2.000,00 e o melhor projeto receberá R$3.000,00 em cheque nominal.

§2º - RELATOS DE MELHORES PRÁTICAS:
O 3º melhor relato de prática receberá R$800,00; o 2º melhor relato de prática 
receberá R$1.000,00 e o melhor relato de prática receberá R$1.500,00 em 
cheque nominal.

Os projetos e os relatos de prática inscritos poderão ser desclassificados caso 

CAPÍTULO XI - DISPOSIÇÕES FINAIS

A participação neste concurso implica total conhecimento e aceitação deste 

FICHA DE PRE- INSCRIÇÃO Data:  /  /

*SEGMENTO:(   ) Ed.Infantil (    ) 1º ao 5º    (    ) 6º ao 9º

Declaramos para os devidos fins que as informações constantes nos 

prestadas, firmamos a presente.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL NO. 3.519/2018 DE VINTE 
DE DEZEMBRO DE 2018, COM VISTAS A ABERTURA DE CRÉDITO 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder abertura de crédito 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes 
do Superávit Financeiro verificado(s) na(s) Fonte(s) de Recursos, conforme 
Art. 4o. Inciso III da Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e 

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

Paraíba do Sul, 18 de novembro de 2019

- Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/1996), art. 3º, VIII; 
- Artigo 9º da Lei 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação); 

- Plano Municipal de Educação 

- Lei Municipal 3.187/2015;
- Lei Municipal 3.380/2017.

Art. 1º- Esta Lei dispõe sobre a 

dos Conselhos Escolares, estabelece 

Art. 2º- O Conselho Escolar é um 

mobilizadora e fiscalizadora, sobre a 

trabalho pedagógico e 

§1º - Entende-se por comunidade 

§2º - Considerar-se-ão em efetivo 

I - Licença gala;
II - Férias;
III - Licença nojo;
IV - Júri e outras obrigatórias por lei;
V - Licença-prêmio;
VI - Licença para tratamento de 

VII - Licença à gestante.

§3º - Entende-se por segmento do 
conselho escolar cada uma das 

I - alunos regularmente matriculados 

II - pais e/ou responsáveis legais 

III - profissionais do magistério 

IV - servidores públicos do quadro 

§4º- Os órgãos colegiados, de que 

denominados de "Conselho Escolar" 

§5º - No segmento dos 

filhos matriculados na escola.

Art. 3º- O Conselho Escolar tem 

deliberativa, mobilizadora e fiscal, 

administrativa e financeira, 

§1º - A função consultiva refere-se à 

administrativas e financeiras, no 

O conselho escolar aconselha e 

§2º - A função deliberativa refere-se 

relativas às diretrizes e linhas gerais 

administrativas e financeiras quanto 

escolar. O conselho escolar examina 

§3º - No uso de sua função 
mobilizadora, o conselho escolar 

§4º - A função fiscalizadora 
refere-se ao acompanhamento e 
fiscalização da gestão pedagógica, 
administrativa e financeira da 

I - o Diretor da Unidade de Ensino 

Conselho Escolar, sendo vedada 

II - ao Presidente do Conselho 
Escolar compete acompanhar o 
trabalho da Equipe Gestora e atuar 

III - O Diretor e o Presidente do 
Conselho Escolar ficam sujeitos à 

§5º- O Conselho Escolar poderá ser 

finalidade lucrativa, conforme 
dispuser o Estatuto, observando-se 

§6º- A competência para a 
aprovação do Estatuto do Conselho 

Art. 4º - O Conselho Escolar não 
tem finalidade e/ou vínculo 
político-partidário, religioso, racial, 

Projeto Político-Pedagógico.

Art. 5º - Os membros do Conselho 

tratar de órgão sem fins lucrativos.

Art. 6º - A ação do Conselho Escolar 

I - a educação é um direito 

II - a escola deve garantir o acesso e 

III - a universalização e a gratuidade 

IV - a construção contínua e 

V - a qualidade de ensino e a 
competência político-pedagógica 

VI - o trabalho pedagógico escolar, 

VII - a democratização da gestão 

VIII - a gestão democrática privilegia 

administrativos e financeiros da 
organização do trabalho escolar.

Art. 7º - Os objetivos do Conselho 

I - realizar a gestão escolar, numa 

Político-Pedagógico da escola;
II - constituir-se em instrumento de 

especificidade do trabalho 

III - promover o exercício da 

IV - estabelecer políticas e diretrizes 

trabalho pedagógico na escola a 

histórico-sociais, em consonância 

V - acompanhar e avaliar o trabalho 

Político-Pedagógico da escola;
VI - garantir o cumprimento da 
função social e da especificidade do 
trabalho pedagógico da escola, de 

Art.8º- Atribui ao Conselho Escolar:

I - elaborar e reformular o Estatuto 
do Conselho Escolar de acordo com 

II - propor mecanismos de 

funções atribuídas aos Conselhos 

III - discutir e aprovar o Plano 

administrativas, financeiras e 

IV - fiscalizar o gerenciamento e 

V - avaliar, periódica e 

financeiros, a qualidade dos serviços 

VI - participar da elaboração ou 

do Projeto Político-Pedagógico da 

VII - convocar reuniões ordinárias e 

VIII - coordenar o processo 

IX - analisar e deliberar sobre a 

financeiros da Unidade de Ensino;
X - zelar pelo cumprimento à defesa 

da Criança e do Adolescente - ECA, 

XI - fiscalizar os recursos 
financeiros, incluindo recursos 

XII - fiscalizar a gestão 
administrativo-pedagógica e dos 
recursos financeiros da Unidade de 

XIII - criar mecanismos de 

Político-Pedagógico;
XIV - nomear os membros que 

Conselho e da Equipe Gestora da 

XV - convocar Assembleias Gerais, 

XVI - acompanhar a evolução dos 

fizer necessário, ações pedagógicas 
de qualidade, visando à melhoria do 

XVII - atuar como instância máxima 

Art. 9º - O Conselho Escolar, de 

pelos seguintes conselheiros 

I- diretor;

III- representante dos trabalhadores 

IV - representante dos 
trabalhadores administrativos, apoio 

V- representante dos pais de 

VI - representante do Grêmio 

VIII - representante da Associação 

Parágrafo único - Cabe ao diretor 

no Conselho Escolar, que se 

função social e específica da escola 

Art. 10 - O Conselho Escolar terá 

Art. 11 - Compete ao Presidente do 
Conselho Escolar, comprovada a 

o(s) Conselheiro(s) que 

Art. 12 - O Presidente do Conselho 

Art. 13 - Os representantes do 
Conselho Escolar serão escolhidos 

§1º- No ato de eleição, para cada 

§2º- Excepcionalmente, nos casos 

não haverá eleição de suplente.

Art. 14 - O Conselho Escolar, de 

I - 50% (cinquenta por cento) para a 
categoria profissionais da escola: 

II - 50% (cinquenta por cento) para 

Art. 15 - O número de membros do 
Conselho Escolar será definido, com 

(dois) destes comporão o Conselho 

§1º - Integra o Conselho 

Vice-Presidente, Secretário e 

Conselho Escolar, por eleição direta 
e secreta entre os Conselheiros e/ou 

§2º - Integra o Conselho Fiscal: 02 
(dois) Conselheiros Titulares, sendo 

composição do Conselho Escolar, 

aclamação entre os Conselheiros, 
não podendo ter nenhum grau de 

Art. 16 - O membro do Conselho 

I - destituição pelo plenário do 
Conselho, mediante representação 

Conselheiro, dando direito à ampla 

II - ausência injustificada a 03 (três) 

05 (cinco) reuniões extraordinárias 

III - falta de decoro.

ausências justificadas e previamente 

destituição de membro do Conselho 

qualquer outro Conselheiro, 

Art. 17 - As eleições dos membros 
do Conselho Escolar, titulares e 
suplentes, realizar-se-ão em reunião 
convocada para este fim, para um 

admitindo-se uma única reeleição 

Art.18 - O Edital de convocação para 
as eleições dos conselheiros 

Presidente do Conselho, com 

gestão e fixará o período destinado 

Art.19 - Havendo segmento(s) 
composto(s) por um só profissional 

automaticamente Conselheiro, 

Conselheiro citado neste artigo, este 
será representado pelo profissional 

Art.20 - O Edital de convocação 

representantes do Conselho Escolar 
deverá ser afixado em local visível 
na unidade escolar, no mínimo 05 

Art.21 - A eleição dos 

o Conselho Escolar, deverá ocorrer 

§1º- O eleitor exercerá seu poder de 

§2º- É necessário o quórum mínimo 
de votos de 50% (cinquenta por 

§3º- Os conselheiros serão eleitos 

Art.22 - Têm direito a voto os 
profissionais da educação em 

§1º- No segmento dos professores, o 

§2º - Cada membro do Conselho 

§3º- Os cargos de Conselheiros 
serão preenchidos por profissionais 

§4º- No segmento dos 

filhos matriculados na escola.

Art.23 - No caso de vacância do 

Conselheiros e não havendo mais 

Art.24 - Nenhum dos membros da 

Art.25 - O mandato será cumprido 

Parágrafo único - O Conselheiro 

Conselho até o final do período para 

Art.26 - A posse dos representantes 
eleitos dar-se-á em reunião 

Presidente do Conselho para esse 
fim.

Parágrafo único - O ato de posse 
dos Conselheiros consistirá de:

I- ciência do Estatuto, mediante 

II- ciência do Regimento Escolar;
III- ciência do Projeto 
Político-Pedagógico da escola;
IV- assinatura da Ata e Termo de 

Art.27- Podem exercer o direito de 

I - os alunos regularmente 

II - os pais/responsáveis legais pelos 

III - os profissionais do magistério 

IV - os servidores apoio, 

§1º - Os membros do Conselho 

§2º- Enquanto não for implantado o 
Conselho Escolar, é facultada à 

qual terá por finalidade a 

Conselho e a realização do processo 

escolha dos conselheiros titulares e 

§3º- Os professores e demais 
funcionários que tenham filhos na 

Art.28 - O Conselho Escolar será um 

educacionais e os encaminhamentos 

financeiras, que possam interferir no 

Art.29 - O Conselho Escolar 
encaminhará ações que visem a 

Político-Pedagógico e as políticas 

Art.30 - No desenvolvimento de 
suas ações, o Conselho Escolar deve 

I - burocratizar o desenvolvimento 

II - deliberar sobre aspectos 

Art.31 - O Conselho Escolar deverá 
reunir-se periodicamente a fim de 
propor, renovar, acompanhar e 

Político-Pedagógico da escola.

Parágrafo único - Após a 

de reunião do Conselho Escolar, 

específica para que seja ouvida e 

Art.32 - As reuniões do Conselho 

I - as reuniões ordinárias serão 

pelo Presidente do Conselho ou 
Vice-presidente e, no seu 

(setenta e duas) horas de 

claramente definida no Edital de 

II - as reuniões extraordinárias serão 
convocadas, no mínimo, com 48 
(quarenta e oito) horas de 

claramente definida e por 

a) do Presidente ou Vice-presidente 
do Conselho;

dirigido ao Presidente do Conselho 
especificando o motivo da 

Art.33 - As reuniões serão 

§1º - Não havendo quórum 
suficiente, cancela-se a reunião e 
registra-se a ocorrência em Ata 

§2º - É permitida a participação de 

escolar nas reuniões do Conselho 

Art.34 - As reuniões do Conselho 

Art.35 - As deliberações do 
Conselho Escolar serão tomadas por 

Art.36 - Os Conselheiros eleitos ou 

§1º- Os alunos terão igualmente 

§2º- Não serão permitidos votos por 

§3º- O Presidente do Conselho 

Art.37 - Para a divulgação das 
deliberações do Conselho Escolar 

serão utilizados Editais, livros-aviso, 

fluxo de comunicação permanente, 

tempo hábil.

Art.38 - Os membros titulares e 
suplentes do Conselho Escolar 

Art.39 - As reuniões serão públicas e 

§1º - Compreende-se por 

§2º- A reunião poderá perder 

Conselho Escolar, solicitação de 

Art.40 - O Conselho Escolar deverá 

conhecimento e consciência de sua 

melhoria da educação.

Art.41 - O Conselho Escolar 

Art.42 - O Estatuto do Conselho 

Parágrafo único - Compete ao 
Presidente do Conselho Escolar 

Art.43 - A duração do mandato será 

Conselheiros eleitos.

Art.44 - Todas as Unidades de 

deverão implantar o Conselho 

Art.45 - O Conselho Municipal de 

legalidade do Estatuto do Conselho 

Político-Pedagógico e do 

Art.46 - Cada Unidade de Ensino 

Conselho Escolar.

Parágrafo único - Compete ao 
Conselho Escolar a confecção de 

mantê-lo com informações 

Art.47 - Os casos omissos nesta lei 

Fortalecimento dos Conselhos 

Art.48 – O Município de Paraíba do 

Conselhos Escolares – RJ (GAFCE - 

§1º - O representante do GAFCE – 

articulador municipal dos conselhos 

conselhos.

§2º- Só poderá ser nomeado, para 

no GAFCE-RJ, servidor lotado na 

Art.49 - Esta Lei entra em vigor na 

Art.50- Revogam-se as disposições 

Paraíba do Sul, 25 de novembro de 

CATEGORIAS 1° LUGAR 2° LUGAR 3° LUGAR 

O melhor Relato de Práticas Monitor. R$1.500,00 R$1.000,00 R$800,00 

O melhor Relato de Práticas Mediador. R$1.500,00 R$1.000,00 R$800,00 

O melhor Projeto Professor Educação Infantil. R$3.000,00 R$2.000,00 R$1.000,00 

O melhor Projeto Diretor de Educação 

Infantil. 

R$3.000,00 R$2.000,00 R$1.000,00 

    

    

O melhor Projeto Professor 1° ao 5° Anos do 

Ensino Fundamental / EJA. 

R$3.000,00 R$2.000,00 R$1.000,00 

O melhor Projeto Professor 6º ao 9º Anos do 

Ensino Fundamental / EJA. 

R$3.000,00 R$2.000,00 R$1.000,00 

O melhor Projeto Diretor de 1º Seg. do Ensino 

Fundamental. 

R$3.000,00 R$2.000,00 R$1.000,00 

O melhor Projeto Diretor de 2º Seg. do Ensino 

Fundamental. 

R$3.000,00 R$2.000,00 R$1.000,00 

    

    

O melhor Projeto Pedagogo R$3.000,00 R$2.000,00 R$1.000,00 

    

 R$ 

24.000,00 

R$ 

16.000,00 

R$ 

8.600,00 

 



CNPJ sob o nº 29.138.385/0001-30, 

29.138.310/0001-59, neste ato 

sob o nº 095.477.527-90 doravante 

Edital 02/2018observando-se ainda, 

I - proteção dos direitos humanos 

II - preservação da vida, redução do 

III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução 

V - uso progressivo da força.

Municipal nº 3.578/2019.

instrumentos jurídicos específicos, 
acompanhados pelo Termo de 
Referência ou Plano de Trabalho a 

das exigências do Edital 002/2018 e 
da Lei Municipal n.º 3.585/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS 

hospedagem dos instrutores;

certificados para os cursandos e 

plano de trabalho e cooperação 

b) profissionais qualificados 

plano de trabalho e cooperação 

preservá-lo no prazo abaixo 

c) acompanhar a execução do 

Diário Oficial de cada Município, 
para fiscalizar e gerenciar a 

Parágrafo Primeiro - Os gerentes do 

Parágrafo Segundo - O 
acompanhamento não exclui e nem 

Não haverá transferência voluntária 

de recursos financeiros entre os 

alimentação e hospedagens 

específicas constantes no 
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Oficial, podendo ser renovado tão 

notificação com antecedência 

infringente ser notificada a justificar 

Diário Oficial.

de Paraíba do Sul-RJ, para dirimir 
eventuais dúvidas e/ou conflitos 

com duas testemunhas, em duas vias 

CPF:023.376.967-66  

CPF:095.477.527-90

Testemunhas:

CPF:132.902.347-11  

CPF:033.028.037-61

Conselho Municipal de Saúde e ainda 

Art 1º - D e s i g n a r  os membros 

compor o C.M.S. - Conselho 

a Lei Municipal nº 3.015/2013 e o 

Conselho.

-Associação dos Moradores do 
Parque Niágara-AMPAR

Centro Espírita Antônio de Pádua- 

Conselho Municipal das Associações 
de Moradores de Paraíba Do Sul - 

Paulo- MSPSP

Instituto Homem Novo-IHN

Coelho 

Trabalhadores da Saúde:

Conselho Regional de 
Odontologia-CRO
Titular: Raphael Borges Gomes

Conselho Regional de Fisioterapia e 

Conselho Regional de Enfermagem

Rocha

Hospital Nossa Senhora da Piedade- 

Hospital de Trauma Ortopedia-HTO

Associação do Deficiente Auditivo 
de Paraíba do Sul - ADAPS.

Saúde-SESAU

Substituto: José Wanderlei Pinheiro 

Vice-Presidente: Raphael Borges

Art. 2º - Esta portaria nomeia os 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

NOVEMBRO DE 2018

com a Lei n° 2.613 de 20 de Maio de 2008.

48.600,00 ( Quarenta e oito mil e seiscentos 

Secretaria- Tesouro e FUNDEB, nos seguintes  
programas de trabalho: 02.14.12.361.0020.2.037, 
02.14.12.365.0021.2.037, 02.14.12.361.0020.2.083, 
02.14.12.361.0020.2.084, 02.14.12.365.0021.2.085 e 
02.14.12.365.0021.2.086.

publicação, revogando-se às disposições em 

Paraíba do Sul, 18 de novembro de 2019

Educação Infantil: R$ 15.300,00

TOTAL GERAL : R$ 48.600,00

ART 1º - O Prêmio “Prêmio Prof° Manuel Gonçalves 

Sul e destina-se a reconhecer o mérito dos 
educadores e profissionais da Rede Municipal de 
Ensino, pela contribuição dada para a melhoria da 

experiências bem-sucedidas, criativas, inovadoras 

apresentando uma prática eficiente realizada no 

- Diretores, Professores, Pedagogos, 

§ 2º.- Não poderão participar funcionários 

ART. 2º - O Prêmio consiste na seleção e na 

tenham sido bem sucedidas, considerando as 

CAPÍTULO II – DOS PROJETOS ART. 3º - 

1. Reconhecer o trabalho dos DIRETORES , 

profissionais da educação como agentes 

pedagógicas conduzidas por estes profissionais 

ART. 4º- CATEGORIAS DIRETOR, PEDAGOGO E 

• Diretores: Tema livre com enfoque na área 

• Pedagogos: Tema livre com enfoque na 

unidades escolares para a melhoria da qualidade 

• Professores: Tema livre com enfoque na 

ART. 5º PODEM PARTICIPAR DIRETORES, 

Este projeto consiste no detalhamento de ações 
desenvolvidas pelo profissional de educação que 

* Tenha sido realizado no ano letivo de 

* Tenha sido concluído até o dia 30 de 

* Tenha sido exitosa no enfrentamento de 
situações-problemas observadas no contexto 
onde trabalha;
* Tenha como ser evidenciado e tenha 

* Ainda não tenha sido publicado, em 

virtuais, pois serão desclassificados aqueles 

* Não tenha sido inscrito em outras edições 

- Título / Autor / Unidade Escolar

-Tema / Área / Unidade Escolar/ Ano de 

articulação escola- família, relato acompanhado 

ART. 8º - OBJETIVOS

1. Reconhecer o trabalho de 
Monitores e Mediadores que, no 
exercício de suas atividades, 
contribuam de forma relevante para 
a qualidade da Educação Básica no 
município de Paraíba do Sul.
2. Resgatar e valorizar o papel 
dos profissionais da educação como 
agentes fundamentais no processo 
formativo das novas gerações;
3. Dar visibilidade às 
experiências exitosas conduzidas 
por estes profissionais que sejam 
passíveis de adoção por seus pares.

ART. 9º- CATEGORIAS MONITOR E 
MEDIADOR
• MONITOR: apresentação de 
um Relato de Prática.
• MEDIADOR: apresentação 
de um Relato de Prática.
ART. 10º PODEM PARTICIPAR 
MONITOR E MEDIADOR QUE 
COMPÕE A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A 
APRESENTAÇÃO  DE UM RELATO 
DE MELHOR PRÁTICA.

ART. 11º CRITÉRIOS DA PREMIAÇÃO 
MONITOR E MEDIADOR
Este relato de melhor prática 
consiste no detalhamento de ações 
desenvolvidas pelo profissional de 
educação que comprove a 
sistematização de experiências 
exitosas e com os seguintes 
critérios:
* Tenha sido realizado no ano 
letivo de 2019;
* Tenha sido concluído até o 
dia 30 de setembro de 2019
* Tenha sido exitosa no 
enfrentamento de 
situações-problemas observadas no 
contexto onde trabalha;
* Tenha como ser evidenciado 
e tenha resultados comprováveis;
* Ainda não tenha sido 
publicado, em formato de relato, em 
outros meios impressos ou virtuais, 
pois serão desclassificados aqueles 
previamente publicados.
* Não tenha sido inscrito em 
outras edições do Prêmio Professor 
Manuel Gonçalves d’Ascenção.

ART. 12º ESTRUTURA E ROTEIRO 
DO RELATO DE MELHOR PRÁTICA 
MONITOR E MEDIADOR
Os relatos de prática deverão ser 
apresentados em no mínimo de 05 
páginas, respeitando os itens 
necessários a serem contidos em um 
relato, a saber:

� CAPA
- Título / Autor / Unidade 
Escolar
� CONTEXTUALIZAÇÃO
- Como é o território onde a 
escola está inserida; como é a 
comunidade; como é a escola; ela 
oferece condições necessárias à 
realização do seu trabalho?
- Há dificuldades para o 
ensino-aprendizagem? O que é 
considerado prioritário modificar a 
curto e médio prazo?

� DESENVOLVIMENTO
- Deverá ser sistematizado 
sobre como o trabalho foi feito, por 
que foi feito, como foi feito e em que 
momento foi realizado.
- Qual o período de realização 
do trabalho?
- Que estratégias foram 
planejadas para gerar interesse 
inicial nos estudos? E para 
sustentá-las ao longo do tempo?
- Quais os momentos mais 
significativos?

� AVALIAÇÃO
- Em que medida os 
resultados estão próximos ou 
distantes dos objetivos propostos?
- Quais foram os meios 
utilizados para avaliar a 
aprendizagem?
- Como você avaliou a sua 
prática?
- Você pensou em alguma 
continuidade para o trabalho, ou em 
modificá-lo para a próxima vez?
- Ideias de novas práticas 
surgiram a partir desta experiência?
- Quais os desafios ainda 
estão presentes?
� R E F E R E N C I A L 
BIBLIOGRÁFICO
� ANEXOS

• O B S E R V A Ç Ã O : 
Recomenda-se, no relato de melhor 
prática, oferecer ao leitor/avaliador 
evidências das práticas. Isso pode 
ser feito por meio de comentários do 
mediador/monitor e incluir imagens, 
vídeos e registro do diretor e 
pedagogo da unidade escolar.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES

ART. 13º O PERÍODO DE PRÉ- 
INSCRIÇÕES DOS PROJETOS E DOS 
RELATOS DE MELHOR PRÁTICA 
SERÁ ENTRE OS DIAS 13/05/2019 A 

17/05/2019, IMPRETERIVELMENTE 
SENDO REALIZADA PELO PRÓPRIO 
AUTOR DO PROJETO OU DO 
RELATO.

§1º As inscrições dos pré-projetos e 
dos relatos de melhor prática serão 
feitas junto à Coordenação de 
Projetos da SEDUC mediante a 
entrega dos seguintes documentos:
• Ficha de Pre-Inscrição 
devidamente preenchida ( Anexo 1)
• Cronograma das ações ( 
Anexo 2).

ART. 14º O PERÍODO DE 
INSCRIÇÕES DOS PROJETOS E DOS 
RELATOS DE MELHOR PRÁTICA 
SERÁ ENTRE OS DIAS 30/09/2019 
A 04/10/2019, 
IMPRETERIVELMENTE SENDO 
REALIZADA PELO PRÓPRIO 
AUTOR DO PROJETO OU DO 
RELATO.

§ 1º. As inscrições serão feitas junto à 
Coordenação pedagógica da SEDUC 
mediante a entrega dos seguintes 
documentos:
* 1 Envelope contendo:

• Ficha de Inscrição 
devidamente preenchida ( Anexo 3);
• Declaração de veracidade 
das informações devidamente 
preenchida e assinada pelo 
Orientador e pelo Diretor da 
Unidade Escolar ( Anexo 4);
• Xerox da Carteira de 
Identidade, CPF, comprovante de 
residência e cartão da Conta 
Corrente.
*1 via impressa do projeto/ relato de 
prática;
*1 CD/DVD contendo arquivo em 
WORD do projeto/relato de prática 
com o texto e fotos.

§ 2º. Somente serão aceitas 
inscrições que preencham todas as 
condições previstas neste 
regulamento, com informações 
completas e precisas, realizadas 
dentro do período do ano de 2019.

§ 3º. Só poderão se inscrever 
projetos e relatos que tenham sido, 
efetivamente, desenvolvidos e 
aplicados na prática no ano de 2019 
e que apresentem os requisitos 
mínimos contidos nos Cap. II – 
Art.7º( Projetos) e Cap.III – Art.11º ( 
Relatos de Melhores Práticas) deste 
Regulamento.
§ 5º. Para efetivar a inscrição dos 
projetos e dos relatos será 
necessário o envio de documentos 

impressos, com as seguintes 
formalidades:
a. Somente o próprio 
candidato deverá efetivar a sua 
inscrição;
b. Ficha de Inscrição 
devidamente preenchida e assinada 
pelo candidato;
c. O Projeto ou o Relato 
deverá estar em conformidade com 
o §3º deste Artigo.
d. Todos os documentos 
pessoais deverão estar 
acondicionados em um envelope 
devidamente identificado;

CAPÍTULO V – DA COMISSÃO 
JULGADORA

ART. 15º PARA A SELEÇÃO DOS 
PROJETOS E DOS RELATOS DE 
PRÁTICAS, A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INDICARÁ UMA COMISSÃO 
JULGADORA COMPOSTA DE 
PROFISSIONAIS ESPECIALISTAS 
EM EDUCAÇÃO DE RECONHECIDA 
CAPACIDADE TÉCNICA, QUE 
SERÃO RESPONSÁVEIS POR 
INDICAREM:
• Os melhores Projetos 
“Professor Educação Infantil”.
• Os melhores Projetos 
“Professor de 1º ao 5º Anos do 
Ensino Fundamental / EJA.”
• Os melhores Projetos 
“Professor de 6º ao 9º Anos do 
Ensino Fundamental / EJA."
• Os melhores Projetos 
“Diretor de Educação Infantil.”
• Os melhores Projetos 
“Diretor de 1º Seg. do Ensino 
Fundamental.”
• Os melhores Projetos 
“Diretor de 2º Seg. do Ensino 
Fundamental.”
• Os melhores Projetos 
“Pedagogo – ações e práticas 
desenvolvidas nas Unidades 
Escolares para a melhoria da 
qualidade do ensino.”
• Os melhores Relatos de 
Prática “ Mediadores”
• Os melhores Relatos de 
Prática “ Monitores”

ART. 16º AS COMISSÕES DE 
ORGANIZAÇÃO E AVALIAÇÃO SE 
RESERVAM O DIREITO DE 
DESCLASSIFICAR AS INSCRIÇÕES 
QUE NÃO ATENDEREM AOS 
REQUISITOS DESTE 
REGULAMENTO, SEM A 
NECESSIDADE DE COMUNICAR 
EVENTUAIS DESCLASSIFICAÇÕES.

Para a definição dos projetos e relatos de prática premiados, será considerada 

ART. 17º - PROJETOS
Farão parte da ficha de avaliação da comissão julgadora os seguintes itens:

• Introdução
• Apresentação e Organização do Projeto
• Coerência entre a proposta, objetivo e público alvo
• Nível de articulação escola- família.
• Estratégias Motivadoras
• Interdisciplinaridade
• Grau de originalidade e/ou inovação
• Relevância frente ao contexto local
• Potencial de transformação local
• Avaliação
• Referências Bibliográficas
• Conclusão
• Anexos (material de apoio utilizado no desenvolvimento do projeto: 

ART. 18º - RELATOS DE MELHOR PRÁTICA
Farão parte da ficha de avaliação da comissão julgadora os seguintes itens:

• Capa
• Contextualização
• Desenvolvimento
• Avaliação
• Referencial Bibliográfico
• Anexos

ao final do ano letivo de 2019, no município de Paraíba do Sul/RJ onde serão 

§1º - PROJETOS:
O 3º melhor projeto receberá R$1.000,00; o 2º melhor projeto receberá 
R$2.000,00 e o melhor projeto receberá R$3.000,00 em cheque nominal.

§2º - RELATOS DE MELHORES PRÁTICAS:
O 3º melhor relato de prática receberá R$800,00; o 2º melhor relato de prática 
receberá R$1.000,00 e o melhor relato de prática receberá R$1.500,00 em 
cheque nominal.

Os projetos e os relatos de prática inscritos poderão ser desclassificados caso 

CAPÍTULO XI - DISPOSIÇÕES FINAIS

A participação neste concurso implica total conhecimento e aceitação deste 

FICHA DE PRE- INSCRIÇÃO Data:  /  /

*SEGMENTO:(   ) Ed.Infantil (    ) 1º ao 5º    (    ) 6º ao 9º

Declaramos para os devidos fins que as informações constantes nos 

prestadas, firmamos a presente.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL NO. 3.519/2018 DE VINTE 
DE DEZEMBRO DE 2018, COM VISTAS A ABERTURA DE CRÉDITO 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder abertura de crédito 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes 
do Superávit Financeiro verificado(s) na(s) Fonte(s) de Recursos, conforme 
Art. 4o. Inciso III da Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e 

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

Paraíba do Sul, 18 de novembro de 2019

- Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/1996), art. 3º, VIII; 
- Artigo 9º da Lei 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação); 

- Plano Municipal de Educação 

- Lei Municipal 3.187/2015;
- Lei Municipal 3.380/2017.

Art. 1º- Esta Lei dispõe sobre a 

dos Conselhos Escolares, estabelece 

Art. 2º- O Conselho Escolar é um 

mobilizadora e fiscalizadora, sobre a 

trabalho pedagógico e 

§1º - Entende-se por comunidade 

§2º - Considerar-se-ão em efetivo 

I - Licença gala;
II - Férias;
III - Licença nojo;
IV - Júri e outras obrigatórias por lei;
V - Licença-prêmio;
VI - Licença para tratamento de 

VII - Licença à gestante.

§3º - Entende-se por segmento do 
conselho escolar cada uma das 

I - alunos regularmente matriculados 

II - pais e/ou responsáveis legais 

III - profissionais do magistério 

IV - servidores públicos do quadro 

§4º- Os órgãos colegiados, de que 

denominados de "Conselho Escolar" 

§5º - No segmento dos 

filhos matriculados na escola.

Art. 3º- O Conselho Escolar tem 

deliberativa, mobilizadora e fiscal, 

administrativa e financeira, 

§1º - A função consultiva refere-se à 

administrativas e financeiras, no 

O conselho escolar aconselha e 

§2º - A função deliberativa refere-se 

relativas às diretrizes e linhas gerais 

administrativas e financeiras quanto 

escolar. O conselho escolar examina 

§3º - No uso de sua função 
mobilizadora, o conselho escolar 

§4º - A função fiscalizadora 
refere-se ao acompanhamento e 
fiscalização da gestão pedagógica, 
administrativa e financeira da 

I - o Diretor da Unidade de Ensino 

Conselho Escolar, sendo vedada 

II - ao Presidente do Conselho 
Escolar compete acompanhar o 
trabalho da Equipe Gestora e atuar 

III - O Diretor e o Presidente do 
Conselho Escolar ficam sujeitos à 

§5º- O Conselho Escolar poderá ser 

finalidade lucrativa, conforme 
dispuser o Estatuto, observando-se 

§6º- A competência para a 
aprovação do Estatuto do Conselho 

Art. 4º - O Conselho Escolar não 
tem finalidade e/ou vínculo 
político-partidário, religioso, racial, 

Projeto Político-Pedagógico.

Art. 5º - Os membros do Conselho 

tratar de órgão sem fins lucrativos.

Art. 6º - A ação do Conselho Escolar 

I - a educação é um direito 

II - a escola deve garantir o acesso e 

III - a universalização e a gratuidade 

IV - a construção contínua e 

V - a qualidade de ensino e a 
competência político-pedagógica 

VI - o trabalho pedagógico escolar, 

VII - a democratização da gestão 

VIII - a gestão democrática privilegia 

administrativos e financeiros da 
organização do trabalho escolar.

Art. 7º - Os objetivos do Conselho 

I - realizar a gestão escolar, numa 

Político-Pedagógico da escola;
II - constituir-se em instrumento de 

especificidade do trabalho 

III - promover o exercício da 

IV - estabelecer políticas e diretrizes 

trabalho pedagógico na escola a 

histórico-sociais, em consonância 

V - acompanhar e avaliar o trabalho 

Político-Pedagógico da escola;
VI - garantir o cumprimento da 
função social e da especificidade do 
trabalho pedagógico da escola, de 

Art.8º- Atribui ao Conselho Escolar:

I - elaborar e reformular o Estatuto 
do Conselho Escolar de acordo com 

II - propor mecanismos de 

funções atribuídas aos Conselhos 

III - discutir e aprovar o Plano 

administrativas, financeiras e 

IV - fiscalizar o gerenciamento e 

V - avaliar, periódica e 

financeiros, a qualidade dos serviços 

VI - participar da elaboração ou 

do Projeto Político-Pedagógico da 

VII - convocar reuniões ordinárias e 

VIII - coordenar o processo 

IX - analisar e deliberar sobre a 

financeiros da Unidade de Ensino;
X - zelar pelo cumprimento à defesa 

da Criança e do Adolescente - ECA, 

XI - fiscalizar os recursos 
financeiros, incluindo recursos 

XII - fiscalizar a gestão 
administrativo-pedagógica e dos 
recursos financeiros da Unidade de 

XIII - criar mecanismos de 

Político-Pedagógico;
XIV - nomear os membros que 

Conselho e da Equipe Gestora da 

XV - convocar Assembleias Gerais, 

XVI - acompanhar a evolução dos 

fizer necessário, ações pedagógicas 
de qualidade, visando à melhoria do 

XVII - atuar como instância máxima 

Art. 9º - O Conselho Escolar, de 

pelos seguintes conselheiros 

I- diretor;

III- representante dos trabalhadores 

IV - representante dos 
trabalhadores administrativos, apoio 

V- representante dos pais de 

VI - representante do Grêmio 

VIII - representante da Associação 

Parágrafo único - Cabe ao diretor 

no Conselho Escolar, que se 

função social e específica da escola 

Art. 10 - O Conselho Escolar terá 

Art. 11 - Compete ao Presidente do 
Conselho Escolar, comprovada a 

o(s) Conselheiro(s) que 

Art. 12 - O Presidente do Conselho 

Art. 13 - Os representantes do 
Conselho Escolar serão escolhidos 

§1º- No ato de eleição, para cada 

§2º- Excepcionalmente, nos casos 

não haverá eleição de suplente.

Art. 14 - O Conselho Escolar, de 

I - 50% (cinquenta por cento) para a 
categoria profissionais da escola: 

II - 50% (cinquenta por cento) para 

Art. 15 - O número de membros do 
Conselho Escolar será definido, com 

(dois) destes comporão o Conselho 

§1º - Integra o Conselho 

Vice-Presidente, Secretário e 

Conselho Escolar, por eleição direta 
e secreta entre os Conselheiros e/ou 

§2º - Integra o Conselho Fiscal: 02 
(dois) Conselheiros Titulares, sendo 

composição do Conselho Escolar, 

aclamação entre os Conselheiros, 
não podendo ter nenhum grau de 

Art. 16 - O membro do Conselho 

I - destituição pelo plenário do 
Conselho, mediante representação 

Conselheiro, dando direito à ampla 

II - ausência injustificada a 03 (três) 

05 (cinco) reuniões extraordinárias 

III - falta de decoro.

ausências justificadas e previamente 

destituição de membro do Conselho 

qualquer outro Conselheiro, 

Art. 17 - As eleições dos membros 
do Conselho Escolar, titulares e 
suplentes, realizar-se-ão em reunião 
convocada para este fim, para um 

admitindo-se uma única reeleição 

Art.18 - O Edital de convocação para 
as eleições dos conselheiros 

Presidente do Conselho, com 

gestão e fixará o período destinado 

Art.19 - Havendo segmento(s) 
composto(s) por um só profissional 

automaticamente Conselheiro, 

Conselheiro citado neste artigo, este 
será representado pelo profissional 

Art.20 - O Edital de convocação 

representantes do Conselho Escolar 
deverá ser afixado em local visível 
na unidade escolar, no mínimo 05 

Art.21 - A eleição dos 

o Conselho Escolar, deverá ocorrer 

§1º- O eleitor exercerá seu poder de 

§2º- É necessário o quórum mínimo 
de votos de 50% (cinquenta por 

§3º- Os conselheiros serão eleitos 

Art.22 - Têm direito a voto os 
profissionais da educação em 

§1º- No segmento dos professores, o 

§2º - Cada membro do Conselho 

§3º- Os cargos de Conselheiros 
serão preenchidos por profissionais 

§4º- No segmento dos 

filhos matriculados na escola.

Art.23 - No caso de vacância do 

Conselheiros e não havendo mais 

Art.24 - Nenhum dos membros da 

Art.25 - O mandato será cumprido 

Parágrafo único - O Conselheiro 

Conselho até o final do período para 

Art.26 - A posse dos representantes 
eleitos dar-se-á em reunião 

Presidente do Conselho para esse 
fim.

Parágrafo único - O ato de posse 
dos Conselheiros consistirá de:

I- ciência do Estatuto, mediante 

II- ciência do Regimento Escolar;
III- ciência do Projeto 
Político-Pedagógico da escola;
IV- assinatura da Ata e Termo de 

Art.27- Podem exercer o direito de 

I - os alunos regularmente 

II - os pais/responsáveis legais pelos 

III - os profissionais do magistério 

IV - os servidores apoio, 

§1º - Os membros do Conselho 

§2º- Enquanto não for implantado o 
Conselho Escolar, é facultada à 

qual terá por finalidade a 

Conselho e a realização do processo 

escolha dos conselheiros titulares e 

§3º- Os professores e demais 
funcionários que tenham filhos na 

Art.28 - O Conselho Escolar será um 

educacionais e os encaminhamentos 

financeiras, que possam interferir no 

Art.29 - O Conselho Escolar 
encaminhará ações que visem a 

Político-Pedagógico e as políticas 

Art.30 - No desenvolvimento de 
suas ações, o Conselho Escolar deve 

I - burocratizar o desenvolvimento 

II - deliberar sobre aspectos 

Art.31 - O Conselho Escolar deverá 
reunir-se periodicamente a fim de 
propor, renovar, acompanhar e 

Político-Pedagógico da escola.

Parágrafo único - Após a 

de reunião do Conselho Escolar, 

específica para que seja ouvida e 

Art.32 - As reuniões do Conselho 

I - as reuniões ordinárias serão 

pelo Presidente do Conselho ou 
Vice-presidente e, no seu 

(setenta e duas) horas de 

claramente definida no Edital de 

II - as reuniões extraordinárias serão 
convocadas, no mínimo, com 48 
(quarenta e oito) horas de 

claramente definida e por 

a) do Presidente ou Vice-presidente 
do Conselho;

dirigido ao Presidente do Conselho 
especificando o motivo da 

Art.33 - As reuniões serão 

§1º - Não havendo quórum 
suficiente, cancela-se a reunião e 
registra-se a ocorrência em Ata 

§2º - É permitida a participação de 

escolar nas reuniões do Conselho 

Art.34 - As reuniões do Conselho 

Art.35 - As deliberações do 
Conselho Escolar serão tomadas por 

Art.36 - Os Conselheiros eleitos ou 

§1º- Os alunos terão igualmente 

§2º- Não serão permitidos votos por 

§3º- O Presidente do Conselho 

Art.37 - Para a divulgação das 
deliberações do Conselho Escolar 

serão utilizados Editais, livros-aviso, 

fluxo de comunicação permanente, 

tempo hábil.

Art.38 - Os membros titulares e 
suplentes do Conselho Escolar 

Art.39 - As reuniões serão públicas e 

§1º - Compreende-se por 

§2º- A reunião poderá perder 

Conselho Escolar, solicitação de 

Art.40 - O Conselho Escolar deverá 

conhecimento e consciência de sua 

melhoria da educação.

Art.41 - O Conselho Escolar 

Art.42 - O Estatuto do Conselho 

Parágrafo único - Compete ao 
Presidente do Conselho Escolar 

Art.43 - A duração do mandato será 

Conselheiros eleitos.

Art.44 - Todas as Unidades de 

deverão implantar o Conselho 

Art.45 - O Conselho Municipal de 

legalidade do Estatuto do Conselho 

Político-Pedagógico e do 

Art.46 - Cada Unidade de Ensino 

Conselho Escolar.

Parágrafo único - Compete ao 
Conselho Escolar a confecção de 

mantê-lo com informações 

Art.47 - Os casos omissos nesta lei 

Fortalecimento dos Conselhos 

Art.48 – O Município de Paraíba do 

Conselhos Escolares – RJ (GAFCE - 

§1º - O representante do GAFCE – 

articulador municipal dos conselhos 

conselhos.

§2º- Só poderá ser nomeado, para 

no GAFCE-RJ, servidor lotado na 

Art.49 - Esta Lei entra em vigor na 

Art.50- Revogam-se as disposições 

Paraíba do Sul, 25 de novembro de 



CNPJ sob o nº 29.138.385/0001-30, 

29.138.310/0001-59, neste ato 

sob o nº 095.477.527-90 doravante 

Edital 02/2018observando-se ainda, 

I - proteção dos direitos humanos 

II - preservação da vida, redução do 

III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução 

V - uso progressivo da força.

Municipal nº 3.578/2019.

instrumentos jurídicos específicos, 
acompanhados pelo Termo de 
Referência ou Plano de Trabalho a 

das exigências do Edital 002/2018 e 
da Lei Municipal n.º 3.585/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS 

hospedagem dos instrutores;

certificados para os cursandos e 

plano de trabalho e cooperação 

b) profissionais qualificados 

plano de trabalho e cooperação 

preservá-lo no prazo abaixo 

c) acompanhar a execução do 

Diário Oficial de cada Município, 
para fiscalizar e gerenciar a 

Parágrafo Primeiro - Os gerentes do 

Parágrafo Segundo - O 
acompanhamento não exclui e nem 

Não haverá transferência voluntária 

de recursos financeiros entre os 

alimentação e hospedagens 

específicas constantes no 

Oficial, podendo ser renovado tão 

notificação com antecedência 

infringente ser notificada a justificar 

Diário Oficial.

de Paraíba do Sul-RJ, para dirimir 
eventuais dúvidas e/ou conflitos 

com duas testemunhas, em duas vias 

CPF:023.376.967-66  

CPF:095.477.527-90

Testemunhas:

CPF:132.902.347-11  

CPF:033.028.037-61

Conselho Municipal de Saúde e ainda 

Art 1º - D e s i g n a r  os membros 

compor o C.M.S. - Conselho 

a Lei Municipal nº 3.015/2013 e o 

Conselho.

-Associação dos Moradores do 
Parque Niágara-AMPAR

Centro Espírita Antônio de Pádua- 

Conselho Municipal das Associações 
de Moradores de Paraíba Do Sul - 

Paulo- MSPSP

Instituto Homem Novo-IHN

Coelho 

Trabalhadores da Saúde:

Conselho Regional de 
Odontologia-CRO
Titular: Raphael Borges Gomes

Conselho Regional de Fisioterapia e 

Conselho Regional de Enfermagem

Rocha

Hospital Nossa Senhora da Piedade- 

Hospital de Trauma Ortopedia-HTO

Associação do Deficiente Auditivo 
de Paraíba do Sul - ADAPS.

Saúde-SESAU

Substituto: José Wanderlei Pinheiro 

Vice-Presidente: Raphael Borges

Art. 2º - Esta portaria nomeia os 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

NOVEMBRO DE 2018

com a Lei n° 2.613 de 20 de Maio de 2008.

48.600,00 ( Quarenta e oito mil e seiscentos 

Secretaria- Tesouro e FUNDEB, nos seguintes  
programas de trabalho: 02.14.12.361.0020.2.037, 
02.14.12.365.0021.2.037, 02.14.12.361.0020.2.083, 
02.14.12.361.0020.2.084, 02.14.12.365.0021.2.085 e 
02.14.12.365.0021.2.086.

publicação, revogando-se às disposições em 

Paraíba do Sul, 18 de novembro de 2019

Educação Infantil: R$ 15.300,00

TOTAL GERAL : R$ 48.600,00

ART 1º - O Prêmio “Prêmio Prof° Manuel Gonçalves 

Sul e destina-se a reconhecer o mérito dos 
educadores e profissionais da Rede Municipal de 
Ensino, pela contribuição dada para a melhoria da 

experiências bem-sucedidas, criativas, inovadoras 

apresentando uma prática eficiente realizada no 

- Diretores, Professores, Pedagogos, 

§ 2º.- Não poderão participar funcionários 

ART. 2º - O Prêmio consiste na seleção e na 

tenham sido bem sucedidas, considerando as 

CAPÍTULO II – DOS PROJETOS ART. 3º - 

1. Reconhecer o trabalho dos DIRETORES , 

profissionais da educação como agentes 

pedagógicas conduzidas por estes profissionais 

ART. 4º- CATEGORIAS DIRETOR, PEDAGOGO E 

• Diretores: Tema livre com enfoque na área 

• Pedagogos: Tema livre com enfoque na 

unidades escolares para a melhoria da qualidade 

• Professores: Tema livre com enfoque na 

ART. 5º PODEM PARTICIPAR DIRETORES, 

Este projeto consiste no detalhamento de ações 
desenvolvidas pelo profissional de educação que 

* Tenha sido realizado no ano letivo de 

* Tenha sido concluído até o dia 30 de 

* Tenha sido exitosa no enfrentamento de 
situações-problemas observadas no contexto 
onde trabalha;
* Tenha como ser evidenciado e tenha 

* Ainda não tenha sido publicado, em 

virtuais, pois serão desclassificados aqueles 

* Não tenha sido inscrito em outras edições 

- Título / Autor / Unidade Escolar

-Tema / Área / Unidade Escolar/ Ano de 

articulação escola- família, relato acompanhado 

ART. 8º - OBJETIVOS

1. Reconhecer o trabalho de 

dos profissionais da educação como 

por estes profissionais que sejam 

ART. 9º- CATEGORIAS MONITOR E 

• MONITOR: apresentação de 

• MEDIADOR: apresentação 

Este relato de melhor prática 
consiste no detalhamento de ações 
desenvolvidas pelo profissional de 

* Tenha sido realizado no ano 

* Tenha sido concluído até o 

* Tenha sido exitosa no 

situações-problemas observadas no 
contexto onde trabalha;
* Tenha como ser evidenciado 
e tenha resultados comprováveis;
* Ainda não tenha sido 

pois serão desclassificados aqueles 

* Não tenha sido inscrito em 

apresentados em no mínimo de 05 

- Título / Autor / Unidade 

- Como é o território onde a 

realização do seu trabalho?
- Há dificuldades para o 
ensino-aprendizagem? O que é 
considerado prioritário modificar a 
curto e médio prazo?

- Deverá ser sistematizado 
sobre como o trabalho foi feito, por 

- Qual o período de realização 
do trabalho?
- Que estratégias foram 

inicial nos estudos? E para 
sustentá-las ao longo do tempo?
- Quais os momentos mais 
significativos?

- Em que medida os 

distantes dos objetivos propostos?
- Quais foram os meios 

aprendizagem?
- Como você avaliou a sua 
prática?
- Você pensou em alguma 
continuidade para o trabalho, ou em 
modificá-lo para a próxima vez?
- Ideias de novas práticas 
surgiram a partir desta experiência?
- Quais os desafios ainda 
estão presentes?

• O B S E R V A Ç Ã O : 
Recomenda-se, no relato de melhor 

ART. 13º O PERÍODO DE PRÉ- 

SERÁ ENTRE OS DIAS 13/05/2019 A 

17/05/2019, IMPRETERIVELMENTE 

§1º As inscrições dos pré-projetos e 
dos relatos de melhor prática serão 

• Ficha de Pre-Inscrição 
devidamente preenchida ( Anexo 1)
• Cronograma das ações ( 

• Ficha de Inscrição 
devidamente preenchida ( Anexo 3);
• Declaração de veracidade 

preenchida e assinada pelo 

• Xerox da Carteira de 

inscrições que preencham todas as 

projetos e relatos que tenham sido, 

Relatos de Melhores Práticas) deste 

§ 5º. Para efetivar a inscrição dos 

b. Ficha de Inscrição 
devidamente preenchida e assinada 

devidamente identificado;

ART. 15º PARA A SELEÇÃO DOS 

• Os melhores Projetos 
“Professor Educação Infantil”.
• Os melhores Projetos 
“Professor de 1º ao 5º Anos do 

• Os melhores Projetos 
“Professor de 6º ao 9º Anos do 

• Os melhores Projetos 
“Diretor de Educação Infantil.”
• Os melhores Projetos 
“Diretor de 1º Seg. do Ensino 

• Os melhores Projetos 
“Diretor de 2º Seg. do Ensino 

• Os melhores Projetos 
“Pedagogo – ações e práticas 

Escolares para a melhoria da 

• Os melhores Relatos de 
Prática “ Mediadores”
• Os melhores Relatos de 
Prática “ Monitores”
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CAPÍTULO VI – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS PROJETOS E RELATOS DE 
MELHORES PRÁTICAS

Para a definição dos projetos e relatos de prática premiados, será considerada 
a maior nota resultante da média ponderada pela Comissão Julgadora (CJ).

ART. 17º - PROJETOS
Farão parte da ficha de avaliação da comissão julgadora os seguintes itens:

• Introdução
• Apresentação e Organização do Projeto
• Coerência entre a proposta, objetivo e público alvo
• Nível de articulação escola- família.
• Estratégias Motivadoras
• Interdisciplinaridade
• Grau de originalidade e/ou inovação
• Relevância frente ao contexto local
• Potencial de transformação local
• Avaliação
• Referências Bibliográficas
• Conclusão
• Anexos (material de apoio utilizado no desenvolvimento do projeto: 
livros, folders, objetos etc...)

ART. 18º - RELATOS DE MELHOR PRÁTICA
Farão parte da ficha de avaliação da comissão julgadora os seguintes itens:

• Capa
• Contextualização
• Desenvolvimento
• Avaliação
• Referencial Bibliográfico
• Anexos

CAPÍTULO VII – DA PREMIAÇÃO
A divulgação dos projetos e relatos selecionados ocorrerá durante o evento 
ao final do ano letivo de 2019, no município de Paraíba do Sul/RJ onde serão 
expostos para apreciação pública e valorização das atividades  desenvolvidas 
pelos autores.

ART. 19º. NESTA EDIÇÃO DO PRÊMIO PROFESSOR MANUEL 
GONÇALVES/2019, CADA CATEGORIA TERÁ 3 CLASSIFICAÇÕES A SABER:

§1º - PROJETOS:
O 3º melhor projeto receberá R$1.000,00; o 2º melhor projeto receberá 
R$2.000,00 e o melhor projeto receberá R$3.000,00 em cheque nominal.

§2º - RELATOS DE MELHORES PRÁTICAS:
O 3º melhor relato de prática receberá R$800,00; o 2º melhor relato de prática 
receberá R$1.000,00 e o melhor relato de prática receberá R$1.500,00 em 
cheque nominal.

ART. 20º. TODOS OS PARTICIPANTES CLASSIFICADOS RECEBERÃO 
CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO.
CAPÍTULO VIII – DA DESCLASSIFICAÇÃO

Os projetos e os relatos de prática inscritos poderão ser desclassificados caso 
apresente fuga ao tema, descontinuidade das ideias, cópias de sites em 
internet ou a não observação dos critérios estabelecidos por este 
regulamento.

CAPÍTULO XI - DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Pedagógica da SEDUC 
de Paraíba do Sul facultando à mesma, consultar a Comissão Julgadora e 
resultando em decisões irrecorríveis.

A participação neste concurso implica total conhecimento e aceitação deste 
regulamento, bem como de seus termos e condições.

ANEXO 1

FICHA DE PRE- INSCRIÇÃO Data:  /  /

 

Paraíba do Sul,  de  de 2019

Assinatura

ANEXO 2

CRONOGRAMA

ANEXO 3

Protocolo de entrega

*UNIDADE ESCOLAR:   
__________________________________________________

*NOME: 
________________________________CELULAR:_______________________
*TÍTULO:  
_____________________________________________________________

*SEGMENTO:(   ) Ed.Infantil (    ) 1º ao 5º    (    ) 6º ao 9º

Declaramos para os devidos fins que as informações constantes nos 

prestadas, firmamos a presente.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL NO. 3.519/2018 DE VINTE 
DE DEZEMBRO DE 2018, COM VISTAS A ABERTURA DE CRÉDITO 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder abertura de crédito 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes 
do Superávit Financeiro verificado(s) na(s) Fonte(s) de Recursos, conforme 
Art. 4o. Inciso III da Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e 

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

Paraíba do Sul, 18 de novembro de 2019

- Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/1996), art. 3º, VIII; 
- Artigo 9º da Lei 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação); 

- Plano Municipal de Educação 

- Lei Municipal 3.187/2015;
- Lei Municipal 3.380/2017.

Art. 1º- Esta Lei dispõe sobre a 

dos Conselhos Escolares, estabelece 

Art. 2º- O Conselho Escolar é um 

mobilizadora e fiscalizadora, sobre a 

trabalho pedagógico e 

§1º - Entende-se por comunidade 

§2º - Considerar-se-ão em efetivo 

I - Licença gala;
II - Férias;
III - Licença nojo;
IV - Júri e outras obrigatórias por lei;
V - Licença-prêmio;
VI - Licença para tratamento de 

VII - Licença à gestante.

§3º - Entende-se por segmento do 
conselho escolar cada uma das 

I - alunos regularmente matriculados 

II - pais e/ou responsáveis legais 

III - profissionais do magistério 

IV - servidores públicos do quadro 

§4º- Os órgãos colegiados, de que 

denominados de "Conselho Escolar" 

§5º - No segmento dos 

filhos matriculados na escola.

Art. 3º- O Conselho Escolar tem 

deliberativa, mobilizadora e fiscal, 

administrativa e financeira, 

§1º - A função consultiva refere-se à 

administrativas e financeiras, no 

O conselho escolar aconselha e 

§2º - A função deliberativa refere-se 

relativas às diretrizes e linhas gerais 

administrativas e financeiras quanto 

escolar. O conselho escolar examina 

§3º - No uso de sua função 
mobilizadora, o conselho escolar 

§4º - A função fiscalizadora 
refere-se ao acompanhamento e 
fiscalização da gestão pedagógica, 
administrativa e financeira da 

I - o Diretor da Unidade de Ensino 

Conselho Escolar, sendo vedada 

II - ao Presidente do Conselho 
Escolar compete acompanhar o 
trabalho da Equipe Gestora e atuar 

III - O Diretor e o Presidente do 
Conselho Escolar ficam sujeitos à 

§5º- O Conselho Escolar poderá ser 

finalidade lucrativa, conforme 
dispuser o Estatuto, observando-se 

§6º- A competência para a 
aprovação do Estatuto do Conselho 

Art. 4º - O Conselho Escolar não 
tem finalidade e/ou vínculo 
político-partidário, religioso, racial, 

Projeto Político-Pedagógico.

Art. 5º - Os membros do Conselho 

tratar de órgão sem fins lucrativos.

Art. 6º - A ação do Conselho Escolar 

I - a educação é um direito 

II - a escola deve garantir o acesso e 

III - a universalização e a gratuidade 

IV - a construção contínua e 

V - a qualidade de ensino e a 
competência político-pedagógica 

VI - o trabalho pedagógico escolar, 

VII - a democratização da gestão 

VIII - a gestão democrática privilegia 

administrativos e financeiros da 
organização do trabalho escolar.

Art. 7º - Os objetivos do Conselho 

I - realizar a gestão escolar, numa 

Político-Pedagógico da escola;
II - constituir-se em instrumento de 

especificidade do trabalho 

III - promover o exercício da 

IV - estabelecer políticas e diretrizes 

trabalho pedagógico na escola a 

histórico-sociais, em consonância 

V - acompanhar e avaliar o trabalho 

Político-Pedagógico da escola;
VI - garantir o cumprimento da 
função social e da especificidade do 
trabalho pedagógico da escola, de 

Art.8º- Atribui ao Conselho Escolar:

I - elaborar e reformular o Estatuto 
do Conselho Escolar de acordo com 

II - propor mecanismos de 

funções atribuídas aos Conselhos 

III - discutir e aprovar o Plano 

administrativas, financeiras e 

IV - fiscalizar o gerenciamento e 

V - avaliar, periódica e 

financeiros, a qualidade dos serviços 

VI - participar da elaboração ou 

do Projeto Político-Pedagógico da 

VII - convocar reuniões ordinárias e 

VIII - coordenar o processo 

IX - analisar e deliberar sobre a 

financeiros da Unidade de Ensino;
X - zelar pelo cumprimento à defesa 

da Criança e do Adolescente - ECA, 

XI - fiscalizar os recursos 
financeiros, incluindo recursos 

XII - fiscalizar a gestão 
administrativo-pedagógica e dos 
recursos financeiros da Unidade de 

XIII - criar mecanismos de 

Político-Pedagógico;
XIV - nomear os membros que 

Conselho e da Equipe Gestora da 

XV - convocar Assembleias Gerais, 

XVI - acompanhar a evolução dos 

fizer necessário, ações pedagógicas 
de qualidade, visando à melhoria do 

XVII - atuar como instância máxima 

Art. 9º - O Conselho Escolar, de 

pelos seguintes conselheiros 

I- diretor;

III- representante dos trabalhadores 

IV - representante dos 
trabalhadores administrativos, apoio 

V- representante dos pais de 

VI - representante do Grêmio 

VIII - representante da Associação 

Parágrafo único - Cabe ao diretor 

no Conselho Escolar, que se 

função social e específica da escola 

Art. 10 - O Conselho Escolar terá 

Art. 11 - Compete ao Presidente do 
Conselho Escolar, comprovada a 

o(s) Conselheiro(s) que 

Art. 12 - O Presidente do Conselho 

Art. 13 - Os representantes do 
Conselho Escolar serão escolhidos 

§1º- No ato de eleição, para cada 

§2º- Excepcionalmente, nos casos 

não haverá eleição de suplente.

Art. 14 - O Conselho Escolar, de 

I - 50% (cinquenta por cento) para a 
categoria profissionais da escola: 

II - 50% (cinquenta por cento) para 

Art. 15 - O número de membros do 
Conselho Escolar será definido, com 

(dois) destes comporão o Conselho 

§1º - Integra o Conselho 

Vice-Presidente, Secretário e 

Conselho Escolar, por eleição direta 
e secreta entre os Conselheiros e/ou 

§2º - Integra o Conselho Fiscal: 02 
(dois) Conselheiros Titulares, sendo 

composição do Conselho Escolar, 

aclamação entre os Conselheiros, 
não podendo ter nenhum grau de 

Art. 16 - O membro do Conselho 

I - destituição pelo plenário do 
Conselho, mediante representação 

Conselheiro, dando direito à ampla 

II - ausência injustificada a 03 (três) 

05 (cinco) reuniões extraordinárias 

III - falta de decoro.

ausências justificadas e previamente 

destituição de membro do Conselho 

qualquer outro Conselheiro, 

Art. 17 - As eleições dos membros 
do Conselho Escolar, titulares e 
suplentes, realizar-se-ão em reunião 
convocada para este fim, para um 

admitindo-se uma única reeleição 

Art.18 - O Edital de convocação para 
as eleições dos conselheiros 

Presidente do Conselho, com 

gestão e fixará o período destinado 

Art.19 - Havendo segmento(s) 
composto(s) por um só profissional 

automaticamente Conselheiro, 

Conselheiro citado neste artigo, este 
será representado pelo profissional 

Art.20 - O Edital de convocação 

representantes do Conselho Escolar 
deverá ser afixado em local visível 
na unidade escolar, no mínimo 05 

Art.21 - A eleição dos 

o Conselho Escolar, deverá ocorrer 

§1º- O eleitor exercerá seu poder de 

§2º- É necessário o quórum mínimo 
de votos de 50% (cinquenta por 

§3º- Os conselheiros serão eleitos 

Art.22 - Têm direito a voto os 
profissionais da educação em 

§1º- No segmento dos professores, o 

§2º - Cada membro do Conselho 

§3º- Os cargos de Conselheiros 
serão preenchidos por profissionais 

§4º- No segmento dos 

filhos matriculados na escola.

Art.23 - No caso de vacância do 

Conselheiros e não havendo mais 

Art.24 - Nenhum dos membros da 

Art.25 - O mandato será cumprido 

Parágrafo único - O Conselheiro 

Conselho até o final do período para 

Art.26 - A posse dos representantes 
eleitos dar-se-á em reunião 

Presidente do Conselho para esse 
fim.

Parágrafo único - O ato de posse 
dos Conselheiros consistirá de:

I- ciência do Estatuto, mediante 

II- ciência do Regimento Escolar;
III- ciência do Projeto 
Político-Pedagógico da escola;
IV- assinatura da Ata e Termo de 

Art.27- Podem exercer o direito de 

I - os alunos regularmente 

II - os pais/responsáveis legais pelos 

III - os profissionais do magistério 

IV - os servidores apoio, 

§1º - Os membros do Conselho 

§2º- Enquanto não for implantado o 
Conselho Escolar, é facultada à 

qual terá por finalidade a 

Conselho e a realização do processo 

escolha dos conselheiros titulares e 

§3º- Os professores e demais 
funcionários que tenham filhos na 

Art.28 - O Conselho Escolar será um 

educacionais e os encaminhamentos 

financeiras, que possam interferir no 

Art.29 - O Conselho Escolar 
encaminhará ações que visem a 

Político-Pedagógico e as políticas 

Art.30 - No desenvolvimento de 
suas ações, o Conselho Escolar deve 

I - burocratizar o desenvolvimento 

II - deliberar sobre aspectos 

Art.31 - O Conselho Escolar deverá 
reunir-se periodicamente a fim de 
propor, renovar, acompanhar e 

Político-Pedagógico da escola.

Parágrafo único - Após a 

de reunião do Conselho Escolar, 

específica para que seja ouvida e 

Art.32 - As reuniões do Conselho 

I - as reuniões ordinárias serão 

pelo Presidente do Conselho ou 
Vice-presidente e, no seu 

(setenta e duas) horas de 

claramente definida no Edital de 

II - as reuniões extraordinárias serão 
convocadas, no mínimo, com 48 
(quarenta e oito) horas de 

claramente definida e por 

a) do Presidente ou Vice-presidente 
do Conselho;

dirigido ao Presidente do Conselho 
especificando o motivo da 

Art.33 - As reuniões serão 

§1º - Não havendo quórum 
suficiente, cancela-se a reunião e 
registra-se a ocorrência em Ata 

§2º - É permitida a participação de 

escolar nas reuniões do Conselho 

Art.34 - As reuniões do Conselho 

Art.35 - As deliberações do 
Conselho Escolar serão tomadas por 

Art.36 - Os Conselheiros eleitos ou 

§1º- Os alunos terão igualmente 

§2º- Não serão permitidos votos por 

§3º- O Presidente do Conselho 

Art.37 - Para a divulgação das 
deliberações do Conselho Escolar 

serão utilizados Editais, livros-aviso, 

fluxo de comunicação permanente, 

tempo hábil.

Art.38 - Os membros titulares e 
suplentes do Conselho Escolar 

Art.39 - As reuniões serão públicas e 

§1º - Compreende-se por 

§2º- A reunião poderá perder 

Conselho Escolar, solicitação de 

Art.40 - O Conselho Escolar deverá 

conhecimento e consciência de sua 

melhoria da educação.

Art.41 - O Conselho Escolar 

Art.42 - O Estatuto do Conselho 

Parágrafo único - Compete ao 
Presidente do Conselho Escolar 

Art.43 - A duração do mandato será 

Conselheiros eleitos.

Art.44 - Todas as Unidades de 

deverão implantar o Conselho 

Art.45 - O Conselho Municipal de 

legalidade do Estatuto do Conselho 

Político-Pedagógico e do 

Art.46 - Cada Unidade de Ensino 

Conselho Escolar.

Parágrafo único - Compete ao 
Conselho Escolar a confecção de 

mantê-lo com informações 

Art.47 - Os casos omissos nesta lei 

Fortalecimento dos Conselhos 

Art.48 – O Município de Paraíba do 

Conselhos Escolares – RJ (GAFCE - 

§1º - O representante do GAFCE – 

articulador municipal dos conselhos 

conselhos.

§2º- Só poderá ser nomeado, para 

no GAFCE-RJ, servidor lotado na 

Art.49 - Esta Lei entra em vigor na 

Art.50- Revogam-se as disposições 

Paraíba do Sul, 25 de novembro de 

 

Justificativa: 

Nome: 

Celular: E-mail 

Unidade Escolar: 

 

CATEGORIA 

 Mediador Turma: 

 Monitor de Educação Infantil Turma: 

 Professor de Educação Infantil Turma: 

 Professor do 1º ao 5º Anos E.F./EJA Turma: 

 Professor do 6º ao 9º Anos E.F./EJA Turma: Disciplina: 

 Diretor de Creche/Educação Infantil  

 Diretor do 1º Seg. Ens. Fundamental 

 Diretor do 2º Seg. Ens. Fundamental 

 Pedagogo 

 
Título: 

 

Objetivo: 

Nº de Alunos envolvidos: Período de Desenvolvimento  /  a  /   
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CNPJ sob o nº 29.138.385/0001-30, 

29.138.310/0001-59, neste ato 

sob o nº 095.477.527-90 doravante 

Edital 02/2018observando-se ainda, 

I - proteção dos direitos humanos 

II - preservação da vida, redução do 

III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução 

V - uso progressivo da força.

Municipal nº 3.578/2019.

instrumentos jurídicos específicos, 
acompanhados pelo Termo de 
Referência ou Plano de Trabalho a 

das exigências do Edital 002/2018 e 
da Lei Municipal n.º 3.585/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS 

hospedagem dos instrutores;

certificados para os cursandos e 

plano de trabalho e cooperação 

b) profissionais qualificados 

plano de trabalho e cooperação 

preservá-lo no prazo abaixo 

c) acompanhar a execução do 

Diário Oficial de cada Município, 
para fiscalizar e gerenciar a 

Parágrafo Primeiro - Os gerentes do 

Parágrafo Segundo - O 
acompanhamento não exclui e nem 

Não haverá transferência voluntária 

de recursos financeiros entre os 

alimentação e hospedagens 

específicas constantes no 

Oficial, podendo ser renovado tão 

notificação com antecedência 

infringente ser notificada a justificar 

Diário Oficial.

de Paraíba do Sul-RJ, para dirimir 
eventuais dúvidas e/ou conflitos 

com duas testemunhas, em duas vias 

CPF:023.376.967-66  

CPF:095.477.527-90

Testemunhas:

CPF:132.902.347-11  

CPF:033.028.037-61

Conselho Municipal de Saúde e ainda 

Art 1º - D e s i g n a r  os membros 

compor o C.M.S. - Conselho 

a Lei Municipal nº 3.015/2013 e o 

Conselho.

-Associação dos Moradores do 
Parque Niágara-AMPAR

Centro Espírita Antônio de Pádua- 

Conselho Municipal das Associações 
de Moradores de Paraíba Do Sul - 

Paulo- MSPSP

Instituto Homem Novo-IHN

Coelho 

Trabalhadores da Saúde:

Conselho Regional de 
Odontologia-CRO
Titular: Raphael Borges Gomes

Conselho Regional de Fisioterapia e 

Conselho Regional de Enfermagem

Rocha

Hospital Nossa Senhora da Piedade- 

Hospital de Trauma Ortopedia-HTO

Associação do Deficiente Auditivo 
de Paraíba do Sul - ADAPS.

Saúde-SESAU

Substituto: José Wanderlei Pinheiro 

Vice-Presidente: Raphael Borges

Art. 2º - Esta portaria nomeia os 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

NOVEMBRO DE 2018

com a Lei n° 2.613 de 20 de Maio de 2008.

48.600,00 ( Quarenta e oito mil e seiscentos 

Secretaria- Tesouro e FUNDEB, nos seguintes  
programas de trabalho: 02.14.12.361.0020.2.037, 
02.14.12.365.0021.2.037, 02.14.12.361.0020.2.083, 
02.14.12.361.0020.2.084, 02.14.12.365.0021.2.085 e 
02.14.12.365.0021.2.086.

publicação, revogando-se às disposições em 

Paraíba do Sul, 18 de novembro de 2019

Educação Infantil: R$ 15.300,00

TOTAL GERAL : R$ 48.600,00

ART 1º - O Prêmio “Prêmio Prof° Manuel Gonçalves 

Sul e destina-se a reconhecer o mérito dos 
educadores e profissionais da Rede Municipal de 
Ensino, pela contribuição dada para a melhoria da 

experiências bem-sucedidas, criativas, inovadoras 

apresentando uma prática eficiente realizada no 

- Diretores, Professores, Pedagogos, 

§ 2º.- Não poderão participar funcionários 

ART. 2º - O Prêmio consiste na seleção e na 

tenham sido bem sucedidas, considerando as 

CAPÍTULO II – DOS PROJETOS ART. 3º - 

1. Reconhecer o trabalho dos DIRETORES , 

profissionais da educação como agentes 

pedagógicas conduzidas por estes profissionais 

ART. 4º- CATEGORIAS DIRETOR, PEDAGOGO E 

• Diretores: Tema livre com enfoque na área 

• Pedagogos: Tema livre com enfoque na 

unidades escolares para a melhoria da qualidade 

• Professores: Tema livre com enfoque na 

ART. 5º PODEM PARTICIPAR DIRETORES, 

Este projeto consiste no detalhamento de ações 
desenvolvidas pelo profissional de educação que 

* Tenha sido realizado no ano letivo de 

* Tenha sido concluído até o dia 30 de 

* Tenha sido exitosa no enfrentamento de 
situações-problemas observadas no contexto 
onde trabalha;
* Tenha como ser evidenciado e tenha 

* Ainda não tenha sido publicado, em 

virtuais, pois serão desclassificados aqueles 

* Não tenha sido inscrito em outras edições 

- Título / Autor / Unidade Escolar

-Tema / Área / Unidade Escolar/ Ano de 

articulação escola- família, relato acompanhado 

ART. 8º - OBJETIVOS

1. Reconhecer o trabalho de 

dos profissionais da educação como 

por estes profissionais que sejam 

ART. 9º- CATEGORIAS MONITOR E 

• MONITOR: apresentação de 

• MEDIADOR: apresentação 

Este relato de melhor prática 
consiste no detalhamento de ações 
desenvolvidas pelo profissional de 

* Tenha sido realizado no ano 

* Tenha sido concluído até o 

* Tenha sido exitosa no 

situações-problemas observadas no 
contexto onde trabalha;
* Tenha como ser evidenciado 
e tenha resultados comprováveis;
* Ainda não tenha sido 

pois serão desclassificados aqueles 

* Não tenha sido inscrito em 

apresentados em no mínimo de 05 

- Título / Autor / Unidade 

- Como é o território onde a 

realização do seu trabalho?
- Há dificuldades para o 
ensino-aprendizagem? O que é 
considerado prioritário modificar a 
curto e médio prazo?

- Deverá ser sistematizado 
sobre como o trabalho foi feito, por 

- Qual o período de realização 
do trabalho?
- Que estratégias foram 

inicial nos estudos? E para 
sustentá-las ao longo do tempo?
- Quais os momentos mais 
significativos?

- Em que medida os 

distantes dos objetivos propostos?
- Quais foram os meios 

aprendizagem?
- Como você avaliou a sua 
prática?
- Você pensou em alguma 
continuidade para o trabalho, ou em 
modificá-lo para a próxima vez?
- Ideias de novas práticas 
surgiram a partir desta experiência?
- Quais os desafios ainda 
estão presentes?

• O B S E R V A Ç Ã O : 
Recomenda-se, no relato de melhor 

ART. 13º O PERÍODO DE PRÉ- 

SERÁ ENTRE OS DIAS 13/05/2019 A 

17/05/2019, IMPRETERIVELMENTE 

§1º As inscrições dos pré-projetos e 
dos relatos de melhor prática serão 

• Ficha de Pre-Inscrição 
devidamente preenchida ( Anexo 1)
• Cronograma das ações ( 

• Ficha de Inscrição 
devidamente preenchida ( Anexo 3);
• Declaração de veracidade 

preenchida e assinada pelo 

• Xerox da Carteira de 

inscrições que preencham todas as 

projetos e relatos que tenham sido, 

Relatos de Melhores Práticas) deste 

§ 5º. Para efetivar a inscrição dos 

b. Ficha de Inscrição 
devidamente preenchida e assinada 

devidamente identificado;

ART. 15º PARA A SELEÇÃO DOS 

• Os melhores Projetos 
“Professor Educação Infantil”.
• Os melhores Projetos 
“Professor de 1º ao 5º Anos do 

• Os melhores Projetos 
“Professor de 6º ao 9º Anos do 

• Os melhores Projetos 
“Diretor de Educação Infantil.”
• Os melhores Projetos 
“Diretor de 1º Seg. do Ensino 

• Os melhores Projetos 
“Diretor de 2º Seg. do Ensino 

• Os melhores Projetos 
“Pedagogo – ações e práticas 

Escolares para a melhoria da 

• Os melhores Relatos de 
Prática “ Mediadores”
• Os melhores Relatos de 
Prática “ Monitores”
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Para a definição dos projetos e relatos de prática premiados, será considerada 

ART. 17º - PROJETOS
Farão parte da ficha de avaliação da comissão julgadora os seguintes itens:

• Introdução
• Apresentação e Organização do Projeto
• Coerência entre a proposta, objetivo e público alvo
• Nível de articulação escola- família.
• Estratégias Motivadoras
• Interdisciplinaridade
• Grau de originalidade e/ou inovação
• Relevância frente ao contexto local
• Potencial de transformação local
• Avaliação
• Referências Bibliográficas
• Conclusão
• Anexos (material de apoio utilizado no desenvolvimento do projeto: 

ART. 18º - RELATOS DE MELHOR PRÁTICA
Farão parte da ficha de avaliação da comissão julgadora os seguintes itens:

• Capa
• Contextualização
• Desenvolvimento
• Avaliação
• Referencial Bibliográfico
• Anexos

ao final do ano letivo de 2019, no município de Paraíba do Sul/RJ onde serão 

§1º - PROJETOS:
O 3º melhor projeto receberá R$1.000,00; o 2º melhor projeto receberá 
R$2.000,00 e o melhor projeto receberá R$3.000,00 em cheque nominal.

§2º - RELATOS DE MELHORES PRÁTICAS:
O 3º melhor relato de prática receberá R$800,00; o 2º melhor relato de prática 
receberá R$1.000,00 e o melhor relato de prática receberá R$1.500,00 em 
cheque nominal.

Os projetos e os relatos de prática inscritos poderão ser desclassificados caso 

CAPÍTULO XI - DISPOSIÇÕES FINAIS

A participação neste concurso implica total conhecimento e aceitação deste 

FICHA DE PRE- INSCRIÇÃO Data:  /  /

*CATEGORIA: (   )Diretor (   )Professor  (    )Pedagogo (   
)Mediador     (   )Monitor

*SEGMENTO:(   ) Ed.Infantil (    ) 1º ao 5º    (    ) 6º ao 9º

* XEROX DOC PESSOAIS: (    ) CI     (     ) CPF (     ) COMP. RES.  (    ) 
CONTA BANCÁRIA

*VOLUMES: (    ) PROJETO/RELATO   (     ) CD  (     ) DVD

(    ) OUTROS   

Paraíba do Sul,  /  /  Assinatura____________________________

ANEXO 4

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS

Declaramos para os devidos fins que as informações constantes nos 
documentos apresentado(a) por  
________________________________para  a  inscrição ao   Prêmio  
Professor Manuel    Gonçalves   d’Ascensão,   Categoria      
____________ foram desenvolvidas no ano de 2019 e estão de acordo e em 
atendimento ao Regulamento do Projeto do Prêmio Professor Manuel 
Gonçalves d’Ascensão/2019.

Nada a mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações 
prestadas, firmamos a presente.

Paraíba do Sul, ___de____________ de 2019.
     

_____________________
                                             Orientador Pedagógico                                                               

                   

______________________
Diretor

LEI Nº 3.627, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019.  

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL NO. 3.519/2018 DE VINTE 
DE DEZEMBRO DE 2018, COM VISTAS A ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 
Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que a Câmara 
Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:                                                                       

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder abertura de crédito 
adicional especial no valor total de R$131.962,26 (cento e trinta e um mil, 
novecentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos), nas dotações 
orçamentárias elencadas no Anexo I.

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes 
do Superávit Financeiro verificado(s) na(s) Fonte(s) de Recursos, conforme 
Art. 4o. Inciso III da Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e 
demonstrado em Anexo II.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 18 de novembro de 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de 

Paraíba do Sul
2017/2020

LEI Nº 3.628, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.  

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E ATUAÇÃO DOS 
CONSELHOS ESCOLARES, REVOGA DISPOSIÇÕES ANTERIORES E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 
Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que a Câmara 
Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:                                                                   

- Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/1996), art. 3º, VIII; 
- Artigo 9º da Lei 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação); 

- Plano Municipal de Educação 

- Lei Municipal 3.187/2015;
- Lei Municipal 3.380/2017.

Art. 1º- Esta Lei dispõe sobre a 

dos Conselhos Escolares, estabelece 

Art. 2º- O Conselho Escolar é um 

mobilizadora e fiscalizadora, sobre a 

trabalho pedagógico e 

§1º - Entende-se por comunidade 

§2º - Considerar-se-ão em efetivo 

I - Licença gala;
II - Férias;
III - Licença nojo;
IV - Júri e outras obrigatórias por lei;
V - Licença-prêmio;
VI - Licença para tratamento de 

VII - Licença à gestante.

§3º - Entende-se por segmento do 
conselho escolar cada uma das 

I - alunos regularmente matriculados 

II - pais e/ou responsáveis legais 

III - profissionais do magistério 

IV - servidores públicos do quadro 

§4º- Os órgãos colegiados, de que 

denominados de "Conselho Escolar" 

§5º - No segmento dos 

filhos matriculados na escola.

Art. 3º- O Conselho Escolar tem 

deliberativa, mobilizadora e fiscal, 

administrativa e financeira, 

§1º - A função consultiva refere-se à 

administrativas e financeiras, no 

O conselho escolar aconselha e 

§2º - A função deliberativa refere-se 

relativas às diretrizes e linhas gerais 

administrativas e financeiras quanto 

escolar. O conselho escolar examina 

§3º - No uso de sua função 
mobilizadora, o conselho escolar 

§4º - A função fiscalizadora 
refere-se ao acompanhamento e 
fiscalização da gestão pedagógica, 
administrativa e financeira da 

I - o Diretor da Unidade de Ensino 

Conselho Escolar, sendo vedada 

II - ao Presidente do Conselho 
Escolar compete acompanhar o 
trabalho da Equipe Gestora e atuar 

III - O Diretor e o Presidente do 
Conselho Escolar ficam sujeitos à 

§5º- O Conselho Escolar poderá ser 

finalidade lucrativa, conforme 
dispuser o Estatuto, observando-se 

§6º- A competência para a 
aprovação do Estatuto do Conselho 

Art. 4º - O Conselho Escolar não 
tem finalidade e/ou vínculo 
político-partidário, religioso, racial, 

Projeto Político-Pedagógico.

Art. 5º - Os membros do Conselho 

tratar de órgão sem fins lucrativos.

Art. 6º - A ação do Conselho Escolar 

I - a educação é um direito 

II - a escola deve garantir o acesso e 

III - a universalização e a gratuidade 

IV - a construção contínua e 

V - a qualidade de ensino e a 
competência político-pedagógica 

VI - o trabalho pedagógico escolar, 

VII - a democratização da gestão 

VIII - a gestão democrática privilegia 

administrativos e financeiros da 
organização do trabalho escolar.

Art. 7º - Os objetivos do Conselho 

I - realizar a gestão escolar, numa 

Político-Pedagógico da escola;
II - constituir-se em instrumento de 

especificidade do trabalho 

III - promover o exercício da 

IV - estabelecer políticas e diretrizes 

trabalho pedagógico na escola a 

histórico-sociais, em consonância 

V - acompanhar e avaliar o trabalho 

Político-Pedagógico da escola;
VI - garantir o cumprimento da 
função social e da especificidade do 
trabalho pedagógico da escola, de 

Art.8º- Atribui ao Conselho Escolar:

I - elaborar e reformular o Estatuto 
do Conselho Escolar de acordo com 

II - propor mecanismos de 

funções atribuídas aos Conselhos 

III - discutir e aprovar o Plano 

administrativas, financeiras e 

IV - fiscalizar o gerenciamento e 

V - avaliar, periódica e 

financeiros, a qualidade dos serviços 

VI - participar da elaboração ou 

do Projeto Político-Pedagógico da 

VII - convocar reuniões ordinárias e 

VIII - coordenar o processo 

IX - analisar e deliberar sobre a 

financeiros da Unidade de Ensino;
X - zelar pelo cumprimento à defesa 

da Criança e do Adolescente - ECA, 

XI - fiscalizar os recursos 
financeiros, incluindo recursos 

XII - fiscalizar a gestão 
administrativo-pedagógica e dos 
recursos financeiros da Unidade de 

XIII - criar mecanismos de 

Político-Pedagógico;
XIV - nomear os membros que 

Conselho e da Equipe Gestora da 

XV - convocar Assembleias Gerais, 

XVI - acompanhar a evolução dos 

fizer necessário, ações pedagógicas 
de qualidade, visando à melhoria do 

XVII - atuar como instância máxima 

Art. 9º - O Conselho Escolar, de 

pelos seguintes conselheiros 

I- diretor;

III- representante dos trabalhadores 

IV - representante dos 
trabalhadores administrativos, apoio 

V- representante dos pais de 

VI - representante do Grêmio 

VIII - representante da Associação 

Parágrafo único - Cabe ao diretor 

no Conselho Escolar, que se 

função social e específica da escola 

Art. 10 - O Conselho Escolar terá 

Art. 11 - Compete ao Presidente do 
Conselho Escolar, comprovada a 

o(s) Conselheiro(s) que 

Art. 12 - O Presidente do Conselho 

Art. 13 - Os representantes do 
Conselho Escolar serão escolhidos 

§1º- No ato de eleição, para cada 

§2º- Excepcionalmente, nos casos 

não haverá eleição de suplente.

Art. 14 - O Conselho Escolar, de 

I - 50% (cinquenta por cento) para a 
categoria profissionais da escola: 

II - 50% (cinquenta por cento) para 

Art. 15 - O número de membros do 
Conselho Escolar será definido, com 

(dois) destes comporão o Conselho 

§1º - Integra o Conselho 

Vice-Presidente, Secretário e 

Conselho Escolar, por eleição direta 
e secreta entre os Conselheiros e/ou 

§2º - Integra o Conselho Fiscal: 02 
(dois) Conselheiros Titulares, sendo 

composição do Conselho Escolar, 

aclamação entre os Conselheiros, 
não podendo ter nenhum grau de 

Art. 16 - O membro do Conselho 

I - destituição pelo plenário do 
Conselho, mediante representação 

Conselheiro, dando direito à ampla 

II - ausência injustificada a 03 (três) 

05 (cinco) reuniões extraordinárias 

III - falta de decoro.

ausências justificadas e previamente 

destituição de membro do Conselho 

qualquer outro Conselheiro, 

Art. 17 - As eleições dos membros 
do Conselho Escolar, titulares e 
suplentes, realizar-se-ão em reunião 
convocada para este fim, para um 

admitindo-se uma única reeleição 

Art.18 - O Edital de convocação para 
as eleições dos conselheiros 

Presidente do Conselho, com 

gestão e fixará o período destinado 

Art.19 - Havendo segmento(s) 
composto(s) por um só profissional 

automaticamente Conselheiro, 

Conselheiro citado neste artigo, este 
será representado pelo profissional 

Art.20 - O Edital de convocação 

representantes do Conselho Escolar 
deverá ser afixado em local visível 
na unidade escolar, no mínimo 05 

Art.21 - A eleição dos 

o Conselho Escolar, deverá ocorrer 

§1º- O eleitor exercerá seu poder de 

§2º- É necessário o quórum mínimo 
de votos de 50% (cinquenta por 

§3º- Os conselheiros serão eleitos 

Art.22 - Têm direito a voto os 
profissionais da educação em 

§1º- No segmento dos professores, o 

§2º - Cada membro do Conselho 

§3º- Os cargos de Conselheiros 
serão preenchidos por profissionais 

§4º- No segmento dos 

filhos matriculados na escola.

Art.23 - No caso de vacância do 

Conselheiros e não havendo mais 

Art.24 - Nenhum dos membros da 

Art.25 - O mandato será cumprido 

Parágrafo único - O Conselheiro 

Conselho até o final do período para 

Art.26 - A posse dos representantes 
eleitos dar-se-á em reunião 

Presidente do Conselho para esse 
fim.

Parágrafo único - O ato de posse 
dos Conselheiros consistirá de:

I- ciência do Estatuto, mediante 

II- ciência do Regimento Escolar;
III- ciência do Projeto 
Político-Pedagógico da escola;
IV- assinatura da Ata e Termo de 

Art.27- Podem exercer o direito de 

I - os alunos regularmente 

II - os pais/responsáveis legais pelos 

III - os profissionais do magistério 

IV - os servidores apoio, 

§1º - Os membros do Conselho 

§2º- Enquanto não for implantado o 
Conselho Escolar, é facultada à 

qual terá por finalidade a 

Conselho e a realização do processo 

escolha dos conselheiros titulares e 

§3º- Os professores e demais 
funcionários que tenham filhos na 

Art.28 - O Conselho Escolar será um 

educacionais e os encaminhamentos 

financeiras, que possam interferir no 

Art.29 - O Conselho Escolar 
encaminhará ações que visem a 

Político-Pedagógico e as políticas 

Art.30 - No desenvolvimento de 
suas ações, o Conselho Escolar deve 

I - burocratizar o desenvolvimento 

II - deliberar sobre aspectos 

Art.31 - O Conselho Escolar deverá 
reunir-se periodicamente a fim de 
propor, renovar, acompanhar e 

Político-Pedagógico da escola.

Parágrafo único - Após a 

de reunião do Conselho Escolar, 

específica para que seja ouvida e 

Art.32 - As reuniões do Conselho 

I - as reuniões ordinárias serão 

pelo Presidente do Conselho ou 
Vice-presidente e, no seu 

(setenta e duas) horas de 

claramente definida no Edital de 

II - as reuniões extraordinárias serão 
convocadas, no mínimo, com 48 
(quarenta e oito) horas de 

claramente definida e por 

a) do Presidente ou Vice-presidente 
do Conselho;

dirigido ao Presidente do Conselho 
especificando o motivo da 

Art.33 - As reuniões serão 

§1º - Não havendo quórum 
suficiente, cancela-se a reunião e 
registra-se a ocorrência em Ata 

§2º - É permitida a participação de 

escolar nas reuniões do Conselho 

Art.34 - As reuniões do Conselho 

Art.35 - As deliberações do 
Conselho Escolar serão tomadas por 

Art.36 - Os Conselheiros eleitos ou 

§1º- Os alunos terão igualmente 

§2º- Não serão permitidos votos por 

§3º- O Presidente do Conselho 

Art.37 - Para a divulgação das 
deliberações do Conselho Escolar 

serão utilizados Editais, livros-aviso, 

fluxo de comunicação permanente, 

tempo hábil.

Art.38 - Os membros titulares e 
suplentes do Conselho Escolar 

Art.39 - As reuniões serão públicas e 

§1º - Compreende-se por 

§2º- A reunião poderá perder 

Conselho Escolar, solicitação de 

Art.40 - O Conselho Escolar deverá 

conhecimento e consciência de sua 

melhoria da educação.

Art.41 - O Conselho Escolar 

Art.42 - O Estatuto do Conselho 

Parágrafo único - Compete ao 
Presidente do Conselho Escolar 

Art.43 - A duração do mandato será 

Conselheiros eleitos.

Art.44 - Todas as Unidades de 

deverão implantar o Conselho 

Art.45 - O Conselho Municipal de 

legalidade do Estatuto do Conselho 

Político-Pedagógico e do 

Art.46 - Cada Unidade de Ensino 

Conselho Escolar.

Parágrafo único - Compete ao 
Conselho Escolar a confecção de 

mantê-lo com informações 

Art.47 - Os casos omissos nesta lei 

Fortalecimento dos Conselhos 

Art.48 – O Município de Paraíba do 

Conselhos Escolares – RJ (GAFCE - 

§1º - O representante do GAFCE – 

articulador municipal dos conselhos 

conselhos.

§2º- Só poderá ser nomeado, para 

no GAFCE-RJ, servidor lotado na 

Art.49 - Esta Lei entra em vigor na 

Art.50- Revogam-se as disposições 

Paraíba do Sul, 25 de novembro de 

 

 

A N E X O   I 

 
PROJETO DE LEI Nº.: 3.627/2019 DE: 18/11/2019 

CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO DESPESA FONTE VALOR 
ANULADO 

VALOR REFORÇADO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL 
 

Secr. Munic.de Educação 
2.14.12.361.0041.2.062 Manutenção e Conservação da Frota Escolar 

3.3.90.00.00.00.00 

Total Reforçado da Unidade Gestora: 131.962,26 

062 131.962,26 

 
 

 

TOTAL REFORÇADO: 131.962,26 

 
 

 

RESUMO DAS FONTES 
 

FONTE Valor Anulado Valor Reforçado 
 

062 131.962,26 

TOTAL: 0,00 131.962,26 

 

A N E X O  II 

CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2018* 
 

Resto 
 
 
 
 
 
 
 

Banco Agência Conta 
Bancária 

Fonte 
Recurso 

Saldo Contábil em 
31.12.2018 

Cancelados 
no Exercício 

Restos a 
Pagar 

Valores 
Restituíveis 

Decretos 
Anteriores 

Superávit  

 
 

2393-0 

 
 

23543-1 62 

 
 

131.962,26 

     

 Subtotal 131.962,26 0,00 0,00 0,00 0,00 131.962,26  

 
Total Geral 131.962,26 0,00 0,00 0,00 0,00 131.962,26 

 



CNPJ sob o nº 29.138.385/0001-30, 

29.138.310/0001-59, neste ato 

sob o nº 095.477.527-90 doravante 

Edital 02/2018observando-se ainda, 

I - proteção dos direitos humanos 

II - preservação da vida, redução do 

III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução 

V - uso progressivo da força.

Municipal nº 3.578/2019.

instrumentos jurídicos específicos, 
acompanhados pelo Termo de 
Referência ou Plano de Trabalho a 

das exigências do Edital 002/2018 e 
da Lei Municipal n.º 3.585/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS 

hospedagem dos instrutores;

certificados para os cursandos e 

plano de trabalho e cooperação 

b) profissionais qualificados 

plano de trabalho e cooperação 

preservá-lo no prazo abaixo 

c) acompanhar a execução do 

Diário Oficial de cada Município, 
para fiscalizar e gerenciar a 

Parágrafo Primeiro - Os gerentes do 

Parágrafo Segundo - O 
acompanhamento não exclui e nem 

Não haverá transferência voluntária 

de recursos financeiros entre os 

alimentação e hospedagens 

específicas constantes no 

Página 8

Oficial, podendo ser renovado tão 

notificação com antecedência 

infringente ser notificada a justificar 

Diário Oficial.

de Paraíba do Sul-RJ, para dirimir 
eventuais dúvidas e/ou conflitos 

com duas testemunhas, em duas vias 

CPF:023.376.967-66  

CPF:095.477.527-90

Testemunhas:

CPF:132.902.347-11  

CPF:033.028.037-61

Conselho Municipal de Saúde e ainda 

Art 1º - D e s i g n a r  os membros 

compor o C.M.S. - Conselho 

a Lei Municipal nº 3.015/2013 e o 

Conselho.

-Associação dos Moradores do 
Parque Niágara-AMPAR

Centro Espírita Antônio de Pádua- 

Conselho Municipal das Associações 
de Moradores de Paraíba Do Sul - 

Paulo- MSPSP

Instituto Homem Novo-IHN

Coelho 

Trabalhadores da Saúde:

Conselho Regional de 
Odontologia-CRO
Titular: Raphael Borges Gomes

Conselho Regional de Fisioterapia e 

Conselho Regional de Enfermagem

Rocha

Hospital Nossa Senhora da Piedade- 

Hospital de Trauma Ortopedia-HTO

Associação do Deficiente Auditivo 
de Paraíba do Sul - ADAPS.

Saúde-SESAU

Substituto: José Wanderlei Pinheiro 

Vice-Presidente: Raphael Borges

Art. 2º - Esta portaria nomeia os 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

NOVEMBRO DE 2018

com a Lei n° 2.613 de 20 de Maio de 2008.

48.600,00 ( Quarenta e oito mil e seiscentos 

Secretaria- Tesouro e FUNDEB, nos seguintes  
programas de trabalho: 02.14.12.361.0020.2.037, 
02.14.12.365.0021.2.037, 02.14.12.361.0020.2.083, 
02.14.12.361.0020.2.084, 02.14.12.365.0021.2.085 e 
02.14.12.365.0021.2.086.

publicação, revogando-se às disposições em 

Paraíba do Sul, 18 de novembro de 2019

Educação Infantil: R$ 15.300,00

TOTAL GERAL : R$ 48.600,00

ART 1º - O Prêmio “Prêmio Prof° Manuel Gonçalves 

Sul e destina-se a reconhecer o mérito dos 
educadores e profissionais da Rede Municipal de 
Ensino, pela contribuição dada para a melhoria da 

experiências bem-sucedidas, criativas, inovadoras 

apresentando uma prática eficiente realizada no 

- Diretores, Professores, Pedagogos, 

§ 2º.- Não poderão participar funcionários 

ART. 2º - O Prêmio consiste na seleção e na 

tenham sido bem sucedidas, considerando as 

CAPÍTULO II – DOS PROJETOS ART. 3º - 

1. Reconhecer o trabalho dos DIRETORES , 

profissionais da educação como agentes 

pedagógicas conduzidas por estes profissionais 

ART. 4º- CATEGORIAS DIRETOR, PEDAGOGO E 

• Diretores: Tema livre com enfoque na área 

• Pedagogos: Tema livre com enfoque na 

unidades escolares para a melhoria da qualidade 

• Professores: Tema livre com enfoque na 

ART. 5º PODEM PARTICIPAR DIRETORES, 

Este projeto consiste no detalhamento de ações 
desenvolvidas pelo profissional de educação que 

* Tenha sido realizado no ano letivo de 

* Tenha sido concluído até o dia 30 de 

* Tenha sido exitosa no enfrentamento de 
situações-problemas observadas no contexto 
onde trabalha;
* Tenha como ser evidenciado e tenha 

* Ainda não tenha sido publicado, em 

virtuais, pois serão desclassificados aqueles 

* Não tenha sido inscrito em outras edições 

- Título / Autor / Unidade Escolar

-Tema / Área / Unidade Escolar/ Ano de 

articulação escola- família, relato acompanhado 

ART. 8º - OBJETIVOS

1. Reconhecer o trabalho de 

dos profissionais da educação como 

por estes profissionais que sejam 

ART. 9º- CATEGORIAS MONITOR E 

• MONITOR: apresentação de 

• MEDIADOR: apresentação 

Este relato de melhor prática 
consiste no detalhamento de ações 
desenvolvidas pelo profissional de 

* Tenha sido realizado no ano 

* Tenha sido concluído até o 

* Tenha sido exitosa no 

situações-problemas observadas no 
contexto onde trabalha;
* Tenha como ser evidenciado 
e tenha resultados comprováveis;
* Ainda não tenha sido 

pois serão desclassificados aqueles 

* Não tenha sido inscrito em 

apresentados em no mínimo de 05 

- Título / Autor / Unidade 

- Como é o território onde a 

realização do seu trabalho?
- Há dificuldades para o 
ensino-aprendizagem? O que é 
considerado prioritário modificar a 
curto e médio prazo?

- Deverá ser sistematizado 
sobre como o trabalho foi feito, por 

- Qual o período de realização 
do trabalho?
- Que estratégias foram 

inicial nos estudos? E para 
sustentá-las ao longo do tempo?
- Quais os momentos mais 
significativos?

- Em que medida os 

distantes dos objetivos propostos?
- Quais foram os meios 

aprendizagem?
- Como você avaliou a sua 
prática?
- Você pensou em alguma 
continuidade para o trabalho, ou em 
modificá-lo para a próxima vez?
- Ideias de novas práticas 
surgiram a partir desta experiência?
- Quais os desafios ainda 
estão presentes?

• O B S E R V A Ç Ã O : 
Recomenda-se, no relato de melhor 

ART. 13º O PERÍODO DE PRÉ- 

SERÁ ENTRE OS DIAS 13/05/2019 A 

17/05/2019, IMPRETERIVELMENTE 

§1º As inscrições dos pré-projetos e 
dos relatos de melhor prática serão 

• Ficha de Pre-Inscrição 
devidamente preenchida ( Anexo 1)
• Cronograma das ações ( 

• Ficha de Inscrição 
devidamente preenchida ( Anexo 3);
• Declaração de veracidade 

preenchida e assinada pelo 

• Xerox da Carteira de 

inscrições que preencham todas as 

projetos e relatos que tenham sido, 

Relatos de Melhores Práticas) deste 

§ 5º. Para efetivar a inscrição dos 

b. Ficha de Inscrição 
devidamente preenchida e assinada 

devidamente identificado;

ART. 15º PARA A SELEÇÃO DOS 

• Os melhores Projetos 
“Professor Educação Infantil”.
• Os melhores Projetos 
“Professor de 1º ao 5º Anos do 

• Os melhores Projetos 
“Professor de 6º ao 9º Anos do 

• Os melhores Projetos 
“Diretor de Educação Infantil.”
• Os melhores Projetos 
“Diretor de 1º Seg. do Ensino 

• Os melhores Projetos 
“Diretor de 2º Seg. do Ensino 

• Os melhores Projetos 
“Pedagogo – ações e práticas 

Escolares para a melhoria da 

• Os melhores Relatos de 
Prática “ Mediadores”
• Os melhores Relatos de 
Prática “ Monitores”
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Para a definição dos projetos e relatos de prática premiados, será considerada 

ART. 17º - PROJETOS
Farão parte da ficha de avaliação da comissão julgadora os seguintes itens:

• Introdução
• Apresentação e Organização do Projeto
• Coerência entre a proposta, objetivo e público alvo
• Nível de articulação escola- família.
• Estratégias Motivadoras
• Interdisciplinaridade
• Grau de originalidade e/ou inovação
• Relevância frente ao contexto local
• Potencial de transformação local
• Avaliação
• Referências Bibliográficas
• Conclusão
• Anexos (material de apoio utilizado no desenvolvimento do projeto: 

ART. 18º - RELATOS DE MELHOR PRÁTICA
Farão parte da ficha de avaliação da comissão julgadora os seguintes itens:

• Capa
• Contextualização
• Desenvolvimento
• Avaliação
• Referencial Bibliográfico
• Anexos

ao final do ano letivo de 2019, no município de Paraíba do Sul/RJ onde serão 

§1º - PROJETOS:
O 3º melhor projeto receberá R$1.000,00; o 2º melhor projeto receberá 
R$2.000,00 e o melhor projeto receberá R$3.000,00 em cheque nominal.

§2º - RELATOS DE MELHORES PRÁTICAS:
O 3º melhor relato de prática receberá R$800,00; o 2º melhor relato de prática 
receberá R$1.000,00 e o melhor relato de prática receberá R$1.500,00 em 
cheque nominal.

Os projetos e os relatos de prática inscritos poderão ser desclassificados caso 

CAPÍTULO XI - DISPOSIÇÕES FINAIS

A participação neste concurso implica total conhecimento e aceitação deste 

FICHA DE PRE- INSCRIÇÃO Data:  /  /

*SEGMENTO:(   ) Ed.Infantil (    ) 1º ao 5º    (    ) 6º ao 9º

Declaramos para os devidos fins que as informações constantes nos 

prestadas, firmamos a presente.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL NO. 3.519/2018 DE VINTE 
DE DEZEMBRO DE 2018, COM VISTAS A ABERTURA DE CRÉDITO 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder abertura de crédito 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes 
do Superávit Financeiro verificado(s) na(s) Fonte(s) de Recursos, conforme 
Art. 4o. Inciso III da Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e 

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

Paraíba do Sul, 18 de novembro de 2019

Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:                                                                       

- Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/1996), art. 3º, VIII; 
- Artigo 9º da Lei 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação); 

- Plano Municipal de Educação 
(Meta 19);
- Lei Municipal 3.187/2015;
- Lei Municipal 3.380/2017.

Capítulo I
DOS CONSELHOS ESCOLARES

Seção I
Constituição e Funções

Art. 1º- Esta Lei dispõe sobre a 
criação, regulamentação e atuação 
dos Conselhos Escolares, estabelece 
as suas normas de organização e a 
eleição dos seus dirigentes.

Art. 2º- O Conselho Escolar é um 
órgão colegiado, representativo da 
comunidade escolar, de natureza 
deliberativa, consultiva, 
mobilizadora e fiscalizadora, sobre a 
organização e realização do 
trabalho pedagógico e 
administrativo da Unidade de 
Ensino, em conformidade com as 
políticas e diretrizes educacionais 
da Secretaria Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul, RJ.

§1º - Entende-se por comunidade 
escolar, o conjunto de: alunos, pais 
e/ou responsáveis legais, servidores 
públicos municipais do quadro do 
magistério, servidores públicos 
municipais do quadro 
administrativo, de apoio e serviços 
gerais, em efetivo exercício na 
Unidade de Ensino.

§2º - Considerar-se-ão em efetivo 
exercício, portanto com direito a 
voto, os servidores que
estiverem afastados com amparo da 
lei, em decorrência de:

I - Licença gala;
II - Férias;
III - Licença nojo;
IV - Júri e outras obrigatórias por lei;
V - Licença-prêmio;
VI - Licença para tratamento de 
saúde;
VII - Licença à gestante.

§3º - Entende-se por segmento do 
conselho escolar cada uma das 
seguintes categorias:

I - alunos regularmente matriculados 
na Unidade de Ensino e frequentes;
II - pais e/ou responsáveis legais 
pelos alunos;

III - profissionais do magistério 
público, efetivos e/ou lotados na 
Unidade de Ensino;

IV - servidores públicos do quadro 
administrativo, apoio e serviços 
gerais efetivos e/ou lotados na 
Unidade de Ensino.

§4º- Os órgãos colegiados, de que 
trata o caput deste artigo, serão 
denominados de "Conselho Escolar" 
acrescendo do nome da respectiva 
unidade escolar.

§5º - No segmento dos 
pais/responsáveis, o voto será 01 
(um) por família (pai ou mãe ou 
representante legal), 
independentemente do número de 
filhos matriculados na escola.

Art. 3º- O Conselho Escolar tem 
assegurado às funções consultiva, 
deliberativa, mobilizadora e fiscal, 
nas questões de ordem pedagógica, 
administrativa e financeira, 
resguardados os princípios 
constitucionais, as disposições 
legais e as diretrizes da política 
educacional do Sistema Municipal 
de Ensino de Paraíba do Sul, sendo 
considerado o órgão máximo ao 
nível da unidade escolar.

§1º - A função consultiva refere-se à 
emissão de pareceres para dirimir 
dúvidas e tomar decisões quanto às 
questões pedagógicas, 
administrativas e financeiras, no 
âmbito de sua competência.
O conselho escolar aconselha e 
emite opiniões sobre determinado 
assunto ou problema relacionado à 
Unidade de Ensino.

§2º - A função deliberativa refere-se 
tanto à tomada de decisões 
relativas às diretrizes e linhas gerais 
das ações pedagógicas, 
administrativas e financeiras quanto 
ao direcionamento das políticas 
públicas, desenvolvidas no âmbito 
escolar. O conselho escolar examina 
uma situação concreta, com vista a 
uma decisão sobre determinado 
assunto a ele submetido.

§3º - No uso de sua função 
mobilizadora, o conselho escolar 
deve promover a participação, dos 
segmentos representativos da 
Comunidade Escolar, contribuindo 
para a efetivação da democracia, 

bem como, o envolvimento de 
todos nas atividades coletivas 
desenvolvidas na Unidade de 
Ensino.  

§4º - A função fiscalizadora 
refere-se ao acompanhamento e 
fiscalização da gestão pedagógica, 
administrativa e financeira da 
unidade escolar, garantindo a 
legitimidade de suas ações. 

I - o Diretor da Unidade de Ensino 
tem a responsabilidade de prever e 
prover as condições necessárias 
para o regular funcionamento do 
Conselho Escolar, sendo vedada 
qualquer forma de interferência ou 
intervenção contrária à execução 
das funções deste colegiado 
determinadas nesta Lei;

II - ao Presidente do Conselho 
Escolar compete acompanhar o 
trabalho da Equipe Gestora e atuar 
em parceria com a mesma, 
assegurando a qualidade dos 
serviços educacionais prestados à 
Unidade de Ensino.
III - O Diretor e o Presidente do 
Conselho Escolar ficam sujeitos à 
aplicação de sanções cabíveis pelos 
órgãos competentes do Sistema 
Municipal de Ensino caso não 
cumpram suas atribuições conforme 
determina a legislação em vigor.

§5º- O Conselho Escolar poderá ser 
constituído como entidade, com 
personalidade jurídica própria, sem 
finalidade lucrativa, conforme 
dispuser o Estatuto, observando-se 
as demais normas em vigor.

§6º- A competência para a 
aprovação do Estatuto do Conselho 
Escolar é de cada comunidade 
escolar, respectivamente.

Art. 4º - O Conselho Escolar não 
tem finalidade e/ou vínculo 
político-partidário, religioso, racial, 
étnico ou de qualquer outra 
natureza, a não ser aquela que diz 
respeito diretamente à atividade 
educativa da escola, prevista no seu 
Projeto Político-Pedagógico.

Art. 5º - Os membros do Conselho 
Escolar não receberão qualquer tipo 
de remuneração ou benefício pela 
participação no colegiado, por se 
tratar de órgão sem fins lucrativos.

Art. 6º - A ação do Conselho Escolar 
deverá estar fundamentada nos 
seguintes pressupostos:

I - a educação é um direito 
inalienável de todo cidadão;
II - a escola deve garantir o acesso e 
permanência a todos no ensino 
público;
III - a universalização e a gratuidade 
da educação básica é um dever do 
Estado;
IV - a construção contínua e 
permanente da qualidade da 
educação pública está diretamente 
vinculada a um projeto de 
sociedade;
V - a qualidade de ensino e a 
competência político-pedagógica 
são elementos indissociáveis num 
projeto democrático de escola 
pública;
VI - o trabalho pedagógico escolar, 
numa perspectiva emancipadora, é 
organizado numa dimensão coletiva;
VII - a democratização da gestão 
escolar é responsabilidade de todos 
os sujeitos que constituem a 
comunidade escolar;
VIII - a gestão democrática privilegia 
a legitimidade, a transparência, a 
cooperação, a responsabilidade, o 
respeito, o diálogo e a interação em 
todos os aspectos pedagógicos, 
administrativos e financeiros da 
organização do trabalho escolar.
                                                                       
Seção II
Objetivos

Art. 7º - Os objetivos do Conselho 
Escolar são:

I - realizar a gestão escolar, numa 
perspectiva democrática e coletiva, 
de acordo com as propostas 
educacionais contidas no Projeto 
Político-Pedagógico da escola;
II - constituir-se em instrumento de 
democratização das relações no 
interior da escola, assegurando os 
espaços de efetiva participação da 
comunidade escolar nos processos 
decisórios sobre a natureza e a 
especificidade do trabalho 
pedagógico escolar;

III - promover o exercício da 
cidadania no interior da escola, 
articulando a integração e a 
participação dos diversos 
segmentos da comunidade escolar 
na construção de uma escola 
pública de qualidade, laica, gratuita 

IV - estabelecer políticas e diretrizes 

trabalho pedagógico na escola a 

histórico-sociais, em consonância 

V - acompanhar e avaliar o trabalho 

Político-Pedagógico da escola;
VI - garantir o cumprimento da 
função social e da especificidade do 
trabalho pedagógico da escola, de 

Art.8º- Atribui ao Conselho Escolar:

I - elaborar e reformular o Estatuto 
do Conselho Escolar de acordo com 

II - propor mecanismos de 

funções atribuídas aos Conselhos 

III - discutir e aprovar o Plano 

administrativas, financeiras e 

IV - fiscalizar o gerenciamento e 

V - avaliar, periódica e 

financeiros, a qualidade dos serviços 

VI - participar da elaboração ou 

do Projeto Político-Pedagógico da 

VII - convocar reuniões ordinárias e 

VIII - coordenar o processo 

IX - analisar e deliberar sobre a 

financeiros da Unidade de Ensino;
X - zelar pelo cumprimento à defesa 

da Criança e do Adolescente - ECA, 

XI - fiscalizar os recursos 
financeiros, incluindo recursos 

XII - fiscalizar a gestão 
administrativo-pedagógica e dos 
recursos financeiros da Unidade de 

XIII - criar mecanismos de 

Político-Pedagógico;
XIV - nomear os membros que 

Conselho e da Equipe Gestora da 

XV - convocar Assembleias Gerais, 

XVI - acompanhar a evolução dos 

fizer necessário, ações pedagógicas 
de qualidade, visando à melhoria do 

XVII - atuar como instância máxima 

Art. 9º - O Conselho Escolar, de 

pelos seguintes conselheiros 

I- diretor;

III- representante dos trabalhadores 

IV - representante dos 
trabalhadores administrativos, apoio 

V- representante dos pais de 

VI - representante do Grêmio 

VIII - representante da Associação 

Parágrafo único - Cabe ao diretor 

no Conselho Escolar, que se 

função social e específica da escola 

Art. 10 - O Conselho Escolar terá 

Art. 11 - Compete ao Presidente do 
Conselho Escolar, comprovada a 

o(s) Conselheiro(s) que 

Art. 12 - O Presidente do Conselho 

Art. 13 - Os representantes do 
Conselho Escolar serão escolhidos 

§1º- No ato de eleição, para cada 

§2º- Excepcionalmente, nos casos 

não haverá eleição de suplente.

Art. 14 - O Conselho Escolar, de 

I - 50% (cinquenta por cento) para a 
categoria profissionais da escola: 

II - 50% (cinquenta por cento) para 

Art. 15 - O número de membros do 
Conselho Escolar será definido, com 

(dois) destes comporão o Conselho 

§1º - Integra o Conselho 

Vice-Presidente, Secretário e 

Conselho Escolar, por eleição direta 
e secreta entre os Conselheiros e/ou 

§2º - Integra o Conselho Fiscal: 02 
(dois) Conselheiros Titulares, sendo 

composição do Conselho Escolar, 

aclamação entre os Conselheiros, 
não podendo ter nenhum grau de 

Art. 16 - O membro do Conselho 

I - destituição pelo plenário do 
Conselho, mediante representação 

Conselheiro, dando direito à ampla 

II - ausência injustificada a 03 (três) 

05 (cinco) reuniões extraordinárias 

III - falta de decoro.

ausências justificadas e previamente 

destituição de membro do Conselho 

qualquer outro Conselheiro, 

Art. 17 - As eleições dos membros 
do Conselho Escolar, titulares e 
suplentes, realizar-se-ão em reunião 
convocada para este fim, para um 

admitindo-se uma única reeleição 

Art.18 - O Edital de convocação para 
as eleições dos conselheiros 

Presidente do Conselho, com 

gestão e fixará o período destinado 

Art.19 - Havendo segmento(s) 
composto(s) por um só profissional 

automaticamente Conselheiro, 

Conselheiro citado neste artigo, este 
será representado pelo profissional 

Art.20 - O Edital de convocação 

representantes do Conselho Escolar 
deverá ser afixado em local visível 
na unidade escolar, no mínimo 05 

Art.21 - A eleição dos 

o Conselho Escolar, deverá ocorrer 

§1º- O eleitor exercerá seu poder de 

§2º- É necessário o quórum mínimo 
de votos de 50% (cinquenta por 

§3º- Os conselheiros serão eleitos 

Art.22 - Têm direito a voto os 
profissionais da educação em 

§1º- No segmento dos professores, o 

§2º - Cada membro do Conselho 

§3º- Os cargos de Conselheiros 
serão preenchidos por profissionais 

§4º- No segmento dos 

filhos matriculados na escola.

Art.23 - No caso de vacância do 

Conselheiros e não havendo mais 

Art.24 - Nenhum dos membros da 

Art.25 - O mandato será cumprido 

Parágrafo único - O Conselheiro 

Conselho até o final do período para 

Art.26 - A posse dos representantes 
eleitos dar-se-á em reunião 

Presidente do Conselho para esse 
fim.

Parágrafo único - O ato de posse 
dos Conselheiros consistirá de:

I- ciência do Estatuto, mediante 

II- ciência do Regimento Escolar;
III- ciência do Projeto 
Político-Pedagógico da escola;
IV- assinatura da Ata e Termo de 

Art.27- Podem exercer o direito de 

I - os alunos regularmente 

II - os pais/responsáveis legais pelos 

III - os profissionais do magistério 

IV - os servidores apoio, 

§1º - Os membros do Conselho 

§2º- Enquanto não for implantado o 
Conselho Escolar, é facultada à 

qual terá por finalidade a 

Conselho e a realização do processo 

escolha dos conselheiros titulares e 

§3º- Os professores e demais 
funcionários que tenham filhos na 

Art.28 - O Conselho Escolar será um 

educacionais e os encaminhamentos 

financeiras, que possam interferir no 

Art.29 - O Conselho Escolar 
encaminhará ações que visem a 

Político-Pedagógico e as políticas 

Art.30 - No desenvolvimento de 
suas ações, o Conselho Escolar deve 

I - burocratizar o desenvolvimento 

II - deliberar sobre aspectos 

Art.31 - O Conselho Escolar deverá 
reunir-se periodicamente a fim de 
propor, renovar, acompanhar e 

Político-Pedagógico da escola.

Parágrafo único - Após a 

de reunião do Conselho Escolar, 

específica para que seja ouvida e 

Art.32 - As reuniões do Conselho 

I - as reuniões ordinárias serão 

pelo Presidente do Conselho ou 
Vice-presidente e, no seu 

(setenta e duas) horas de 

claramente definida no Edital de 

II - as reuniões extraordinárias serão 
convocadas, no mínimo, com 48 
(quarenta e oito) horas de 

claramente definida e por 

a) do Presidente ou Vice-presidente 
do Conselho;

dirigido ao Presidente do Conselho 
especificando o motivo da 

Art.33 - As reuniões serão 

§1º - Não havendo quórum 
suficiente, cancela-se a reunião e 
registra-se a ocorrência em Ata 

§2º - É permitida a participação de 

escolar nas reuniões do Conselho 

Art.34 - As reuniões do Conselho 

Art.35 - As deliberações do 
Conselho Escolar serão tomadas por 

Art.36 - Os Conselheiros eleitos ou 

§1º- Os alunos terão igualmente 

§2º- Não serão permitidos votos por 

§3º- O Presidente do Conselho 

Art.37 - Para a divulgação das 
deliberações do Conselho Escolar 

serão utilizados Editais, livros-aviso, 

fluxo de comunicação permanente, 

tempo hábil.

Art.38 - Os membros titulares e 
suplentes do Conselho Escolar 

Art.39 - As reuniões serão públicas e 

§1º - Compreende-se por 

§2º- A reunião poderá perder 

Conselho Escolar, solicitação de 

Art.40 - O Conselho Escolar deverá 

conhecimento e consciência de sua 

melhoria da educação.

Art.41 - O Conselho Escolar 

Art.42 - O Estatuto do Conselho 

Parágrafo único - Compete ao 
Presidente do Conselho Escolar 

Art.43 - A duração do mandato será 

Conselheiros eleitos.

Art.44 - Todas as Unidades de 

deverão implantar o Conselho 

Art.45 - O Conselho Municipal de 

legalidade do Estatuto do Conselho 

Político-Pedagógico e do 

Art.46 - Cada Unidade de Ensino 

Conselho Escolar.

Parágrafo único - Compete ao 
Conselho Escolar a confecção de 

mantê-lo com informações 

Art.47 - Os casos omissos nesta lei 

Fortalecimento dos Conselhos 

Art.48 – O Município de Paraíba do 

Conselhos Escolares – RJ (GAFCE - 

§1º - O representante do GAFCE – 

articulador municipal dos conselhos 

conselhos.

§2º- Só poderá ser nomeado, para 

no GAFCE-RJ, servidor lotado na 

Art.49 - Esta Lei entra em vigor na 

Art.50- Revogam-se as disposições 

Paraíba do Sul, 25 de novembro de 



CNPJ sob o nº 29.138.385/0001-30, 

29.138.310/0001-59, neste ato 

sob o nº 095.477.527-90 doravante 

Edital 02/2018observando-se ainda, 

I - proteção dos direitos humanos 

II - preservação da vida, redução do 

III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução 

V - uso progressivo da força.

Municipal nº 3.578/2019.

instrumentos jurídicos específicos, 
acompanhados pelo Termo de 
Referência ou Plano de Trabalho a 

das exigências do Edital 002/2018 e 
da Lei Municipal n.º 3.585/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS 

hospedagem dos instrutores;

certificados para os cursandos e 

plano de trabalho e cooperação 

b) profissionais qualificados 

plano de trabalho e cooperação 

preservá-lo no prazo abaixo 

c) acompanhar a execução do 

Diário Oficial de cada Município, 
para fiscalizar e gerenciar a 

Parágrafo Primeiro - Os gerentes do 

Parágrafo Segundo - O 
acompanhamento não exclui e nem 

Não haverá transferência voluntária 

de recursos financeiros entre os 

alimentação e hospedagens 

específicas constantes no 

Oficial, podendo ser renovado tão 

notificação com antecedência 

infringente ser notificada a justificar 

Diário Oficial.

de Paraíba do Sul-RJ, para dirimir 
eventuais dúvidas e/ou conflitos 

com duas testemunhas, em duas vias 

CPF:023.376.967-66  

CPF:095.477.527-90

Testemunhas:

CPF:132.902.347-11  

CPF:033.028.037-61

Conselho Municipal de Saúde e ainda 

Art 1º - D e s i g n a r  os membros 

compor o C.M.S. - Conselho 

a Lei Municipal nº 3.015/2013 e o 

Conselho.

-Associação dos Moradores do 
Parque Niágara-AMPAR

Centro Espírita Antônio de Pádua- 

Conselho Municipal das Associações 
de Moradores de Paraíba Do Sul - 

Paulo- MSPSP

Instituto Homem Novo-IHN

Coelho 

Trabalhadores da Saúde:

Conselho Regional de 
Odontologia-CRO
Titular: Raphael Borges Gomes

Conselho Regional de Fisioterapia e 

Conselho Regional de Enfermagem

Rocha

Hospital Nossa Senhora da Piedade- 

Hospital de Trauma Ortopedia-HTO

Associação do Deficiente Auditivo 
de Paraíba do Sul - ADAPS.

Saúde-SESAU

Substituto: José Wanderlei Pinheiro 

Vice-Presidente: Raphael Borges

Art. 2º - Esta portaria nomeia os 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

NOVEMBRO DE 2018

com a Lei n° 2.613 de 20 de Maio de 2008.

48.600,00 ( Quarenta e oito mil e seiscentos 

Secretaria- Tesouro e FUNDEB, nos seguintes  
programas de trabalho: 02.14.12.361.0020.2.037, 
02.14.12.365.0021.2.037, 02.14.12.361.0020.2.083, 
02.14.12.361.0020.2.084, 02.14.12.365.0021.2.085 e 
02.14.12.365.0021.2.086.

publicação, revogando-se às disposições em 

Paraíba do Sul, 18 de novembro de 2019

Educação Infantil: R$ 15.300,00

TOTAL GERAL : R$ 48.600,00

ART 1º - O Prêmio “Prêmio Prof° Manuel Gonçalves 

Sul e destina-se a reconhecer o mérito dos 
educadores e profissionais da Rede Municipal de 
Ensino, pela contribuição dada para a melhoria da 

experiências bem-sucedidas, criativas, inovadoras 

apresentando uma prática eficiente realizada no 

- Diretores, Professores, Pedagogos, 

§ 2º.- Não poderão participar funcionários 

ART. 2º - O Prêmio consiste na seleção e na 

tenham sido bem sucedidas, considerando as 

CAPÍTULO II – DOS PROJETOS ART. 3º - 

1. Reconhecer o trabalho dos DIRETORES , 

profissionais da educação como agentes 

pedagógicas conduzidas por estes profissionais 

ART. 4º- CATEGORIAS DIRETOR, PEDAGOGO E 

• Diretores: Tema livre com enfoque na área 

• Pedagogos: Tema livre com enfoque na 

unidades escolares para a melhoria da qualidade 

• Professores: Tema livre com enfoque na 

ART. 5º PODEM PARTICIPAR DIRETORES, 

Este projeto consiste no detalhamento de ações 
desenvolvidas pelo profissional de educação que 

* Tenha sido realizado no ano letivo de 

* Tenha sido concluído até o dia 30 de 

* Tenha sido exitosa no enfrentamento de 
situações-problemas observadas no contexto 
onde trabalha;
* Tenha como ser evidenciado e tenha 

* Ainda não tenha sido publicado, em 

virtuais, pois serão desclassificados aqueles 

* Não tenha sido inscrito em outras edições 

- Título / Autor / Unidade Escolar

-Tema / Área / Unidade Escolar/ Ano de 

articulação escola- família, relato acompanhado 

ART. 8º - OBJETIVOS

1. Reconhecer o trabalho de 

dos profissionais da educação como 

por estes profissionais que sejam 

ART. 9º- CATEGORIAS MONITOR E 

• MONITOR: apresentação de 

• MEDIADOR: apresentação 

Este relato de melhor prática 
consiste no detalhamento de ações 
desenvolvidas pelo profissional de 

* Tenha sido realizado no ano 

* Tenha sido concluído até o 

* Tenha sido exitosa no 

situações-problemas observadas no 
contexto onde trabalha;
* Tenha como ser evidenciado 
e tenha resultados comprováveis;
* Ainda não tenha sido 

pois serão desclassificados aqueles 

* Não tenha sido inscrito em 

apresentados em no mínimo de 05 

- Título / Autor / Unidade 

- Como é o território onde a 

realização do seu trabalho?
- Há dificuldades para o 
ensino-aprendizagem? O que é 
considerado prioritário modificar a 
curto e médio prazo?

- Deverá ser sistematizado 
sobre como o trabalho foi feito, por 

- Qual o período de realização 
do trabalho?
- Que estratégias foram 

inicial nos estudos? E para 
sustentá-las ao longo do tempo?
- Quais os momentos mais 
significativos?

- Em que medida os 

distantes dos objetivos propostos?
- Quais foram os meios 

aprendizagem?
- Como você avaliou a sua 
prática?
- Você pensou em alguma 
continuidade para o trabalho, ou em 
modificá-lo para a próxima vez?
- Ideias de novas práticas 
surgiram a partir desta experiência?
- Quais os desafios ainda 
estão presentes?

• O B S E R V A Ç Ã O : 
Recomenda-se, no relato de melhor 

ART. 13º O PERÍODO DE PRÉ- 

SERÁ ENTRE OS DIAS 13/05/2019 A 

17/05/2019, IMPRETERIVELMENTE 

§1º As inscrições dos pré-projetos e 
dos relatos de melhor prática serão 

• Ficha de Pre-Inscrição 
devidamente preenchida ( Anexo 1)
• Cronograma das ações ( 

• Ficha de Inscrição 
devidamente preenchida ( Anexo 3);
• Declaração de veracidade 

preenchida e assinada pelo 

• Xerox da Carteira de 

inscrições que preencham todas as 

projetos e relatos que tenham sido, 

Relatos de Melhores Práticas) deste 

§ 5º. Para efetivar a inscrição dos 

b. Ficha de Inscrição 
devidamente preenchida e assinada 

devidamente identificado;

ART. 15º PARA A SELEÇÃO DOS 

• Os melhores Projetos 
“Professor Educação Infantil”.
• Os melhores Projetos 
“Professor de 1º ao 5º Anos do 

• Os melhores Projetos 
“Professor de 6º ao 9º Anos do 

• Os melhores Projetos 
“Diretor de Educação Infantil.”
• Os melhores Projetos 
“Diretor de 1º Seg. do Ensino 

• Os melhores Projetos 
“Diretor de 2º Seg. do Ensino 

• Os melhores Projetos 
“Pedagogo – ações e práticas 

Escolares para a melhoria da 

• Os melhores Relatos de 
Prática “ Mediadores”
• Os melhores Relatos de 
Prática “ Monitores”
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Para a definição dos projetos e relatos de prática premiados, será considerada 

ART. 17º - PROJETOS
Farão parte da ficha de avaliação da comissão julgadora os seguintes itens:

• Introdução
• Apresentação e Organização do Projeto
• Coerência entre a proposta, objetivo e público alvo
• Nível de articulação escola- família.
• Estratégias Motivadoras
• Interdisciplinaridade
• Grau de originalidade e/ou inovação
• Relevância frente ao contexto local
• Potencial de transformação local
• Avaliação
• Referências Bibliográficas
• Conclusão
• Anexos (material de apoio utilizado no desenvolvimento do projeto: 

ART. 18º - RELATOS DE MELHOR PRÁTICA
Farão parte da ficha de avaliação da comissão julgadora os seguintes itens:

• Capa
• Contextualização
• Desenvolvimento
• Avaliação
• Referencial Bibliográfico
• Anexos

ao final do ano letivo de 2019, no município de Paraíba do Sul/RJ onde serão 

§1º - PROJETOS:
O 3º melhor projeto receberá R$1.000,00; o 2º melhor projeto receberá 
R$2.000,00 e o melhor projeto receberá R$3.000,00 em cheque nominal.

§2º - RELATOS DE MELHORES PRÁTICAS:
O 3º melhor relato de prática receberá R$800,00; o 2º melhor relato de prática 
receberá R$1.000,00 e o melhor relato de prática receberá R$1.500,00 em 
cheque nominal.

Os projetos e os relatos de prática inscritos poderão ser desclassificados caso 

CAPÍTULO XI - DISPOSIÇÕES FINAIS

A participação neste concurso implica total conhecimento e aceitação deste 

FICHA DE PRE- INSCRIÇÃO Data:  /  /

*SEGMENTO:(   ) Ed.Infantil (    ) 1º ao 5º    (    ) 6º ao 9º

Declaramos para os devidos fins que as informações constantes nos 

prestadas, firmamos a presente.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL NO. 3.519/2018 DE VINTE 
DE DEZEMBRO DE 2018, COM VISTAS A ABERTURA DE CRÉDITO 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder abertura de crédito 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes 
do Superávit Financeiro verificado(s) na(s) Fonte(s) de Recursos, conforme 
Art. 4o. Inciso III da Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e 

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

Paraíba do Sul, 18 de novembro de 2019

- Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/1996), art. 3º, VIII; 
- Artigo 9º da Lei 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação); 

- Plano Municipal de Educação 

- Lei Municipal 3.187/2015;
- Lei Municipal 3.380/2017.

Art. 1º- Esta Lei dispõe sobre a 

dos Conselhos Escolares, estabelece 

Art. 2º- O Conselho Escolar é um 

mobilizadora e fiscalizadora, sobre a 

trabalho pedagógico e 

§1º - Entende-se por comunidade 

§2º - Considerar-se-ão em efetivo 

I - Licença gala;
II - Férias;
III - Licença nojo;
IV - Júri e outras obrigatórias por lei;
V - Licença-prêmio;
VI - Licença para tratamento de 

VII - Licença à gestante.

§3º - Entende-se por segmento do 
conselho escolar cada uma das 

I - alunos regularmente matriculados 

II - pais e/ou responsáveis legais 

III - profissionais do magistério 

IV - servidores públicos do quadro 

§4º- Os órgãos colegiados, de que 

denominados de "Conselho Escolar" 

§5º - No segmento dos 

filhos matriculados na escola.

Art. 3º- O Conselho Escolar tem 

deliberativa, mobilizadora e fiscal, 

administrativa e financeira, 

§1º - A função consultiva refere-se à 

administrativas e financeiras, no 

O conselho escolar aconselha e 

§2º - A função deliberativa refere-se 

relativas às diretrizes e linhas gerais 

administrativas e financeiras quanto 

escolar. O conselho escolar examina 

§3º - No uso de sua função 
mobilizadora, o conselho escolar 

§4º - A função fiscalizadora 
refere-se ao acompanhamento e 
fiscalização da gestão pedagógica, 
administrativa e financeira da 

I - o Diretor da Unidade de Ensino 

Conselho Escolar, sendo vedada 

II - ao Presidente do Conselho 
Escolar compete acompanhar o 
trabalho da Equipe Gestora e atuar 

III - O Diretor e o Presidente do 
Conselho Escolar ficam sujeitos à 

§5º- O Conselho Escolar poderá ser 

finalidade lucrativa, conforme 
dispuser o Estatuto, observando-se 

§6º- A competência para a 
aprovação do Estatuto do Conselho 

Art. 4º - O Conselho Escolar não 
tem finalidade e/ou vínculo 
político-partidário, religioso, racial, 

Projeto Político-Pedagógico.

Art. 5º - Os membros do Conselho 

tratar de órgão sem fins lucrativos.

Art. 6º - A ação do Conselho Escolar 

I - a educação é um direito 

II - a escola deve garantir o acesso e 

III - a universalização e a gratuidade 

IV - a construção contínua e 

V - a qualidade de ensino e a 
competência político-pedagógica 

VI - o trabalho pedagógico escolar, 

VII - a democratização da gestão 

VIII - a gestão democrática privilegia 

administrativos e financeiros da 
organização do trabalho escolar.

Art. 7º - Os objetivos do Conselho 

I - realizar a gestão escolar, numa 

Político-Pedagógico da escola;
II - constituir-se em instrumento de 

especificidade do trabalho 

III - promover o exercício da 

e universal;

IV - estabelecer políticas e diretrizes 
norteadoras da organização do 
trabalho pedagógico na escola a 
partir dos interesses e expectativas 
histórico-sociais, em consonância 
com as orientações do Sistema 
Municipal de Ensino de Paraíba do 
Sul;
V - acompanhar e avaliar o trabalho 
pedagógico desenvolvido pela 
comunidade escolar, realizando as 
intervenções necessárias, tendo 
como pressuposto o Projeto 
Político-Pedagógico da escola;
VI - garantir o cumprimento da 
função social e da especificidade do 
trabalho pedagógico da escola, de 
modo que a organização das 
atividades educativas escolares 
estejam pautadas nos princípios da 
gestão democrática.

Seção III
Atribuições

Art.8º- Atribui ao Conselho Escolar:

I - elaborar e reformular o Estatuto 
do Conselho Escolar de acordo com 
as normas estabelecidas nesta lei e 
legislação educacional vigente;
II - propor mecanismos de 
participação efetiva e democrática 
da Unidade de Ensino no âmbito das 
funções atribuídas aos Conselhos 
Escolares;
III - discutir e aprovar o Plano 
Administrativo Anual, elaborado 
pela Equipe Gestora da Unidade de 
Ensino, sobre as questões 
administrativas, financeiras e 
pedagógicas;
IV - fiscalizar o gerenciamento e 
aplicação de todos os recursos 
repassados e/ou adquiridos pela 
Unidade de Ensino oriundos do 
Poder Público, eventos e/ou 
doações advindas da comunidade e 
de entidades privadas;
V - avaliar, periódica e 
sistematicamente, as informações 
referentes ao uso dos recursos 
financeiros, a qualidade dos serviços 
prestados na Unidade de Ensino e 
os resultados pedagógicos obtidos;
VI - participar da elaboração ou 
alteração do Regimento Escolar e 
do Projeto Político-Pedagógico da 
Unidade de Ensino, respeitando a 
legislação educacional em vigor;

VII - convocar reuniões ordinárias e 
extraordinárias, quando couber;
VIII - coordenar o processo 
participativo de discussões da 
Unidade de Ensino e deliberar 
alterações no Currículo, naquilo que 
for atribuição da Unidade de Ensino, 
respeitadas a legislação educacional 
vigente e as diretrizes do Sistema 
Municipal de Ensino de Paraíba do 
Sul;
IX - analisar e deliberar sobre a 
aprovação do Plano de Aplicação e 
a prestação de contas dos recursos 
financeiros da Unidade de Ensino;
X - zelar pelo cumprimento à defesa 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, com base no Estatuto 
da Criança e do Adolescente - ECA, 
resguardando seu cumprimento;
XI - fiscalizar os recursos 
financeiros, incluindo recursos 
repassados, arrecadados e doados, 
além de serviços prestados 
envolvendo a Unidade de Ensino;
XII - fiscalizar a gestão 
administrativo-pedagógica e dos 
recursos financeiros da Unidade de 
Ensino;
XIII - criar mecanismos de 
participação da Unidade de Ensino 
no processo de construção da 
qualidade de ensino e no 
aprimoramento do Projeto 
Político-Pedagógico;
XIV - nomear os membros que 
comporão a Comissão Eleitoral nos 
processos de eleição do próprio 
Conselho e da Equipe Gestora da 
Unidade de Ensino;
XV - convocar Assembleias Gerais, 
para discutir assuntos de interesse 
da Unidade de Ensino e da Unidade 
de Ensino;
XVI - acompanhar a evolução dos 
indicadores educacionais: evasão, 
aprovação, distorção idade/ano e 
reprovação; propondo, quando se 
fizer necessário, ações pedagógicas 
de qualidade, visando à melhoria do 
processo educativo;
XVII - atuar como instância máxima 
de deliberação da Unidade de 
Ensino, no âmbito de sua 
competência.

Seção IV
Composição

Art. 9º - O Conselho Escolar, de 
acordo com o princípio da 
representatividade e 

proporcionalidade, é constituído 
pelos seguintes conselheiros 
titulares e seus respectivos 
suplentes:

I- diretor;
II – representante da equipe 
pedagógica;
III- representante dos trabalhadores 
docentes;
IV - representante dos 
trabalhadores administrativos, apoio 
e serviços gerais;
V- representante dos pais de 
alunos/responsáveis;
VI - representante do Grêmio 
Estudantil ou alunos com 14 anos 
completos (apenas quando o 
Grêmio não estiver instituído);
VIII - representante da Associação 
de pais e professores (APP) ou 
Associação de pais e mestres 
(APM).

Parágrafo único - Cabe ao diretor 
do estabelecimento de ensino 
suscitar a participação de 
representantes dos movimentos 
sociais organizados da comunidade, 
no Conselho Escolar, que se 
comprometam com a efetivação da 
função social e específica da escola 
pública.

Art. 10 - O Conselho Escolar terá 
como membro nato o Diretor da 
Unidade de Ensino, eleito 
democraticamente para o cargo, em 
conformidade com a legislação 
pertinente. 

Art. 11 - Compete ao Presidente do 
Conselho Escolar, comprovada a 
falta de decoro, destituir da função 
o(s) Conselheiro(s) que 
denegrir(em) a imagem e/ou nome 
do colegiado dentro ou fora da 
Unidade de Ensino.

Art. 12 - O Presidente do Conselho 
Escolar deverá participar 
anualmente de cursos de formação 
continuada realizados pelos órgãos 
competentes do Sistema Municipal 
de Ensino.

Art. 13 - Os representantes do 
Conselho Escolar serão escolhidos 
pela comunidade escolar, mediante 
processo eletivo, de cada segmento 
escolar, garantido a 
representatividade de todos os 
níveis e modalidades de ensino.

§1º- No ato de eleição, para cada 
membro será eleito também, um 
suplente.

§2º- Excepcionalmente, nos casos 
de Diretor e Orientador Pedagógico, 
não haverá eleição de suplente.

Art. 14 - O Conselho Escolar, de 
acordo com o princípio da 
representatividade que abrange 
toda a comunidade escolar, terá 
assegurado, na sua constituição, a 
paridade (número igual de 
representantes por segmento) e a 
seguinte proporcionalidade:

I - 50% (cinquenta por cento) para a 
categoria profissionais da escola: 
professores, equipe pedagógica e 
funcionários;
II - 50% (cinquenta por cento) para 
a categoria comunidade atendida 
pela escola: Grêmio e/ou alunos, 
pais de alunos e APP/APM.

Art. 15 - O número de membros do 
Conselho Escolar será definido, com 
base na estrutura administrativa do 
colegiado, constituído de no mínimo 
06 (seis) membros, sendo que 02 
(dois) destes comporão o Conselho 
Fiscal.

§1º - Integra o Conselho 
Deliberativo: um Presidente, um 
Vice-Presidente, Secretário e 
Tesoureiro, constituído após a 
eleição para composição do 
Conselho Escolar, por eleição direta 
e secreta entre os Conselheiros e/ou 
por aclamação dos membros.

§2º - Integra o Conselho Fiscal: 02 
(dois) Conselheiros Titulares, sendo 
constituído após a eleição para 
composição do Conselho Escolar, 
por eleição direta e/ou por 
aclamação entre os Conselheiros, 
não podendo ter nenhum grau de 
parentesco com os membros da 
equipe gestora da Unidade de 
Ensino.

Art. 16 - O membro do Conselho 
Escolar perderá seu mandato em 
caso de:

I - destituição pelo plenário do 
Conselho, mediante representação 
fundamentada do segmento que 
representa ou de qualquer outro 
Conselheiro, dando direito à ampla 

II - ausência injustificada a 03 (três) 

05 (cinco) reuniões extraordinárias 

III - falta de decoro.

ausências justificadas e previamente 

destituição de membro do Conselho 

qualquer outro Conselheiro, 

Art. 17 - As eleições dos membros 
do Conselho Escolar, titulares e 
suplentes, realizar-se-ão em reunião 
convocada para este fim, para um 

admitindo-se uma única reeleição 

Art.18 - O Edital de convocação para 
as eleições dos conselheiros 

Presidente do Conselho, com 

gestão e fixará o período destinado 

Art.19 - Havendo segmento(s) 
composto(s) por um só profissional 

automaticamente Conselheiro, 

Conselheiro citado neste artigo, este 
será representado pelo profissional 

Art.20 - O Edital de convocação 

representantes do Conselho Escolar 
deverá ser afixado em local visível 
na unidade escolar, no mínimo 05 

Art.21 - A eleição dos 

o Conselho Escolar, deverá ocorrer 

§1º- O eleitor exercerá seu poder de 

§2º- É necessário o quórum mínimo 
de votos de 50% (cinquenta por 

§3º- Os conselheiros serão eleitos 

Art.22 - Têm direito a voto os 
profissionais da educação em 

§1º- No segmento dos professores, o 

§2º - Cada membro do Conselho 

§3º- Os cargos de Conselheiros 
serão preenchidos por profissionais 

§4º- No segmento dos 

filhos matriculados na escola.

Art.23 - No caso de vacância do 

Conselheiros e não havendo mais 

Art.24 - Nenhum dos membros da 

Art.25 - O mandato será cumprido 

Parágrafo único - O Conselheiro 

Conselho até o final do período para 

Art.26 - A posse dos representantes 
eleitos dar-se-á em reunião 

Presidente do Conselho para esse 
fim.

Parágrafo único - O ato de posse 
dos Conselheiros consistirá de:

I- ciência do Estatuto, mediante 

II- ciência do Regimento Escolar;
III- ciência do Projeto 
Político-Pedagógico da escola;
IV- assinatura da Ata e Termo de 

Art.27- Podem exercer o direito de 

I - os alunos regularmente 

II - os pais/responsáveis legais pelos 

III - os profissionais do magistério 

IV - os servidores apoio, 

§1º - Os membros do Conselho 

§2º- Enquanto não for implantado o 
Conselho Escolar, é facultada à 

qual terá por finalidade a 

Conselho e a realização do processo 

escolha dos conselheiros titulares e 

§3º- Os professores e demais 
funcionários que tenham filhos na 

Art.28 - O Conselho Escolar será um 

educacionais e os encaminhamentos 

financeiras, que possam interferir no 

Art.29 - O Conselho Escolar 
encaminhará ações que visem a 

Político-Pedagógico e as políticas 

Art.30 - No desenvolvimento de 
suas ações, o Conselho Escolar deve 

I - burocratizar o desenvolvimento 

II - deliberar sobre aspectos 

Art.31 - O Conselho Escolar deverá 
reunir-se periodicamente a fim de 
propor, renovar, acompanhar e 

Político-Pedagógico da escola.

Parágrafo único - Após a 

de reunião do Conselho Escolar, 

específica para que seja ouvida e 

Art.32 - As reuniões do Conselho 

I - as reuniões ordinárias serão 

pelo Presidente do Conselho ou 
Vice-presidente e, no seu 

(setenta e duas) horas de 

claramente definida no Edital de 

II - as reuniões extraordinárias serão 
convocadas, no mínimo, com 48 
(quarenta e oito) horas de 

claramente definida e por 

a) do Presidente ou Vice-presidente 
do Conselho;

dirigido ao Presidente do Conselho 
especificando o motivo da 

Art.33 - As reuniões serão 

§1º - Não havendo quórum 
suficiente, cancela-se a reunião e 
registra-se a ocorrência em Ata 

§2º - É permitida a participação de 

escolar nas reuniões do Conselho 

Art.34 - As reuniões do Conselho 

Art.35 - As deliberações do 
Conselho Escolar serão tomadas por 

Art.36 - Os Conselheiros eleitos ou 

§1º- Os alunos terão igualmente 

§2º- Não serão permitidos votos por 

§3º- O Presidente do Conselho 

Art.37 - Para a divulgação das 
deliberações do Conselho Escolar 

serão utilizados Editais, livros-aviso, 

fluxo de comunicação permanente, 

tempo hábil.

Art.38 - Os membros titulares e 
suplentes do Conselho Escolar 

Art.39 - As reuniões serão públicas e 

§1º - Compreende-se por 

§2º- A reunião poderá perder 

Conselho Escolar, solicitação de 

Art.40 - O Conselho Escolar deverá 

conhecimento e consciência de sua 

melhoria da educação.

Art.41 - O Conselho Escolar 

Art.42 - O Estatuto do Conselho 

Parágrafo único - Compete ao 
Presidente do Conselho Escolar 

Art.43 - A duração do mandato será 

Conselheiros eleitos.

Art.44 - Todas as Unidades de 

deverão implantar o Conselho 

Art.45 - O Conselho Municipal de 

legalidade do Estatuto do Conselho 

Político-Pedagógico e do 

Art.46 - Cada Unidade de Ensino 

Conselho Escolar.

Parágrafo único - Compete ao 
Conselho Escolar a confecção de 

mantê-lo com informações 

Art.47 - Os casos omissos nesta lei 

Fortalecimento dos Conselhos 

Art.48 – O Município de Paraíba do 

Conselhos Escolares – RJ (GAFCE - 

§1º - O representante do GAFCE – 

articulador municipal dos conselhos 

conselhos.

§2º- Só poderá ser nomeado, para 

no GAFCE-RJ, servidor lotado na 

Art.49 - Esta Lei entra em vigor na 

Art.50- Revogam-se as disposições 

Paraíba do Sul, 25 de novembro de 



CNPJ sob o nº 29.138.385/0001-30, 

29.138.310/0001-59, neste ato 

sob o nº 095.477.527-90 doravante 

Edital 02/2018observando-se ainda, 

I - proteção dos direitos humanos 

II - preservação da vida, redução do 

III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução 

V - uso progressivo da força.

Municipal nº 3.578/2019.

instrumentos jurídicos específicos, 
acompanhados pelo Termo de 
Referência ou Plano de Trabalho a 

das exigências do Edital 002/2018 e 
da Lei Municipal n.º 3.585/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS 

hospedagem dos instrutores;

certificados para os cursandos e 

plano de trabalho e cooperação 

b) profissionais qualificados 

plano de trabalho e cooperação 

preservá-lo no prazo abaixo 

c) acompanhar a execução do 

Diário Oficial de cada Município, 
para fiscalizar e gerenciar a 

Parágrafo Primeiro - Os gerentes do 

Parágrafo Segundo - O 
acompanhamento não exclui e nem 

Não haverá transferência voluntária 

de recursos financeiros entre os 

alimentação e hospedagens 

específicas constantes no 

Oficial, podendo ser renovado tão 

notificação com antecedência 

infringente ser notificada a justificar 

Diário Oficial.

de Paraíba do Sul-RJ, para dirimir 
eventuais dúvidas e/ou conflitos 

com duas testemunhas, em duas vias 

CPF:023.376.967-66  

CPF:095.477.527-90

Testemunhas:

CPF:132.902.347-11  

CPF:033.028.037-61

Conselho Municipal de Saúde e ainda 

Art 1º - D e s i g n a r  os membros 

compor o C.M.S. - Conselho 

a Lei Municipal nº 3.015/2013 e o 

Conselho.

-Associação dos Moradores do 
Parque Niágara-AMPAR

Centro Espírita Antônio de Pádua- 

Conselho Municipal das Associações 
de Moradores de Paraíba Do Sul - 

Paulo- MSPSP

Instituto Homem Novo-IHN

Coelho 

Trabalhadores da Saúde:

Conselho Regional de 
Odontologia-CRO
Titular: Raphael Borges Gomes

Conselho Regional de Fisioterapia e 

Conselho Regional de Enfermagem

Rocha

Hospital Nossa Senhora da Piedade- 

Hospital de Trauma Ortopedia-HTO

Associação do Deficiente Auditivo 
de Paraíba do Sul - ADAPS.

Saúde-SESAU

Substituto: José Wanderlei Pinheiro 

Vice-Presidente: Raphael Borges

Art. 2º - Esta portaria nomeia os 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

NOVEMBRO DE 2018

com a Lei n° 2.613 de 20 de Maio de 2008.

48.600,00 ( Quarenta e oito mil e seiscentos 

Secretaria- Tesouro e FUNDEB, nos seguintes  
programas de trabalho: 02.14.12.361.0020.2.037, 
02.14.12.365.0021.2.037, 02.14.12.361.0020.2.083, 
02.14.12.361.0020.2.084, 02.14.12.365.0021.2.085 e 
02.14.12.365.0021.2.086.

publicação, revogando-se às disposições em 

Paraíba do Sul, 18 de novembro de 2019

Educação Infantil: R$ 15.300,00

TOTAL GERAL : R$ 48.600,00

ART 1º - O Prêmio “Prêmio Prof° Manuel Gonçalves 

Sul e destina-se a reconhecer o mérito dos 
educadores e profissionais da Rede Municipal de 
Ensino, pela contribuição dada para a melhoria da 

experiências bem-sucedidas, criativas, inovadoras 

apresentando uma prática eficiente realizada no 

- Diretores, Professores, Pedagogos, 

§ 2º.- Não poderão participar funcionários 

ART. 2º - O Prêmio consiste na seleção e na 

tenham sido bem sucedidas, considerando as 

CAPÍTULO II – DOS PROJETOS ART. 3º - 

1. Reconhecer o trabalho dos DIRETORES , 

profissionais da educação como agentes 

pedagógicas conduzidas por estes profissionais 

ART. 4º- CATEGORIAS DIRETOR, PEDAGOGO E 

• Diretores: Tema livre com enfoque na área 

• Pedagogos: Tema livre com enfoque na 

unidades escolares para a melhoria da qualidade 

• Professores: Tema livre com enfoque na 

ART. 5º PODEM PARTICIPAR DIRETORES, 

Este projeto consiste no detalhamento de ações 
desenvolvidas pelo profissional de educação que 

* Tenha sido realizado no ano letivo de 

* Tenha sido concluído até o dia 30 de 

* Tenha sido exitosa no enfrentamento de 
situações-problemas observadas no contexto 
onde trabalha;
* Tenha como ser evidenciado e tenha 

* Ainda não tenha sido publicado, em 

virtuais, pois serão desclassificados aqueles 

* Não tenha sido inscrito em outras edições 

- Título / Autor / Unidade Escolar

-Tema / Área / Unidade Escolar/ Ano de 

articulação escola- família, relato acompanhado 

ART. 8º - OBJETIVOS

1. Reconhecer o trabalho de 

dos profissionais da educação como 

por estes profissionais que sejam 

ART. 9º- CATEGORIAS MONITOR E 

• MONITOR: apresentação de 

• MEDIADOR: apresentação 

Este relato de melhor prática 
consiste no detalhamento de ações 
desenvolvidas pelo profissional de 

* Tenha sido realizado no ano 

* Tenha sido concluído até o 

* Tenha sido exitosa no 

situações-problemas observadas no 
contexto onde trabalha;
* Tenha como ser evidenciado 
e tenha resultados comprováveis;
* Ainda não tenha sido 

pois serão desclassificados aqueles 

* Não tenha sido inscrito em 

apresentados em no mínimo de 05 

- Título / Autor / Unidade 

- Como é o território onde a 

realização do seu trabalho?
- Há dificuldades para o 
ensino-aprendizagem? O que é 
considerado prioritário modificar a 
curto e médio prazo?

- Deverá ser sistematizado 
sobre como o trabalho foi feito, por 

- Qual o período de realização 
do trabalho?
- Que estratégias foram 

inicial nos estudos? E para 
sustentá-las ao longo do tempo?
- Quais os momentos mais 
significativos?

- Em que medida os 

distantes dos objetivos propostos?
- Quais foram os meios 

aprendizagem?
- Como você avaliou a sua 
prática?
- Você pensou em alguma 
continuidade para o trabalho, ou em 
modificá-lo para a próxima vez?
- Ideias de novas práticas 
surgiram a partir desta experiência?
- Quais os desafios ainda 
estão presentes?

• O B S E R V A Ç Ã O : 
Recomenda-se, no relato de melhor 

ART. 13º O PERÍODO DE PRÉ- 

SERÁ ENTRE OS DIAS 13/05/2019 A 

17/05/2019, IMPRETERIVELMENTE 

§1º As inscrições dos pré-projetos e 
dos relatos de melhor prática serão 

• Ficha de Pre-Inscrição 
devidamente preenchida ( Anexo 1)
• Cronograma das ações ( 

• Ficha de Inscrição 
devidamente preenchida ( Anexo 3);
• Declaração de veracidade 

preenchida e assinada pelo 

• Xerox da Carteira de 

inscrições que preencham todas as 

projetos e relatos que tenham sido, 

Relatos de Melhores Práticas) deste 

§ 5º. Para efetivar a inscrição dos 

b. Ficha de Inscrição 
devidamente preenchida e assinada 

devidamente identificado;

ART. 15º PARA A SELEÇÃO DOS 

• Os melhores Projetos 
“Professor Educação Infantil”.
• Os melhores Projetos 
“Professor de 1º ao 5º Anos do 

• Os melhores Projetos 
“Professor de 6º ao 9º Anos do 

• Os melhores Projetos 
“Diretor de Educação Infantil.”
• Os melhores Projetos 
“Diretor de 1º Seg. do Ensino 

• Os melhores Projetos 
“Diretor de 2º Seg. do Ensino 

• Os melhores Projetos 
“Pedagogo – ações e práticas 

Escolares para a melhoria da 

• Os melhores Relatos de 
Prática “ Mediadores”
• Os melhores Relatos de 
Prática “ Monitores”
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Para a definição dos projetos e relatos de prática premiados, será considerada 

ART. 17º - PROJETOS
Farão parte da ficha de avaliação da comissão julgadora os seguintes itens:

• Introdução
• Apresentação e Organização do Projeto
• Coerência entre a proposta, objetivo e público alvo
• Nível de articulação escola- família.
• Estratégias Motivadoras
• Interdisciplinaridade
• Grau de originalidade e/ou inovação
• Relevância frente ao contexto local
• Potencial de transformação local
• Avaliação
• Referências Bibliográficas
• Conclusão
• Anexos (material de apoio utilizado no desenvolvimento do projeto: 

ART. 18º - RELATOS DE MELHOR PRÁTICA
Farão parte da ficha de avaliação da comissão julgadora os seguintes itens:

• Capa
• Contextualização
• Desenvolvimento
• Avaliação
• Referencial Bibliográfico
• Anexos

ao final do ano letivo de 2019, no município de Paraíba do Sul/RJ onde serão 

§1º - PROJETOS:
O 3º melhor projeto receberá R$1.000,00; o 2º melhor projeto receberá 
R$2.000,00 e o melhor projeto receberá R$3.000,00 em cheque nominal.

§2º - RELATOS DE MELHORES PRÁTICAS:
O 3º melhor relato de prática receberá R$800,00; o 2º melhor relato de prática 
receberá R$1.000,00 e o melhor relato de prática receberá R$1.500,00 em 
cheque nominal.

Os projetos e os relatos de prática inscritos poderão ser desclassificados caso 

CAPÍTULO XI - DISPOSIÇÕES FINAIS

A participação neste concurso implica total conhecimento e aceitação deste 

FICHA DE PRE- INSCRIÇÃO Data:  /  /

*SEGMENTO:(   ) Ed.Infantil (    ) 1º ao 5º    (    ) 6º ao 9º

Declaramos para os devidos fins que as informações constantes nos 

prestadas, firmamos a presente.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL NO. 3.519/2018 DE VINTE 
DE DEZEMBRO DE 2018, COM VISTAS A ABERTURA DE CRÉDITO 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder abertura de crédito 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes 
do Superávit Financeiro verificado(s) na(s) Fonte(s) de Recursos, conforme 
Art. 4o. Inciso III da Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e 

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

Paraíba do Sul, 18 de novembro de 2019

- Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/1996), art. 3º, VIII; 
- Artigo 9º da Lei 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação); 

- Plano Municipal de Educação 

- Lei Municipal 3.187/2015;
- Lei Municipal 3.380/2017.

Art. 1º- Esta Lei dispõe sobre a 

dos Conselhos Escolares, estabelece 

Art. 2º- O Conselho Escolar é um 

mobilizadora e fiscalizadora, sobre a 

trabalho pedagógico e 

§1º - Entende-se por comunidade 

§2º - Considerar-se-ão em efetivo 

I - Licença gala;
II - Férias;
III - Licença nojo;
IV - Júri e outras obrigatórias por lei;
V - Licença-prêmio;
VI - Licença para tratamento de 

VII - Licença à gestante.

§3º - Entende-se por segmento do 
conselho escolar cada uma das 

I - alunos regularmente matriculados 

II - pais e/ou responsáveis legais 

III - profissionais do magistério 

IV - servidores públicos do quadro 

§4º- Os órgãos colegiados, de que 

denominados de "Conselho Escolar" 

§5º - No segmento dos 

filhos matriculados na escola.

Art. 3º- O Conselho Escolar tem 

deliberativa, mobilizadora e fiscal, 

administrativa e financeira, 

§1º - A função consultiva refere-se à 

administrativas e financeiras, no 

O conselho escolar aconselha e 

§2º - A função deliberativa refere-se 

relativas às diretrizes e linhas gerais 

administrativas e financeiras quanto 

escolar. O conselho escolar examina 

§3º - No uso de sua função 
mobilizadora, o conselho escolar 

§4º - A função fiscalizadora 
refere-se ao acompanhamento e 
fiscalização da gestão pedagógica, 
administrativa e financeira da 

I - o Diretor da Unidade de Ensino 

Conselho Escolar, sendo vedada 

II - ao Presidente do Conselho 
Escolar compete acompanhar o 
trabalho da Equipe Gestora e atuar 

III - O Diretor e o Presidente do 
Conselho Escolar ficam sujeitos à 

§5º- O Conselho Escolar poderá ser 

finalidade lucrativa, conforme 
dispuser o Estatuto, observando-se 

§6º- A competência para a 
aprovação do Estatuto do Conselho 

Art. 4º - O Conselho Escolar não 
tem finalidade e/ou vínculo 
político-partidário, religioso, racial, 

Projeto Político-Pedagógico.

Art. 5º - Os membros do Conselho 

tratar de órgão sem fins lucrativos.

Art. 6º - A ação do Conselho Escolar 

I - a educação é um direito 

II - a escola deve garantir o acesso e 

III - a universalização e a gratuidade 

IV - a construção contínua e 

V - a qualidade de ensino e a 
competência político-pedagógica 

VI - o trabalho pedagógico escolar, 

VII - a democratização da gestão 

VIII - a gestão democrática privilegia 

administrativos e financeiros da 
organização do trabalho escolar.

Art. 7º - Os objetivos do Conselho 

I - realizar a gestão escolar, numa 

Político-Pedagógico da escola;
II - constituir-se em instrumento de 

especificidade do trabalho 

III - promover o exercício da 

IV - estabelecer políticas e diretrizes 

trabalho pedagógico na escola a 

histórico-sociais, em consonância 

V - acompanhar e avaliar o trabalho 

Político-Pedagógico da escola;
VI - garantir o cumprimento da 
função social e da especificidade do 
trabalho pedagógico da escola, de 

Art.8º- Atribui ao Conselho Escolar:

I - elaborar e reformular o Estatuto 
do Conselho Escolar de acordo com 

II - propor mecanismos de 

funções atribuídas aos Conselhos 

III - discutir e aprovar o Plano 

administrativas, financeiras e 

IV - fiscalizar o gerenciamento e 

V - avaliar, periódica e 

financeiros, a qualidade dos serviços 

VI - participar da elaboração ou 

do Projeto Político-Pedagógico da 

VII - convocar reuniões ordinárias e 

VIII - coordenar o processo 

IX - analisar e deliberar sobre a 

financeiros da Unidade de Ensino;
X - zelar pelo cumprimento à defesa 

da Criança e do Adolescente - ECA, 

XI - fiscalizar os recursos 
financeiros, incluindo recursos 

XII - fiscalizar a gestão 
administrativo-pedagógica e dos 
recursos financeiros da Unidade de 

XIII - criar mecanismos de 

Político-Pedagógico;
XIV - nomear os membros que 

Conselho e da Equipe Gestora da 

XV - convocar Assembleias Gerais, 

XVI - acompanhar a evolução dos 

fizer necessário, ações pedagógicas 
de qualidade, visando à melhoria do 

XVII - atuar como instância máxima 

Art. 9º - O Conselho Escolar, de 

pelos seguintes conselheiros 

I- diretor;

III- representante dos trabalhadores 

IV - representante dos 
trabalhadores administrativos, apoio 

V- representante dos pais de 

VI - representante do Grêmio 

VIII - representante da Associação 

Parágrafo único - Cabe ao diretor 

no Conselho Escolar, que se 

função social e específica da escola 

Art. 10 - O Conselho Escolar terá 

Art. 11 - Compete ao Presidente do 
Conselho Escolar, comprovada a 

o(s) Conselheiro(s) que 

Art. 12 - O Presidente do Conselho 

Art. 13 - Os representantes do 
Conselho Escolar serão escolhidos 

§1º- No ato de eleição, para cada 

§2º- Excepcionalmente, nos casos 

não haverá eleição de suplente.

Art. 14 - O Conselho Escolar, de 

I - 50% (cinquenta por cento) para a 
categoria profissionais da escola: 

II - 50% (cinquenta por cento) para 

Art. 15 - O número de membros do 
Conselho Escolar será definido, com 

(dois) destes comporão o Conselho 

§1º - Integra o Conselho 

Vice-Presidente, Secretário e 

Conselho Escolar, por eleição direta 
e secreta entre os Conselheiros e/ou 

§2º - Integra o Conselho Fiscal: 02 
(dois) Conselheiros Titulares, sendo 

composição do Conselho Escolar, 

aclamação entre os Conselheiros, 
não podendo ter nenhum grau de 

Art. 16 - O membro do Conselho 

I - destituição pelo plenário do 
Conselho, mediante representação 

Conselheiro, dando direito à ampla 

defesa e ao contraditório;
II - ausência injustificada a 03 (três) 
reuniões ordinárias consecutivas ou 
05 (cinco) reuniões extraordinárias 
alternadas, no prazo de 12 (doze) 
meses;
III - falta de decoro.

§ 1º O suplente assume, em caráter 
de substituição, no caso das 
ausências justificadas e previamente 
comunicadas e, em caráter 
permanente, na ocorrência de 
vacância.

§ 2º A representação para 
destituição de membro do Conselho 
Escolar, formulada por seu 
respectivo segmento e/ou por 
qualquer outro Conselheiro, 
obedecerá a normas estatutárias 
internas.

Capítulo II
Eleições

Art. 17 - As eleições dos membros 
do Conselho Escolar, titulares e 
suplentes, realizar-se-ão em reunião 
convocada para este fim, para um 
mandato de 02 (dois) anos, 
admitindo-se uma única reeleição 
consecutiva.

Art.18 - O Edital de convocação para 
as eleições dos conselheiros 
escolares será expedido pelo 
Presidente do Conselho, com 
antecedência nunca inferior a 30 
(trinta) dias, antes do término da 
gestão e fixará o período destinado 
ao pleito eleitoral.

Art.19 - Havendo segmento(s) 
composto(s) por um só profissional 
da escola este será 
automaticamente Conselheiro, 
devendo tal condição ser observada 
na Ata de posse.

Parágrafo único. No caso de 
afastamento e licenças do 
Conselheiro citado neste artigo, este 
será representado pelo profissional 
designado para sua função.

Art.20 - O Edital de convocação 
para as reuniões de eleição dos 
representantes do Conselho Escolar 
deverá ser afixado em local visível 
na unidade escolar, no mínimo 05 
(cinco) dias úteis, antes da sua 

realização, durante o período letivo.

Art.21 - A eleição dos 
representantes dos segmentos da 
comunidade escolar, que integrarão 
o Conselho Escolar, deverá ocorrer 
mediante votação direta e secreta e 
o seu resultado lavrado em Ata.

§1º- O eleitor exercerá seu poder de 
voto em todos os segmentos.

§2º- É necessário o quórum mínimo 
de votos de 50% (cinquenta por 
cento) mais 01 (um) do total de 
eleitores para efetivação do 
processo eleitoral.

§3º- Os conselheiros serão eleitos 
por maioria simples dos votos 
válidos.

Art.22 - Têm direito a voto os 
profissionais da educação em 
efetivo exercício na escola, alunos 
matriculados com frequência 
regular e pais/responsáveis dos 
alunos.

§1º- No segmento dos professores, o 
detentor de duas matrículas na 
mesma Unidade de Ensino, terá 
direito a um único voto.

§2º - Cada membro do Conselho 
Escolar somente poderá representar 
um segmento da comunidade 
escolar.

§3º- Os cargos de Conselheiros 
serão preenchidos por profissionais 
da educação em exercício no 
próprio estabelecimento de ensino.

§4º- No segmento dos 
pais/responsáveis, o voto será 01 
(um) por família (pai ou mãe ou 
representante legal), 
independentemente do número de 
filhos matriculados na escola.

Art.23 - No caso de vacância do 
cargo de qualquer um dos 
Conselheiros e não havendo mais 
suplentes, serão convocadas novas 
eleições de representante do 
respectivo segmento, para 
complementação do mandato em 
vigor.

Art.24 - Nenhum dos membros da 

comunidade escolar poderá 
acumular voto, não sendo também 
permitidos os votos por procuração.

Art.25 - O mandato será cumprido 
integralmente, no período para o 
qual os representantes foram 
eleitos, exceto em caso de 
destituição ou renúncia.
Parágrafo único - O Conselheiro 
representante do segmento dos 
pais, em caso de transferência do 
aluno, não poderá permanecer no 
Conselho até o final do período para 
o qual foi eleito, sendo substituído 
automaticamente pelo suplente.

Art.26 - A posse dos representantes 
eleitos dar-se-á em reunião 
especialmente convocada pelo 
Presidente do Conselho para esse 
fim.

Parágrafo único - O ato de posse 
dos Conselheiros consistirá de:

I- ciência do Estatuto, mediante 
leitura do mesmo;
II- ciência do Regimento Escolar;
III- ciência do Projeto 
Político-Pedagógico da escola;
IV- assinatura da Ata e Termo de 
Posse.

Art.27- Podem exercer o direito de 
votar e serem votados:

I - os alunos regularmente 
matriculados na Unidade de Ensino, 
com frequência regular, que 
possuem idade igual ou superior a 
14 (quatorze) anos;
II - os pais/responsáveis legais pelos 
alunos regularmente matriculados 
na Unidade de Ensino e com 
frequência regular;
III - os profissionais do magistério 
efetivos e/ou lotados na Unidade de 
Ensino;
IV - os servidores apoio, 
administrativo e serviços gerais 
públicos efetivos e/ou lotados na 
Unidade de Ensino.

§1º - Os membros do Conselho 
Escolar são eleitos pela comunidade 
escolar.

§2º- Enquanto não for implantado o 
Conselho Escolar, é facultada à 
Direção da Unidade de Ensino 
recém 

instalada designar uma Comissão 
Organizadora, composta por 
representantes de cada segmento, a 
qual terá por finalidade a 
constituição e instalação do referido 
Conselho e a realização do processo 
das primeiras eleições para a 
escolha dos conselheiros titulares e 
suplentes.

§3º- Os professores e demais 
funcionários que tenham filhos na 
Unidade de Ensino e desejarem 
participar do processo eletivo, 
deverão optar pelo segmento que 
representarão. 

Capítulo III
DO FUNCIONAMENTO DO 
CONSELHO ESCOLAR

Art.28 - O Conselho Escolar será um 
fórum permanente de debates e de 
articulação entre os vários setores 
da escola, tendo em vista o 
atendimento das necessidades 
educacionais e os encaminhamentos 
necessários à solução de questões 
pedagógicas, administrativas e 
financeiras, que possam interferir no 
funcionamento do estabelecimento 
de ensino.

Art.29 - O Conselho Escolar 
encaminhará ações que visem a 
organização e o funcionamento da 
escola, de acordo com o Projeto 
Político-Pedagógico e as políticas 
educacionais do Sistema Municipal 
de Ensino.

Art.30 - No desenvolvimento de 
suas ações, o Conselho Escolar deve 
evitar:

I - burocratizar o desenvolvimento 
da ação pedagógica e 
administrativa da escola;
II - deliberar sobre aspectos 
corporativistas.

Art.31 - O Conselho Escolar deverá 
reunir-se periodicamente a fim de 
propor, renovar, acompanhar e 
avaliar, permanentemente, as ações 
implementadas na escola, os 
projetos desenvolvidos, os 
obstáculos encontrados e o nível de 
alcance das metas bem como, os 
objetivos estabelecidos no Projeto 
Político-Pedagógico da escola.

Parágrafo único - Após a 

de reunião do Conselho Escolar, 

específica para que seja ouvida e 

Art.32 - As reuniões do Conselho 

I - as reuniões ordinárias serão 

pelo Presidente do Conselho ou 
Vice-presidente e, no seu 

(setenta e duas) horas de 

claramente definida no Edital de 

II - as reuniões extraordinárias serão 
convocadas, no mínimo, com 48 
(quarenta e oito) horas de 

claramente definida e por 

a) do Presidente ou Vice-presidente 
do Conselho;

dirigido ao Presidente do Conselho 
especificando o motivo da 

Art.33 - As reuniões serão 

§1º - Não havendo quórum 
suficiente, cancela-se a reunião e 
registra-se a ocorrência em Ata 

§2º - É permitida a participação de 

escolar nas reuniões do Conselho 

Art.34 - As reuniões do Conselho 

Art.35 - As deliberações do 
Conselho Escolar serão tomadas por 

Art.36 - Os Conselheiros eleitos ou 

§1º- Os alunos terão igualmente 

§2º- Não serão permitidos votos por 

§3º- O Presidente do Conselho 

Art.37 - Para a divulgação das 
deliberações do Conselho Escolar 

serão utilizados Editais, livros-aviso, 

fluxo de comunicação permanente, 

tempo hábil.

Art.38 - Os membros titulares e 
suplentes do Conselho Escolar 

Art.39 - As reuniões serão públicas e 

§1º - Compreende-se por 

§2º- A reunião poderá perder 

Conselho Escolar, solicitação de 

Art.40 - O Conselho Escolar deverá 

conhecimento e consciência de sua 

melhoria da educação.

Art.41 - O Conselho Escolar 

Art.42 - O Estatuto do Conselho 

Parágrafo único - Compete ao 
Presidente do Conselho Escolar 

Art.43 - A duração do mandato será 

Conselheiros eleitos.

Art.44 - Todas as Unidades de 

deverão implantar o Conselho 

Art.45 - O Conselho Municipal de 

legalidade do Estatuto do Conselho 

Político-Pedagógico e do 

Art.46 - Cada Unidade de Ensino 

Conselho Escolar.

Parágrafo único - Compete ao 
Conselho Escolar a confecção de 

mantê-lo com informações 

Art.47 - Os casos omissos nesta lei 

Fortalecimento dos Conselhos 

Art.48 – O Município de Paraíba do 

Conselhos Escolares – RJ (GAFCE - 

§1º - O representante do GAFCE – 

articulador municipal dos conselhos 

conselhos.

§2º- Só poderá ser nomeado, para 

no GAFCE-RJ, servidor lotado na 

Art.49 - Esta Lei entra em vigor na 

Art.50- Revogam-se as disposições 

Paraíba do Sul, 25 de novembro de 



CNPJ sob o nº 29.138.385/0001-30, 

29.138.310/0001-59, neste ato 

sob o nº 095.477.527-90 doravante 

Edital 02/2018observando-se ainda, 

I - proteção dos direitos humanos 

II - preservação da vida, redução do 

III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução 

V - uso progressivo da força.

Municipal nº 3.578/2019.

instrumentos jurídicos específicos, 
acompanhados pelo Termo de 
Referência ou Plano de Trabalho a 

das exigências do Edital 002/2018 e 
da Lei Municipal n.º 3.585/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS 

hospedagem dos instrutores;

certificados para os cursandos e 

plano de trabalho e cooperação 

b) profissionais qualificados 

plano de trabalho e cooperação 

preservá-lo no prazo abaixo 

c) acompanhar a execução do 

Diário Oficial de cada Município, 
para fiscalizar e gerenciar a 

Parágrafo Primeiro - Os gerentes do 

Parágrafo Segundo - O 
acompanhamento não exclui e nem 

Não haverá transferência voluntária 

de recursos financeiros entre os 

alimentação e hospedagens 

específicas constantes no 

Oficial, podendo ser renovado tão 

notificação com antecedência 

infringente ser notificada a justificar 

Diário Oficial.

de Paraíba do Sul-RJ, para dirimir 
eventuais dúvidas e/ou conflitos 

com duas testemunhas, em duas vias 

CPF:023.376.967-66  

CPF:095.477.527-90

Testemunhas:

CPF:132.902.347-11  

CPF:033.028.037-61

Conselho Municipal de Saúde e ainda 

Art 1º - D e s i g n a r  os membros 

compor o C.M.S. - Conselho 

a Lei Municipal nº 3.015/2013 e o 

Conselho.

-Associação dos Moradores do 
Parque Niágara-AMPAR

Centro Espírita Antônio de Pádua- 

Conselho Municipal das Associações 
de Moradores de Paraíba Do Sul - 

Paulo- MSPSP

Instituto Homem Novo-IHN

Coelho 

Trabalhadores da Saúde:

Conselho Regional de 
Odontologia-CRO
Titular: Raphael Borges Gomes

Conselho Regional de Fisioterapia e 

Conselho Regional de Enfermagem

Rocha

Hospital Nossa Senhora da Piedade- 

Hospital de Trauma Ortopedia-HTO

Associação do Deficiente Auditivo 
de Paraíba do Sul - ADAPS.

Saúde-SESAU

Substituto: José Wanderlei Pinheiro 

Vice-Presidente: Raphael Borges

Art. 2º - Esta portaria nomeia os 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

NOVEMBRO DE 2018

com a Lei n° 2.613 de 20 de Maio de 2008.

48.600,00 ( Quarenta e oito mil e seiscentos 

Secretaria- Tesouro e FUNDEB, nos seguintes  
programas de trabalho: 02.14.12.361.0020.2.037, 
02.14.12.365.0021.2.037, 02.14.12.361.0020.2.083, 
02.14.12.361.0020.2.084, 02.14.12.365.0021.2.085 e 
02.14.12.365.0021.2.086.

publicação, revogando-se às disposições em 

Paraíba do Sul, 18 de novembro de 2019

Educação Infantil: R$ 15.300,00

TOTAL GERAL : R$ 48.600,00

ART 1º - O Prêmio “Prêmio Prof° Manuel Gonçalves 

Sul e destina-se a reconhecer o mérito dos 
educadores e profissionais da Rede Municipal de 
Ensino, pela contribuição dada para a melhoria da 

experiências bem-sucedidas, criativas, inovadoras 

apresentando uma prática eficiente realizada no 

- Diretores, Professores, Pedagogos, 

§ 2º.- Não poderão participar funcionários 

ART. 2º - O Prêmio consiste na seleção e na 

tenham sido bem sucedidas, considerando as 

CAPÍTULO II – DOS PROJETOS ART. 3º - 

1. Reconhecer o trabalho dos DIRETORES , 

profissionais da educação como agentes 

pedagógicas conduzidas por estes profissionais 

ART. 4º- CATEGORIAS DIRETOR, PEDAGOGO E 

• Diretores: Tema livre com enfoque na área 

• Pedagogos: Tema livre com enfoque na 

unidades escolares para a melhoria da qualidade 

• Professores: Tema livre com enfoque na 

ART. 5º PODEM PARTICIPAR DIRETORES, 

Este projeto consiste no detalhamento de ações 
desenvolvidas pelo profissional de educação que 

* Tenha sido realizado no ano letivo de 

* Tenha sido concluído até o dia 30 de 

* Tenha sido exitosa no enfrentamento de 
situações-problemas observadas no contexto 
onde trabalha;
* Tenha como ser evidenciado e tenha 

* Ainda não tenha sido publicado, em 

virtuais, pois serão desclassificados aqueles 

* Não tenha sido inscrito em outras edições 

- Título / Autor / Unidade Escolar

-Tema / Área / Unidade Escolar/ Ano de 

articulação escola- família, relato acompanhado 

ART. 8º - OBJETIVOS

1. Reconhecer o trabalho de 

dos profissionais da educação como 

por estes profissionais que sejam 

ART. 9º- CATEGORIAS MONITOR E 

• MONITOR: apresentação de 

• MEDIADOR: apresentação 

Este relato de melhor prática 
consiste no detalhamento de ações 
desenvolvidas pelo profissional de 

* Tenha sido realizado no ano 

* Tenha sido concluído até o 

* Tenha sido exitosa no 

situações-problemas observadas no 
contexto onde trabalha;
* Tenha como ser evidenciado 
e tenha resultados comprováveis;
* Ainda não tenha sido 

pois serão desclassificados aqueles 

* Não tenha sido inscrito em 

apresentados em no mínimo de 05 

- Título / Autor / Unidade 

- Como é o território onde a 

realização do seu trabalho?
- Há dificuldades para o 
ensino-aprendizagem? O que é 
considerado prioritário modificar a 
curto e médio prazo?

- Deverá ser sistematizado 
sobre como o trabalho foi feito, por 

- Qual o período de realização 
do trabalho?
- Que estratégias foram 

inicial nos estudos? E para 
sustentá-las ao longo do tempo?
- Quais os momentos mais 
significativos?

- Em que medida os 

distantes dos objetivos propostos?
- Quais foram os meios 

aprendizagem?
- Como você avaliou a sua 
prática?
- Você pensou em alguma 
continuidade para o trabalho, ou em 
modificá-lo para a próxima vez?
- Ideias de novas práticas 
surgiram a partir desta experiência?
- Quais os desafios ainda 
estão presentes?

• O B S E R V A Ç Ã O : 
Recomenda-se, no relato de melhor 

ART. 13º O PERÍODO DE PRÉ- 

SERÁ ENTRE OS DIAS 13/05/2019 A 

17/05/2019, IMPRETERIVELMENTE 

§1º As inscrições dos pré-projetos e 
dos relatos de melhor prática serão 

• Ficha de Pre-Inscrição 
devidamente preenchida ( Anexo 1)
• Cronograma das ações ( 

• Ficha de Inscrição 
devidamente preenchida ( Anexo 3);
• Declaração de veracidade 

preenchida e assinada pelo 

• Xerox da Carteira de 

inscrições que preencham todas as 

projetos e relatos que tenham sido, 

Relatos de Melhores Práticas) deste 

§ 5º. Para efetivar a inscrição dos 

b. Ficha de Inscrição 
devidamente preenchida e assinada 

devidamente identificado;

ART. 15º PARA A SELEÇÃO DOS 

• Os melhores Projetos 
“Professor Educação Infantil”.
• Os melhores Projetos 
“Professor de 1º ao 5º Anos do 

• Os melhores Projetos 
“Professor de 6º ao 9º Anos do 

• Os melhores Projetos 
“Diretor de Educação Infantil.”
• Os melhores Projetos 
“Diretor de 1º Seg. do Ensino 

• Os melhores Projetos 
“Diretor de 2º Seg. do Ensino 

• Os melhores Projetos 
“Pedagogo – ações e práticas 

Escolares para a melhoria da 

• Os melhores Relatos de 
Prática “ Mediadores”
• Os melhores Relatos de 
Prática “ Monitores”
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Para a definição dos projetos e relatos de prática premiados, será considerada 

ART. 17º - PROJETOS
Farão parte da ficha de avaliação da comissão julgadora os seguintes itens:

• Introdução
• Apresentação e Organização do Projeto
• Coerência entre a proposta, objetivo e público alvo
• Nível de articulação escola- família.
• Estratégias Motivadoras
• Interdisciplinaridade
• Grau de originalidade e/ou inovação
• Relevância frente ao contexto local
• Potencial de transformação local
• Avaliação
• Referências Bibliográficas
• Conclusão
• Anexos (material de apoio utilizado no desenvolvimento do projeto: 

ART. 18º - RELATOS DE MELHOR PRÁTICA
Farão parte da ficha de avaliação da comissão julgadora os seguintes itens:

• Capa
• Contextualização
• Desenvolvimento
• Avaliação
• Referencial Bibliográfico
• Anexos

ao final do ano letivo de 2019, no município de Paraíba do Sul/RJ onde serão 

§1º - PROJETOS:
O 3º melhor projeto receberá R$1.000,00; o 2º melhor projeto receberá 
R$2.000,00 e o melhor projeto receberá R$3.000,00 em cheque nominal.

§2º - RELATOS DE MELHORES PRÁTICAS:
O 3º melhor relato de prática receberá R$800,00; o 2º melhor relato de prática 
receberá R$1.000,00 e o melhor relato de prática receberá R$1.500,00 em 
cheque nominal.

Os projetos e os relatos de prática inscritos poderão ser desclassificados caso 

CAPÍTULO XI - DISPOSIÇÕES FINAIS

A participação neste concurso implica total conhecimento e aceitação deste 

FICHA DE PRE- INSCRIÇÃO Data:  /  /

*SEGMENTO:(   ) Ed.Infantil (    ) 1º ao 5º    (    ) 6º ao 9º

Declaramos para os devidos fins que as informações constantes nos 

prestadas, firmamos a presente.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL NO. 3.519/2018 DE VINTE 
DE DEZEMBRO DE 2018, COM VISTAS A ABERTURA DE CRÉDITO 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder abertura de crédito 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes 
do Superávit Financeiro verificado(s) na(s) Fonte(s) de Recursos, conforme 
Art. 4o. Inciso III da Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e 

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

Paraíba do Sul, 18 de novembro de 2019

- Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/1996), art. 3º, VIII; 
- Artigo 9º da Lei 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação); 

- Plano Municipal de Educação 

- Lei Municipal 3.187/2015;
- Lei Municipal 3.380/2017.

Art. 1º- Esta Lei dispõe sobre a 

dos Conselhos Escolares, estabelece 

Art. 2º- O Conselho Escolar é um 

mobilizadora e fiscalizadora, sobre a 

trabalho pedagógico e 

§1º - Entende-se por comunidade 

§2º - Considerar-se-ão em efetivo 

I - Licença gala;
II - Férias;
III - Licença nojo;
IV - Júri e outras obrigatórias por lei;
V - Licença-prêmio;
VI - Licença para tratamento de 

VII - Licença à gestante.

§3º - Entende-se por segmento do 
conselho escolar cada uma das 

I - alunos regularmente matriculados 

II - pais e/ou responsáveis legais 

III - profissionais do magistério 

IV - servidores públicos do quadro 

§4º- Os órgãos colegiados, de que 

denominados de "Conselho Escolar" 

§5º - No segmento dos 

filhos matriculados na escola.

Art. 3º- O Conselho Escolar tem 

deliberativa, mobilizadora e fiscal, 

administrativa e financeira, 

§1º - A função consultiva refere-se à 

administrativas e financeiras, no 

O conselho escolar aconselha e 

§2º - A função deliberativa refere-se 

relativas às diretrizes e linhas gerais 

administrativas e financeiras quanto 

escolar. O conselho escolar examina 

§3º - No uso de sua função 
mobilizadora, o conselho escolar 

§4º - A função fiscalizadora 
refere-se ao acompanhamento e 
fiscalização da gestão pedagógica, 
administrativa e financeira da 

I - o Diretor da Unidade de Ensino 

Conselho Escolar, sendo vedada 

II - ao Presidente do Conselho 
Escolar compete acompanhar o 
trabalho da Equipe Gestora e atuar 

III - O Diretor e o Presidente do 
Conselho Escolar ficam sujeitos à 

§5º- O Conselho Escolar poderá ser 

finalidade lucrativa, conforme 
dispuser o Estatuto, observando-se 

§6º- A competência para a 
aprovação do Estatuto do Conselho 

Art. 4º - O Conselho Escolar não 
tem finalidade e/ou vínculo 
político-partidário, religioso, racial, 

Projeto Político-Pedagógico.

Art. 5º - Os membros do Conselho 

tratar de órgão sem fins lucrativos.

Art. 6º - A ação do Conselho Escolar 

I - a educação é um direito 

II - a escola deve garantir o acesso e 

III - a universalização e a gratuidade 

IV - a construção contínua e 

V - a qualidade de ensino e a 
competência político-pedagógica 

VI - o trabalho pedagógico escolar, 

VII - a democratização da gestão 

VIII - a gestão democrática privilegia 

administrativos e financeiros da 
organização do trabalho escolar.

Art. 7º - Os objetivos do Conselho 

I - realizar a gestão escolar, numa 

Político-Pedagógico da escola;
II - constituir-se em instrumento de 

especificidade do trabalho 

III - promover o exercício da 

IV - estabelecer políticas e diretrizes 

trabalho pedagógico na escola a 

histórico-sociais, em consonância 

V - acompanhar e avaliar o trabalho 

Político-Pedagógico da escola;
VI - garantir o cumprimento da 
função social e da especificidade do 
trabalho pedagógico da escola, de 

Art.8º- Atribui ao Conselho Escolar:

I - elaborar e reformular o Estatuto 
do Conselho Escolar de acordo com 

II - propor mecanismos de 

funções atribuídas aos Conselhos 

III - discutir e aprovar o Plano 

administrativas, financeiras e 

IV - fiscalizar o gerenciamento e 

V - avaliar, periódica e 

financeiros, a qualidade dos serviços 

VI - participar da elaboração ou 

do Projeto Político-Pedagógico da 

VII - convocar reuniões ordinárias e 

VIII - coordenar o processo 

IX - analisar e deliberar sobre a 

financeiros da Unidade de Ensino;
X - zelar pelo cumprimento à defesa 

da Criança e do Adolescente - ECA, 

XI - fiscalizar os recursos 
financeiros, incluindo recursos 

XII - fiscalizar a gestão 
administrativo-pedagógica e dos 
recursos financeiros da Unidade de 

XIII - criar mecanismos de 

Político-Pedagógico;
XIV - nomear os membros que 

Conselho e da Equipe Gestora da 

XV - convocar Assembleias Gerais, 

XVI - acompanhar a evolução dos 

fizer necessário, ações pedagógicas 
de qualidade, visando à melhoria do 

XVII - atuar como instância máxima 

Art. 9º - O Conselho Escolar, de 

pelos seguintes conselheiros 

I- diretor;

III- representante dos trabalhadores 

IV - representante dos 
trabalhadores administrativos, apoio 

V- representante dos pais de 

VI - representante do Grêmio 

VIII - representante da Associação 

Parágrafo único - Cabe ao diretor 

no Conselho Escolar, que se 

função social e específica da escola 

Art. 10 - O Conselho Escolar terá 

Art. 11 - Compete ao Presidente do 
Conselho Escolar, comprovada a 

o(s) Conselheiro(s) que 

Art. 12 - O Presidente do Conselho 

Art. 13 - Os representantes do 
Conselho Escolar serão escolhidos 

§1º- No ato de eleição, para cada 

§2º- Excepcionalmente, nos casos 

não haverá eleição de suplente.

Art. 14 - O Conselho Escolar, de 

I - 50% (cinquenta por cento) para a 
categoria profissionais da escola: 

II - 50% (cinquenta por cento) para 

Art. 15 - O número de membros do 
Conselho Escolar será definido, com 

(dois) destes comporão o Conselho 

§1º - Integra o Conselho 

Vice-Presidente, Secretário e 

Conselho Escolar, por eleição direta 
e secreta entre os Conselheiros e/ou 

§2º - Integra o Conselho Fiscal: 02 
(dois) Conselheiros Titulares, sendo 

composição do Conselho Escolar, 

aclamação entre os Conselheiros, 
não podendo ter nenhum grau de 

Art. 16 - O membro do Conselho 

I - destituição pelo plenário do 
Conselho, mediante representação 

Conselheiro, dando direito à ampla 

II - ausência injustificada a 03 (três) 

05 (cinco) reuniões extraordinárias 

III - falta de decoro.

ausências justificadas e previamente 

destituição de membro do Conselho 

qualquer outro Conselheiro, 

Art. 17 - As eleições dos membros 
do Conselho Escolar, titulares e 
suplentes, realizar-se-ão em reunião 
convocada para este fim, para um 

admitindo-se uma única reeleição 

Art.18 - O Edital de convocação para 
as eleições dos conselheiros 

Presidente do Conselho, com 

gestão e fixará o período destinado 

Art.19 - Havendo segmento(s) 
composto(s) por um só profissional 

automaticamente Conselheiro, 

Conselheiro citado neste artigo, este 
será representado pelo profissional 

Art.20 - O Edital de convocação 

representantes do Conselho Escolar 
deverá ser afixado em local visível 
na unidade escolar, no mínimo 05 

Art.21 - A eleição dos 

o Conselho Escolar, deverá ocorrer 

§1º- O eleitor exercerá seu poder de 

§2º- É necessário o quórum mínimo 
de votos de 50% (cinquenta por 

§3º- Os conselheiros serão eleitos 

Art.22 - Têm direito a voto os 
profissionais da educação em 

§1º- No segmento dos professores, o 

§2º - Cada membro do Conselho 

§3º- Os cargos de Conselheiros 
serão preenchidos por profissionais 

§4º- No segmento dos 

filhos matriculados na escola.

Art.23 - No caso de vacância do 

Conselheiros e não havendo mais 

Art.24 - Nenhum dos membros da 

Art.25 - O mandato será cumprido 

Parágrafo único - O Conselheiro 

Conselho até o final do período para 

Art.26 - A posse dos representantes 
eleitos dar-se-á em reunião 

Presidente do Conselho para esse 
fim.

Parágrafo único - O ato de posse 
dos Conselheiros consistirá de:

I- ciência do Estatuto, mediante 

II- ciência do Regimento Escolar;
III- ciência do Projeto 
Político-Pedagógico da escola;
IV- assinatura da Ata e Termo de 

Art.27- Podem exercer o direito de 

I - os alunos regularmente 

II - os pais/responsáveis legais pelos 

III - os profissionais do magistério 

IV - os servidores apoio, 

§1º - Os membros do Conselho 

§2º- Enquanto não for implantado o 
Conselho Escolar, é facultada à 

qual terá por finalidade a 

Conselho e a realização do processo 

escolha dos conselheiros titulares e 

§3º- Os professores e demais 
funcionários que tenham filhos na 

Art.28 - O Conselho Escolar será um 

educacionais e os encaminhamentos 

financeiras, que possam interferir no 

Art.29 - O Conselho Escolar 
encaminhará ações que visem a 

Político-Pedagógico e as políticas 

Art.30 - No desenvolvimento de 
suas ações, o Conselho Escolar deve 

I - burocratizar o desenvolvimento 

II - deliberar sobre aspectos 

Art.31 - O Conselho Escolar deverá 
reunir-se periodicamente a fim de 
propor, renovar, acompanhar e 

Político-Pedagógico da escola.

Parágrafo único - Após a 
convocação e divulgação da pauta 
de reunião do Conselho Escolar, 
cada representante 

de segmento procederá reunião 
específica para que seja ouvida e 
respeitada a opinião de seus pares.

Art.32 - As reuniões do Conselho 
Escolar poderão ser ordinárias e 
extraordinárias.

I - as reuniões ordinárias serão 
mensais ou bimestrais, convocadas 
pelo Presidente do Conselho ou 
Vice-presidente e, no seu 
impedimento, por representante 
designado, dentre os seus 
componentes, com no mínimo 72 
(setenta e duas) horas de 
antecedência, com pauta 
claramente definida no Edital de 
convocação;
II - as reuniões extraordinárias serão 
convocadas, no mínimo, com 48 
(quarenta e oito) horas de 
antecedência, com pauta 
claramente definida e por 
solicitação:

a) do Presidente ou Vice-presidente 
do Conselho;
b) da maioria simples de seus 
membros, através de requerimento 
dirigido ao Presidente do Conselho 
especificando o motivo da 
solicitação.

Art.33 - As reuniões serão 
realizadas, em primeira convocação, 
com quórum mínimo de maioria 
simples (metade mais um) ou em 
segunda convocação, 30 (trinta) 
minutos após, com 1/3 (um terço) 
de seus membros.

§1º - Não havendo quórum 
suficiente, cancela-se a reunião e 
registra-se a ocorrência em Ata 
assinada pelos presentes.

§2º - É permitida a participação de 
pessoas integrantes da comunidade 
escolar nas reuniões do Conselho 
Escolar, com direito a voz e sem 
direito a voto, quando constar da 
pauta assunto de seu interesse.

Art.34 - As reuniões do Conselho 
Escolar serão lavradas em Ata, pelo 
Secretário em livro próprio.

Art.35 - As deliberações do 
Conselho Escolar serão tomadas por 
voto, após esgotadas as 
argumentações de seus membros.

Parágrafo único – O quórum mínimo 
de votação de uma deliberação será 
de 2/3 (dois terços) dos seus 
representantes.

Art.36 - Os Conselheiros eleitos ou 
seus suplentes, em caso de 
substituição, terão direito a voz e 
voto.

§1º- Os alunos terão igualmente 
direito a voz e voto, salvo nos 
assuntos que, por força legal, sejam 
restritivos aos que não estiverem no 
gozo da capacidade civil.

§2º- Não serão permitidos votos por 
procuração.

§3º- O Presidente do Conselho 
Escolar somente exercerá seu poder 
de voto, em casos de desempate.

Art.37 - Para a divulgação das 
deliberações do Conselho Escolar 
que devam ser tornadas públicas, 
serão utilizados Editais, livros-aviso, 
sites ou redes sociais garantindo um 
fluxo de comunicação permanente, 
de modo que as informações 
pertinentes sejam divulgadas em 
tempo hábil.

Art.38 - Os membros titulares e 
suplentes do Conselho Escolar 
devem participar de cursos de 
capacitação/formação continuada, 
promovidos pela Secretaria 
Municipal de Educação e pela 
própria escola e outras instituições 
da área educacional.

Art.39 - As reuniões serão públicas e 
abertas à participação de todos, 
inclusive representantes da 
comunidade externa, com direito à 
voz.

§1º - Compreende-se por 
comunidade interna o conjunto de 
alunos, professores e funcionários 
da Unidade de Ensino e, por 
comunidade externa, pais e 
instituições comunitárias legalmente 
constituídas na área de abrangência 
da escola.

§2º- A reunião poderá perder 

excepcionalmente seu caráter 
público, caso seja deferida por 02 
(dois) terços dos membros do 
Conselho Escolar, solicitação de 
sessão especial para apreciação de 
questões de natureza ética.

Art.40 - O Conselho Escolar deverá 
promover e/ou participar de fóruns 
que possibilitem a comunidade 
adquirir 

conhecimento e consciência de sua 
realidade, de modo que se busque a 
melhoria da educação.

Art.41 - O Conselho Escolar 
funcionará somente com quórum 
mínimo de metade mais 01 (um) dos 
seus membros.

Art.42 - O Estatuto do Conselho 
Escolar deverá ser devidamente 
elaborado e aprovado em 
Assembleia Geral.

Parágrafo único - Compete ao 
Presidente do Conselho Escolar 
solicitar, via ofício, o registro do 
Estatuto na Secretaria Municipal de 
Educação.

                                                            
Capítulo IV
                                            DAS 
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.43 - A duração do mandato será 
de 02 (dois) anos para os 
Conselheiros eleitos.

Art.44 - Todas as Unidades de 
Ensino públicas, que integram o 
Sistema Municipal de Ensino, 
deverão implantar o Conselho 
Escolar, sob pena de 
responsabilidade administrativa de 
sua direção.

Art.45 - O Conselho Municipal de 
Educação, no âmbito de sua 
competência, exercerá o controle de 
legalidade do Estatuto do Conselho 
Escolar, do Projeto 
Político-Pedagógico e do 
Regimento da Unidade de Ensino.

Art.46 - Cada Unidade de Ensino 
destinará ambientes constituídos de 
infraestrutura mínima necessária, 
para o regular funcionamento do 
Conselho Escolar.

Parágrafo único - Compete ao 
Conselho Escolar a confecção de 
mural permanente em local visível 
na Unidade de Ensino para a 
divulgação de suas ações, devendo 
mantê-lo com informações 
atualizadas.

Art.47 - Os casos omissos nesta lei 
serão resolvidos pela Secretaria 
Municipal de Educação juntamente 
como representante municipal do 
Grupo Articulador de 
Fortalecimento dos Conselhos 
Escolares – RJ.

Art.48 – O Município de Paraíba do 
Sul terá um representante no Grupo 
Articulador de Fortalecimento dos 
Conselhos Escolares – RJ (GAFCE - 
RJ).

§1º - O representante do GAFCE – 
RJ em Paraíba do Sul será o 
articulador municipal dos conselhos 
escolares e será responsável por 
fomentar ações que fortaleçam os 
conselhos.

§2º- Só poderá ser nomeado, para 
exercer a representação municipal 
no GAFCE-RJ, servidor lotado na 
Secretaria Municipal de Educação e 
que esteja em efetivo exercício na 
Educação.
 
Art.49 - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação.

Art.50- Revogam-se as disposições 
em contrário.

Paraíba do Sul, 25 de novembro de 
2019
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