


LEIS

LEI MUNICIPAL Nº 3.705, DE 10 DE 
DEZEMBRO DE 2020

DENOMINA SRT – SERVIÇO 
RESIDENCIAL TERAPÊUTICO – 
NORMA LÚCIA CARVALHO 
PEREIRA SÁ PINTO, A SEDE DA 
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, 
LOCALIZADA NO BAIRRO INEMA, 
EM PARAÍBA DO SUL. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
PARAIBA DO SUL, ALESSANDRO 
CRONGE BOUZADA, no uso de 
suas atribuições legais , torna 
público e a CÂMARA MUNICIPAL 
DE VEREADORES aprova e eu 
saciono a seguinte Lei:

ART.: 1º - Fica denominada 
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 
NORMA LÚCIA CARVALHO 
PEREIRA SÁ PINTO, localizada na 
ESTRADA JORGE JUNQUEIRA, 
S/Nº, Bairro Inema, em Paraíba Do 
Sul.

Art.: 2º - Ficará o Poder Executivo 
Municipal determinado a fixar a 
placa com o nome de Unidade e a 
Biografia do Homenageado no local.

Art.: 3º - As despesas decorrentes 
desta Lei correrão por dotação 
orçamentária própria.

Art.: 4º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 10 de Dezembro de 
2020.

ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA

PREFEITO MUNICIPA DE 
PARAÍBA DO SUL-RJ

2017/2020

LEI MUNICIPAL Nº 3.706, DE 10 DE 
DEZEMBRO DE 2020

DENOMINA SALA DA 
COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA 
SANITÁRIA – EDUARDO STELMAN 
GAMBOA, A SALA QUE FICA NA 
SECRETARIA DE SAÚDE, 
LOCALIZADA NO BAIRRO 
PALHAS, EM PARAÍBA DO SUL.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
PARAIBA DO SUL, ALESSANDRO 
CRONGE BOUZADA, no uso de 
suas atribuições legais , torna 
público e a CÂMARA MUNICIPAL 
DE VEREADORES aprova e eu 
saciono a seguinte Lei:

Art.: 1º - Fica denominada SALA DA 
COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA 
SANITÁRIA EDUARDO STELMAN 
GAMBOA, localizada na Avenida 
Prefeito Bento Gonçalves Pereira, nº 
210, Bairro Palhas, em Paraíba do 
Sul-RJ. 

Art.: 2º - Ficará o Poder Executivo 
Municipal determinado a fixar a 
placa com o nome de Unidade e a 
Biografia do Homenageado no local.

Art.: 3º - As despesas decorrentes 
desta Lei correrão por dotação 
orçamentária própria.

Art.: 4º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 10 de Dezembro de 
2020.

ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA

PREFEITO MUNICIPA DE 
PARAÍBA DO SUL-RJ

2017/2020

LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 10 DE 
DEZEMBRO DE 2020

AUTORIZA O EXECUTIVO A 
REAJUSTAR O SALÁRIO BASE 

DOS NÍVEIS 1 PADRÃO SALARIAL 
A, NÍVEL 1 PADRÃO SALARIAL B E 
NÍVEL 2 PADRÃO SALARIAL A, DE 
ACORDO COM O SALÁRIO 
MÍNIMO.
 
            O Prefeito Municipal de 
Paraíba do Sul, Alessandro Cronge 
Bouzada, faz saber que a Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul aprova e 
eu sanciono a seguinte Lei:

 Art. 1º - Fica o Poder 
Executivo autorizado a alterar os 
valores dos níveis 1 padrão salarial A, 
nível 1 padrão salarial B e nível 2 
padrão salarial A, do quadro de 
servidores efetivos do Município de 
Paraíba do Sul, reajustando o salário 
base, face ao aumento do salário 
mínimo nacional, majorando o atual 
salário base de R$1.012,83 para 
R$1.045,00.
 
 Art. 2º - Os recursos 
financeiros de que trata o artigo 1º 
desta Lei, advirão de verbas do 
Tesouro Municipal, já previstos em 
Lei orçamentária, respeitado os 
limites da Lei de responsabilidade 
fiscal; 

 Art. 3º.   Esta Lei entrará em 
vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.
             
Paraíba do Sul, 10 de Dezembro de 
2020.

ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA

PREFEITO MUNICIPAL
PARAÍBA DO SUL

2017/2020

LEI MUNICIPAL Nº 3.710, DE 10 DE 
DEZEMBRO DE 2020

DEVOLVE PRAZO DE 
PAGAMENTO DE TRIBUTOS 
MUNICIPAIS E DEMAIS ATOS A 
SEREM PRATICADOS 
INTERNAMENTE POR 
CONTRIBUINTES E CIDADÃOS 
DURANTE O ESTADO DE 
PANDEMIA DO COVID-19.

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. 1º - Ficam devolvidos os prazos 
de pagamento de tributos 
municipais administrados pela 
Secretaria da Fazenda Municipal 
durante a vigência do período de 
pandemia do COVID-19.

Art. 2º - Ficam devolvidos aos 
interessados os prazos para 
cumprimento de atos exigidos pela 
Administração Pública municipal 
durante a vigência do período de 
pandemia do COVID-19.

 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

fiscalizador, permanente, 

(CAE) fica vinculado à Secretaria 

pelo Poder Executivo;

específica para tal fim, registrada 

emancipados;

assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,

assembléia específica para tal fim, 

deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 

especificamente para esse fim e 

§ 4º Fica vedada à indicação do 

fim, com o mandato coincidente 

reeleitos uma única vez;

mandato;

nos incisos I à IV, do artigo 4º.

do conselheiro;

segmento representado;

durante o ano sem justificativa;

para discutir esta pauta específica.

artigo 6º incisos I à IV, o segmento 

modificações da Lei Municipal / 

órgão;

forma regimental;

das reuniões;

encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 

Secretário do Conselho;

informações de interesse do órgão;

demais membros do Conselho;

membros do Conselho;

discussão e votação;

votações;

tomadas nas reuniões;

mesmas se manifestarem;

dos trabalhos do Conselho;

solução de casos análogos;

do Conselho;

cidade;

federal, estadual e local;

obediência às normas regimentais; 

Conselho;

controlar a correspondência;

reuniões, junto ao Presidente;

no âmbito do Conselho;

documentação;

colocadas à margem da pauta, as 

proceder a sua leitura;

Conselho;

regimento;

apresentadas;

comunicações;

convocações;
XII – obedecer às normas 

deliberações do Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;

requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;

que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;

de competência;

todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 

Escolar;

boas práticas higiênicas e sanitárias;

execução do programa;
XIII - obedecer às normas 

Artigo 11 – Caberá às Comissões 

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;

alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 

oferecidos;

não da execução do Programa;

escolas;
V - comunicar à Entidade 

tomadas as devidas providências;

os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;

físico-financeira do Programa, 

aceitabilidade, notas fiscais de 

(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 

nutricional dos alunos;

rede pública de educação básica;

à alimentação escolar, com vistas à 

forma igualitária;

regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;

preferência alimentar local saudável;

Federal; e,

execução do Programa;

necessitam de atenção específica;

e nutricional;

governo;

diversificados, produzidos em 
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início do exercício financeiro e 

conselhos afins, e deverão observar 

assunto referente à alimentação 

Tribunais de Contas, à 

irregularidade identificada na 

de seus membros;

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 

conselheiros titulares;

local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

necessários à indicação e posse de

Artigo 17 – A justificativa de 

imediatamente subsequente à 

sua ausência à reunião a qual não 

valendo como justificativa prévia.

de justificativa.

Presidente e submetidos à 

fundado e justificado impedimento.

Suplentes às reuniões do Conselho, 

fiscalizador, permanente, 

infraestrutura necessária à plena 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

Alimentação Escolar (CAE);

humanos necessários às atividades 

efetividade;

dos canais oficiais de comunicação 

referentes à execução do PNAE em 

cardápios, notas fiscais de compras 

Financeira;

do PNAE;

corrente específica em que os 

aplicações financeiras realizadas; e,

(CAE) poderá solicitar à Entidade 

da análise em ata;

Regimento serão submetidos à 

Profissionais da Educação  do 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

Profissionais da Educação  do 

Profissionais da Educação – 

09 de agosto de 2011, vinculado à 

tem como finalidades o 

aplicação dos recursos financeiros 

Profissionais da Educação, instituído 

recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

conta do FUNDEB;

censo escolar, no que se refere às 

estabelecidos;

recursos;

verificação de demonstrativos 

recursos repassados e recebidos à 

referentes às despesas realizadas;

hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 

profissionais, cujo pagamento é 

legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 

ensino;

vice-presidência do colegiado;

à execução plena das competências 

da legislação vigente;

transferidos à conta do Programa 

Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 

conclusivo, e notificar o órgão 

utilização dos recursos;

Regimento Interno;

municipal;

Poder Executivo Municipal; e

legislação específica 

educacional equivalente;

pública;

públicas;

das escolas básicas públicas;

pública;

pública;

Conselho Municipal de Educação;

como pré- requisito à participação 

consanguíneos ou afins até terceiro 

e de Secretários Municipais;

prestem serviços relacionados à 

afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;

emancipados; e,

Executivo Municipal; ou

definitivo decorrente de:

particulares;

definitivo descrita no art. 4º, o 

afastamento definitivo descrito no 

periodicamente ao final de cada 

condições materiais adequadas à 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

sua competência;

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;

legislação vigente;

extraordinárias;

necessárias à consecução das suas 
finalidades;

membros do Conselho;

ordem;

Conselho;

colegiado;

juízo ou fora dele;

reunião;
IX. exercer o voto de desempate;

regulamento;

da Presidência;

lavrando as respectivas atas;

Conselho;

que lhe confere o cargo;

Conselho;

controlar correspondência;

plenárias;

digitação e impressão;

arquivo, estatística e documentação;

e a do expediente;

Conselho;

membros do Conselho às reuniões;

apresentadas;

convites e as comunicações;

informações, quando solicitado;

Presidência;

e documentação do mesmo;

aplicável à matéria;

demais membros do Conselho;

Titulares do Conselho;

vantagens inerentes à função.

relevante interesse social;

pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;

atuam;

injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,

injustificado da condição de 

atribuição de falta injustificada nas 

Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;

para as quais for designadas;

regimentais;

do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 

relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

reuniões do Conselho;

do Conselho;

Conselho;

estatísticos e financeiros que 

FUNDEB;

Art. 15 – Caberá às Comissões 

presentes e os que justificadamente 

ficará dispensada a verificação de 

competirá à lavratura das atas.

que justificou a convocação.

um dos membros a comparecer às 

fim de prestar esclarecimento sobre 

deverá identificar-se junto à 

obedecerão à seguinte ordem:

da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;

cada segmento;

recebidas e expedidas;

Fundo;

competente ou servidor;

esclarecimentos acerca do fluxo de 

superior a 30 (trinta) dias;

com recursos do Fundo;

profissionais da educação, as 

estejam vinculados;

filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;

suas funções;

verificar:

do Fundo;

transporte escolar;

serão objeto de solicitação junto à 

para fins de custeio.

esse fim, e por deliberação de 2/3 

necessário, definirá os relatórios e os 

financeiros que deseja receber do 

encaminhar representação à 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

mobilizadora, fiscalizadora, 

prioridade à Educação Infantil em 

Art.3º- As finalidades do Conselho 

justos; 

Educação de Jovens e Adultos; 

avaliação da Educação Municipal; 

e social da Educação Municipal; 

no âmbito da Educação; 

Municipal;

Educação de Paraíba do Sul - RJ;

medidas para aperfeiçoá-lo;

política educacional nacional; 

Janeiro;

do Sul - RJ;

públicas e privadas filantrópicas, 

como seu cancelamento; 

suas modalidades; 

legislação vigente;

Conselho Municipal de Educação; 

Municipal de Educação; 

educacionais;

assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;

Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 

Plano Municipal de Educação;

orçamentária; 

composição do primeiro; 

Direitos, visando à sintonia na 

no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

desenvolvimento do ensino; 

formação básica comum; 

Secretaria Municipal da Educação;

Educação Infantil;

Fundamental;

Anos Finais do Ensino Fundamental;

Educação de Jovens e Adultos;

e Ensino da Rede Pública Municipal; 

Supervisão;

Escolas Privadas;

Conselho Tutelar;

servidor público municipal; 

Superior;

Estadual de Educação;

ou definitiva com iguais direitos e 

definitivo quando ocorrer vacância 

antes de findar o 

consanguíneos ou afins, até terceiro 

dos secretários; 

Municipal; 

curso do mandato, fica vedada: 

atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 

do conselho; 

injustificado da condição de 

nos últimos 08 (oito) anos; só 

justificativa, a mais de quatro (04) 

Municipal;

Municipal;

condições logísticas adequadas à 

cadastrais relativos à criação e 

Interno bem como suas alterações; 

do Sul- RJ por votação direta; 

Conselho; 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 

dia de ausência; 

sessões do Conselho; 

sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;

pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 

trabalho do ano vindouro; 

Municipal;

Municipal;

plenária ordinária ou extraordinária; 

conselheiros; 

determinadas pelo Plenário; 

à Presidência no decorrer da sessão 

Regimento; 

dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 

vigência do mandato; 

Conselho;

plenária; 

esclarecimentos; 

funcionamento do Conselho; 

com as finalidades do Conselho; 

realização de suas finalidades e 
competências; 

votação; 
XI. Resolver questões de ordem;

regimento; 

defesa e direito do contraditório; 

à Vice-Presidência e Secretaria; 

regimento; 

defesa e direito do contraditório;

aplicação de recursos do Conselho; 

financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 

atribuições definidas no artigo 19; 

referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 

desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 

providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 

todos os atos inerentes ao pleno;

Paraíba do Sul - RJ; 

no Regimento; 

Poder Executivo Municipal; 

demais órgãos; 

como as decisões da Plenária; 

respectivas convocações; 

acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

atividades do Conselho; 

sessões plenárias; 

melhor desempenho do Conselho; 

Conselho; 

digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 

jurídica e educacional; 

do Conselho;

término;

pelo Presidente; 

Presidente; e este, pelo(a) 

Art.27- A hora regimental, verificada 

§1º- Caso não haja número suficiente 

procederá à anotação dos nomes 

verificar o caráter de urgência e 

destinadas à eleição e posse do 

comunicação;

I. Leitura da ata da sessão anterior; 

proposições; 

discussão; 

explicações; 

autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 

parentes consanguíneos ou afins; 

qualquer justificativa. 

Conselheiro que a solicitar, ficando 

ser prorrogada por uma vez; sendo 

presentes; sendo respeitado o 

Conselheiros favoráveis à matéria 

cartões de identificação. 

poderá ser feita verificação nominal. 

à urna, à vista do Plenário, e os votos 

presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 

posicionamento definido. 

com vista à expansão e melhoria do 

prestado à população. 

conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 

Sul; 

esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;

desde que observadas às 

reuniões com direito à voz, não 

deliberações emanadas do CME;

comparecimento às sessões 

CME; 

para a qual for designado; 

administrativo do CME;

e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 

compõe; 

Conselho; 

perante o CME; 

realizá-los; 

atividades estranhas às funções ou 

qualquer proveito; 

quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 

Presidência; 

definitiva do cargo, nos casos de: 

mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 

por mais de um ano; 

mandato e a dignidade das funções; 

poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

justificativa, a mais de quatro (04) 

será comunicada expressamente à 

ausente às reuniões terá sua 

Art.57- Verificada a vacância da 

respectivo substituto a fim de 

será submetido às penalidades 

para este fim. 

com finalidade única de aprovar a 

narrado não configurar evidente 

em que poderá, justificadamente, 

indispensáveis à identificação e 

identificação da denúncia. 

preencham a finalidade essencial. 

tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 

sendo imputada a infringência; 

tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 

o mesmo procedimento, findo o 

relação à pessoa do indiciado: 

afinidade até o terceiro grau civil; ou 

trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 

Art.67- As notificações serão feitas 

publicado no jornal oficial do 

notificação, prorrogando-se até o 

acusado, às expensas deste. 

incumbe a quem as fizer. 

comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 

justificado, não atendam à 
notificação.

em data previamente fixada, no 

processual preliminar, a notificação 

para comparecer à audiência inicial. 

presente à audiência inicial, 

injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 

confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 

ainda ser arredada a confissão ficta 

remeterá à Presidência do CME, 

arguição feita contra o conselheiro; 

I - Advertência;
II - Suspensão;

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 



Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

financeiros de que trata o artigo 1º 

fiscal; 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 10 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

PARAÍBA DO SUL
2017/2020

LEI MUNICIPAL Nº 3.709, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

DISPÕE SOBRE A AMPLIAÇÃO DE VAGAS DO QUADRO GERAL DE 
SERVIDORES EFETIVOS 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° – Altera o anexo II da Lei 3.622 de 24 de outubro de 2019 em 
face das necessidades surgidas após a realização do último Concurso 
Público, consolidando estes anexos com os acréscimos trazidos pelo o 
anexo I – Novas Vagas, apresentado nesse projeto de lei.  
 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 
consolidados pelos quantitativos de vagas constantes no anexo II ora 
apresentado, correspondendo ao total de vagas vigente. 
 Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as demais disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 10 de Dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPA DE 

PARAÍBA DO SUL-RJ
2017/2020

previstas na Lei Orgânica Municipal;

fiscalizador, permanente, 

(CAE) fica vinculado à Secretaria 

pelo Poder Executivo;

específica para tal fim, registrada 

emancipados;

assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,

assembléia específica para tal fim, 

deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 

especificamente para esse fim e 

§ 4º Fica vedada à indicação do 

fim, com o mandato coincidente 

reeleitos uma única vez;

mandato;

nos incisos I à IV, do artigo 4º.

do conselheiro;

segmento representado;

durante o ano sem justificativa;

para discutir esta pauta específica.

artigo 6º incisos I à IV, o segmento 

modificações da Lei Municipal / 

órgão;

forma regimental;

das reuniões;

encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 

Secretário do Conselho;

informações de interesse do órgão;

demais membros do Conselho;

membros do Conselho;

discussão e votação;

votações;

tomadas nas reuniões;

mesmas se manifestarem;

dos trabalhos do Conselho;

solução de casos análogos;

do Conselho;

cidade;

federal, estadual e local;

obediência às normas regimentais; 

Conselho;

controlar a correspondência;

reuniões, junto ao Presidente;

no âmbito do Conselho;

documentação;

colocadas à margem da pauta, as 

proceder a sua leitura;

Conselho;

regimento;

apresentadas;

comunicações;

convocações;
XII – obedecer às normas 

deliberações do Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;

requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;

que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;

de competência;

todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 

Escolar;

boas práticas higiênicas e sanitárias;

execução do programa;
XIII - obedecer às normas 

Artigo 11 – Caberá às Comissões 

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;

alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 

oferecidos;

não da execução do Programa;

escolas;
V - comunicar à Entidade 

tomadas as devidas providências;

os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;

físico-financeira do Programa, 

aceitabilidade, notas fiscais de 

(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 

nutricional dos alunos;

rede pública de educação básica;

à alimentação escolar, com vistas à 

forma igualitária;

regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;

preferência alimentar local saudável;

Federal; e,

execução do Programa;

necessitam de atenção específica;

e nutricional;

governo;

diversificados, produzidos em 
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início do exercício financeiro e 

conselhos afins, e deverão observar 

assunto referente à alimentação 

Tribunais de Contas, à 

irregularidade identificada na 

de seus membros;

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 

conselheiros titulares;

local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

necessários à indicação e posse de

Artigo 17 – A justificativa de 

imediatamente subsequente à 

sua ausência à reunião a qual não 

valendo como justificativa prévia.

de justificativa.

Presidente e submetidos à 

fundado e justificado impedimento.

Suplentes às reuniões do Conselho, 

fiscalizador, permanente, 

infraestrutura necessária à plena 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

Alimentação Escolar (CAE);

humanos necessários às atividades 

efetividade;

dos canais oficiais de comunicação 

referentes à execução do PNAE em 

cardápios, notas fiscais de compras 

Financeira;

do PNAE;

corrente específica em que os 

aplicações financeiras realizadas; e,

(CAE) poderá solicitar à Entidade 

da análise em ata;

Regimento serão submetidos à 

Profissionais da Educação  do 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

Profissionais da Educação  do 

Profissionais da Educação – 

09 de agosto de 2011, vinculado à 

tem como finalidades o 

aplicação dos recursos financeiros 

Profissionais da Educação, instituído 

recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

conta do FUNDEB;

censo escolar, no que se refere às 

estabelecidos;

recursos;

verificação de demonstrativos 

recursos repassados e recebidos à 

referentes às despesas realizadas;

hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 

profissionais, cujo pagamento é 

legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 

ensino;

vice-presidência do colegiado;

à execução plena das competências 

da legislação vigente;

transferidos à conta do Programa 

Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 

conclusivo, e notificar o órgão 

utilização dos recursos;

Regimento Interno;

municipal;

Poder Executivo Municipal; e

legislação específica 

educacional equivalente;

pública;

públicas;

das escolas básicas públicas;

pública;

pública;

Conselho Municipal de Educação;

como pré- requisito à participação 

consanguíneos ou afins até terceiro 

e de Secretários Municipais;

prestem serviços relacionados à 

afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;

emancipados; e,

Executivo Municipal; ou

definitivo decorrente de:

particulares;

definitivo descrita no art. 4º, o 

afastamento definitivo descrito no 

periodicamente ao final de cada 

condições materiais adequadas à 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

sua competência;

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;

legislação vigente;

extraordinárias;

necessárias à consecução das suas 
finalidades;

membros do Conselho;

ordem;

Conselho;

colegiado;

juízo ou fora dele;

reunião;
IX. exercer o voto de desempate;

regulamento;

da Presidência;

lavrando as respectivas atas;

Conselho;

que lhe confere o cargo;

Conselho;

controlar correspondência;

plenárias;

digitação e impressão;

arquivo, estatística e documentação;

e a do expediente;

Conselho;

membros do Conselho às reuniões;

apresentadas;

convites e as comunicações;

informações, quando solicitado;

Presidência;

e documentação do mesmo;

aplicável à matéria;

demais membros do Conselho;

Titulares do Conselho;

vantagens inerentes à função.

relevante interesse social;

pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;

atuam;

injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,

injustificado da condição de 

atribuição de falta injustificada nas 

Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;

para as quais for designadas;

regimentais;

do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 

relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

reuniões do Conselho;

do Conselho;

Conselho;

estatísticos e financeiros que 

FUNDEB;

Art. 15 – Caberá às Comissões 

presentes e os que justificadamente 

ficará dispensada a verificação de 

competirá à lavratura das atas.

que justificou a convocação.

um dos membros a comparecer às 

fim de prestar esclarecimento sobre 

deverá identificar-se junto à 

obedecerão à seguinte ordem:

da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;

cada segmento;

recebidas e expedidas;

Fundo;

competente ou servidor;

esclarecimentos acerca do fluxo de 

superior a 30 (trinta) dias;

com recursos do Fundo;

profissionais da educação, as 

estejam vinculados;

filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;

suas funções;

verificar:

do Fundo;

transporte escolar;

serão objeto de solicitação junto à 

para fins de custeio.

esse fim, e por deliberação de 2/3 

necessário, definirá os relatórios e os 

financeiros que deseja receber do 

encaminhar representação à 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

mobilizadora, fiscalizadora, 

prioridade à Educação Infantil em 

Art.3º- As finalidades do Conselho 

justos; 

Educação de Jovens e Adultos; 

avaliação da Educação Municipal; 

e social da Educação Municipal; 

no âmbito da Educação; 

Municipal;

Educação de Paraíba do Sul - RJ;

medidas para aperfeiçoá-lo;

política educacional nacional; 

Janeiro;

do Sul - RJ;

públicas e privadas filantrópicas, 

como seu cancelamento; 

suas modalidades; 

legislação vigente;

Conselho Municipal de Educação; 

Municipal de Educação; 

educacionais;

assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;

Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 

Plano Municipal de Educação;

orçamentária; 

composição do primeiro; 

Direitos, visando à sintonia na 

no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

desenvolvimento do ensino; 

formação básica comum; 

Secretaria Municipal da Educação;

Educação Infantil;

Fundamental;

Anos Finais do Ensino Fundamental;

Educação de Jovens e Adultos;

e Ensino da Rede Pública Municipal; 

Supervisão;

Escolas Privadas;

Conselho Tutelar;

servidor público municipal; 

Superior;

Estadual de Educação;

ou definitiva com iguais direitos e 

definitivo quando ocorrer vacância 

ANEXO I 

NOVAS VAGAS 

CARGO 
VAGAS 

AMPLIADAS 

 
ASSISTENTE SOCIAL 
CIRURGIÃO DENTISTA CLÍNICO 
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 
01 
02 
14 
05 

 
 
 

ANEXO II 

QUANTITATIVO DE VAGAS APÓS AMPLIAÇÃO 

NIVEL AUXILIAR E TÉCNICO 

CARGO NÍVEL 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
VAGAS 

AGENTE ADMINISTRATIVO 6 40 53 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 6 40 104 
AGENTE DE ENDEMIAS 7 40 40 
AGENTE DE TRÂNSITO 4 40 06 
AGENTE ESPORTIVO 3 40 02 
ALMOXARIFE 5 40 01 
ARMADOR 4 40 01 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8 40 10 
ATENDENTE 5 40 02 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7 40 31 
AUX. DE APOIO ADMINISTRATIVO 2 40 119 
AUX. DE APOIO OPERACIONAL 2 40 10 
AUX. DE CONTABILIDADE 7 40 8 
AUX. DE FAZENDA 7 40 8 
AUX. DE FISCAL DE COLETIVOS 7 40 5 
AUX. DE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 7 40 2 
AUX. DE FISCAL DE TRIBUTOS 7 40 5 
AUX. DE PROMOÇÃO SOCIAL 5 40 2 
AUX. DE TOPÓGRAFO 5 40 2 
AUX. ENFERMAGEM 5 40 27 
AUX. HIGIENE ORAL 4 40 4 
AUX. LABORATÓRIO 5 40 5 
AUX. PROGRAMAS E EVENTOS 4 40 2 
AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA 1 40 20 
AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1 40 96 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 40 195 
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 1 40 22 
AUXILIAR TÉCNICO 6 40 02 
BORRACHEIRO 1 40 01 
CALCETEIRO 2 40 06 
CARPINTEIRO 3 40 02 
 CONTÍNUO 2 40 01 
COVEIRO 1 40 04 
DESENHISTA 3 40 01 
DIGITADOR 2 40 04 
ELETRICISTA 4 40 03 
ENC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 8 40 06 
ENC. DE SERV. DE SANEAM. E LIMP. PÚBLICA 8 40 06 
ENCANADOR 3 40 04 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 3 40 74 
GUARDA SANITÁRIO 5 40 13 
INSTRUTOR 4 40 03 
INVENTARIANTE 8 40 01 
JARDINEIRO 1 40 10 
MARCENEIRO 3 40 06 
MECANICO 4 40 03 
MERENDEIRA 2 30 117 
MESTRE DE OBRAS 8 40 01 
MONITOR 4 30 180 
MOTORISTA 3 40 84 
OPERADOR DE MÁQUINAS 4 40 12 
PEDREIRO 3 40 21 
PINTOR 2 40 02 
PINTOR DE VEÍCULOS 2 40 01 
PROGRAMADOR 8 40 02 
PROTOCOLISTA 5 40 02 
RECEPCIONISTA 5 40 02 
SERVENTE DE ESCOLA 1 40 58 
TEC. AGRÍCOLA 6 40 01 
TEC. DE ENFERMAGEM 5 40 48 
TEC. DE LABORATÓRIO 6 40 07 
TEC. DE PROTESE DENTARIA 5 40 04 
TEC. EM CONTABILIDADE 8 40 01 
TEC. EM MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS 6 40 01 
TEC. EM RADIOLOGIA 5 40 04 
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 4 40 01 
TELEFONISTA 2 40 06 
TOPÓGRAFO 8 40 01 
ZELADOR 2 40 07 

NÍVEL SUPERIOR 

CARGO NÍVEL 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
VAGAS 

ADVOGADO NSII 20 HORAS 02 
ARQUITETO NSII 20 HORAS 03 
ASSISTENTE SOCIAL NSII 20 HORAS 21 
BIÓLOGO NSII 20 HORAS 05 
BIOQUÍMICO NSII 20 HORAS 08 
CIRURGIÃO DENTISTA CLÍNICO NSIII 40 HORAS 26 
CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA NSII 20 HORAS 02 
EDUCADOR FÍSICO NSIII 40 HORAS 05 
ENFERMEIRO NSII 20 HORAS 08 
ENFERMEIRO II NSIII 40 HORAS 33 
ENGENHEIRO NSII 20 HORAS 04 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO NSII 20 HORAS 02 
 FARMACÊUTICO NSII 20 HORAS 09 
FISCAL DE COLETIVOS NSI 20 HORAS 02 
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS NSI 20 HORAS 13 
FISCAL DE TRIBUTOS NSI 20 HORAS 10 
FISCAL SANITÁRIO NSI 20 HORAS 09 
FISIOTERAPEUTA NSII 20 HORAS 24 
FONOAUDIÓLOGO NSII 20 HORAS 14 
MÉDICO NSII 20 HORAS 51 
MÉDICO ANGIOLOGISTA NSIV 20 HORAS 02 
MÉDICO CARDIOLOGISTA NSIV 20 HORAS 02 
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL NSIV 20 HORAS 02 
MÉDICO GENERALISTA PSF NSIV 20 HORAS 21 
MÉDICO GERIATRA NSIV 20 HORAS 01 
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA NSIV 20 HORAS 03 
MÉDICO INFECTOLOGISTA NSIV 20 HORAS 01 
MÉDICO NEFROLOGISTA NSIV 20 HORAS 01 
MÉDICO NEUROLOGISTA NSIV 20 HORAS 01 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA NSIV 20 HORAS 02 
MÉDICO ORTOPEDISTA NSIV 20 HORAS 03 
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA NSIV 20 HORAS 02 
MÉDICO PEDIATRA NSIV 20 HORAS 03 
MÉDICO PNEUMOLOGISTA NSIV 20 HORAS 01 
MÉDICO PSIQUIATRA NSIV 20 HORAS 04 
MÉDICO RADIOLOGISTA NSIV 20 HORAS 01 
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA NSIV 20 HORAS 01 
MÉDICO UROLOGISTA NSIV 20 HORAS 02 
MÉDICO VETERINÁRIO NSII 20 HORAS 05 
NUTRICIONISTA NSII 20 HORAS 08 
ODONTÓLOGO NSII 20 HORAS 18 
PEDAGOGO PADRÃO A 20 HORAS 37 
PROFESSOR I PADRÃO A 25 HORAS 384 
PROFESSOR II PADRÃO A 20 HORAS 118 
PSICÓLOGO NSII 20 HORAS 22 
TERAPEUTA OCUPACIONAL NSII 20 HORAS 04 

 

antes de findar o 

consanguíneos ou afins, até terceiro 

dos secretários; 

Municipal; 

curso do mandato, fica vedada: 

atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 

do conselho; 

injustificado da condição de 

nos últimos 08 (oito) anos; só 

justificativa, a mais de quatro (04) 

Municipal;

Municipal;

condições logísticas adequadas à 

cadastrais relativos à criação e 

Interno bem como suas alterações; 

do Sul- RJ por votação direta; 

Conselho; 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 

dia de ausência; 

sessões do Conselho; 

sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;

pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 

trabalho do ano vindouro; 

Municipal;

Municipal;

plenária ordinária ou extraordinária; 

conselheiros; 

determinadas pelo Plenário; 

à Presidência no decorrer da sessão 

Regimento; 

dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 

vigência do mandato; 

Conselho;

plenária; 

esclarecimentos; 

funcionamento do Conselho; 

com as finalidades do Conselho; 

realização de suas finalidades e 
competências; 

votação; 
XI. Resolver questões de ordem;

regimento; 

defesa e direito do contraditório; 

à Vice-Presidência e Secretaria; 

regimento; 

defesa e direito do contraditório;

aplicação de recursos do Conselho; 

financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 

atribuições definidas no artigo 19; 

referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 

desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 

providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 

todos os atos inerentes ao pleno;

Paraíba do Sul - RJ; 

no Regimento; 

Poder Executivo Municipal; 

demais órgãos; 

como as decisões da Plenária; 

respectivas convocações; 

acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

atividades do Conselho; 

sessões plenárias; 

melhor desempenho do Conselho; 

Conselho; 

digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 

jurídica e educacional; 

do Conselho;

término;

pelo Presidente; 

Presidente; e este, pelo(a) 

Art.27- A hora regimental, verificada 

§1º- Caso não haja número suficiente 

procederá à anotação dos nomes 

verificar o caráter de urgência e 

destinadas à eleição e posse do 

comunicação;

I. Leitura da ata da sessão anterior; 

proposições; 

discussão; 

explicações; 

autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 

parentes consanguíneos ou afins; 

qualquer justificativa. 

Conselheiro que a solicitar, ficando 

ser prorrogada por uma vez; sendo 

presentes; sendo respeitado o 

Conselheiros favoráveis à matéria 

cartões de identificação. 

poderá ser feita verificação nominal. 

à urna, à vista do Plenário, e os votos 

presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 

posicionamento definido. 

com vista à expansão e melhoria do 

prestado à população. 

conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 

Sul; 

esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;

desde que observadas às 

reuniões com direito à voz, não 

deliberações emanadas do CME;

comparecimento às sessões 

CME; 

para a qual for designado; 

administrativo do CME;

e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 

compõe; 

Conselho; 

perante o CME; 

realizá-los; 

atividades estranhas às funções ou 

qualquer proveito; 

quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 

Presidência; 

definitiva do cargo, nos casos de: 

mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 

por mais de um ano; 

mandato e a dignidade das funções; 

poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

justificativa, a mais de quatro (04) 

será comunicada expressamente à 

ausente às reuniões terá sua 

Art.57- Verificada a vacância da 

respectivo substituto a fim de 

será submetido às penalidades 

para este fim. 

com finalidade única de aprovar a 

narrado não configurar evidente 

em que poderá, justificadamente, 

indispensáveis à identificação e 

identificação da denúncia. 

preencham a finalidade essencial. 

tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 

sendo imputada a infringência; 

tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 

o mesmo procedimento, findo o 

relação à pessoa do indiciado: 

afinidade até o terceiro grau civil; ou 

trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 

Art.67- As notificações serão feitas 

publicado no jornal oficial do 

notificação, prorrogando-se até o 

acusado, às expensas deste. 

incumbe a quem as fizer. 

comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 

justificado, não atendam à 
notificação.

em data previamente fixada, no 

processual preliminar, a notificação 

para comparecer à audiência inicial. 

presente à audiência inicial, 

injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 

confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 

ainda ser arredada a confissão ficta 

remeterá à Presidência do CME, 

arguição feita contra o conselheiro; 

I - Advertência;
II - Suspensão;

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 



Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

financeiros de que trata o artigo 1º 

fiscal; 

 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

fiscalizador, permanente, 

(CAE) fica vinculado à Secretaria 

pelo Poder Executivo;

específica para tal fim, registrada 

emancipados;

assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,

assembléia específica para tal fim, 

deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 

especificamente para esse fim e 

§ 4º Fica vedada à indicação do 

fim, com o mandato coincidente 

reeleitos uma única vez;

mandato;

nos incisos I à IV, do artigo 4º.

do conselheiro;

segmento representado;

durante o ano sem justificativa;

para discutir esta pauta específica.

artigo 6º incisos I à IV, o segmento 

modificações da Lei Municipal / 

órgão;

forma regimental;

das reuniões;

encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 

Secretário do Conselho;

informações de interesse do órgão;

demais membros do Conselho;

membros do Conselho;

discussão e votação;

votações;

tomadas nas reuniões;

mesmas se manifestarem;

dos trabalhos do Conselho;

solução de casos análogos;

do Conselho;

cidade;

federal, estadual e local;

obediência às normas regimentais; 

Conselho;

controlar a correspondência;

reuniões, junto ao Presidente;

no âmbito do Conselho;

documentação;

colocadas à margem da pauta, as 

proceder a sua leitura;

Conselho;

regimento;

apresentadas;

comunicações;

convocações;
XII – obedecer às normas 

deliberações do Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;

requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;

que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;

de competência;

todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 

Escolar;

boas práticas higiênicas e sanitárias;

execução do programa;
XIII - obedecer às normas 

Artigo 11 – Caberá às Comissões 

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;

alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 

oferecidos;

não da execução do Programa;

escolas;
V - comunicar à Entidade 

tomadas as devidas providências;

os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;

físico-financeira do Programa, 

aceitabilidade, notas fiscais de 

(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 

nutricional dos alunos;

rede pública de educação básica;

à alimentação escolar, com vistas à 

forma igualitária;

regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;

preferência alimentar local saudável;

Federal; e,

execução do Programa;

necessitam de atenção específica;

e nutricional;

governo;

diversificados, produzidos em 
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início do exercício financeiro e 

conselhos afins, e deverão observar 

assunto referente à alimentação 

Tribunais de Contas, à 

irregularidade identificada na 

de seus membros;

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 

conselheiros titulares;

local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

necessários à indicação e posse de

Artigo 17 – A justificativa de 

imediatamente subsequente à 

sua ausência à reunião a qual não 

valendo como justificativa prévia.

de justificativa.

Presidente e submetidos à 

fundado e justificado impedimento.

Suplentes às reuniões do Conselho, 

fiscalizador, permanente, 

infraestrutura necessária à plena 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

Alimentação Escolar (CAE);

humanos necessários às atividades 

efetividade;

dos canais oficiais de comunicação 

referentes à execução do PNAE em 

cardápios, notas fiscais de compras 

Financeira;

do PNAE;

corrente específica em que os 

aplicações financeiras realizadas; e,

(CAE) poderá solicitar à Entidade 

da análise em ata;

Regimento serão submetidos à 

Profissionais da Educação  do 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

Profissionais da Educação  do 

Profissionais da Educação – 

09 de agosto de 2011, vinculado à 

tem como finalidades o 

aplicação dos recursos financeiros 

Profissionais da Educação, instituído 

recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

conta do FUNDEB;

censo escolar, no que se refere às 

estabelecidos;

recursos;

verificação de demonstrativos 

recursos repassados e recebidos à 

referentes às despesas realizadas;

hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 

profissionais, cujo pagamento é 

legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 

ensino;

vice-presidência do colegiado;

à execução plena das competências 

da legislação vigente;

transferidos à conta do Programa 

Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 

conclusivo, e notificar o órgão 

utilização dos recursos;

Regimento Interno;

municipal;

Poder Executivo Municipal; e

legislação específica 

educacional equivalente;

pública;

públicas;

das escolas básicas públicas;

pública;

pública;

Conselho Municipal de Educação;

como pré- requisito à participação 

consanguíneos ou afins até terceiro 

e de Secretários Municipais;

prestem serviços relacionados à 

afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;

emancipados; e,

Executivo Municipal; ou

definitivo decorrente de:

particulares;

definitivo descrita no art. 4º, o 

afastamento definitivo descrito no 

periodicamente ao final de cada 

condições materiais adequadas à 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

sua competência;

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;

legislação vigente;

extraordinárias;

necessárias à consecução das suas 
finalidades;

membros do Conselho;

ordem;

Conselho;

colegiado;

juízo ou fora dele;

reunião;
IX. exercer o voto de desempate;

regulamento;

da Presidência;

lavrando as respectivas atas;

Conselho;

que lhe confere o cargo;

Conselho;

controlar correspondência;

plenárias;

digitação e impressão;

arquivo, estatística e documentação;

e a do expediente;

Conselho;

membros do Conselho às reuniões;

apresentadas;

convites e as comunicações;

informações, quando solicitado;

Presidência;

e documentação do mesmo;

aplicável à matéria;

demais membros do Conselho;

Titulares do Conselho;

vantagens inerentes à função.

relevante interesse social;

pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;

atuam;

injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,

injustificado da condição de 

atribuição de falta injustificada nas 

Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;

para as quais for designadas;

regimentais;

do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 

relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

reuniões do Conselho;

do Conselho;

Conselho;

estatísticos e financeiros que 

FUNDEB;

Art. 15 – Caberá às Comissões 

presentes e os que justificadamente 

ficará dispensada a verificação de 

competirá à lavratura das atas.

que justificou a convocação.

um dos membros a comparecer às 

fim de prestar esclarecimento sobre 

deverá identificar-se junto à 

obedecerão à seguinte ordem:

da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;

cada segmento;

recebidas e expedidas;

Fundo;

competente ou servidor;

esclarecimentos acerca do fluxo de 

superior a 30 (trinta) dias;

com recursos do Fundo;

profissionais da educação, as 

estejam vinculados;

filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;

suas funções;

verificar:

do Fundo;

transporte escolar;

serão objeto de solicitação junto à 

para fins de custeio.

esse fim, e por deliberação de 2/3 

necessário, definirá os relatórios e os 

financeiros que deseja receber do 

encaminhar representação à 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

mobilizadora, fiscalizadora, 

prioridade à Educação Infantil em 

Art.3º- As finalidades do Conselho 

justos; 

Educação de Jovens e Adultos; 

avaliação da Educação Municipal; 

e social da Educação Municipal; 

no âmbito da Educação; 

Municipal;

Educação de Paraíba do Sul - RJ;

medidas para aperfeiçoá-lo;

política educacional nacional; 

Janeiro;

do Sul - RJ;

públicas e privadas filantrópicas, 

como seu cancelamento; 

suas modalidades; 

legislação vigente;

Conselho Municipal de Educação; 

Municipal de Educação; 

educacionais;

assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;

Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 

Plano Municipal de Educação;

orçamentária; 

composição do primeiro; 

Direitos, visando à sintonia na 

no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

desenvolvimento do ensino; 

formação básica comum; 

Secretaria Municipal da Educação;

Educação Infantil;

Fundamental;

Anos Finais do Ensino Fundamental;

Educação de Jovens e Adultos;

e Ensino da Rede Pública Municipal; 

Supervisão;

Escolas Privadas;

Conselho Tutelar;

servidor público municipal; 

Superior;

Estadual de Educação;

ou definitiva com iguais direitos e 

definitivo quando ocorrer vacância 

antes de findar o 

consanguíneos ou afins, até terceiro 

dos secretários; 

Municipal; 

curso do mandato, fica vedada: 

atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 

do conselho; 

injustificado da condição de 

nos últimos 08 (oito) anos; só 

justificativa, a mais de quatro (04) 

Municipal;

Municipal;

condições logísticas adequadas à 

cadastrais relativos à criação e 

Interno bem como suas alterações; 

do Sul- RJ por votação direta; 

Conselho; 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 

dia de ausência; 

sessões do Conselho; 

sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;

pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 

trabalho do ano vindouro; 

Municipal;

Municipal;

plenária ordinária ou extraordinária; 

conselheiros; 

determinadas pelo Plenário; 

à Presidência no decorrer da sessão 

Regimento; 

dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 

vigência do mandato; 

Conselho;

plenária; 

esclarecimentos; 

funcionamento do Conselho; 

com as finalidades do Conselho; 

realização de suas finalidades e 
competências; 

votação; 
XI. Resolver questões de ordem;

regimento; 

defesa e direito do contraditório; 

à Vice-Presidência e Secretaria; 

regimento; 

defesa e direito do contraditório;

aplicação de recursos do Conselho; 

financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 

atribuições definidas no artigo 19; 

referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 

desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 

providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 

todos os atos inerentes ao pleno;

Paraíba do Sul - RJ; 

no Regimento; 

Poder Executivo Municipal; 

demais órgãos; 

como as decisões da Plenária; 

respectivas convocações; 

acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

atividades do Conselho; 

sessões plenárias; 

melhor desempenho do Conselho; 

Conselho; 

digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 

jurídica e educacional; 

do Conselho;

término;

pelo Presidente; 

Presidente; e este, pelo(a) 

Art.27- A hora regimental, verificada 

§1º- Caso não haja número suficiente 

procederá à anotação dos nomes 

verificar o caráter de urgência e 

destinadas à eleição e posse do 

comunicação;

I. Leitura da ata da sessão anterior; 

proposições; 

discussão; 

explicações; 

autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 

parentes consanguíneos ou afins; 

qualquer justificativa. 

Conselheiro que a solicitar, ficando 

ser prorrogada por uma vez; sendo 

presentes; sendo respeitado o 

Conselheiros favoráveis à matéria 

cartões de identificação. 

poderá ser feita verificação nominal. 

à urna, à vista do Plenário, e os votos 

presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 

posicionamento definido. 

com vista à expansão e melhoria do 

prestado à população. 

conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 

Sul; 

esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;

desde que observadas às 

reuniões com direito à voz, não 

deliberações emanadas do CME;

comparecimento às sessões 

CME; 

para a qual for designado; 

administrativo do CME;

e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 

compõe; 

Conselho; 

perante o CME; 

realizá-los; 

atividades estranhas às funções ou 

qualquer proveito; 

quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 

Presidência; 

definitiva do cargo, nos casos de: 

mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 

por mais de um ano; 

mandato e a dignidade das funções; 

poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

justificativa, a mais de quatro (04) 

será comunicada expressamente à 

ausente às reuniões terá sua 

Art.57- Verificada a vacância da 

respectivo substituto a fim de 

será submetido às penalidades 

para este fim. 

com finalidade única de aprovar a 

narrado não configurar evidente 

em que poderá, justificadamente, 

indispensáveis à identificação e 

identificação da denúncia. 

preencham a finalidade essencial. 

tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 

sendo imputada a infringência; 

tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 

o mesmo procedimento, findo o 

relação à pessoa do indiciado: 

afinidade até o terceiro grau civil; ou 

trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 

Art.67- As notificações serão feitas 

publicado no jornal oficial do 

notificação, prorrogando-se até o 

acusado, às expensas deste. 

incumbe a quem as fizer. 

comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 

justificado, não atendam à 
notificação.

em data previamente fixada, no 

processual preliminar, a notificação 

para comparecer à audiência inicial. 

presente à audiência inicial, 

injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 

confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 

ainda ser arredada a confissão ficta 

remeterá à Presidência do CME, 

arguição feita contra o conselheiro; 

I - Advertência;
II - Suspensão;

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 

Dispõe sobre alterações na LEI MUNICIPAL
No. 3.640/2019 de 12 de Dezembro de 2019,
com vistas a abertura de crédito adicional
especial e dá outras providências

LEI Nº.: 3.707/2020

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder abertura de crédito adicional
especial no valor total de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), nas dotações
orçamentárias elencadas no Anexo I. 
 
Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do Excesso de
Arrecadação verificado(s) na(s) Fonte(s) de Recurso(s), conforme Art. 4o. Inciso IV da Lei
3.640/2019 de 12 de Dezembro de 2019 e demonstrado em Anexo II. 
 
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 10 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO

CONSIDERANDO, a necessidade imperiosa de adequação da peça orçamentária para uma gestão
eficaz e voltada ao incremento da técnica orçamentária;

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL DELIBERA E EU SANCIONO A
SEGUINTE LEI:

Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – CEP: 25.850-000 – Paraíba do Sul – RJ
(24) 2263-1052 + (24) 2263-1477 + (24) 2263-1417
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Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

financeiros de que trata o artigo 1º 

fiscal; 

 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

fiscalizador, permanente, 

(CAE) fica vinculado à Secretaria 

pelo Poder Executivo;

específica para tal fim, registrada 

emancipados;

assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,

assembléia específica para tal fim, 

deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 

especificamente para esse fim e 

§ 4º Fica vedada à indicação do 

fim, com o mandato coincidente 

reeleitos uma única vez;

mandato;

nos incisos I à IV, do artigo 4º.

do conselheiro;

segmento representado;

durante o ano sem justificativa;

para discutir esta pauta específica.

artigo 6º incisos I à IV, o segmento 

modificações da Lei Municipal / 

órgão;

forma regimental;

das reuniões;

encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 

Secretário do Conselho;

informações de interesse do órgão;

demais membros do Conselho;

membros do Conselho;

discussão e votação;

votações;

tomadas nas reuniões;

mesmas se manifestarem;

dos trabalhos do Conselho;

solução de casos análogos;

do Conselho;

cidade;

federal, estadual e local;

obediência às normas regimentais; 

Conselho;

controlar a correspondência;

reuniões, junto ao Presidente;

no âmbito do Conselho;

documentação;

colocadas à margem da pauta, as 

proceder a sua leitura;

Conselho;

regimento;

apresentadas;

comunicações;

convocações;
XII – obedecer às normas 

deliberações do Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;

requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;

que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;

de competência;

todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 

Escolar;

boas práticas higiênicas e sanitárias;

execução do programa;
XIII - obedecer às normas 

Artigo 11 – Caberá às Comissões 

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;

alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 

oferecidos;

não da execução do Programa;

escolas;
V - comunicar à Entidade 

tomadas as devidas providências;

os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;

físico-financeira do Programa, 

aceitabilidade, notas fiscais de 

(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 

nutricional dos alunos;

rede pública de educação básica;

à alimentação escolar, com vistas à 

forma igualitária;

regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;

preferência alimentar local saudável;

Federal; e,

execução do Programa;

necessitam de atenção específica;

e nutricional;

governo;

diversificados, produzidos em 
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início do exercício financeiro e 

conselhos afins, e deverão observar 

assunto referente à alimentação 

Tribunais de Contas, à 

irregularidade identificada na 

de seus membros;

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 

conselheiros titulares;

local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

necessários à indicação e posse de

Artigo 17 – A justificativa de 

imediatamente subsequente à 

sua ausência à reunião a qual não 

valendo como justificativa prévia.

de justificativa.

Presidente e submetidos à 

fundado e justificado impedimento.

Suplentes às reuniões do Conselho, 

fiscalizador, permanente, 

infraestrutura necessária à plena 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

Alimentação Escolar (CAE);

humanos necessários às atividades 

efetividade;

dos canais oficiais de comunicação 

referentes à execução do PNAE em 

cardápios, notas fiscais de compras 

Financeira;

do PNAE;

corrente específica em que os 

aplicações financeiras realizadas; e,

(CAE) poderá solicitar à Entidade 

da análise em ata;

Regimento serão submetidos à 

Profissionais da Educação  do 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

Profissionais da Educação  do 

Profissionais da Educação – 

09 de agosto de 2011, vinculado à 

tem como finalidades o 

aplicação dos recursos financeiros 

Profissionais da Educação, instituído 

recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

conta do FUNDEB;

censo escolar, no que se refere às 

estabelecidos;

recursos;

verificação de demonstrativos 

recursos repassados e recebidos à 

referentes às despesas realizadas;

hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 

profissionais, cujo pagamento é 

legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 

ensino;

vice-presidência do colegiado;

à execução plena das competências 

da legislação vigente;

transferidos à conta do Programa 

Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 

conclusivo, e notificar o órgão 

utilização dos recursos;

Regimento Interno;

municipal;

Poder Executivo Municipal; e

legislação específica 

educacional equivalente;

pública;

públicas;

das escolas básicas públicas;

pública;

pública;

Conselho Municipal de Educação;

como pré- requisito à participação 

consanguíneos ou afins até terceiro 

e de Secretários Municipais;

prestem serviços relacionados à 

afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;

emancipados; e,

Executivo Municipal; ou

definitivo decorrente de:

particulares;

definitivo descrita no art. 4º, o 

afastamento definitivo descrito no 

periodicamente ao final de cada 

condições materiais adequadas à 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

sua competência;

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;

legislação vigente;

extraordinárias;

necessárias à consecução das suas 
finalidades;

membros do Conselho;

ordem;

Conselho;

colegiado;

juízo ou fora dele;

reunião;
IX. exercer o voto de desempate;

regulamento;

da Presidência;

lavrando as respectivas atas;

Conselho;

que lhe confere o cargo;

Conselho;

controlar correspondência;

plenárias;

digitação e impressão;

arquivo, estatística e documentação;

e a do expediente;

Conselho;

membros do Conselho às reuniões;

apresentadas;

convites e as comunicações;

informações, quando solicitado;

Presidência;

e documentação do mesmo;

aplicável à matéria;

demais membros do Conselho;

Titulares do Conselho;

vantagens inerentes à função.

relevante interesse social;

pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;

atuam;

injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,

injustificado da condição de 

atribuição de falta injustificada nas 

Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;

para as quais for designadas;

regimentais;

do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 

relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

reuniões do Conselho;

do Conselho;

Conselho;

estatísticos e financeiros que 

FUNDEB;

Art. 15 – Caberá às Comissões 

presentes e os que justificadamente 

ficará dispensada a verificação de 

competirá à lavratura das atas.

que justificou a convocação.

um dos membros a comparecer às 

fim de prestar esclarecimento sobre 

deverá identificar-se junto à 

obedecerão à seguinte ordem:

da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;

cada segmento;

recebidas e expedidas;

Fundo;

competente ou servidor;

esclarecimentos acerca do fluxo de 

superior a 30 (trinta) dias;

com recursos do Fundo;

profissionais da educação, as 

estejam vinculados;

filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;

suas funções;

verificar:

do Fundo;

transporte escolar;

serão objeto de solicitação junto à 

para fins de custeio.

esse fim, e por deliberação de 2/3 

necessário, definirá os relatórios e os 

financeiros que deseja receber do 

encaminhar representação à 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

mobilizadora, fiscalizadora, 

prioridade à Educação Infantil em 

Art.3º- As finalidades do Conselho 

justos; 

Educação de Jovens e Adultos; 

avaliação da Educação Municipal; 

e social da Educação Municipal; 

no âmbito da Educação; 

Municipal;

Educação de Paraíba do Sul - RJ;

medidas para aperfeiçoá-lo;

política educacional nacional; 

Janeiro;

do Sul - RJ;

públicas e privadas filantrópicas, 

como seu cancelamento; 

suas modalidades; 

legislação vigente;

Conselho Municipal de Educação; 

Municipal de Educação; 

educacionais;

assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;

Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 

Plano Municipal de Educação;

orçamentária; 

composição do primeiro; 

Direitos, visando à sintonia na 

no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

desenvolvimento do ensino; 

formação básica comum; 

Secretaria Municipal da Educação;

Educação Infantil;

Fundamental;

Anos Finais do Ensino Fundamental;

Educação de Jovens e Adultos;

e Ensino da Rede Pública Municipal; 

Supervisão;

Escolas Privadas;

Conselho Tutelar;

servidor público municipal; 

Superior;

Estadual de Educação;

ou definitiva com iguais direitos e 

definitivo quando ocorrer vacância 

antes de findar o 

consanguíneos ou afins, até terceiro 

dos secretários; 

Municipal; 

curso do mandato, fica vedada: 

atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 

do conselho; 

injustificado da condição de 

nos últimos 08 (oito) anos; só 

justificativa, a mais de quatro (04) 

Municipal;

Municipal;

condições logísticas adequadas à 

cadastrais relativos à criação e 

Interno bem como suas alterações; 

do Sul- RJ por votação direta; 

Conselho; 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 

dia de ausência; 

sessões do Conselho; 

sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;

pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 

trabalho do ano vindouro; 

Municipal;

Municipal;

plenária ordinária ou extraordinária; 

conselheiros; 

determinadas pelo Plenário; 

à Presidência no decorrer da sessão 

Regimento; 

dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 

vigência do mandato; 

Conselho;

plenária; 

esclarecimentos; 

funcionamento do Conselho; 

com as finalidades do Conselho; 

realização de suas finalidades e 
competências; 

votação; 
XI. Resolver questões de ordem;

regimento; 

defesa e direito do contraditório; 

à Vice-Presidência e Secretaria; 

regimento; 

defesa e direito do contraditório;

aplicação de recursos do Conselho; 

financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 

atribuições definidas no artigo 19; 

referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 

desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 

providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 

todos os atos inerentes ao pleno;

Paraíba do Sul - RJ; 

no Regimento; 

Poder Executivo Municipal; 

demais órgãos; 

como as decisões da Plenária; 

respectivas convocações; 

acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

atividades do Conselho; 

sessões plenárias; 

melhor desempenho do Conselho; 

Conselho; 

digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 

jurídica e educacional; 

do Conselho;

término;

pelo Presidente; 

Presidente; e este, pelo(a) 

Art.27- A hora regimental, verificada 

§1º- Caso não haja número suficiente 

procederá à anotação dos nomes 

verificar o caráter de urgência e 

destinadas à eleição e posse do 

comunicação;

I. Leitura da ata da sessão anterior; 

proposições; 

discussão; 

explicações; 

autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 

parentes consanguíneos ou afins; 

qualquer justificativa. 

Conselheiro que a solicitar, ficando 

ser prorrogada por uma vez; sendo 

presentes; sendo respeitado o 

Conselheiros favoráveis à matéria 

cartões de identificação. 

poderá ser feita verificação nominal. 

à urna, à vista do Plenário, e os votos 

presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 

posicionamento definido. 

com vista à expansão e melhoria do 

prestado à população. 

conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 

Sul; 

esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;

desde que observadas às 

reuniões com direito à voz, não 

deliberações emanadas do CME;

comparecimento às sessões 

CME; 

para a qual for designado; 

administrativo do CME;

e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 

compõe; 

Conselho; 

perante o CME; 

realizá-los; 

atividades estranhas às funções ou 

qualquer proveito; 

quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 

Presidência; 

definitiva do cargo, nos casos de: 

mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 

por mais de um ano; 

mandato e a dignidade das funções; 

poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

justificativa, a mais de quatro (04) 

será comunicada expressamente à 

ausente às reuniões terá sua 

Art.57- Verificada a vacância da 

respectivo substituto a fim de 

será submetido às penalidades 

para este fim. 

com finalidade única de aprovar a 

narrado não configurar evidente 

em que poderá, justificadamente, 

indispensáveis à identificação e 

identificação da denúncia. 

preencham a finalidade essencial. 

tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 

sendo imputada a infringência; 

tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 

o mesmo procedimento, findo o 

relação à pessoa do indiciado: 

afinidade até o terceiro grau civil; ou 

trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 

Art.67- As notificações serão feitas 

publicado no jornal oficial do 

notificação, prorrogando-se até o 

acusado, às expensas deste. 

incumbe a quem as fizer. 

comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 

justificado, não atendam à 
notificação.

em data previamente fixada, no 

processual preliminar, a notificação 

para comparecer à audiência inicial. 

presente à audiência inicial, 

injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 

confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 

ainda ser arredada a confissão ficta 

remeterá à Presidência do CME, 

arguição feita contra o conselheiro; 

I - Advertência;
II - Suspensão;

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 
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PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Governo

2.01.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria

3.3.90.00.00.00.00 1.000,00002

Procuradoria Geral do Município

2.03.02.061.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria

3.3.90.00.00.00.00 500,00002
2.03.02.061.0081.2.043 Manutenção das Atividades do Fundo

3.3.90.00.00.00.00 500,00002
2.03.04.122.0004.1.001 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

4.4.90.00.00.00.00 500,00002
2.03.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria

3.3.90.00.00.00.00 1.000,00002

Secret.Munic. de  Fazenda

2.06.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria

3.3.90.00.00.00.00 1.000,00002
2.06.04.129.0032.2.096 Manutenção das Despesas com Fiscalização

3.3.90.00.00.00.00 1.000,00002

4.4.90.00.00.00.00 500,00002
2.06.04.129.0086.2.096 Manutenção das Despesas com Fiscalização

3.3.90.00.00.00.00 1.000,00002

4.4.90.00.00.00.00 500,00002

Sec.Munic.de Planejamento e Administraçã

2.07.04.122.0004.2.117 APORTES PREVIDENCIÁRIOS AO RPPS

3.3.91.00.00.00.00 500,00002

Secr. Mun. de Transp.Obras e Projetos

2.12.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria

3.3.90.00.00.00.00 1.000,00002
2.12.15.451.0009.1.013 Construção de Praças, Parques e Áreas de Lazer

4.4.90.00.00.00.00 500,00002
2.12.15.451.0009.1.021 Pavimentação e Abertura de Vias Públicas

4.4.90.00.00.00.00 1.000,00002
2.12.15.451.0009.2.069 Manutenção e Conservação de Encostas, Muros e Outros

3.3.90.00.00.00.00 500,00002
2.12.15.451.0009.2.070 Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Áreas de Lazer

3.3.90.00.00.00.00 500,00002
2.12.15.452.0018.2.064 Manutenção e Conservação da Limpeza Urbana

3.3.90.00.00.00.00 500,00002
2.12.17.451.0037.2.065 Manutenção e Conservação da Rede de Esgoto e Águas Pluviais

3.3.90.00.00.00.00 1.000,00002
2.12.17.512.0037.1.014 Construção de Rede de Esgoto e Águar Pluviais

4.4.90.00.00.00.00 500,00002
2.12.25.752.0015.2.066 Manutenção e Conservação da Rede Elétrica Pública

3.3.90.00.00.00.00 1.000,00002

Secr. Munic.de Educação

2.14.04.122.0004.1.001 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes



Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

financeiros de que trata o artigo 1º 

fiscal; 

 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

fiscalizador, permanente, 

(CAE) fica vinculado à Secretaria 

pelo Poder Executivo;

específica para tal fim, registrada 

emancipados;

assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,

assembléia específica para tal fim, 

deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 

especificamente para esse fim e 

§ 4º Fica vedada à indicação do 

fim, com o mandato coincidente 

reeleitos uma única vez;

mandato;

nos incisos I à IV, do artigo 4º.

do conselheiro;

segmento representado;

durante o ano sem justificativa;

para discutir esta pauta específica.

artigo 6º incisos I à IV, o segmento 

modificações da Lei Municipal / 

órgão;

forma regimental;

das reuniões;

encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 

Secretário do Conselho;

informações de interesse do órgão;

demais membros do Conselho;

membros do Conselho;

discussão e votação;

votações;

tomadas nas reuniões;

mesmas se manifestarem;

dos trabalhos do Conselho;

solução de casos análogos;

do Conselho;

cidade;

federal, estadual e local;

obediência às normas regimentais; 

Conselho;

controlar a correspondência;

reuniões, junto ao Presidente;

no âmbito do Conselho;

documentação;

colocadas à margem da pauta, as 

proceder a sua leitura;

Conselho;

regimento;

apresentadas;

comunicações;

convocações;
XII – obedecer às normas 

deliberações do Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;

requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;

que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;

de competência;

todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 

Escolar;

boas práticas higiênicas e sanitárias;

execução do programa;
XIII - obedecer às normas 

Artigo 11 – Caberá às Comissões 

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;

alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 

oferecidos;

não da execução do Programa;

escolas;
V - comunicar à Entidade 

tomadas as devidas providências;

os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;

físico-financeira do Programa, 

aceitabilidade, notas fiscais de 

(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 

nutricional dos alunos;

rede pública de educação básica;

à alimentação escolar, com vistas à 

forma igualitária;

regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;

preferência alimentar local saudável;

Federal; e,

execução do Programa;

necessitam de atenção específica;

e nutricional;

governo;

diversificados, produzidos em 
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início do exercício financeiro e 

conselhos afins, e deverão observar 

assunto referente à alimentação 

Tribunais de Contas, à 

irregularidade identificada na 

de seus membros;

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 

conselheiros titulares;

local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

necessários à indicação e posse de

Artigo 17 – A justificativa de 

imediatamente subsequente à 

sua ausência à reunião a qual não 

valendo como justificativa prévia.

de justificativa.

Presidente e submetidos à 

fundado e justificado impedimento.

Suplentes às reuniões do Conselho, 

fiscalizador, permanente, 

infraestrutura necessária à plena 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

Alimentação Escolar (CAE);

humanos necessários às atividades 

efetividade;

dos canais oficiais de comunicação 

referentes à execução do PNAE em 

cardápios, notas fiscais de compras 

Financeira;

do PNAE;

corrente específica em que os 

aplicações financeiras realizadas; e,

(CAE) poderá solicitar à Entidade 

da análise em ata;

Regimento serão submetidos à 

Profissionais da Educação  do 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

Profissionais da Educação  do 

Profissionais da Educação – 

09 de agosto de 2011, vinculado à 

tem como finalidades o 

aplicação dos recursos financeiros 

Profissionais da Educação, instituído 

recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

conta do FUNDEB;

censo escolar, no que se refere às 

estabelecidos;

recursos;

verificação de demonstrativos 

recursos repassados e recebidos à 

referentes às despesas realizadas;

hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 

profissionais, cujo pagamento é 

legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 

ensino;

vice-presidência do colegiado;

à execução plena das competências 

da legislação vigente;

transferidos à conta do Programa 

Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 

conclusivo, e notificar o órgão 

utilização dos recursos;

Regimento Interno;

municipal;

Poder Executivo Municipal; e

legislação específica 

educacional equivalente;

pública;

públicas;

das escolas básicas públicas;

pública;

pública;

Conselho Municipal de Educação;

como pré- requisito à participação 

consanguíneos ou afins até terceiro 

e de Secretários Municipais;

prestem serviços relacionados à 

afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;

emancipados; e,

Executivo Municipal; ou

definitivo decorrente de:

particulares;

definitivo descrita no art. 4º, o 

afastamento definitivo descrito no 

periodicamente ao final de cada 

condições materiais adequadas à 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

sua competência;

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;

legislação vigente;

extraordinárias;

necessárias à consecução das suas 
finalidades;

membros do Conselho;

ordem;

Conselho;

colegiado;

juízo ou fora dele;

reunião;
IX. exercer o voto de desempate;

regulamento;

da Presidência;

lavrando as respectivas atas;

Conselho;

que lhe confere o cargo;

Conselho;

controlar correspondência;

plenárias;

digitação e impressão;

arquivo, estatística e documentação;

e a do expediente;

Conselho;

membros do Conselho às reuniões;

apresentadas;

convites e as comunicações;

informações, quando solicitado;

Presidência;

e documentação do mesmo;

aplicável à matéria;

demais membros do Conselho;

Titulares do Conselho;

vantagens inerentes à função.

relevante interesse social;

pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;

atuam;

injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,

injustificado da condição de 

atribuição de falta injustificada nas 

Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;

para as quais for designadas;

regimentais;

do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 

relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

reuniões do Conselho;

do Conselho;

Conselho;

estatísticos e financeiros que 

FUNDEB;

Art. 15 – Caberá às Comissões 

presentes e os que justificadamente 

ficará dispensada a verificação de 

competirá à lavratura das atas.

que justificou a convocação.

um dos membros a comparecer às 

fim de prestar esclarecimento sobre 

deverá identificar-se junto à 

obedecerão à seguinte ordem:

da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;

cada segmento;

recebidas e expedidas;

Fundo;

competente ou servidor;

esclarecimentos acerca do fluxo de 

superior a 30 (trinta) dias;

com recursos do Fundo;

profissionais da educação, as 

estejam vinculados;

filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;

suas funções;

verificar:

do Fundo;

transporte escolar;

serão objeto de solicitação junto à 

para fins de custeio.

esse fim, e por deliberação de 2/3 

necessário, definirá os relatórios e os 

financeiros que deseja receber do 

encaminhar representação à 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

mobilizadora, fiscalizadora, 

prioridade à Educação Infantil em 

Art.3º- As finalidades do Conselho 

justos; 

Educação de Jovens e Adultos; 

avaliação da Educação Municipal; 

e social da Educação Municipal; 

no âmbito da Educação; 

Municipal;

Educação de Paraíba do Sul - RJ;

medidas para aperfeiçoá-lo;

política educacional nacional; 

Janeiro;

do Sul - RJ;

públicas e privadas filantrópicas, 

como seu cancelamento; 

suas modalidades; 

legislação vigente;

Conselho Municipal de Educação; 

Municipal de Educação; 

educacionais;

assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;

Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 

Plano Municipal de Educação;

orçamentária; 

composição do primeiro; 

Direitos, visando à sintonia na 

no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

desenvolvimento do ensino; 

formação básica comum; 

Secretaria Municipal da Educação;

Educação Infantil;

Fundamental;

Anos Finais do Ensino Fundamental;

Educação de Jovens e Adultos;

e Ensino da Rede Pública Municipal; 

Supervisão;

Escolas Privadas;

Conselho Tutelar;

servidor público municipal; 

Superior;

Estadual de Educação;

ou definitiva com iguais direitos e 

definitivo quando ocorrer vacância 

antes de findar o 

consanguíneos ou afins, até terceiro 

dos secretários; 

Municipal; 

curso do mandato, fica vedada: 

atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 

do conselho; 

injustificado da condição de 

nos últimos 08 (oito) anos; só 

justificativa, a mais de quatro (04) 

Municipal;

Municipal;

condições logísticas adequadas à 

cadastrais relativos à criação e 

Interno bem como suas alterações; 

do Sul- RJ por votação direta; 

Conselho; 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 

dia de ausência; 

sessões do Conselho; 

sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;

pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 

trabalho do ano vindouro; 

Municipal;

Municipal;

plenária ordinária ou extraordinária; 

conselheiros; 

determinadas pelo Plenário; 

à Presidência no decorrer da sessão 

Regimento; 

dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 

vigência do mandato; 

Conselho;

plenária; 

esclarecimentos; 

funcionamento do Conselho; 

com as finalidades do Conselho; 

realização de suas finalidades e 
competências; 

votação; 
XI. Resolver questões de ordem;

regimento; 

defesa e direito do contraditório; 

à Vice-Presidência e Secretaria; 

regimento; 

defesa e direito do contraditório;

aplicação de recursos do Conselho; 

financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 

atribuições definidas no artigo 19; 

referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 

desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 

providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 

todos os atos inerentes ao pleno;

Paraíba do Sul - RJ; 

no Regimento; 

Poder Executivo Municipal; 

demais órgãos; 

como as decisões da Plenária; 

respectivas convocações; 

acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

atividades do Conselho; 

sessões plenárias; 

melhor desempenho do Conselho; 

Conselho; 

digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 

jurídica e educacional; 

do Conselho;

término;

pelo Presidente; 

Presidente; e este, pelo(a) 

Art.27- A hora regimental, verificada 

§1º- Caso não haja número suficiente 

procederá à anotação dos nomes 

verificar o caráter de urgência e 

destinadas à eleição e posse do 

comunicação;

I. Leitura da ata da sessão anterior; 

proposições; 

discussão; 

explicações; 

autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 

parentes consanguíneos ou afins; 

qualquer justificativa. 

Conselheiro que a solicitar, ficando 

ser prorrogada por uma vez; sendo 

presentes; sendo respeitado o 

Conselheiros favoráveis à matéria 

cartões de identificação. 

poderá ser feita verificação nominal. 

à urna, à vista do Plenário, e os votos 

presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 

posicionamento definido. 

com vista à expansão e melhoria do 

prestado à população. 

conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 

Sul; 

esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;

desde que observadas às 

reuniões com direito à voz, não 

deliberações emanadas do CME;

comparecimento às sessões 

CME; 

para a qual for designado; 

administrativo do CME;

e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 

compõe; 

Conselho; 

perante o CME; 

realizá-los; 

atividades estranhas às funções ou 

qualquer proveito; 

quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 

Presidência; 

definitiva do cargo, nos casos de: 

mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 

por mais de um ano; 

mandato e a dignidade das funções; 

poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

justificativa, a mais de quatro (04) 

será comunicada expressamente à 

ausente às reuniões terá sua 

Art.57- Verificada a vacância da 

respectivo substituto a fim de 

será submetido às penalidades 

para este fim. 

com finalidade única de aprovar a 

narrado não configurar evidente 

em que poderá, justificadamente, 

indispensáveis à identificação e 

identificação da denúncia. 

preencham a finalidade essencial. 

tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 

sendo imputada a infringência; 

tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 

o mesmo procedimento, findo o 

relação à pessoa do indiciado: 

afinidade até o terceiro grau civil; ou 

trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 

Art.67- As notificações serão feitas 

publicado no jornal oficial do 

notificação, prorrogando-se até o 

acusado, às expensas deste. 

incumbe a quem as fizer. 

comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 

justificado, não atendam à 
notificação.

em data previamente fixada, no 

processual preliminar, a notificação 

para comparecer à audiência inicial. 

presente à audiência inicial, 

injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 

confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 

ainda ser arredada a confissão ficta 

remeterá à Presidência do CME, 

arguição feita contra o conselheiro; 

I - Advertência;
II - Suspensão;

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 

4.4.90.00.00.00.00 500,00002
2.14.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria

3.3.90.00.00.00.00 1.000,00002
2.14.12.244.0099.2.024 Contribuições e Auxílios Financeiros

3.3.90.00.00.00.00 500,00002
2.14.12.361.0020.1.006 Aquisição de Móveis e Equipamentos Para as Escolas

4.4.90.00.00.00.00 500,00002
2.14.12.361.0020.2.006 Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar

3.3.90.00.00.00.00 500,00002
2.14.12.361.0020.2.021 Reforma, Manutenção e Conservação de Escolas

3.3.90.00.00.00.00 1.000,00002

4.4.90.00.00.00.00 500,00002
2.14.12.361.0020.2.030 Material Educacional

3.3.90.00.00.00.00 500,00002
2.14.12.361.0020.2.087 Serviço de Consutoria

3.3.90.00.00.00.00 500,00002
2.14.12.361.0041.1.007 Aquisição de Transporte Escolar

4.4.90.00.00.00.00 500,00002
2.14.12.361.0041.2.062 Manutenção e Conservação da Frota Escolar

3.3.90.00.00.00.00 1.000,00002
2.14.12.365.0021.1.005 Aquisição de Móveis e Equipamentos Para as Creches

4.4.90.00.00.00.00 500,00002
2.14.12.365.0021.1.010 Capacitação Profissional

3.3.90.00.00.00.00 500,00002
2.14.12.365.0021.2.005 Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Creches

3.3.90.00.00.00.00 500,00002
2.14.12.365.0021.2.020 Reforma,Manutenção e Conservação de Creches e Pré-Escolas

3.3.90.00.00.00.00 1.500,00002

4.4.90.00.00.00.00 500,00002
2.14.12.365.0021.2.030 Material Educacional

3.3.90.00.00.00.00 500,00002
2.14.12.365.0021.2.098 Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Pre Escola

3.3.90.00.00.00.00 500,00002
2.14.12.366.0044.2.164 Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda escolar - EJA

3.3.90.00.00.00.00 500,00002

26.500,00Total Reforçado da Unidade Gestora:

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

3.01.08.122.0004.1.001 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

4.4.90.00.00.00.00 500,00002
3.01.08.122.0004.2.043 Manutenção das Atividades do Fundo

3.3.90.00.00.00.00 1.000,00002
3.01.08.128.0034.2.053 Manutenção do Programa de Locação Social

3.3.90.00.00.00.00 500,00002
3.01.08.242.0030.2.026 Distribuição de Carteiras Para o Transporte Gratuito

3.3.90.00.00.00.00 500,00002
3.01.08.243.1000.2.176 Manutenção da Casa de Acolhimento Temporário

3.3.90.00.00.00.00 1.000,00002
3.01.08.244.0005.2.012 Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social

3.3.90.00.00.00.00 1.000,00002
3.01.08.244.0005.2.015 Auxílio Serviços Funerários

3.3.90.00.00.00.00 500,00002

5.000,00Total Reforçado da Unidade Gestora:

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

4.01.10.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria

3.3.90.00.00.00.00 1.000,00002

4.4.90.00.00.00.00 1.000,00002
4.01.10.301.0038.2.008 Aquisição de Materiais, Bens e Serviços Para Distribuição Gratuita

3.3.90.00.00.00.00 500,00002



Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

financeiros de que trata o artigo 1º 

fiscal; 

 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

fiscalizador, permanente, 

(CAE) fica vinculado à Secretaria 

pelo Poder Executivo;

específica para tal fim, registrada 

emancipados;

assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,

assembléia específica para tal fim, 

deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 

especificamente para esse fim e 

§ 4º Fica vedada à indicação do 

fim, com o mandato coincidente 

reeleitos uma única vez;

mandato;

nos incisos I à IV, do artigo 4º.

do conselheiro;

segmento representado;

durante o ano sem justificativa;

para discutir esta pauta específica.

artigo 6º incisos I à IV, o segmento 

modificações da Lei Municipal / 

órgão;

forma regimental;

das reuniões;

encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 

Secretário do Conselho;

informações de interesse do órgão;

demais membros do Conselho;

membros do Conselho;

discussão e votação;

votações;

tomadas nas reuniões;

mesmas se manifestarem;

dos trabalhos do Conselho;

solução de casos análogos;

do Conselho;

cidade;

federal, estadual e local;

obediência às normas regimentais; 

Conselho;

controlar a correspondência;

reuniões, junto ao Presidente;

no âmbito do Conselho;

documentação;

colocadas à margem da pauta, as 

proceder a sua leitura;

Conselho;

regimento;

apresentadas;

comunicações;

convocações;
XII – obedecer às normas 

deliberações do Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;

requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;

que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;

de competência;

todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 

Escolar;

boas práticas higiênicas e sanitárias;

execução do programa;
XIII - obedecer às normas 

Artigo 11 – Caberá às Comissões 

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;

alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 

oferecidos;

não da execução do Programa;

escolas;
V - comunicar à Entidade 

tomadas as devidas providências;

os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;

físico-financeira do Programa, 

aceitabilidade, notas fiscais de 

(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 

nutricional dos alunos;

rede pública de educação básica;

à alimentação escolar, com vistas à 

forma igualitária;

regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;

preferência alimentar local saudável;

Federal; e,

execução do Programa;

necessitam de atenção específica;

e nutricional;

governo;

diversificados, produzidos em 
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início do exercício financeiro e 

conselhos afins, e deverão observar 

assunto referente à alimentação 

Tribunais de Contas, à 

irregularidade identificada na 

de seus membros;

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 

conselheiros titulares;

local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

necessários à indicação e posse de

Artigo 17 – A justificativa de 

imediatamente subsequente à 

sua ausência à reunião a qual não 

valendo como justificativa prévia.

de justificativa.

Presidente e submetidos à 

fundado e justificado impedimento.

Suplentes às reuniões do Conselho, 

fiscalizador, permanente, 

infraestrutura necessária à plena 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

Alimentação Escolar (CAE);

humanos necessários às atividades 

efetividade;

dos canais oficiais de comunicação 

referentes à execução do PNAE em 

cardápios, notas fiscais de compras 

Financeira;

do PNAE;

corrente específica em que os 

aplicações financeiras realizadas; e,

(CAE) poderá solicitar à Entidade 

da análise em ata;

Regimento serão submetidos à 

Profissionais da Educação  do 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

Profissionais da Educação  do 

Profissionais da Educação – 

09 de agosto de 2011, vinculado à 

tem como finalidades o 

aplicação dos recursos financeiros 

Profissionais da Educação, instituído 

recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

conta do FUNDEB;

censo escolar, no que se refere às 

estabelecidos;

recursos;

verificação de demonstrativos 

recursos repassados e recebidos à 

referentes às despesas realizadas;

hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 

profissionais, cujo pagamento é 

legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 

ensino;

vice-presidência do colegiado;

à execução plena das competências 

da legislação vigente;

transferidos à conta do Programa 

Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 

conclusivo, e notificar o órgão 

utilização dos recursos;

Regimento Interno;

municipal;

Poder Executivo Municipal; e

legislação específica 

educacional equivalente;

pública;

públicas;

das escolas básicas públicas;

pública;

pública;

Conselho Municipal de Educação;

como pré- requisito à participação 

consanguíneos ou afins até terceiro 

e de Secretários Municipais;

prestem serviços relacionados à 

afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;

emancipados; e,

Executivo Municipal; ou

definitivo decorrente de:

particulares;

definitivo descrita no art. 4º, o 

afastamento definitivo descrito no 

periodicamente ao final de cada 

condições materiais adequadas à 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

sua competência;

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;

legislação vigente;

extraordinárias;

necessárias à consecução das suas 
finalidades;

membros do Conselho;

ordem;

Conselho;

colegiado;

juízo ou fora dele;

reunião;
IX. exercer o voto de desempate;

regulamento;

da Presidência;

lavrando as respectivas atas;

Conselho;

que lhe confere o cargo;

Conselho;

controlar correspondência;

plenárias;

digitação e impressão;

arquivo, estatística e documentação;

e a do expediente;

Conselho;

membros do Conselho às reuniões;

apresentadas;

convites e as comunicações;

informações, quando solicitado;

Presidência;

e documentação do mesmo;

aplicável à matéria;

demais membros do Conselho;

Titulares do Conselho;

vantagens inerentes à função.

relevante interesse social;

pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;

atuam;

injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,

injustificado da condição de 

atribuição de falta injustificada nas 

Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;

para as quais for designadas;

regimentais;

do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 

relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

reuniões do Conselho;

do Conselho;

Conselho;

estatísticos e financeiros que 

FUNDEB;

Art. 15 – Caberá às Comissões 

presentes e os que justificadamente 

ficará dispensada a verificação de 

competirá à lavratura das atas.

que justificou a convocação.

um dos membros a comparecer às 

fim de prestar esclarecimento sobre 

deverá identificar-se junto à 

obedecerão à seguinte ordem:

da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;

cada segmento;

recebidas e expedidas;

Fundo;

competente ou servidor;

esclarecimentos acerca do fluxo de 

superior a 30 (trinta) dias;

com recursos do Fundo;

profissionais da educação, as 

estejam vinculados;

filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;

suas funções;

verificar:

do Fundo;

transporte escolar;

serão objeto de solicitação junto à 

para fins de custeio.

esse fim, e por deliberação de 2/3 

necessário, definirá os relatórios e os 

financeiros que deseja receber do 

encaminhar representação à 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

mobilizadora, fiscalizadora, 

prioridade à Educação Infantil em 

Art.3º- As finalidades do Conselho 

justos; 

Educação de Jovens e Adultos; 

avaliação da Educação Municipal; 

e social da Educação Municipal; 

no âmbito da Educação; 

Municipal;

Educação de Paraíba do Sul - RJ;

medidas para aperfeiçoá-lo;

política educacional nacional; 

Janeiro;

do Sul - RJ;

públicas e privadas filantrópicas, 

como seu cancelamento; 

suas modalidades; 

legislação vigente;

Conselho Municipal de Educação; 

Municipal de Educação; 

educacionais;

assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;

Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 

Plano Municipal de Educação;

orçamentária; 

composição do primeiro; 

Direitos, visando à sintonia na 

no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

desenvolvimento do ensino; 

formação básica comum; 

Secretaria Municipal da Educação;

Educação Infantil;

Fundamental;

Anos Finais do Ensino Fundamental;

Educação de Jovens e Adultos;

e Ensino da Rede Pública Municipal; 

Supervisão;

Escolas Privadas;

Conselho Tutelar;

servidor público municipal; 

Superior;

Estadual de Educação;

ou definitiva com iguais direitos e 

definitivo quando ocorrer vacância 

antes de findar o 

consanguíneos ou afins, até terceiro 

dos secretários; 

Municipal; 

curso do mandato, fica vedada: 

atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 

do conselho; 

injustificado da condição de 

nos últimos 08 (oito) anos; só 

justificativa, a mais de quatro (04) 

Municipal;

Municipal;

condições logísticas adequadas à 

cadastrais relativos à criação e 

Interno bem como suas alterações; 

do Sul- RJ por votação direta; 

Conselho; 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 

dia de ausência; 

sessões do Conselho; 

sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;

pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 

trabalho do ano vindouro; 

Municipal;

Municipal;

plenária ordinária ou extraordinária; 

conselheiros; 

determinadas pelo Plenário; 

à Presidência no decorrer da sessão 

Regimento; 

dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 

vigência do mandato; 

Conselho;

plenária; 

esclarecimentos; 

funcionamento do Conselho; 

com as finalidades do Conselho; 

realização de suas finalidades e 
competências; 

votação; 
XI. Resolver questões de ordem;

regimento; 

defesa e direito do contraditório; 

à Vice-Presidência e Secretaria; 

regimento; 

defesa e direito do contraditório;

aplicação de recursos do Conselho; 

financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 

atribuições definidas no artigo 19; 

referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 

desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 

providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 

todos os atos inerentes ao pleno;

Paraíba do Sul - RJ; 

no Regimento; 

Poder Executivo Municipal; 

demais órgãos; 

como as decisões da Plenária; 

respectivas convocações; 

acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

atividades do Conselho; 

sessões plenárias; 

melhor desempenho do Conselho; 

Conselho; 

digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 

jurídica e educacional; 

do Conselho;

término;

pelo Presidente; 

Presidente; e este, pelo(a) 

Art.27- A hora regimental, verificada 

§1º- Caso não haja número suficiente 

procederá à anotação dos nomes 

verificar o caráter de urgência e 

destinadas à eleição e posse do 

comunicação;

I. Leitura da ata da sessão anterior; 

proposições; 

discussão; 

explicações; 

autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 

parentes consanguíneos ou afins; 

qualquer justificativa. 

Conselheiro que a solicitar, ficando 

ser prorrogada por uma vez; sendo 

presentes; sendo respeitado o 

Conselheiros favoráveis à matéria 

cartões de identificação. 

poderá ser feita verificação nominal. 

à urna, à vista do Plenário, e os votos 

presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 

posicionamento definido. 

com vista à expansão e melhoria do 

prestado à população. 

conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 

Sul; 

esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;

desde que observadas às 

reuniões com direito à voz, não 

deliberações emanadas do CME;

comparecimento às sessões 

CME; 

para a qual for designado; 

administrativo do CME;

e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 

compõe; 

Conselho; 

perante o CME; 

realizá-los; 

atividades estranhas às funções ou 

qualquer proveito; 

quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 

Presidência; 

definitiva do cargo, nos casos de: 

mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 

por mais de um ano; 

mandato e a dignidade das funções; 

poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

justificativa, a mais de quatro (04) 

será comunicada expressamente à 

ausente às reuniões terá sua 

Art.57- Verificada a vacância da 

respectivo substituto a fim de 

será submetido às penalidades 

para este fim. 

com finalidade única de aprovar a 

narrado não configurar evidente 

em que poderá, justificadamente, 

indispensáveis à identificação e 

identificação da denúncia. 

preencham a finalidade essencial. 

tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 

sendo imputada a infringência; 

tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 

o mesmo procedimento, findo o 

relação à pessoa do indiciado: 

afinidade até o terceiro grau civil; ou 

trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 

Art.67- As notificações serão feitas 

publicado no jornal oficial do 

notificação, prorrogando-se até o 

acusado, às expensas deste. 

incumbe a quem as fizer. 

comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 

justificado, não atendam à 
notificação.

em data previamente fixada, no 

processual preliminar, a notificação 

para comparecer à audiência inicial. 

presente à audiência inicial, 

injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 

confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 

ainda ser arredada a confissão ficta 

remeterá à Presidência do CME, 

arguição feita contra o conselheiro; 

I - Advertência;
II - Suspensão;

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 

4.01.10.301.0038.2.013 Atendimento Ambulatorial - Exames

3.3.90.00.00.00.00 500,00002
4.01.10.302.0019.2.112 Programa de Apoio aos Hospitais

4.4.50.00.00.00.00 500,00002

3.500,00Total Reforçado da Unidade Gestora:

TOTAL REFORÇADO: 35.000,00

RESUMO DAS FONTES

FONTE Valor Anulado Valor Reforçado

002 35.000,00

0,00TOTAL: 35.000,00

Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – CEP: 25.850-000 – Paraíba do Sul – RJ
(24) 2263-1052 + (24) 2263-1477 + (24) 2263-1417

www.paraibadosul.rj.gov.br Página 4 de 4

A N E X O  II

Fonte Valor Previsto Valor Arrecadado Valor Decretado Saldo

Excesso de Arrecadação   2020   até mês de  NOVEMBRO

Descrição

2 ROYALTIES 3.406.215,70 9.760.386,17 4.541.082,89 1.813.087,58

TOTAL 3.406.215,70 9.760.386,17 4.541.082,89 1.813.087,58



Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

financeiros de que trata o artigo 1º 

fiscal; 

 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

fiscalizador, permanente, 

(CAE) fica vinculado à Secretaria 

pelo Poder Executivo;

específica para tal fim, registrada 

emancipados;

assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,

assembléia específica para tal fim, 

deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 

especificamente para esse fim e 

§ 4º Fica vedada à indicação do 

fim, com o mandato coincidente 

reeleitos uma única vez;

mandato;

nos incisos I à IV, do artigo 4º.

do conselheiro;

segmento representado;

durante o ano sem justificativa;

para discutir esta pauta específica.

artigo 6º incisos I à IV, o segmento 

modificações da Lei Municipal / 

órgão;

forma regimental;

das reuniões;

encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 

Secretário do Conselho;

informações de interesse do órgão;

demais membros do Conselho;

membros do Conselho;

discussão e votação;

votações;

tomadas nas reuniões;

mesmas se manifestarem;

dos trabalhos do Conselho;

solução de casos análogos;

do Conselho;

cidade;

federal, estadual e local;

obediência às normas regimentais; 

Conselho;

controlar a correspondência;

reuniões, junto ao Presidente;

no âmbito do Conselho;

documentação;

colocadas à margem da pauta, as 

proceder a sua leitura;

Conselho;

regimento;

apresentadas;

comunicações;

convocações;
XII – obedecer às normas 

deliberações do Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;

requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;

que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;

de competência;

todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 

Escolar;

boas práticas higiênicas e sanitárias;

execução do programa;
XIII - obedecer às normas 

Artigo 11 – Caberá às Comissões 

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;

alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 

oferecidos;

não da execução do Programa;

escolas;
V - comunicar à Entidade 

tomadas as devidas providências;

os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;

físico-financeira do Programa, 

aceitabilidade, notas fiscais de 

(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 

nutricional dos alunos;

rede pública de educação básica;

à alimentação escolar, com vistas à 

forma igualitária;

regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;

preferência alimentar local saudável;

Federal; e,

execução do Programa;

necessitam de atenção específica;

e nutricional;

governo;

diversificados, produzidos em 
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início do exercício financeiro e 

conselhos afins, e deverão observar 

assunto referente à alimentação 

Tribunais de Contas, à 

irregularidade identificada na 

de seus membros;

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 

conselheiros titulares;

local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

necessários à indicação e posse de

Artigo 17 – A justificativa de 

imediatamente subsequente à 

sua ausência à reunião a qual não 

valendo como justificativa prévia.

de justificativa.

Presidente e submetidos à 

fundado e justificado impedimento.

Suplentes às reuniões do Conselho, 

fiscalizador, permanente, 

infraestrutura necessária à plena 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

Alimentação Escolar (CAE);

humanos necessários às atividades 

efetividade;

dos canais oficiais de comunicação 

referentes à execução do PNAE em 

cardápios, notas fiscais de compras 

Financeira;

do PNAE;

corrente específica em que os 

aplicações financeiras realizadas; e,

(CAE) poderá solicitar à Entidade 

da análise em ata;

Regimento serão submetidos à 

Profissionais da Educação  do 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

Profissionais da Educação  do 

Profissionais da Educação – 

09 de agosto de 2011, vinculado à 

tem como finalidades o 

aplicação dos recursos financeiros 

Profissionais da Educação, instituído 

recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

conta do FUNDEB;

censo escolar, no que se refere às 

estabelecidos;

recursos;

verificação de demonstrativos 

recursos repassados e recebidos à 

referentes às despesas realizadas;

hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 

profissionais, cujo pagamento é 

legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 

ensino;

vice-presidência do colegiado;

à execução plena das competências 

da legislação vigente;

transferidos à conta do Programa 

Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 

conclusivo, e notificar o órgão 

utilização dos recursos;

Regimento Interno;

municipal;

Poder Executivo Municipal; e

legislação específica 

educacional equivalente;

pública;

públicas;

das escolas básicas públicas;

pública;

pública;

Conselho Municipal de Educação;

como pré- requisito à participação 

consanguíneos ou afins até terceiro 

e de Secretários Municipais;

prestem serviços relacionados à 

afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;

emancipados; e,

Executivo Municipal; ou

definitivo decorrente de:

particulares;

definitivo descrita no art. 4º, o 

afastamento definitivo descrito no 

periodicamente ao final de cada 

condições materiais adequadas à 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

sua competência;

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;

legislação vigente;

extraordinárias;

necessárias à consecução das suas 
finalidades;

membros do Conselho;

ordem;

Conselho;

colegiado;

juízo ou fora dele;

reunião;
IX. exercer o voto de desempate;

regulamento;

da Presidência;

lavrando as respectivas atas;

Conselho;

que lhe confere o cargo;

Conselho;

controlar correspondência;

plenárias;

digitação e impressão;

arquivo, estatística e documentação;

e a do expediente;

Conselho;

membros do Conselho às reuniões;

apresentadas;

convites e as comunicações;

informações, quando solicitado;

Presidência;

e documentação do mesmo;

aplicável à matéria;

demais membros do Conselho;

Titulares do Conselho;

vantagens inerentes à função.

relevante interesse social;

pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;

atuam;

injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,

injustificado da condição de 

atribuição de falta injustificada nas 

Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;

para as quais for designadas;

regimentais;

do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 

relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

reuniões do Conselho;

do Conselho;

Conselho;

estatísticos e financeiros que 

FUNDEB;

Art. 15 – Caberá às Comissões 

presentes e os que justificadamente 

ficará dispensada a verificação de 

competirá à lavratura das atas.

que justificou a convocação.

um dos membros a comparecer às 

fim de prestar esclarecimento sobre 

deverá identificar-se junto à 

obedecerão à seguinte ordem:

da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;

cada segmento;

recebidas e expedidas;

Fundo;

competente ou servidor;

esclarecimentos acerca do fluxo de 

superior a 30 (trinta) dias;

com recursos do Fundo;

profissionais da educação, as 

estejam vinculados;

filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;

suas funções;

verificar:

do Fundo;

transporte escolar;

serão objeto de solicitação junto à 

para fins de custeio.

esse fim, e por deliberação de 2/3 

necessário, definirá os relatórios e os 

financeiros que deseja receber do 

encaminhar representação à 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

mobilizadora, fiscalizadora, 

prioridade à Educação Infantil em 

Art.3º- As finalidades do Conselho 

justos; 

Educação de Jovens e Adultos; 

avaliação da Educação Municipal; 

e social da Educação Municipal; 

no âmbito da Educação; 

Municipal;

Educação de Paraíba do Sul - RJ;

medidas para aperfeiçoá-lo;

política educacional nacional; 

Janeiro;

do Sul - RJ;

públicas e privadas filantrópicas, 

como seu cancelamento; 

suas modalidades; 

legislação vigente;

Conselho Municipal de Educação; 

Municipal de Educação; 

educacionais;

assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;

Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 

Plano Municipal de Educação;

orçamentária; 

composição do primeiro; 

Direitos, visando à sintonia na 

no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

desenvolvimento do ensino; 

formação básica comum; 

Secretaria Municipal da Educação;

Educação Infantil;

Fundamental;

Anos Finais do Ensino Fundamental;

Educação de Jovens e Adultos;

e Ensino da Rede Pública Municipal; 

Supervisão;

Escolas Privadas;

Conselho Tutelar;

servidor público municipal; 

Superior;

Estadual de Educação;

ou definitiva com iguais direitos e 

definitivo quando ocorrer vacância 

antes de findar o 

consanguíneos ou afins, até terceiro 

dos secretários; 

Municipal; 

curso do mandato, fica vedada: 

atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 

do conselho; 

injustificado da condição de 

nos últimos 08 (oito) anos; só 

justificativa, a mais de quatro (04) 

Municipal;

Municipal;

condições logísticas adequadas à 

cadastrais relativos à criação e 

Interno bem como suas alterações; 

do Sul- RJ por votação direta; 

Conselho; 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 

dia de ausência; 

sessões do Conselho; 

sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;

pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 

trabalho do ano vindouro; 

Municipal;

Municipal;

plenária ordinária ou extraordinária; 

conselheiros; 

determinadas pelo Plenário; 

à Presidência no decorrer da sessão 

Regimento; 

dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 

vigência do mandato; 

Conselho;

plenária; 

esclarecimentos; 

funcionamento do Conselho; 

com as finalidades do Conselho; 

realização de suas finalidades e 
competências; 

votação; 
XI. Resolver questões de ordem;

regimento; 

defesa e direito do contraditório; 

à Vice-Presidência e Secretaria; 

regimento; 

defesa e direito do contraditório;

aplicação de recursos do Conselho; 

financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 

atribuições definidas no artigo 19; 

referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 

desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 

providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 

todos os atos inerentes ao pleno;

Paraíba do Sul - RJ; 

no Regimento; 

Poder Executivo Municipal; 

demais órgãos; 

como as decisões da Plenária; 

respectivas convocações; 

acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

atividades do Conselho; 

sessões plenárias; 

melhor desempenho do Conselho; 

Conselho; 

digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 

jurídica e educacional; 

do Conselho;

término;

pelo Presidente; 

Presidente; e este, pelo(a) 

Art.27- A hora regimental, verificada 

§1º- Caso não haja número suficiente 

procederá à anotação dos nomes 

verificar o caráter de urgência e 

destinadas à eleição e posse do 

comunicação;

I. Leitura da ata da sessão anterior; 

proposições; 

discussão; 

explicações; 

autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 

parentes consanguíneos ou afins; 

qualquer justificativa. 

Conselheiro que a solicitar, ficando 

ser prorrogada por uma vez; sendo 

presentes; sendo respeitado o 

Conselheiros favoráveis à matéria 

cartões de identificação. 

poderá ser feita verificação nominal. 

à urna, à vista do Plenário, e os votos 

presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 

posicionamento definido. 

com vista à expansão e melhoria do 

prestado à população. 

conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 

Sul; 

esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;

desde que observadas às 

reuniões com direito à voz, não 

deliberações emanadas do CME;

comparecimento às sessões 

CME; 

para a qual for designado; 

administrativo do CME;

e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 

compõe; 

Conselho; 

perante o CME; 

realizá-los; 

atividades estranhas às funções ou 

qualquer proveito; 

quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 

Presidência; 

definitiva do cargo, nos casos de: 

mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 

por mais de um ano; 

mandato e a dignidade das funções; 

poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

justificativa, a mais de quatro (04) 

será comunicada expressamente à 

ausente às reuniões terá sua 

Art.57- Verificada a vacância da 

respectivo substituto a fim de 

será submetido às penalidades 

para este fim. 

com finalidade única de aprovar a 

narrado não configurar evidente 

em que poderá, justificadamente, 

indispensáveis à identificação e 

identificação da denúncia. 

preencham a finalidade essencial. 

tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 

sendo imputada a infringência; 

tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 

o mesmo procedimento, findo o 

relação à pessoa do indiciado: 

afinidade até o terceiro grau civil; ou 

trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 

Art.67- As notificações serão feitas 

publicado no jornal oficial do 

notificação, prorrogando-se até o 

acusado, às expensas deste. 

incumbe a quem as fizer. 

comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 

justificado, não atendam à 
notificação.

em data previamente fixada, no 

processual preliminar, a notificação 

para comparecer à audiência inicial. 

presente à audiência inicial, 

injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 

confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 

ainda ser arredada a confissão ficta 

remeterá à Presidência do CME, 

arguição feita contra o conselheiro; 

I - Advertência;
II - Suspensão;

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 

Dispõe sobre alterações na LEI MUNICIPAL
No. 3.640/2019 de 12 de Dezembro de 2019,
com vistas a abertura de crédito adicional
especial por SUPERÁVIT FINANCEIRO e dá
outras providências

LEI Nº.: 3.711/2020

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder abertura de crédito adicional
especial no valor total de R$1.147.899,28 (um milhão, cento e quarenta e sete mil,
oitocentos e noventa e nove reais e vinte e oito 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
3.640/2019 de 12 de Dezembro de 2019 e demonstrado em Anexo II. 
 
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 10 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO

CONSIDERANDO, a necessidade imperiosa de adequação da peça orçamentária para uma gestão
eficaz e voltada ao incremento da técnica orçamentária;

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL DELIBERA E EU SANCIONO A
SEGUINTE LEI:
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(24) 2263-1052 + (24) 2263-1477 + (24) 2263-1417

www.paraibadosul.rj.gov.br Página 1 de 2



Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

financeiros de que trata o artigo 1º 

fiscal; 

 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

fiscalizador, permanente, 

(CAE) fica vinculado à Secretaria 

pelo Poder Executivo;

específica para tal fim, registrada 

emancipados;

assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,

assembléia específica para tal fim, 

deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 

especificamente para esse fim e 

§ 4º Fica vedada à indicação do 

fim, com o mandato coincidente 

reeleitos uma única vez;

mandato;

nos incisos I à IV, do artigo 4º.

do conselheiro;

segmento representado;

durante o ano sem justificativa;

para discutir esta pauta específica.

artigo 6º incisos I à IV, o segmento 

modificações da Lei Municipal / 

órgão;

forma regimental;

das reuniões;

encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 

Secretário do Conselho;

informações de interesse do órgão;

demais membros do Conselho;

membros do Conselho;

discussão e votação;

votações;

tomadas nas reuniões;

mesmas se manifestarem;

dos trabalhos do Conselho;

solução de casos análogos;

do Conselho;

cidade;

federal, estadual e local;

obediência às normas regimentais; 

Conselho;

controlar a correspondência;

reuniões, junto ao Presidente;

no âmbito do Conselho;

documentação;

colocadas à margem da pauta, as 

proceder a sua leitura;

Conselho;

regimento;

apresentadas;

comunicações;

convocações;
XII – obedecer às normas 

deliberações do Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;

requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;

que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;

de competência;

todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 

Escolar;

boas práticas higiênicas e sanitárias;

execução do programa;
XIII - obedecer às normas 

Artigo 11 – Caberá às Comissões 

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;

alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 

oferecidos;

não da execução do Programa;

escolas;
V - comunicar à Entidade 

tomadas as devidas providências;

os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;

físico-financeira do Programa, 

aceitabilidade, notas fiscais de 

(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 

nutricional dos alunos;

rede pública de educação básica;

à alimentação escolar, com vistas à 

forma igualitária;

regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;

preferência alimentar local saudável;

Federal; e,

execução do Programa;

necessitam de atenção específica;

e nutricional;

governo;

diversificados, produzidos em 
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início do exercício financeiro e 

conselhos afins, e deverão observar 

assunto referente à alimentação 

Tribunais de Contas, à 

irregularidade identificada na 

de seus membros;

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 

conselheiros titulares;

local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

necessários à indicação e posse de

Artigo 17 – A justificativa de 

imediatamente subsequente à 

sua ausência à reunião a qual não 

valendo como justificativa prévia.

de justificativa.

Presidente e submetidos à 

fundado e justificado impedimento.

Suplentes às reuniões do Conselho, 

fiscalizador, permanente, 

infraestrutura necessária à plena 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

Alimentação Escolar (CAE);

humanos necessários às atividades 

efetividade;

dos canais oficiais de comunicação 

referentes à execução do PNAE em 

cardápios, notas fiscais de compras 

Financeira;

do PNAE;

corrente específica em que os 

aplicações financeiras realizadas; e,

(CAE) poderá solicitar à Entidade 

da análise em ata;

Regimento serão submetidos à 

Profissionais da Educação  do 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

Profissionais da Educação  do 

Profissionais da Educação – 

09 de agosto de 2011, vinculado à 

tem como finalidades o 

aplicação dos recursos financeiros 

Profissionais da Educação, instituído 

recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

conta do FUNDEB;

censo escolar, no que se refere às 

estabelecidos;

recursos;

verificação de demonstrativos 

recursos repassados e recebidos à 

referentes às despesas realizadas;

hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 

profissionais, cujo pagamento é 

legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 

ensino;

vice-presidência do colegiado;

à execução plena das competências 

da legislação vigente;

transferidos à conta do Programa 

Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 

conclusivo, e notificar o órgão 

utilização dos recursos;

Regimento Interno;

municipal;

Poder Executivo Municipal; e

legislação específica 

educacional equivalente;

pública;

públicas;

das escolas básicas públicas;

pública;

pública;

Conselho Municipal de Educação;

como pré- requisito à participação 

consanguíneos ou afins até terceiro 

e de Secretários Municipais;

prestem serviços relacionados à 

afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;

emancipados; e,

Executivo Municipal; ou

definitivo decorrente de:

particulares;

definitivo descrita no art. 4º, o 

afastamento definitivo descrito no 

periodicamente ao final de cada 

condições materiais adequadas à 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

sua competência;

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;

legislação vigente;

extraordinárias;

necessárias à consecução das suas 
finalidades;

membros do Conselho;

ordem;

Conselho;

colegiado;

juízo ou fora dele;

reunião;
IX. exercer o voto de desempate;

regulamento;

da Presidência;

lavrando as respectivas atas;

Conselho;

que lhe confere o cargo;

Conselho;

controlar correspondência;

plenárias;

digitação e impressão;

arquivo, estatística e documentação;

e a do expediente;

Conselho;

membros do Conselho às reuniões;

apresentadas;

convites e as comunicações;

informações, quando solicitado;

Presidência;

e documentação do mesmo;

aplicável à matéria;

demais membros do Conselho;

Titulares do Conselho;

vantagens inerentes à função.

relevante interesse social;

pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;

atuam;

injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,

injustificado da condição de 

atribuição de falta injustificada nas 

Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;

para as quais for designadas;

regimentais;

do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 

relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

reuniões do Conselho;

do Conselho;

Conselho;

estatísticos e financeiros que 

FUNDEB;

Art. 15 – Caberá às Comissões 

presentes e os que justificadamente 

ficará dispensada a verificação de 

competirá à lavratura das atas.

que justificou a convocação.

um dos membros a comparecer às 

fim de prestar esclarecimento sobre 

deverá identificar-se junto à 

obedecerão à seguinte ordem:

da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;

cada segmento;

recebidas e expedidas;

Fundo;

competente ou servidor;

esclarecimentos acerca do fluxo de 

superior a 30 (trinta) dias;

com recursos do Fundo;

profissionais da educação, as 

estejam vinculados;

filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;

suas funções;

verificar:

do Fundo;

transporte escolar;

serão objeto de solicitação junto à 

para fins de custeio.

esse fim, e por deliberação de 2/3 

necessário, definirá os relatórios e os 

financeiros que deseja receber do 

encaminhar representação à 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

mobilizadora, fiscalizadora, 

prioridade à Educação Infantil em 

Art.3º- As finalidades do Conselho 

justos; 

Educação de Jovens e Adultos; 

avaliação da Educação Municipal; 

e social da Educação Municipal; 

no âmbito da Educação; 

Municipal;

Educação de Paraíba do Sul - RJ;

medidas para aperfeiçoá-lo;

política educacional nacional; 

Janeiro;

do Sul - RJ;

públicas e privadas filantrópicas, 

como seu cancelamento; 

suas modalidades; 

legislação vigente;

Conselho Municipal de Educação; 

Municipal de Educação; 

educacionais;

assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;

Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 

Plano Municipal de Educação;

orçamentária; 

composição do primeiro; 

Direitos, visando à sintonia na 

no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

desenvolvimento do ensino; 

formação básica comum; 

Secretaria Municipal da Educação;

Educação Infantil;

Fundamental;

Anos Finais do Ensino Fundamental;

Educação de Jovens e Adultos;

e Ensino da Rede Pública Municipal; 

Supervisão;

Escolas Privadas;

Conselho Tutelar;

servidor público municipal; 

Superior;

Estadual de Educação;

ou definitiva com iguais direitos e 

definitivo quando ocorrer vacância 

antes de findar o 

consanguíneos ou afins, até terceiro 

dos secretários; 

Municipal; 

curso do mandato, fica vedada: 

atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 

do conselho; 

injustificado da condição de 

nos últimos 08 (oito) anos; só 

justificativa, a mais de quatro (04) 

Municipal;

Municipal;

condições logísticas adequadas à 

cadastrais relativos à criação e 

Interno bem como suas alterações; 

do Sul- RJ por votação direta; 

Conselho; 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 

dia de ausência; 

sessões do Conselho; 

sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;

pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 

trabalho do ano vindouro; 

Municipal;

Municipal;

plenária ordinária ou extraordinária; 

conselheiros; 

determinadas pelo Plenário; 

à Presidência no decorrer da sessão 

Regimento; 

dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 

vigência do mandato; 

Conselho;

plenária; 

esclarecimentos; 

funcionamento do Conselho; 

com as finalidades do Conselho; 

realização de suas finalidades e 
competências; 

votação; 
XI. Resolver questões de ordem;

regimento; 

defesa e direito do contraditório; 

à Vice-Presidência e Secretaria; 

regimento; 

defesa e direito do contraditório;

aplicação de recursos do Conselho; 

financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 

atribuições definidas no artigo 19; 

referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 

desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 

providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 

todos os atos inerentes ao pleno;

Paraíba do Sul - RJ; 

no Regimento; 

Poder Executivo Municipal; 

demais órgãos; 

como as decisões da Plenária; 

respectivas convocações; 

acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

atividades do Conselho; 

sessões plenárias; 

melhor desempenho do Conselho; 

Conselho; 

digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 

jurídica e educacional; 

do Conselho;

término;

pelo Presidente; 

Presidente; e este, pelo(a) 

Art.27- A hora regimental, verificada 

§1º- Caso não haja número suficiente 

procederá à anotação dos nomes 

verificar o caráter de urgência e 

destinadas à eleição e posse do 

comunicação;

I. Leitura da ata da sessão anterior; 

proposições; 

discussão; 

explicações; 

autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 

parentes consanguíneos ou afins; 

qualquer justificativa. 

Conselheiro que a solicitar, ficando 

ser prorrogada por uma vez; sendo 

presentes; sendo respeitado o 

Conselheiros favoráveis à matéria 

cartões de identificação. 

poderá ser feita verificação nominal. 

à urna, à vista do Plenário, e os votos 

presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 

posicionamento definido. 

com vista à expansão e melhoria do 

prestado à população. 

conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 

Sul; 

esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;

desde que observadas às 

reuniões com direito à voz, não 

deliberações emanadas do CME;

comparecimento às sessões 

CME; 

para a qual for designado; 

administrativo do CME;

e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 

compõe; 

Conselho; 

perante o CME; 

realizá-los; 

atividades estranhas às funções ou 

qualquer proveito; 

quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 

Presidência; 

definitiva do cargo, nos casos de: 

mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 

por mais de um ano; 

mandato e a dignidade das funções; 

poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

justificativa, a mais de quatro (04) 

será comunicada expressamente à 

ausente às reuniões terá sua 

Art.57- Verificada a vacância da 

respectivo substituto a fim de 

será submetido às penalidades 

para este fim. 

com finalidade única de aprovar a 

narrado não configurar evidente 

em que poderá, justificadamente, 

indispensáveis à identificação e 

identificação da denúncia. 

preencham a finalidade essencial. 

tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 

sendo imputada a infringência; 

tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 

o mesmo procedimento, findo o 

relação à pessoa do indiciado: 

afinidade até o terceiro grau civil; ou 

trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 

Art.67- As notificações serão feitas 

publicado no jornal oficial do 

notificação, prorrogando-se até o 

acusado, às expensas deste. 

incumbe a quem as fizer. 

comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 

justificado, não atendam à 
notificação.

em data previamente fixada, no 

processual preliminar, a notificação 

para comparecer à audiência inicial. 

presente à audiência inicial, 

injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 

confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 

ainda ser arredada a confissão ficta 

remeterá à Presidência do CME, 

arguição feita contra o conselheiro; 

I - Advertência;
II - Suspensão;

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 

A N E X O   I
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Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

financeiros de que trata o artigo 1º 

fiscal; 

 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 

DECRETOS

DECRETO Nº 2000, de 14 de 

Dezembro  de 2020. 

  Aprova o Regimento  Interno do 
Conselho de Alimentação escolar  
do Município de  Paraíba do Sul e dá 
outras providências.

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no 
uso de suas atribuições legais, 
previstas na Lei Orgânica Municipal;

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aprovado o Regimento 
Interno do Conselho de 
Alimentação Escolar de Paraíba do 
Sul, constante em Anexo I.

Art. 2o - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação.

Art. 3o - Revogam-se as disposições 
em contrário.

Paraíba do Sul, 14 de Dezembro  de 
2020.

ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA

PREFEITO MUNICIPAL
PARAÍBA DO SUL

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REGIMENTO INTERNO

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR
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DISPÕE SOBRE O REGIMENTO 
INTERNO DO CONSELHO DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Capítulo I – DO CONSELHO

Artigo 1º - O Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE), criado 
pela Lei nº. 1.928, de 29 de abril de 
1997 e alterado pela Lei nº. 2.174 de 
07 de dezembro de 2000 e Lei nº. 
2.764 de 05 de outubro de 2010 e 
Regulamentado pela Lei, reger-se-á 
em conformidade com a 
organização e demais disposições 
deste Regimento Interno.

Artigo 2º - As competências e 
atribuições do Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE) são 
aquelas estabelecidas na Lei nº. 
2.764 de 05 de outubro de 2010 e 
na Resolução Federal FNDE / CD nº. 
06 de 08 de maio de 2020.

Artigo 3º – O Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE) é um 

órgão colegiado de caráter 
fiscalizador, permanente, 
deliberativo e de assessoramento.

Parágrafo único. Para efeitos 
administrativos e orçamentários, o 
Conselho de Alimentação Escolar 
(CAE) fica vinculado à Secretaria 
Municipal de Educação, que deverá 
garantir apoio necessário para seu 
bom funcionamento e manutenção.

Capítulo II – DA ORGANIZAÇÃO

Artigo 4º – O Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE) será 
constituído por 07 (sete) membros, 
observada a seguinte 
representatividade e composição:

I - um representante indicado 
pelo Poder Executivo;
II - dois representantes dentre 
as entidades de docentes, discentes 
ou trabalhadores na área de 
educação, indicados pelo 
respectivo órgão de classe, a serem 
escolhidos por meio de assembléia 
específica para tal fim, registrada 
em ata, sendo que um deles deverá 
ser representado pelos docentes e, 
ainda, os discentes só poderão ser 
indicados e eleitos quando forem 
maiores de 18 anos ou 
emancipados;
III - dois representantes de pais 
de alunos, indicados pelos 
Conselhos Escolares, Associações 
de Pais e Mestres ou entidades 
similares, escolhidos por meio de 
assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,
 
IV - dois representantes 
indicados por entidades civis 
organizadas, escolhidos em 
assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata.

Parágrafo único. Na Entidade 
Executora com mais de 100 (cem) 

escolas da educação básica, a 
composição do Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE) poderá 
ser de até 03 (três) vezes o número 
de membros estipulado no caput 
deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 
incisos I a IV deste artigo.

§ 1º Cada membro titular do 
Conselho de Alimentação Escolar 
(CAE) terá um suplente do mesmo 
segmento representado, com 
exceção aos membros titulares do 
inciso II deste artigo, os quais 
poderão ter como suplentes 
qualquer um dos segmentos 
citados no referido inciso.

§ 2º Os membros terão mandato de 
04 (quatro) anos, podendo ser 
reconduzidos de acordo com a 
indicação dos seus respectivos 
segmentos.

§ 3º Em caso de não existência de 
órgãos de classe, conforme 
estabelecido no inciso II deste artigo 
deverá os docentes, discentes ou 
trabalhadores na área de educação 
realizar reunião, convocada 
especificamente para esse fim e 
devidamente registrada em ata.

§ 4º Fica vedada à indicação do 
Ordenador de Despesas, do 
Coordenador de Alimentação 
Escolar e do Nutricionista RT das 
Entidades Executoras para compor 
o Conselho de Alimentação Escolar 
(CAE).

§ 5º Recomenda-se que o Conselho 
de Alimentação Escolar (CAE) dos 
Estados e dos Municípios que 
possuem alunos matriculados em 
escolas localizadas em áreas 
indígenas ou em áreas 
remanescentes de quilombos tenha, 
em sua composição, pelo menos um 
membro representante desses 

fim, com o mandato coincidente 

reeleitos uma única vez;

mandato;

nos incisos I à IV, do artigo 4º.

do conselheiro;

segmento representado;

durante o ano sem justificativa;

para discutir esta pauta específica.

artigo 6º incisos I à IV, o segmento 

modificações da Lei Municipal / 

órgão;

forma regimental;

das reuniões;

encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 

Secretário do Conselho;

informações de interesse do órgão;

demais membros do Conselho;

membros do Conselho;

discussão e votação;

votações;

tomadas nas reuniões;

mesmas se manifestarem;

dos trabalhos do Conselho;

solução de casos análogos;

do Conselho;

cidade;

federal, estadual e local;

obediência às normas regimentais; 

Conselho;

controlar a correspondência;

reuniões, junto ao Presidente;

no âmbito do Conselho;

documentação;

colocadas à margem da pauta, as 

proceder a sua leitura;

Conselho;

regimento;

apresentadas;

comunicações;

convocações;
XII – obedecer às normas 

deliberações do Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;

requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;

que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;

de competência;

todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 

Escolar;

boas práticas higiênicas e sanitárias;

execução do programa;
XIII - obedecer às normas 

Artigo 11 – Caberá às Comissões 

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;

alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 

oferecidos;

não da execução do Programa;

escolas;
V - comunicar à Entidade 

tomadas as devidas providências;

os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;

físico-financeira do Programa, 

aceitabilidade, notas fiscais de 

(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 

nutricional dos alunos;

rede pública de educação básica;

à alimentação escolar, com vistas à 

forma igualitária;

regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;

preferência alimentar local saudável;

Federal; e,

execução do Programa;

necessitam de atenção específica;

e nutricional;

governo;

diversificados, produzidos em 
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início do exercício financeiro e 

conselhos afins, e deverão observar 

assunto referente à alimentação 

Tribunais de Contas, à 

irregularidade identificada na 

de seus membros;

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 

conselheiros titulares;

local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

necessários à indicação e posse de

Artigo 17 – A justificativa de 

imediatamente subsequente à 

sua ausência à reunião a qual não 

valendo como justificativa prévia.

de justificativa.

Presidente e submetidos à 

fundado e justificado impedimento.

Suplentes às reuniões do Conselho, 

fiscalizador, permanente, 

infraestrutura necessária à plena 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

Alimentação Escolar (CAE);

humanos necessários às atividades 

efetividade;

dos canais oficiais de comunicação 

referentes à execução do PNAE em 

cardápios, notas fiscais de compras 

Financeira;

do PNAE;

corrente específica em que os 

aplicações financeiras realizadas; e,

(CAE) poderá solicitar à Entidade 

da análise em ata;

Regimento serão submetidos à 

Profissionais da Educação  do 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

Profissionais da Educação  do 

Profissionais da Educação – 

09 de agosto de 2011, vinculado à 

tem como finalidades o 

aplicação dos recursos financeiros 

Profissionais da Educação, instituído 

recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

conta do FUNDEB;

censo escolar, no que se refere às 

estabelecidos;

recursos;

verificação de demonstrativos 

recursos repassados e recebidos à 

referentes às despesas realizadas;

hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 

profissionais, cujo pagamento é 

legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 

ensino;

vice-presidência do colegiado;

à execução plena das competências 

da legislação vigente;

transferidos à conta do Programa 

Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 

conclusivo, e notificar o órgão 

utilização dos recursos;

Regimento Interno;

municipal;

Poder Executivo Municipal; e

legislação específica 

educacional equivalente;

pública;

públicas;

das escolas básicas públicas;

pública;

pública;

Conselho Municipal de Educação;

como pré- requisito à participação 

consanguíneos ou afins até terceiro 

e de Secretários Municipais;

prestem serviços relacionados à 

afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;

emancipados; e,

Executivo Municipal; ou

definitivo decorrente de:

particulares;

definitivo descrita no art. 4º, o 

afastamento definitivo descrito no 

periodicamente ao final de cada 

condições materiais adequadas à 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

sua competência;

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;

legislação vigente;

extraordinárias;

necessárias à consecução das suas 
finalidades;

membros do Conselho;

ordem;

Conselho;

colegiado;

juízo ou fora dele;

reunião;
IX. exercer o voto de desempate;

regulamento;

da Presidência;

lavrando as respectivas atas;

Conselho;

que lhe confere o cargo;

Conselho;

controlar correspondência;

plenárias;

digitação e impressão;

arquivo, estatística e documentação;

e a do expediente;

Conselho;

membros do Conselho às reuniões;

apresentadas;

convites e as comunicações;

informações, quando solicitado;

Presidência;

e documentação do mesmo;

aplicável à matéria;

demais membros do Conselho;

Titulares do Conselho;

vantagens inerentes à função.

relevante interesse social;

pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;

atuam;

injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,

injustificado da condição de 

atribuição de falta injustificada nas 

Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;

para as quais for designadas;

regimentais;

do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 

relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

reuniões do Conselho;

do Conselho;

Conselho;

estatísticos e financeiros que 

FUNDEB;

Art. 15 – Caberá às Comissões 

presentes e os que justificadamente 

ficará dispensada a verificação de 

competirá à lavratura das atas.

que justificou a convocação.

um dos membros a comparecer às 

fim de prestar esclarecimento sobre 

deverá identificar-se junto à 

obedecerão à seguinte ordem:

da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;

cada segmento;

recebidas e expedidas;

Fundo;

competente ou servidor;

esclarecimentos acerca do fluxo de 

superior a 30 (trinta) dias;

com recursos do Fundo;

profissionais da educação, as 

estejam vinculados;

filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;

suas funções;

verificar:

do Fundo;

transporte escolar;

serão objeto de solicitação junto à 

para fins de custeio.

esse fim, e por deliberação de 2/3 

necessário, definirá os relatórios e os 

financeiros que deseja receber do 

encaminhar representação à 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

mobilizadora, fiscalizadora, 

prioridade à Educação Infantil em 

Art.3º- As finalidades do Conselho 

justos; 

Educação de Jovens e Adultos; 

avaliação da Educação Municipal; 

e social da Educação Municipal; 

no âmbito da Educação; 

Municipal;

Educação de Paraíba do Sul - RJ;

medidas para aperfeiçoá-lo;

política educacional nacional; 

Janeiro;

do Sul - RJ;

públicas e privadas filantrópicas, 

como seu cancelamento; 

suas modalidades; 

legislação vigente;

Conselho Municipal de Educação; 

Municipal de Educação; 

educacionais;

assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;

Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 

Plano Municipal de Educação;

orçamentária; 

composição do primeiro; 

Direitos, visando à sintonia na 

no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

desenvolvimento do ensino; 

formação básica comum; 

Secretaria Municipal da Educação;

Educação Infantil;

Fundamental;

Anos Finais do Ensino Fundamental;

Educação de Jovens e Adultos;

e Ensino da Rede Pública Municipal; 

Supervisão;

Escolas Privadas;

Conselho Tutelar;

servidor público municipal; 

Superior;

Estadual de Educação;

ou definitiva com iguais direitos e 

definitivo quando ocorrer vacância 

antes de findar o 

consanguíneos ou afins, até terceiro 

dos secretários; 

Municipal; 

curso do mandato, fica vedada: 

atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 

do conselho; 

injustificado da condição de 

nos últimos 08 (oito) anos; só 

justificativa, a mais de quatro (04) 

Municipal;

Municipal;

condições logísticas adequadas à 

cadastrais relativos à criação e 

Interno bem como suas alterações; 

do Sul- RJ por votação direta; 

Conselho; 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 

dia de ausência; 

sessões do Conselho; 

sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;

pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 

trabalho do ano vindouro; 

Municipal;

Municipal;

plenária ordinária ou extraordinária; 

conselheiros; 

determinadas pelo Plenário; 

à Presidência no decorrer da sessão 

Regimento; 

dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 

vigência do mandato; 

Conselho;

plenária; 

esclarecimentos; 

funcionamento do Conselho; 

com as finalidades do Conselho; 

realização de suas finalidades e 
competências; 

votação; 
XI. Resolver questões de ordem;

regimento; 

defesa e direito do contraditório; 

à Vice-Presidência e Secretaria; 

regimento; 

defesa e direito do contraditório;

aplicação de recursos do Conselho; 

financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 

atribuições definidas no artigo 19; 

referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 

desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 

providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 

todos os atos inerentes ao pleno;

Paraíba do Sul - RJ; 

no Regimento; 

Poder Executivo Municipal; 

demais órgãos; 

como as decisões da Plenária; 

respectivas convocações; 

acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

atividades do Conselho; 

sessões plenárias; 

melhor desempenho do Conselho; 

Conselho; 

digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 

jurídica e educacional; 

do Conselho;

término;

pelo Presidente; 

Presidente; e este, pelo(a) 

Art.27- A hora regimental, verificada 

§1º- Caso não haja número suficiente 

procederá à anotação dos nomes 

verificar o caráter de urgência e 

destinadas à eleição e posse do 

comunicação;

I. Leitura da ata da sessão anterior; 

proposições; 

discussão; 

explicações; 

autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 

parentes consanguíneos ou afins; 

qualquer justificativa. 

Conselheiro que a solicitar, ficando 

ser prorrogada por uma vez; sendo 

presentes; sendo respeitado o 

Conselheiros favoráveis à matéria 

cartões de identificação. 

poderá ser feita verificação nominal. 

à urna, à vista do Plenário, e os votos 

presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 

posicionamento definido. 

com vista à expansão e melhoria do 

prestado à população. 

conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 

Sul; 

esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;

desde que observadas às 

reuniões com direito à voz, não 

deliberações emanadas do CME;

comparecimento às sessões 

CME; 

para a qual for designado; 

administrativo do CME;

e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 

compõe; 

Conselho; 

perante o CME; 

realizá-los; 

atividades estranhas às funções ou 

qualquer proveito; 

quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 

Presidência; 

definitiva do cargo, nos casos de: 

mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 

por mais de um ano; 

mandato e a dignidade das funções; 

poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

justificativa, a mais de quatro (04) 

será comunicada expressamente à 

ausente às reuniões terá sua 

Art.57- Verificada a vacância da 

respectivo substituto a fim de 

será submetido às penalidades 

para este fim. 

com finalidade única de aprovar a 

narrado não configurar evidente 

em que poderá, justificadamente, 

indispensáveis à identificação e 

identificação da denúncia. 

preencham a finalidade essencial. 

tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 

sendo imputada a infringência; 

tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 

o mesmo procedimento, findo o 

relação à pessoa do indiciado: 

afinidade até o terceiro grau civil; ou 

trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 

Art.67- As notificações serão feitas 

publicado no jornal oficial do 

notificação, prorrogando-se até o 

acusado, às expensas deste. 

incumbe a quem as fizer. 

comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 

justificado, não atendam à 
notificação.

em data previamente fixada, no 

processual preliminar, a notificação 

para comparecer à audiência inicial. 

presente à audiência inicial, 

injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 

confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 

ainda ser arredada a confissão ficta 

remeterá à Presidência do CME, 

arguição feita contra o conselheiro; 

I - Advertência;
II - Suspensão;

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 



Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

financeiros de que trata o artigo 1º 

fiscal; 

 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

fiscalizador, permanente, 

(CAE) fica vinculado à Secretaria 

pelo Poder Executivo;

específica para tal fim, registrada 

emancipados;

assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,

assembléia específica para tal fim, 

deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 

especificamente para esse fim e 

§ 4º Fica vedada à indicação do 

povos ou comunidades tradicionais, 
dentre os segmentos estabelecidos 
nos incisos I a IV deste artigo.

§ 6º O exercício do mandato de 
conselheiro do Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE) é 
considerado serviço público 
relevante e não será remunerado.

§ 7º A nomeação dos membros do 
Conselho de Alimentação Escolar 
(CAE) deverá ser feita por decreto 
ou portaria, de acordo com a 
Constituição dos Estados e as Leis 
Orgânicas do Distrito Federal e dos 
Municípios, observadas as 
disposições previstas neste artigo, 
obrigando-se a Entidade Executora 
a
 
acatar todas as indicações dos 
segmentos representados.

§ 8° Os dados referentes ao 
Conselho de Alimentação Escolar 
(CAE) deverão ser informados pela 
Entidade Executora por meio do 
cadastro disponível no site do FNDE 
e, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, a contar da data do ato de 
nomeação, deverão ser 
encaminhados ao FNDE o ofício de 
indicação do representante do 
Poder Executivo, as atas relativas 
aos incisos II, III e IV deste artigo e o 
decreto ou portaria de nomeação 
do Conselho de Alimentação 
Escolar (CAE), bem como a ata de 
eleição do Presidente e do 
Vice-Presidente do Conselho.

Artigo 5º - Para eleição do 
Presidente e Vice-Presidente do 
Conselho de Alimentação Escolar 
(CAE), deverão ser observados os 
seguintes critérios:

I - o Conselho de Alimentação 
Escolar (CAE) terá 01 (um) 
Presidente, 01 (um) Vice- Presidente 
e 01 (um) Secretário eleitos entre os 

membros titulares, por, no mínimo, 
2/3 (dois terços) dos conselheiros 
titulares, em sessão plenária 
especialmente voltada para este 
fim, com o mandato coincidente 
com o do Conselho, podendo ser 
reeleitos uma única vez;
II - o Presidente, o 
Vice-Presidente e Secretário 
poderão ser destituídos, em 
conformidade ao disposto no 
Regimento Interno do Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE), sendo 
imediatamente eleito(s) outro(s) 
membro(s) para completar o 
período restante do respectivo 
mandato;
III - a escolha do Presidente e do 
Vice-Presidente somente deverá 
recair entre os representantes 
titulares previstos nos incisos II, III e 
IV, do artigo 4º.
IV - a escolha do Secretário 
deverá recair entre os 
representantes titulares previstos 
nos incisos I à IV, do artigo 4º.

§ 1º O processo de escolha para os 
cargos do Conselho, para exercer 
mandato de 04 (quatro) anos, 
permitida a recondução por uma 
única vez, dar-se-á por votação 
aberta e nominal dentre os 
Conselheiros que se habilitarem 
para o pleito.

§ 2º Na falta ou impedimento do 
Presidente e do Vice-Presidente, 
assumirá a presidência o Secretário.

§ 3º Na falta ou impedimento do 
Secretário do Conselho, secretariará 
os trabalhos um Conselheiro 
designado pelo Presidente.

Artigo 6º - Após a nomeação dos 
membros do Conselho de 
Alimentação
 
Escolar (CAE), as substituições 
dar-se-ão somente nos seguintes 
casos:

I - mediante renúncia expressa 
do conselheiro;
II - por deliberação do 
segmento representado;
III - pelo não comparecimento a 
03 (três) reuniões ordinárias 
consecutivas ou 05 (cinco) reuniões 
ordinárias intercaladas do Conselho 
de Alimentação Escolar (CAE) 
durante o ano sem justificativa;
IV - pelo descumprimento das 
disposições previstas no Regimento 
Interno deste Conselho, desde que 
aprovada em reunião convocada 
para discutir esta pauta específica.

§ 1º Nas hipóteses previstas no 
parágrafo anterior, a cópia do 
correspondente termo de renúncia 
ou da ata da sessão plenária do 
Conselho de Alimentação Escolar 
(CAE) ou ainda da reunião do 
segmento, em que se deliberou pela 
substituição do membro, deverá ser 
encaminhada ao FNDE pelas 
Entidades Executoras.

§ 2º Nas situações previstas no 
artigo 6º incisos I à IV, o segmento 
representado indicará novo 
membro para preenchimento do 
cargo, mantido a exigência de 
nomeação por decreto ou portaria 
emanado do poder competente, 
conforme incisos I, II, III e IV do 
artigo 4º.

§ 3º No caso de substituição de 
conselheiro do Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE), na 
forma do artigo 6º, o período do seu 
mandato será para completar o 
tempo restante daquele que foi 
substituído.

Parágrafo único. A aprovação ou as 
modificações da Lei Municipal / 
Estadual e do Regimento Interno do 
Conselho de Alimentação Escolar 
(CAE) somente poderão ocorrer 
pelo voto de, no mínimo, 2/3 (dois 
terços) dos conselheiros titulares.

Capítulo III – DAS COMPETÊNCIAS

Artigo 7º - Competirá ao Presidente 
do Conselho:

I – presidir as reuniões e 
coordenar as demais atividades do 
órgão;
II – convocar as reuniões, na 
forma regimental;
III – organizar a ordem do dia 
das reuniões;
 
IV – dar início, prorrogar, 
encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 
presença, juntamente com o 
Secretário do Conselho;
VI – determinar a leitura das 
atas, comunicados e outros papéis e 
informações de interesse do órgão;
VII – assinar as atas, discutidas e 
aprovadas, juntamente com os 
demais membros do Conselho;
VIII – conceder a palavra aos 
membros do Conselho;
IX – colocar as matérias em 
discussão e votação;
X – anunciar o resultado das 
votações;
XI – proclamar as decisões 
tomadas nas reuniões;
XII – decidir sobre as questões 
da ordem do dia, após audiência 
dos conselheiros que sobre as 
mesmas se manifestarem;
XIII – garantir o bom andamento 
dos trabalhos do Conselho;
XIV – ordenar a anotação dos 
precedentes regimentais para a 
solução de casos análogos;
XV – vistar e assinar os livros e 
demais formas de registro 
destinado aos serviços e expediente 
do Conselho;
XVI – representar o Conselho em 
atividades internas e externas da 
cidade;
XVII – cumprir e fazer cumprir os 
prazos assinalados na legislação 
federal, estadual e local;
XVIII – obedecer e fazer observar a 
obediência às normas regimentais; 
e,

Conselho;

controlar a correspondência;

reuniões, junto ao Presidente;

no âmbito do Conselho;

documentação;

colocadas à margem da pauta, as 

proceder a sua leitura;

Conselho;

regimento;

apresentadas;

comunicações;

convocações;
XII – obedecer às normas 

deliberações do Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;

requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;

que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;

de competência;

todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 

Escolar;

boas práticas higiênicas e sanitárias;

execução do programa;
XIII - obedecer às normas 

Artigo 11 – Caberá às Comissões 

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;

alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 

oferecidos;

não da execução do Programa;

escolas;
V - comunicar à Entidade 

tomadas as devidas providências;

os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;

físico-financeira do Programa, 

aceitabilidade, notas fiscais de 

(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 

nutricional dos alunos;

rede pública de educação básica;

à alimentação escolar, com vistas à 

forma igualitária;

regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;

preferência alimentar local saudável;

Federal; e,

execução do Programa;

necessitam de atenção específica;

e nutricional;

governo;

diversificados, produzidos em 
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início do exercício financeiro e 

conselhos afins, e deverão observar 

assunto referente à alimentação 

Tribunais de Contas, à 

irregularidade identificada na 

de seus membros;

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 

conselheiros titulares;

local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

necessários à indicação e posse de

Artigo 17 – A justificativa de 

imediatamente subsequente à 

sua ausência à reunião a qual não 

valendo como justificativa prévia.

de justificativa.

Presidente e submetidos à 

fundado e justificado impedimento.

Suplentes às reuniões do Conselho, 

fiscalizador, permanente, 

infraestrutura necessária à plena 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

Alimentação Escolar (CAE);

humanos necessários às atividades 

efetividade;

dos canais oficiais de comunicação 

referentes à execução do PNAE em 

cardápios, notas fiscais de compras 

Financeira;

do PNAE;

corrente específica em que os 

aplicações financeiras realizadas; e,

(CAE) poderá solicitar à Entidade 

da análise em ata;

Regimento serão submetidos à 

Profissionais da Educação  do 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

Profissionais da Educação  do 

Profissionais da Educação – 

09 de agosto de 2011, vinculado à 

tem como finalidades o 

aplicação dos recursos financeiros 

Profissionais da Educação, instituído 

recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

conta do FUNDEB;

censo escolar, no que se refere às 

estabelecidos;

recursos;

verificação de demonstrativos 

recursos repassados e recebidos à 

referentes às despesas realizadas;

hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 

profissionais, cujo pagamento é 

legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 

ensino;

vice-presidência do colegiado;

à execução plena das competências 

da legislação vigente;

transferidos à conta do Programa 

Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 

conclusivo, e notificar o órgão 

utilização dos recursos;

Regimento Interno;

municipal;

Poder Executivo Municipal; e

legislação específica 

educacional equivalente;

pública;

públicas;

das escolas básicas públicas;

pública;

pública;

Conselho Municipal de Educação;

como pré- requisito à participação 

consanguíneos ou afins até terceiro 

e de Secretários Municipais;

prestem serviços relacionados à 

afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;

emancipados; e,

Executivo Municipal; ou

definitivo decorrente de:

particulares;

definitivo descrita no art. 4º, o 

afastamento definitivo descrito no 

periodicamente ao final de cada 

condições materiais adequadas à 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

sua competência;

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;

legislação vigente;

extraordinárias;

necessárias à consecução das suas 
finalidades;

membros do Conselho;

ordem;

Conselho;

colegiado;

juízo ou fora dele;

reunião;
IX. exercer o voto de desempate;

regulamento;

da Presidência;

lavrando as respectivas atas;

Conselho;

que lhe confere o cargo;

Conselho;

controlar correspondência;

plenárias;

digitação e impressão;

arquivo, estatística e documentação;

e a do expediente;

Conselho;

membros do Conselho às reuniões;

apresentadas;

convites e as comunicações;

informações, quando solicitado;

Presidência;

e documentação do mesmo;

aplicável à matéria;

demais membros do Conselho;

Titulares do Conselho;

vantagens inerentes à função.

relevante interesse social;

pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;

atuam;

injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,

injustificado da condição de 

atribuição de falta injustificada nas 

Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;

para as quais for designadas;

regimentais;

do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 

relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

reuniões do Conselho;

do Conselho;

Conselho;

estatísticos e financeiros que 

FUNDEB;

Art. 15 – Caberá às Comissões 

presentes e os que justificadamente 

ficará dispensada a verificação de 

competirá à lavratura das atas.

que justificou a convocação.

um dos membros a comparecer às 

fim de prestar esclarecimento sobre 

deverá identificar-se junto à 

obedecerão à seguinte ordem:

da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;

cada segmento;

recebidas e expedidas;

Fundo;

competente ou servidor;

esclarecimentos acerca do fluxo de 

superior a 30 (trinta) dias;

com recursos do Fundo;

profissionais da educação, as 

estejam vinculados;

filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;

suas funções;

verificar:

do Fundo;

transporte escolar;

serão objeto de solicitação junto à 

para fins de custeio.

esse fim, e por deliberação de 2/3 

necessário, definirá os relatórios e os 

financeiros que deseja receber do 

encaminhar representação à 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

mobilizadora, fiscalizadora, 

prioridade à Educação Infantil em 

Art.3º- As finalidades do Conselho 

justos; 

Educação de Jovens e Adultos; 

avaliação da Educação Municipal; 

e social da Educação Municipal; 

no âmbito da Educação; 

Municipal;

Educação de Paraíba do Sul - RJ;

medidas para aperfeiçoá-lo;

política educacional nacional; 

Janeiro;

do Sul - RJ;

públicas e privadas filantrópicas, 

como seu cancelamento; 

suas modalidades; 

legislação vigente;

Conselho Municipal de Educação; 

Municipal de Educação; 

educacionais;

assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;

Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 

Plano Municipal de Educação;

orçamentária; 

composição do primeiro; 

Direitos, visando à sintonia na 

no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

desenvolvimento do ensino; 

formação básica comum; 

Secretaria Municipal da Educação;

Educação Infantil;

Fundamental;

Anos Finais do Ensino Fundamental;

Educação de Jovens e Adultos;

e Ensino da Rede Pública Municipal; 

Supervisão;

Escolas Privadas;

Conselho Tutelar;

servidor público municipal; 

Superior;

Estadual de Educação;

ou definitiva com iguais direitos e 

definitivo quando ocorrer vacância 

antes de findar o 

consanguíneos ou afins, até terceiro 

dos secretários; 

Municipal; 

curso do mandato, fica vedada: 

atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 

do conselho; 

injustificado da condição de 

nos últimos 08 (oito) anos; só 

justificativa, a mais de quatro (04) 

Municipal;

Municipal;

condições logísticas adequadas à 

cadastrais relativos à criação e 

Interno bem como suas alterações; 

do Sul- RJ por votação direta; 

Conselho; 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 

dia de ausência; 

sessões do Conselho; 

sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;

pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 

trabalho do ano vindouro; 

Municipal;

Municipal;

plenária ordinária ou extraordinária; 

conselheiros; 

determinadas pelo Plenário; 

à Presidência no decorrer da sessão 

Regimento; 

dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 

vigência do mandato; 

Conselho;

plenária; 

esclarecimentos; 

funcionamento do Conselho; 

com as finalidades do Conselho; 

realização de suas finalidades e 
competências; 

votação; 
XI. Resolver questões de ordem;

regimento; 

defesa e direito do contraditório; 

à Vice-Presidência e Secretaria; 

regimento; 

defesa e direito do contraditório;

aplicação de recursos do Conselho; 

financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 

atribuições definidas no artigo 19; 

referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 

desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 

providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 

todos os atos inerentes ao pleno;

Paraíba do Sul - RJ; 

no Regimento; 

Poder Executivo Municipal; 

demais órgãos; 

como as decisões da Plenária; 

respectivas convocações; 

acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

atividades do Conselho; 

sessões plenárias; 

melhor desempenho do Conselho; 

Conselho; 

digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 

jurídica e educacional; 

do Conselho;

término;

pelo Presidente; 

Presidente; e este, pelo(a) 

Art.27- A hora regimental, verificada 

§1º- Caso não haja número suficiente 

procederá à anotação dos nomes 

verificar o caráter de urgência e 

destinadas à eleição e posse do 

comunicação;

I. Leitura da ata da sessão anterior; 

proposições; 

discussão; 

explicações; 

autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 

parentes consanguíneos ou afins; 

qualquer justificativa. 

Conselheiro que a solicitar, ficando 

ser prorrogada por uma vez; sendo 

presentes; sendo respeitado o 

Conselheiros favoráveis à matéria 

cartões de identificação. 

poderá ser feita verificação nominal. 

à urna, à vista do Plenário, e os votos 

presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 

posicionamento definido. 

com vista à expansão e melhoria do 

prestado à população. 

conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 

Sul; 

esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;

desde que observadas às 

reuniões com direito à voz, não 

deliberações emanadas do CME;

comparecimento às sessões 

CME; 

para a qual for designado; 

administrativo do CME;

e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 

compõe; 

Conselho; 

perante o CME; 

realizá-los; 

atividades estranhas às funções ou 

qualquer proveito; 

quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 

Presidência; 

definitiva do cargo, nos casos de: 

mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 

por mais de um ano; 

mandato e a dignidade das funções; 

poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

justificativa, a mais de quatro (04) 

será comunicada expressamente à 

ausente às reuniões terá sua 

Art.57- Verificada a vacância da 

respectivo substituto a fim de 

será submetido às penalidades 

para este fim. 

com finalidade única de aprovar a 

narrado não configurar evidente 

em que poderá, justificadamente, 

indispensáveis à identificação e 

identificação da denúncia. 

preencham a finalidade essencial. 

tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 

sendo imputada a infringência; 

tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 

o mesmo procedimento, findo o 

relação à pessoa do indiciado: 

afinidade até o terceiro grau civil; ou 

trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 

Art.67- As notificações serão feitas 

publicado no jornal oficial do 

notificação, prorrogando-se até o 

acusado, às expensas deste. 

incumbe a quem as fizer. 

comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 

justificado, não atendam à 
notificação.

em data previamente fixada, no 

processual preliminar, a notificação 

para comparecer à audiência inicial. 

presente à audiência inicial, 

injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 

confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 

ainda ser arredada a confissão ficta 

remeterá à Presidência do CME, 

arguição feita contra o conselheiro; 

I - Advertência;
II - Suspensão;

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 



Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

financeiros de que trata o artigo 1º 

fiscal; 

 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

fiscalizador, permanente, 

(CAE) fica vinculado à Secretaria 

pelo Poder Executivo;

específica para tal fim, registrada 

emancipados;

assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,

assembléia específica para tal fim, 

deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 

especificamente para esse fim e 

§ 4º Fica vedada à indicação do 

fim, com o mandato coincidente 

reeleitos uma única vez;

mandato;

nos incisos I à IV, do artigo 4º.

do conselheiro;

segmento representado;

durante o ano sem justificativa;

para discutir esta pauta específica.

artigo 6º incisos I à IV, o segmento 

modificações da Lei Municipal / 

órgão;

forma regimental;

das reuniões;

encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 

Secretário do Conselho;

informações de interesse do órgão;

demais membros do Conselho;

membros do Conselho;

discussão e votação;

votações;

tomadas nas reuniões;

mesmas se manifestarem;

dos trabalhos do Conselho;

solução de casos análogos;

do Conselho;

cidade;

federal, estadual e local;

obediência às normas regimentais; 

XIX - requisitar informações e 
solicitar a colaboração de órgãos da 
Administração Municipal.

Artigo 8º - Competirá ao 
Vice-Presidente auxiliar o 
Presidente nos cometimentos que 
lhe forem atribuídos e substituí-lo 
em suas faltas e impedimentos.

Artigo 9º - Competirá ao Secretário 
do Conselho:

I – secretariar as reuniões do 
Conselho;
II – receber, preparar, expedir e 
controlar a correspondência;
III – preparar a pauta das 
reuniões, junto ao Presidente;
IV – providenciar a elaboração 
de todos os documentos gerados 
no âmbito do Conselho;
V – executar os serviços de 
arquivo, estatística e 
documentação;
 
VI – lavrar, mediante anotações 
colocadas à margem da pauta, as 
atas das reuniões do Conselho e 
proceder a sua leitura;
VII – recolher as proposições 
apresentadas pelos membros do 
Conselho;
VIII – registrar e controlar a 
frequência dos membros do 
Conselho, comunicando ao 
Presidente os casos de infração aos 
limites de faltas estabelecidos neste 
regimento;
IX – anotar os resultados das 
votações e das proposições 
apresentadas;
X – distribuir aos Conselheiros 
as pautas das reuniões, convites e 
comunicações;
XI – promover a expedição de 
convocações;
XII – obedecer às normas 
regimentais.

Artigo 10 - Competirá aos 
Conselheiros:

I – Participar de discussões e 
deliberações do Conselho;
II – votar as proposições 
submetidas à deliberação do 
Conselho;
III – apresentar sugestão de 
normas para o bom andamento dos 
trabalhos, proposições, 
requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;
V – desempenhar as funções 
que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;
VI – vistar e assinar as atas das 
reuniões do Conselho e demais 
documentos pertinentes a sua área 
de competência;
VII – votar e ser votado para 
todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

IX – exercer o direito de 
representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos federais 
transferidos a conta PNAE – 
Programa Nacional de Alimentação 
Escolar;
XI - zelar pela qualidade dos 
produtos, em todos os níveis, desde 
a sua aquisição até a sua 
distribuição observando sempre as 
boas práticas higiênicas e sanitárias;
XII  - receber o relatório 
anual de gestão do PNAE e emitir 
parecer conclusivo a respeito, 
aprovando ou reprovando a 
execução do programa;
XIII - obedecer às normas 
regimentais. Capítulo IV: DAS 
COMISSÕES

Artigo 11 – Caberá às Comissões 
auxiliar o Conselho de Alimentação 
Escolar (CAE) na execução de suas 
atribuições e competências.
 
Capítulo V: DAS ATRIBUIÇÕES DO 
CONSELHO

Artigo 12 – São atribuições do 
Conselho de Alimentação Escolar 

(CAE):

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;
II - zelar pela qualidade dos 
alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 
aceitabilidade dos cardápios 
oferecidos;
III - receber o Relatório Anual de 
Gestão do PNAE e emitir parecer 
conclusivo acerca da aprovação ou 
não da execução do Programa;
IV - orientar sobre o 
armazenamento dos gêneros 
alimentícios, seja em depósitos da 
Entidade Executora e/ou das 
escolas;
V - comunicar à Entidade 
Executora a ocorrência de 
irregularidades em relação aos 
gêneros alimentícios, tais como: 
vencimento do prazo de validade, 
deterioração, desvios e furtos, 
dentre outros, para que sejam 
tomadas as devidas providências;
VI - divulgar em locais públicos 
os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;
VII - acompanhar a execução 
físico-financeira do Programa, 
zelando pela sua melhor 
aplicabilidade, tais como: editais de 
licitação, licitações, extratos 
bancários, cardápios, teste de 
aceitabilidade, notas fiscais de 
compras e demais documentos 
necessários.

§ 1º São atribuições, ainda, ao 
Conselho de Alimentação Escolar 
(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 
alimentação adequada, visando 
garantir a segurança alimentar e 
nutricional dos alunos;
II - a universalidade do 
atendimento da alimentação 
escolar gratuita, a qual consiste na 
atenção aos alunos matriculados na 
rede pública de educação básica;
III - a equidade, que 
compreende o direito constitucional 

à alimentação escolar, com vistas à 
garantia do acesso ao alimento de 
forma igualitária;
IV – a sustentabilidade e a 
continuidade, que visam ao acesso 
regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;
V - o respeito aos hábitos 
alimentares, considerados como 
tais, as práticas tradicionais que 
fazem parte da cultura e da 
preferência alimentar local saudável;
 
VI – o compartilhamento da 
responsabilidade pela oferta da 
alimentação escolar e das ações de 
educação alimentar e nutricionais 
entre os entes federados, conforme 
disposto no art. 208 da Constituição 
Federal; e,
VII - a participação da 
comunidade no controle social, no 
acompanhamento das ações 
realizadas pelos Estados, Distrito 
Federal e Municípios para garantir a 
execução do Programa;
VIII - o emprego da alimentação 
saudável e adequada, que 
compreende o uso de alimentos 
variados, seguros, que respeitem a 
cultura, as tradições e os hábitos 
alimentares saudáveis, contribuindo 
para o crescimento e o 
desenvolvimento dos alunos e para 
a melhoria do rendimento escolar, 
em conformidade com a faixa etária, 
o sexo, a atividade física e o estado 
de saúde, inclusive dos que 
necessitam de atenção específica;
IX - a inclusão da educação 
alimentar e nutricional no processo 
de ensino e aprendizagem, que 
perpassa pelo currículo escolar, 
abordando o tema alimentação e 
nutrição e o desenvolvimento de 
práticas saudáveis de vida, na 
perspectiva da segurança alimentar 
e nutricional;
X - a descentralização das 
ações e articulação, em regime de 
colaboração, entre as esferas de 
governo;
XI - o apoio ao desenvolvimento 
sustentável, com incentivos para a 
aquisição de gêneros alimentícios 
diversificados, produzidos em 
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início do exercício financeiro e 

conselhos afins, e deverão observar 

assunto referente à alimentação 

Tribunais de Contas, à 

irregularidade identificada na 

de seus membros;

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 

conselheiros titulares;

local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

necessários à indicação e posse de

Artigo 17 – A justificativa de 

imediatamente subsequente à 

sua ausência à reunião a qual não 

valendo como justificativa prévia.

de justificativa.

Presidente e submetidos à 

fundado e justificado impedimento.

Suplentes às reuniões do Conselho, 

fiscalizador, permanente, 

infraestrutura necessária à plena 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

Alimentação Escolar (CAE);

humanos necessários às atividades 

efetividade;

dos canais oficiais de comunicação 

referentes à execução do PNAE em 

cardápios, notas fiscais de compras 

Financeira;

do PNAE;

corrente específica em que os 

aplicações financeiras realizadas; e,

(CAE) poderá solicitar à Entidade 

da análise em ata;

Regimento serão submetidos à 

Profissionais da Educação  do 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

Profissionais da Educação  do 

Profissionais da Educação – 

09 de agosto de 2011, vinculado à 

tem como finalidades o 

aplicação dos recursos financeiros 

Profissionais da Educação, instituído 

recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

conta do FUNDEB;

censo escolar, no que se refere às 

estabelecidos;

recursos;

verificação de demonstrativos 

recursos repassados e recebidos à 

referentes às despesas realizadas;

hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 

profissionais, cujo pagamento é 

legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 

ensino;

vice-presidência do colegiado;

à execução plena das competências 

da legislação vigente;

transferidos à conta do Programa 

Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 

conclusivo, e notificar o órgão 

utilização dos recursos;

Regimento Interno;

municipal;

Poder Executivo Municipal; e

legislação específica 

educacional equivalente;

pública;

públicas;

das escolas básicas públicas;

pública;

pública;

Conselho Municipal de Educação;

como pré- requisito à participação 

consanguíneos ou afins até terceiro 

e de Secretários Municipais;

prestem serviços relacionados à 

afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;

emancipados; e,

Executivo Municipal; ou

definitivo decorrente de:

particulares;

definitivo descrita no art. 4º, o 

afastamento definitivo descrito no 

periodicamente ao final de cada 

condições materiais adequadas à 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

sua competência;

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;

legislação vigente;

extraordinárias;

necessárias à consecução das suas 
finalidades;

membros do Conselho;

ordem;

Conselho;

colegiado;

juízo ou fora dele;

reunião;
IX. exercer o voto de desempate;

regulamento;

da Presidência;

lavrando as respectivas atas;

Conselho;

que lhe confere o cargo;

Conselho;

controlar correspondência;

plenárias;

digitação e impressão;

arquivo, estatística e documentação;

e a do expediente;

Conselho;

membros do Conselho às reuniões;

apresentadas;

convites e as comunicações;

informações, quando solicitado;

Presidência;

e documentação do mesmo;

aplicável à matéria;

demais membros do Conselho;

Titulares do Conselho;

vantagens inerentes à função.

relevante interesse social;

pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;

atuam;

injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,

injustificado da condição de 

atribuição de falta injustificada nas 

Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;

para as quais for designadas;

regimentais;

do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 

relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

reuniões do Conselho;

do Conselho;

Conselho;

estatísticos e financeiros que 

FUNDEB;

Art. 15 – Caberá às Comissões 

presentes e os que justificadamente 

ficará dispensada a verificação de 

competirá à lavratura das atas.

que justificou a convocação.

um dos membros a comparecer às 

fim de prestar esclarecimento sobre 

deverá identificar-se junto à 

obedecerão à seguinte ordem:

da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;

cada segmento;

recebidas e expedidas;

Fundo;

competente ou servidor;

esclarecimentos acerca do fluxo de 

superior a 30 (trinta) dias;

com recursos do Fundo;

profissionais da educação, as 

estejam vinculados;

filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;

suas funções;

verificar:

do Fundo;

transporte escolar;

serão objeto de solicitação junto à 

para fins de custeio.

esse fim, e por deliberação de 2/3 

necessário, definirá os relatórios e os 

financeiros que deseja receber do 

encaminhar representação à 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

mobilizadora, fiscalizadora, 

prioridade à Educação Infantil em 

Art.3º- As finalidades do Conselho 

justos; 

Educação de Jovens e Adultos; 

avaliação da Educação Municipal; 

e social da Educação Municipal; 

no âmbito da Educação; 

Municipal;

Educação de Paraíba do Sul - RJ;

medidas para aperfeiçoá-lo;

política educacional nacional; 

Janeiro;

do Sul - RJ;

públicas e privadas filantrópicas, 

como seu cancelamento; 

suas modalidades; 

legislação vigente;

Conselho Municipal de Educação; 

Municipal de Educação; 

educacionais;

assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;

Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 

Plano Municipal de Educação;

orçamentária; 

composição do primeiro; 

Direitos, visando à sintonia na 

no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

desenvolvimento do ensino; 

formação básica comum; 

Secretaria Municipal da Educação;

Educação Infantil;

Fundamental;

Anos Finais do Ensino Fundamental;

Educação de Jovens e Adultos;

e Ensino da Rede Pública Municipal; 

Supervisão;

Escolas Privadas;

Conselho Tutelar;

servidor público municipal; 

Superior;

Estadual de Educação;

ou definitiva com iguais direitos e 

definitivo quando ocorrer vacância 

antes de findar o 

consanguíneos ou afins, até terceiro 

dos secretários; 

Municipal; 

curso do mandato, fica vedada: 

atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 

do conselho; 

injustificado da condição de 

nos últimos 08 (oito) anos; só 

justificativa, a mais de quatro (04) 

Municipal;

Municipal;

condições logísticas adequadas à 

cadastrais relativos à criação e 

Interno bem como suas alterações; 

do Sul- RJ por votação direta; 

Conselho; 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 

dia de ausência; 

sessões do Conselho; 

sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;

pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 

trabalho do ano vindouro; 

Municipal;

Municipal;

plenária ordinária ou extraordinária; 

conselheiros; 

determinadas pelo Plenário; 

à Presidência no decorrer da sessão 

Regimento; 

dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 

vigência do mandato; 

Conselho;

plenária; 

esclarecimentos; 

funcionamento do Conselho; 

com as finalidades do Conselho; 

realização de suas finalidades e 
competências; 

votação; 
XI. Resolver questões de ordem;

regimento; 

defesa e direito do contraditório; 

à Vice-Presidência e Secretaria; 

regimento; 

defesa e direito do contraditório;

aplicação de recursos do Conselho; 

financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 

atribuições definidas no artigo 19; 

referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 

desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 

providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 

todos os atos inerentes ao pleno;

Paraíba do Sul - RJ; 

no Regimento; 

Poder Executivo Municipal; 

demais órgãos; 

como as decisões da Plenária; 

respectivas convocações; 

acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

atividades do Conselho; 

sessões plenárias; 

melhor desempenho do Conselho; 

Conselho; 

digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 

jurídica e educacional; 

do Conselho;

término;

pelo Presidente; 

Presidente; e este, pelo(a) 

Art.27- A hora regimental, verificada 

§1º- Caso não haja número suficiente 

procederá à anotação dos nomes 

verificar o caráter de urgência e 

destinadas à eleição e posse do 

comunicação;

I. Leitura da ata da sessão anterior; 

proposições; 

discussão; 

explicações; 

autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 

parentes consanguíneos ou afins; 

qualquer justificativa. 

Conselheiro que a solicitar, ficando 

ser prorrogada por uma vez; sendo 

presentes; sendo respeitado o 

Conselheiros favoráveis à matéria 

cartões de identificação. 

poderá ser feita verificação nominal. 

à urna, à vista do Plenário, e os votos 

presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 

posicionamento definido. 

com vista à expansão e melhoria do 

prestado à população. 

conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 

Sul; 

esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;

desde que observadas às 

reuniões com direito à voz, não 

deliberações emanadas do CME;

comparecimento às sessões 

CME; 

para a qual for designado; 

administrativo do CME;

e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 

compõe; 

Conselho; 

perante o CME; 

realizá-los; 

atividades estranhas às funções ou 

qualquer proveito; 

quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 

Presidência; 

definitiva do cargo, nos casos de: 

mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 

por mais de um ano; 

mandato e a dignidade das funções; 

poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

justificativa, a mais de quatro (04) 

será comunicada expressamente à 

ausente às reuniões terá sua 

Art.57- Verificada a vacância da 

respectivo substituto a fim de 

será submetido às penalidades 

para este fim. 

com finalidade única de aprovar a 

narrado não configurar evidente 

em que poderá, justificadamente, 

indispensáveis à identificação e 

identificação da denúncia. 

preencham a finalidade essencial. 

tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 

sendo imputada a infringência; 

tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 

o mesmo procedimento, findo o 

relação à pessoa do indiciado: 

afinidade até o terceiro grau civil; ou 

trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 

Art.67- As notificações serão feitas 

publicado no jornal oficial do 

notificação, prorrogando-se até o 

acusado, às expensas deste. 

incumbe a quem as fizer. 

comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 

justificado, não atendam à 
notificação.

em data previamente fixada, no 

processual preliminar, a notificação 

para comparecer à audiência inicial. 

presente à audiência inicial, 

injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 

confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 

ainda ser arredada a confissão ficta 

remeterá à Presidência do CME, 

arguição feita contra o conselheiro; 

I - Advertência;
II - Suspensão;

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 



Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

financeiros de que trata o artigo 1º 

fiscal; 

 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

fiscalizador, permanente, 

(CAE) fica vinculado à Secretaria 

pelo Poder Executivo;

específica para tal fim, registrada 

emancipados;

assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,

assembléia específica para tal fim, 

deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 

especificamente para esse fim e 

§ 4º Fica vedada à indicação do 

fim, com o mandato coincidente 

reeleitos uma única vez;

mandato;

nos incisos I à IV, do artigo 4º.

do conselheiro;

segmento representado;

durante o ano sem justificativa;

para discutir esta pauta específica.

artigo 6º incisos I à IV, o segmento 

modificações da Lei Municipal / 

órgão;

forma regimental;

das reuniões;

encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 

Secretário do Conselho;

informações de interesse do órgão;

demais membros do Conselho;

membros do Conselho;

discussão e votação;

votações;

tomadas nas reuniões;

mesmas se manifestarem;

dos trabalhos do Conselho;

solução de casos análogos;

do Conselho;

cidade;

federal, estadual e local;

obediência às normas regimentais; 

Conselho;

controlar a correspondência;

reuniões, junto ao Presidente;

no âmbito do Conselho;

documentação;

colocadas à margem da pauta, as 

proceder a sua leitura;

Conselho;

regimento;

apresentadas;

comunicações;

convocações;
XII – obedecer às normas 

deliberações do Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;

requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;

que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;

de competência;

todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 

Escolar;

boas práticas higiênicas e sanitárias;

execução do programa;
XIII - obedecer às normas 

Artigo 11 – Caberá às Comissões 

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;

alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 

oferecidos;

não da execução do Programa;

escolas;
V - comunicar à Entidade 

tomadas as devidas providências;

os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;

físico-financeira do Programa, 

aceitabilidade, notas fiscais de 

(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 

nutricional dos alunos;

rede pública de educação básica;

à alimentação escolar, com vistas à 

forma igualitária;

regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;

preferência alimentar local saudável;

Federal; e,

execução do Programa;

necessitam de atenção específica;

e nutricional;

governo;

diversificados, produzidos em 

Ano 4 • Edição 448 • 14 de dezembro de 2020Página 13

âmbito local e preferencialmente 
pela agricultura familiar e pelos 
empreendedores familiares, 
priorizando as comunidades 
tradicionais indígenas e de 
remanescentes de quilombos.

§ 2º Os cardápios deverão ser 
planejados mensalmente antes do 
início do exercício financeiro e 
apresentados ao Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE) para 
sugestões acerca de ajustes 
necessários.

§ 3º O Conselho de Alimentação 
Escolar (CAE) poderá desenvolver 
suas atribuições em regime de 
cooperação com os Conselhos de 
Segurança Alimentar e Nutricional 
estaduais e municipais e demais 
conselhos afins, e deverão observar 
as diretrizes estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (CONSEA).

§ 4º O Conselho de Alimentação 
Escolar (CAE) poderá realizar 
anualmente conferências, fóruns ou 
seminários para tratar sobre o 
assunto referente à alimentação 
escolar.

§ 5º Compete, ainda, ao Conselho 
de Alimentação Escolar (CAE):

I - comunicar ao FNDE, aos 
Tribunais de Contas, à 
Controladoria-Geral da
 
União, ao Ministério Público e aos 
demais órgãos de controle qualquer 
irregularidade identificada na 
execução do PNAE, inclusive em 
relação ao apoio para 
funcionamento do Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE), sob 
pena de responsabilidade solidária 
de seus membros;
II - fornecer informações e 
apresentar relatórios acerca do 
acompanhamento da execução do 

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 
para apreciação da prestação de 
contas com a participação de, no 
mínimo, 2/3 (dois terços) dos 
conselheiros titulares;
IV – elaborar e/ou atualizar, num 
prazo não superior a trinta dias da 
posse de seus membros, o 
Regimento Interno, observando o 
disposto na Resolução/CD/FNDE 
n° 06 de 08 de maio de 2020.

Capítulo VI: DO FUNCIONAMENTO

Artigo 13 – O Conselho terá reuniões 
ordinárias, mensalmente, podendo 
reunir-se extraordinariamente por 
iniciativa do seu Presidente ou em 
atenção a requerimento da maioria 
simples dos Conselheiros.

§ 1º - Excepcionalmente, poderá o 
Secretário de Educação solicitar ao 
Presidente do Conselho a realização 
de reunião extraordinária, aduzindo 
as relevantes razões para a 
formulação do pedido.

§ 2º - Requerida, legalmente, a 
reunião extraordinária, se o 
Presidente não a convocar dentro 
do prazo regimental, competirá ao 
Vice-Presidente e, na falta ou 
impedimento deste, a qualquer um 
dos Conselheiros, promovê-la em 
igual prazo.

Artigo 14 – As convocações para as 
reuniões serão promovidas pelo 
Presidente do Conselho, mediante 
ofício, com antecedência mínima de 
05 (cinco) dias úteis, para as 
ordinárias, e de 02 (dois) dias para 
as extraordinárias.

Artigo 15 – As reuniões do Conselho 
serão públicas e precedidas de 
divulgação, preferencialmente, em 
local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

Educação, podendo, entretanto, por 
conveniência do colegiado, 
realizar-se em outro local.

Artigo 16 – Na ocorrência de perda 
do mandato determinada por 
infração, assumirá a condição de 
Conselheiro titular o respectivo 
suplente, devendo o Presidente do 
Conselho, promover os meios 
necessários à indicação e posse de
 
novo suplente, observada a mesma 
representatividade.

Parágrafo Único – Adotará, 
igualmente, no caso de renúncia de 
Conselheiro Titular ou Suplente 
homologada pelo Conselho, as 
providências assinaladas ao 
Presidente do Conselho no caput 
deste artigo.

Artigo 17 – A justificativa de 
ausência de Conselheiro será 
dirigida ao Presidente e deverá ser 
apresentada até a data de 
realização da reunião 
imediatamente subsequente à 
ocorrência, devendo ser apreciada 
pelo Conselho.

Artigo 18 – Deverá o Conselheiro 
Titular, sempre que possível, 
comunicar expressa e previamente 
sua ausência à reunião a qual não 
puder comparecer, em 
requerimento dirigido ao Presidente 
do Conselho, para que se dê, 
quando for o caso, a convocação do 
respectivo Conselheiro Suplente, 
valendo como justificativa prévia.

Parágrafo Único – Admitir-se-á, 
excepcionalmente, a comunicação 
de prévia ausência por contato 
telefônico, dirigida ao Presidente ou 
ao Secretário do Conselho, que 
deverá posteriormente ser 
formalizada por escrito para efeito 
de justificativa.

Artigo 19 – Os pedidos 
fundamentados de substituição de 
representantes, formulados pelos 
órgãos ou instituições que os 
indicaram, serão conhecidos pelo 
Presidente e submetidos à 
apreciação do Conselho e, nos 
casos de deferimento, 
encaminhados ao Prefeito Municipal 
para a nomeação através de ato 
próprio.

Artigo 20 – Poderá o Conselheiro 
alegar suspeição, abstendo-se de 
votar, na discussão e votação de 
assunto sobre o qual alegue 
fundado e justificado impedimento.

Artigo 21 – Será facultada a 
presença dos Conselheiros 
Suplentes às reuniões do Conselho, 
reservado o direito a voz e vedado o 
de voto.

Artigo 22 – A convite do Presidente, 
por indicação de qualquer dos 
Conselheiros, aprovada pela maioria 
do órgão, poderão tomar parte das 
reuniões com direito a voz, 
representantes de órgãos da 
Administração Pública, em todos os 
seus níveis, bem como de qualquer 
outro cidadão cuja audiência seja 
considerada útil para o 
fornecimento de informações ou
 
prestação de esclarecimentos.

Artigo 23 – As matérias constantes 
da ordem do dia serão discutidas e 
votadas na reunião em que foram 
apresentadas ou, por deliberação 
da maioria dos Conselheiros, na 
reunião imediatamente seguinte.

Artigo 24 – Exceto as deliberações 
regimentais, as decisões do 
Conselho de Alimentação Escolar 
(CAE) serão tomadas por maioria 
simples.

fiscalizador, permanente, 

infraestrutura necessária à plena 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

Alimentação Escolar (CAE);

humanos necessários às atividades 

efetividade;

dos canais oficiais de comunicação 

referentes à execução do PNAE em 

cardápios, notas fiscais de compras 

Financeira;

do PNAE;

corrente específica em que os 

aplicações financeiras realizadas; e,

(CAE) poderá solicitar à Entidade 

da análise em ata;

Regimento serão submetidos à 

Profissionais da Educação  do 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

Profissionais da Educação  do 

Profissionais da Educação – 

09 de agosto de 2011, vinculado à 

tem como finalidades o 

aplicação dos recursos financeiros 

Profissionais da Educação, instituído 

recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

conta do FUNDEB;

censo escolar, no que se refere às 

estabelecidos;

recursos;

verificação de demonstrativos 

recursos repassados e recebidos à 

referentes às despesas realizadas;

hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 

profissionais, cujo pagamento é 

legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 

ensino;

vice-presidência do colegiado;

à execução plena das competências 

da legislação vigente;

transferidos à conta do Programa 

Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 

conclusivo, e notificar o órgão 

utilização dos recursos;

Regimento Interno;

municipal;

Poder Executivo Municipal; e

legislação específica 

educacional equivalente;

pública;

públicas;

das escolas básicas públicas;

pública;

pública;

Conselho Municipal de Educação;

como pré- requisito à participação 

consanguíneos ou afins até terceiro 

e de Secretários Municipais;

prestem serviços relacionados à 

afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;

emancipados; e,

Executivo Municipal; ou

definitivo decorrente de:

particulares;

definitivo descrita no art. 4º, o 

afastamento definitivo descrito no 

periodicamente ao final de cada 

condições materiais adequadas à 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

sua competência;

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;

legislação vigente;

extraordinárias;

necessárias à consecução das suas 
finalidades;

membros do Conselho;

ordem;

Conselho;

colegiado;

juízo ou fora dele;

reunião;
IX. exercer o voto de desempate;

regulamento;

da Presidência;

lavrando as respectivas atas;

Conselho;

que lhe confere o cargo;

Conselho;

controlar correspondência;

plenárias;

digitação e impressão;

arquivo, estatística e documentação;

e a do expediente;

Conselho;

membros do Conselho às reuniões;

apresentadas;

convites e as comunicações;

informações, quando solicitado;

Presidência;

e documentação do mesmo;

aplicável à matéria;

demais membros do Conselho;

Titulares do Conselho;

vantagens inerentes à função.

relevante interesse social;

pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;

atuam;

injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,

injustificado da condição de 

atribuição de falta injustificada nas 

Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;

para as quais for designadas;

regimentais;

do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 

relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

reuniões do Conselho;

do Conselho;

Conselho;

estatísticos e financeiros que 

FUNDEB;

Art. 15 – Caberá às Comissões 

presentes e os que justificadamente 

ficará dispensada a verificação de 

competirá à lavratura das atas.

que justificou a convocação.

um dos membros a comparecer às 

fim de prestar esclarecimento sobre 

deverá identificar-se junto à 

obedecerão à seguinte ordem:

da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;

cada segmento;

recebidas e expedidas;

Fundo;

competente ou servidor;

esclarecimentos acerca do fluxo de 

superior a 30 (trinta) dias;

com recursos do Fundo;

profissionais da educação, as 

estejam vinculados;

filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;

suas funções;

verificar:

do Fundo;

transporte escolar;

serão objeto de solicitação junto à 

para fins de custeio.

esse fim, e por deliberação de 2/3 

necessário, definirá os relatórios e os 

financeiros que deseja receber do 

encaminhar representação à 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

mobilizadora, fiscalizadora, 

prioridade à Educação Infantil em 

Art.3º- As finalidades do Conselho 

justos; 

Educação de Jovens e Adultos; 

avaliação da Educação Municipal; 

e social da Educação Municipal; 

no âmbito da Educação; 

Municipal;

Educação de Paraíba do Sul - RJ;

medidas para aperfeiçoá-lo;

política educacional nacional; 

Janeiro;

do Sul - RJ;

públicas e privadas filantrópicas, 

como seu cancelamento; 

suas modalidades; 

legislação vigente;

Conselho Municipal de Educação; 

Municipal de Educação; 

educacionais;

assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;

Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 

Plano Municipal de Educação;

orçamentária; 

composição do primeiro; 

Direitos, visando à sintonia na 

no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

desenvolvimento do ensino; 

formação básica comum; 

Secretaria Municipal da Educação;

Educação Infantil;

Fundamental;

Anos Finais do Ensino Fundamental;

Educação de Jovens e Adultos;

e Ensino da Rede Pública Municipal; 

Supervisão;

Escolas Privadas;

Conselho Tutelar;

servidor público municipal; 

Superior;

Estadual de Educação;

ou definitiva com iguais direitos e 

definitivo quando ocorrer vacância 

antes de findar o 

consanguíneos ou afins, até terceiro 

dos secretários; 

Municipal; 

curso do mandato, fica vedada: 

atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 

do conselho; 

injustificado da condição de 

nos últimos 08 (oito) anos; só 

justificativa, a mais de quatro (04) 

Municipal;

Municipal;

condições logísticas adequadas à 

cadastrais relativos à criação e 

Interno bem como suas alterações; 

do Sul- RJ por votação direta; 

Conselho; 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 

dia de ausência; 

sessões do Conselho; 

sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;

pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 

trabalho do ano vindouro; 

Municipal;

Municipal;

plenária ordinária ou extraordinária; 

conselheiros; 

determinadas pelo Plenário; 

à Presidência no decorrer da sessão 

Regimento; 

dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 

vigência do mandato; 

Conselho;

plenária; 

esclarecimentos; 

funcionamento do Conselho; 

com as finalidades do Conselho; 

realização de suas finalidades e 
competências; 

votação; 
XI. Resolver questões de ordem;

regimento; 

defesa e direito do contraditório; 

à Vice-Presidência e Secretaria; 

regimento; 

defesa e direito do contraditório;

aplicação de recursos do Conselho; 

financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 

atribuições definidas no artigo 19; 

referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 

desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 

providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 

todos os atos inerentes ao pleno;

Paraíba do Sul - RJ; 

no Regimento; 

Poder Executivo Municipal; 

demais órgãos; 

como as decisões da Plenária; 

respectivas convocações; 

acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

atividades do Conselho; 

sessões plenárias; 

melhor desempenho do Conselho; 

Conselho; 

digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 

jurídica e educacional; 

do Conselho;

término;

pelo Presidente; 

Presidente; e este, pelo(a) 

Art.27- A hora regimental, verificada 

§1º- Caso não haja número suficiente 

procederá à anotação dos nomes 

verificar o caráter de urgência e 

destinadas à eleição e posse do 

comunicação;

I. Leitura da ata da sessão anterior; 

proposições; 

discussão; 

explicações; 

autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 

parentes consanguíneos ou afins; 

qualquer justificativa. 

Conselheiro que a solicitar, ficando 

ser prorrogada por uma vez; sendo 

presentes; sendo respeitado o 

Conselheiros favoráveis à matéria 

cartões de identificação. 

poderá ser feita verificação nominal. 

à urna, à vista do Plenário, e os votos 

presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 

posicionamento definido. 

com vista à expansão e melhoria do 

prestado à população. 

conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 

Sul; 

esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;

desde que observadas às 

reuniões com direito à voz, não 

deliberações emanadas do CME;

comparecimento às sessões 

CME; 

para a qual for designado; 

administrativo do CME;

e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 

compõe; 

Conselho; 

perante o CME; 

realizá-los; 

atividades estranhas às funções ou 

qualquer proveito; 

quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 

Presidência; 

definitiva do cargo, nos casos de: 

mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 

por mais de um ano; 

mandato e a dignidade das funções; 

poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

justificativa, a mais de quatro (04) 

será comunicada expressamente à 

ausente às reuniões terá sua 

Art.57- Verificada a vacância da 

respectivo substituto a fim de 

será submetido às penalidades 

para este fim. 

com finalidade única de aprovar a 

narrado não configurar evidente 

em que poderá, justificadamente, 

indispensáveis à identificação e 

identificação da denúncia. 

preencham a finalidade essencial. 

tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 

sendo imputada a infringência; 

tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 

o mesmo procedimento, findo o 

relação à pessoa do indiciado: 

afinidade até o terceiro grau civil; ou 

trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 

Art.67- As notificações serão feitas 

publicado no jornal oficial do 

notificação, prorrogando-se até o 

acusado, às expensas deste. 

incumbe a quem as fizer. 

comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 

justificado, não atendam à 
notificação.

em data previamente fixada, no 

processual preliminar, a notificação 

para comparecer à audiência inicial. 

presente à audiência inicial, 

injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 

confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 

ainda ser arredada a confissão ficta 

remeterá à Presidência do CME, 

arguição feita contra o conselheiro; 

I - Advertência;
II - Suspensão;

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 



Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

financeiros de que trata o artigo 1º 

fiscal; 

 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

fiscalizador, permanente, 

(CAE) fica vinculado à Secretaria 

pelo Poder Executivo;

específica para tal fim, registrada 

emancipados;

assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,

assembléia específica para tal fim, 

deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 

especificamente para esse fim e 

§ 4º Fica vedada à indicação do 

fim, com o mandato coincidente 

reeleitos uma única vez;

mandato;

nos incisos I à IV, do artigo 4º.

do conselheiro;

segmento representado;

durante o ano sem justificativa;

para discutir esta pauta específica.

artigo 6º incisos I à IV, o segmento 

modificações da Lei Municipal / 

órgão;

forma regimental;

das reuniões;

encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 

Secretário do Conselho;

informações de interesse do órgão;

demais membros do Conselho;

membros do Conselho;

discussão e votação;

votações;

tomadas nas reuniões;

mesmas se manifestarem;

dos trabalhos do Conselho;

solução de casos análogos;

do Conselho;

cidade;

federal, estadual e local;

obediência às normas regimentais; 

Conselho;

controlar a correspondência;

reuniões, junto ao Presidente;

no âmbito do Conselho;

documentação;

colocadas à margem da pauta, as 

proceder a sua leitura;

Conselho;

regimento;

apresentadas;

comunicações;

convocações;
XII – obedecer às normas 

deliberações do Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;

requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;

que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;

de competência;

todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 

Escolar;

boas práticas higiênicas e sanitárias;

execução do programa;
XIII - obedecer às normas 

Artigo 11 – Caberá às Comissões 

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;

alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 

oferecidos;

não da execução do Programa;

escolas;
V - comunicar à Entidade 

tomadas as devidas providências;

os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;

físico-financeira do Programa, 

aceitabilidade, notas fiscais de 

(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 

nutricional dos alunos;

rede pública de educação básica;

à alimentação escolar, com vistas à 

forma igualitária;

regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;

preferência alimentar local saudável;

Federal; e,

execução do Programa;

necessitam de atenção específica;

e nutricional;

governo;

diversificados, produzidos em 
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início do exercício financeiro e 

conselhos afins, e deverão observar 

assunto referente à alimentação 

Tribunais de Contas, à 

irregularidade identificada na 

de seus membros;

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 

conselheiros titulares;

local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

necessários à indicação e posse de

Artigo 17 – A justificativa de 

imediatamente subsequente à 

sua ausência à reunião a qual não 

valendo como justificativa prévia.

de justificativa.

Presidente e submetidos à 

fundado e justificado impedimento.

Suplentes às reuniões do Conselho, 

Artigo 25 – Constituem obrigações 
dos Municípios e Estados:

I - Garantir ao Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE), como 
órgão colegiado de caráter 
fiscalizador, permanente, 
deliberativo e de assessoramento a 
infraestrutura necessária à plena 
execução das atividades de sua 
competência, tais como:

a) local apropriado com 
condições adequadas para as 
reuniões do Conselho;
b) disponibilidade de 
equipamento de informática;
c) transporte para 
deslocamento dos membros aos 
locais relativos ao exercício de sua 
competência e do Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE);
d) disponibilidade de recursos 
humanos necessários às atividades 
de apoio, com vistas a desenvolver 
as atividades com competência e 
efetividade;
e) divulgação de todas as 
atividades (reuniões, visitas, 
eventos) do Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE), através 
dos canais oficiais de comunicação 
da Entidade Executora.

§ 1º Fornecer ao Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE), sempre 
que solicitado, todos os 
documentos e informações 
referentes à execução do PNAE em 
todas as etapas, tais como: editais 
de licitação, extratos bancários, 
cardápios, notas fiscais de compras 
e demais documentos necessários 
ao desempenho das atividades de 
sua competência.

§ 2º A Entidade Executora elaborará 
e remeterá ao Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE), até o 
prazo determinado pelo PNAE do 
exercício subsequente ao do 
repasse, a prestação de contas 

constituída dos seguintes 
documentos:

I - Demonstrativo Sintético 
Anual da Execução Físico- 
Financeira;
 
II - Relatório Anual de Gestão 
do PNAE;
III - extratos bancários da conta 
corrente específica em que os 
recursos foram depositados e das 
aplicações financeiras realizadas; e,
IV - conciliação bancária se for o 
caso.

§ 3º Além da documentação 
relacionada no § 3º deste artigo, o 
Conselho de Alimentação Escolar 
(CAE) poderá solicitar à Entidade 
Executora outros documentos que 
julgar necessário para subsidiar a 
análise da prestação de contas.

§ 4º O Conselho de Alimentação 
Escolar (CAE), de posse da 
documentação de que tratam os 
incisos I a IV no § 3º deste artigo e 
observado o prazo estabelecido 
para a Entidade Executora 
apresentar a prestação de contas ao 
FNDE, adotará as seguintes 
providências:

I – apreciará a prestação de 
contas, nos termos do inciso III, § 4º 
do artigo 2°, e registrará o resultado 
da análise em ata;
II - emitirá parecer conclusivo 
acerca da aprovação ou não da 
execução do Programa.

§ 5º O Conselho de Alimentação 
Escolar (CAE) encaminhará o 
parecer conclusivo ao FNDE, até o 
dia 31 de março, acompanhado da 
documentação de que tratam os 
incisos I a III do § 3º deste artigo.

Artigo 26 – Os casos omissos neste 
Regimento serão submetidos à 
discussão e deliberação do 
Conselho, devendo as decisões ser 
aprovadas por 2/3 (dois terços) dos 
Conselheiros, constituindo-se em 
deliberações regimentais.

Artigo 27 – Este Regimento Interno 
entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 27 de novembro de 
2020.

SOLANGE CUNHA DOS SANTOS 
SOUZA PRESIDENTE DO 

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR (CAE)

DECRETO Nº 2001, de 14 de 

Dezembro  de 2020. 

  Aprova o Regimento Interno do  
Conselho Municipal  de 
Acompanhamento  e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica e Valorização dos 
Profissionais da Educação  do 
Município de  Paraíba do Sul e dá 
outras providências.

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no 
uso de suas atribuições legais, 
previstas na Lei Orgânica Municipal;

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aprovado o Regimento 
Interno do  Conselho Municipal  de 
Acompanhamento  e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 

Básica e Valorização dos 
Profissionais da Educação  do 
Município de  Paraíba do Sul de 
Paraíba do Sul, constante no anexo 
I.

Art. 2o - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação.

Art. 3o - Revogam-se as disposições 
em contrário.

Paraíba do Sul, 14 de Dezembro  de 
2020.

ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA

PREFEITO MUNICIPAL
PARAÍBA DO SUL

2017/2020

ANEXO I

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO

REGIMENTO INTERNO

CONSELHO MUNICIPAL
DE ACOMPANHAMENTO E 
CONTROLE SOCIAL DO FUNDO 
DE MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE 
VALORIZAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

SUMÁRIO

TÍTULO I: DAS DISPOSIÇÕES 
PRELIMINARES 03

Profissionais da Educação – 

09 de agosto de 2011, vinculado à 

tem como finalidades o 

aplicação dos recursos financeiros 

Profissionais da Educação, instituído 

recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

conta do FUNDEB;

censo escolar, no que se refere às 

estabelecidos;

recursos;

verificação de demonstrativos 

recursos repassados e recebidos à 

referentes às despesas realizadas;

hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 

profissionais, cujo pagamento é 

legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 

ensino;

vice-presidência do colegiado;

à execução plena das competências 

da legislação vigente;

transferidos à conta do Programa 

Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 

conclusivo, e notificar o órgão 

utilização dos recursos;

Regimento Interno;

municipal;

Poder Executivo Municipal; e

legislação específica 

educacional equivalente;

pública;

públicas;

das escolas básicas públicas;

pública;

pública;

Conselho Municipal de Educação;

como pré- requisito à participação 

consanguíneos ou afins até terceiro 

e de Secretários Municipais;

prestem serviços relacionados à 

afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;

emancipados; e,

Executivo Municipal; ou

definitivo decorrente de:

particulares;

definitivo descrita no art. 4º, o 

afastamento definitivo descrito no 

periodicamente ao final de cada 

condições materiais adequadas à 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

sua competência;

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;

legislação vigente;

extraordinárias;

necessárias à consecução das suas 
finalidades;

membros do Conselho;

ordem;

Conselho;

colegiado;

juízo ou fora dele;

reunião;
IX. exercer o voto de desempate;

regulamento;

da Presidência;

lavrando as respectivas atas;

Conselho;

que lhe confere o cargo;

Conselho;

controlar correspondência;

plenárias;

digitação e impressão;

arquivo, estatística e documentação;

e a do expediente;

Conselho;

membros do Conselho às reuniões;

apresentadas;

convites e as comunicações;

informações, quando solicitado;

Presidência;

e documentação do mesmo;

aplicável à matéria;

demais membros do Conselho;

Titulares do Conselho;

vantagens inerentes à função.

relevante interesse social;

pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;

atuam;

injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,

injustificado da condição de 

atribuição de falta injustificada nas 

Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;

para as quais for designadas;

regimentais;

do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 

relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

reuniões do Conselho;

do Conselho;

Conselho;

estatísticos e financeiros que 

FUNDEB;

Art. 15 – Caberá às Comissões 

presentes e os que justificadamente 

ficará dispensada a verificação de 

competirá à lavratura das atas.

que justificou a convocação.

um dos membros a comparecer às 

fim de prestar esclarecimento sobre 

deverá identificar-se junto à 

obedecerão à seguinte ordem:

da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;

cada segmento;

recebidas e expedidas;

Fundo;

competente ou servidor;

esclarecimentos acerca do fluxo de 

superior a 30 (trinta) dias;

com recursos do Fundo;

profissionais da educação, as 

estejam vinculados;

filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;

suas funções;

verificar:

do Fundo;

transporte escolar;

serão objeto de solicitação junto à 

para fins de custeio.

esse fim, e por deliberação de 2/3 

necessário, definirá os relatórios e os 

financeiros que deseja receber do 

encaminhar representação à 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

mobilizadora, fiscalizadora, 

prioridade à Educação Infantil em 

Art.3º- As finalidades do Conselho 

justos; 

Educação de Jovens e Adultos; 

avaliação da Educação Municipal; 

e social da Educação Municipal; 

no âmbito da Educação; 

Municipal;

Educação de Paraíba do Sul - RJ;

medidas para aperfeiçoá-lo;

política educacional nacional; 

Janeiro;

do Sul - RJ;

públicas e privadas filantrópicas, 

como seu cancelamento; 

suas modalidades; 

legislação vigente;

Conselho Municipal de Educação; 

Municipal de Educação; 

educacionais;

assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;

Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 

Plano Municipal de Educação;

orçamentária; 

composição do primeiro; 

Direitos, visando à sintonia na 

no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

desenvolvimento do ensino; 

formação básica comum; 

Secretaria Municipal da Educação;

Educação Infantil;

Fundamental;

Anos Finais do Ensino Fundamental;

Educação de Jovens e Adultos;

e Ensino da Rede Pública Municipal; 

Supervisão;

Escolas Privadas;

Conselho Tutelar;

servidor público municipal; 

Superior;

Estadual de Educação;

ou definitiva com iguais direitos e 

definitivo quando ocorrer vacância 

antes de findar o 

consanguíneos ou afins, até terceiro 

dos secretários; 

Municipal; 

curso do mandato, fica vedada: 

atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 

do conselho; 

injustificado da condição de 

nos últimos 08 (oito) anos; só 

justificativa, a mais de quatro (04) 

Municipal;

Municipal;

condições logísticas adequadas à 

cadastrais relativos à criação e 

Interno bem como suas alterações; 

do Sul- RJ por votação direta; 

Conselho; 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 

dia de ausência; 

sessões do Conselho; 

sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;

pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 

trabalho do ano vindouro; 

Municipal;

Municipal;

plenária ordinária ou extraordinária; 

conselheiros; 

determinadas pelo Plenário; 

à Presidência no decorrer da sessão 

Regimento; 

dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 

vigência do mandato; 

Conselho;

plenária; 

esclarecimentos; 

funcionamento do Conselho; 

com as finalidades do Conselho; 

realização de suas finalidades e 
competências; 

votação; 
XI. Resolver questões de ordem;

regimento; 

defesa e direito do contraditório; 

à Vice-Presidência e Secretaria; 

regimento; 

defesa e direito do contraditório;

aplicação de recursos do Conselho; 

financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 

atribuições definidas no artigo 19; 

referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 

desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 

providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 

todos os atos inerentes ao pleno;

Paraíba do Sul - RJ; 

no Regimento; 

Poder Executivo Municipal; 

demais órgãos; 

como as decisões da Plenária; 

respectivas convocações; 

acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

atividades do Conselho; 

sessões plenárias; 

melhor desempenho do Conselho; 

Conselho; 

digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 

jurídica e educacional; 

do Conselho;

término;

pelo Presidente; 

Presidente; e este, pelo(a) 

Art.27- A hora regimental, verificada 

§1º- Caso não haja número suficiente 

procederá à anotação dos nomes 

verificar o caráter de urgência e 

destinadas à eleição e posse do 

comunicação;

I. Leitura da ata da sessão anterior; 

proposições; 

discussão; 

explicações; 

autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 

parentes consanguíneos ou afins; 

qualquer justificativa. 

Conselheiro que a solicitar, ficando 

ser prorrogada por uma vez; sendo 

presentes; sendo respeitado o 

Conselheiros favoráveis à matéria 

cartões de identificação. 

poderá ser feita verificação nominal. 

à urna, à vista do Plenário, e os votos 

presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 

posicionamento definido. 

com vista à expansão e melhoria do 

prestado à população. 

conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 

Sul; 

esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;

desde que observadas às 

reuniões com direito à voz, não 

deliberações emanadas do CME;

comparecimento às sessões 

CME; 

para a qual for designado; 

administrativo do CME;

e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 

compõe; 

Conselho; 

perante o CME; 

realizá-los; 

atividades estranhas às funções ou 

qualquer proveito; 

quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 

Presidência; 

definitiva do cargo, nos casos de: 

mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 

por mais de um ano; 

mandato e a dignidade das funções; 

poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

justificativa, a mais de quatro (04) 

será comunicada expressamente à 

ausente às reuniões terá sua 

Art.57- Verificada a vacância da 

respectivo substituto a fim de 

será submetido às penalidades 

para este fim. 

com finalidade única de aprovar a 

narrado não configurar evidente 

em que poderá, justificadamente, 

indispensáveis à identificação e 

identificação da denúncia. 

preencham a finalidade essencial. 

tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 

sendo imputada a infringência; 

tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 

o mesmo procedimento, findo o 

relação à pessoa do indiciado: 

afinidade até o terceiro grau civil; ou 

trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 

Art.67- As notificações serão feitas 

publicado no jornal oficial do 

notificação, prorrogando-se até o 

acusado, às expensas deste. 

incumbe a quem as fizer. 

comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 

justificado, não atendam à 
notificação.

em data previamente fixada, no 

processual preliminar, a notificação 

para comparecer à audiência inicial. 

presente à audiência inicial, 

injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 

confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 

ainda ser arredada a confissão ficta 

remeterá à Presidência do CME, 

arguição feita contra o conselheiro; 

I - Advertência;
II - Suspensão;

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 



Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

financeiros de que trata o artigo 1º 

fiscal; 

 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

fiscalizador, permanente, 

(CAE) fica vinculado à Secretaria 

pelo Poder Executivo;

específica para tal fim, registrada 

emancipados;

assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,

assembléia específica para tal fim, 

deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 

especificamente para esse fim e 

§ 4º Fica vedada à indicação do 

fim, com o mandato coincidente 

reeleitos uma única vez;

mandato;

nos incisos I à IV, do artigo 4º.

do conselheiro;

segmento representado;

durante o ano sem justificativa;

para discutir esta pauta específica.

artigo 6º incisos I à IV, o segmento 

modificações da Lei Municipal / 

órgão;

forma regimental;

das reuniões;

encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 

Secretário do Conselho;

informações de interesse do órgão;

demais membros do Conselho;

membros do Conselho;

discussão e votação;

votações;

tomadas nas reuniões;

mesmas se manifestarem;

dos trabalhos do Conselho;

solução de casos análogos;

do Conselho;

cidade;

federal, estadual e local;

obediência às normas regimentais; 

Conselho;

controlar a correspondência;

reuniões, junto ao Presidente;

no âmbito do Conselho;

documentação;

colocadas à margem da pauta, as 

proceder a sua leitura;

Conselho;

regimento;

apresentadas;

comunicações;

convocações;
XII – obedecer às normas 

deliberações do Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;

requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;

que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;

de competência;

todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 

Escolar;

boas práticas higiênicas e sanitárias;

execução do programa;
XIII - obedecer às normas 

Artigo 11 – Caberá às Comissões 

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;

alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 

oferecidos;

não da execução do Programa;

escolas;
V - comunicar à Entidade 

tomadas as devidas providências;

os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;

físico-financeira do Programa, 

aceitabilidade, notas fiscais de 

(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 

nutricional dos alunos;

rede pública de educação básica;

à alimentação escolar, com vistas à 

forma igualitária;

regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;

preferência alimentar local saudável;

Federal; e,

execução do Programa;

necessitam de atenção específica;

e nutricional;

governo;

diversificados, produzidos em 
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início do exercício financeiro e 

conselhos afins, e deverão observar 

assunto referente à alimentação 

Tribunais de Contas, à 

irregularidade identificada na 

de seus membros;

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 

conselheiros titulares;

local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

necessários à indicação e posse de

Artigo 17 – A justificativa de 

imediatamente subsequente à 

sua ausência à reunião a qual não 

valendo como justificativa prévia.

de justificativa.

Presidente e submetidos à 

fundado e justificado impedimento.

Suplentes às reuniões do Conselho, 

fiscalizador, permanente, 

infraestrutura necessária à plena 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

Alimentação Escolar (CAE);

humanos necessários às atividades 

efetividade;

dos canais oficiais de comunicação 

referentes à execução do PNAE em 

cardápios, notas fiscais de compras 

Financeira;

do PNAE;

corrente específica em que os 

aplicações financeiras realizadas; e,

(CAE) poderá solicitar à Entidade 

da análise em ata;

Regimento serão submetidos à 

Profissionais da Educação  do 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

Profissionais da Educação  do 
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SEÇÃO II: DA ORDEM DOS 
TRABALHOS E DAS DISCUSSÕES 
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SEÇÃO III: DAS DECISÕES E DA 
VOTAÇÃO 12
TÍTULO III: DAS DISPOSIÇÕES 
TRANSITÓRIAS 12
TÍTULO IV: DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS ........................................... 13
 
DISPÕE SOBRE O REGIMENTO 
INTERNO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE 
ACOMPANHAMENTO E 
CONTROLE SOCIAL DO FUNDO 
DE MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE 
VALORIZAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES E DAS 
COMPETÊNCIAS

Art. 1º - O Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social 
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – 
FUNDEB, Paraíba do 
Sul-RJ,organizado na forma de 

colegiado, criado pela Lei Municipal 
nº 2.527 de 27 de fevereiro de 2007, 
alterado pela Lei nº 2.563 de 27 de 
setembro de 2007 e Lei nº 2.809 de 
09 de agosto de 2011, vinculado à 
Secretaria Municipal de Educação 
tem como finalidades o 
acompanhamento e o controle 
sobre a distribuição, transferência e 
aplicação dos recursos financeiros 
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação, instituído 
pela legislação vigente e será regido 
pelo disposto neste Regimento.

Art. 2º - Compete aos membros do 
Conselho de Acompanhamento e 
Controle Social do FUNDEB (CACS 
– FUNDEB), junto ao Poder 
Executivo:

I. acompanhar e controlar, em 
todos os níveis a distribuição dos 
recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

II. acompanhar e controlar, junto 
aos órgãos competentes do Poder 
Executivo e ao Banco do Brasil, os 
valores creditados e utilizados da 
conta do FUNDEB;

III. supervisionar a realização do 
censo escolar, no que se refere às 
atividades de competência do Poder 
Executivo Municipal, relacionadas ao 
preenchimento e encaminhamento 
dos formulários de coleta de dados, 
especialmente no que tange ao 
cumprimento dos prazos 
estabelecidos;

IV. supervisionar a elaboração da 
proposta orçamentária anual do 
Município, especialmente, no que se 
refere á adequada alocação dos 
recursos do FUNDEB, 
observando-se o cumprimento dos 
percentuais legais de destinação dos 
recursos;
 
V. acompanhar e examinar os 
registros contábeis, mediante 

verificação de demonstrativos 
gerenciais mensais disponibilizados 
pelo Poder Executivo, relativos aos 
recursos repassados e recebidos à 
conta do Fundo, assim como os 
referentes às despesas realizadas;

VI. exigir do Poder Executivo 
Municipal a disponibilização da 
prestação de contas da aplicação 
dos recursos do FUNDEB, em tempo 
hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

VII. manifestar-se, mediante 
parecer gerencial, sobre as 
prestações de contas do Município, 
de forma a restituí-las ao Poder 
Executivo Municipal em até 30 
(trinta) dias antes do vencimento do 
prazo para sua apresentação ao 
Tribunal de Contas competente, 
conforme a legislação vigente.

VIII. observar a correta aplicação 
do mínimo de 60% dos recursos do 
Fundo na remuneração dos 
profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 
composição do grupo de 
profissionais, cujo pagamento é 
realizado com essa parcela mínima 
legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 
plano de carreira e remuneração do  
magistério da rede municipal de 
ensino;

X. zelar pela observância dos 
critérios e condições estabelecidos 
para exercício da função de 
conselheiro, especialmente no que 
tange aos impedimentos para 
integrar o Conselho e para o 
exercício da presidência e 
vice-presidência do colegiado;

XI. requisitar, junto ao Poder 
Executivo Municipal, a infraestrutura 
e as condições materiais necessárias 
à execução plena das competências 
do Conselho, com base no disposto 
da legislação vigente;

XII. acompanhar e controlar a 
execução dos recursos federais 
transferidos à conta do Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte 
Escolar – PNATE e do Programa de 
Apoio aos Sistemas de Ensino para 
Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 
contábeis e os demonstrativos 
gerenciais relativos aos recursos 
repassados, responsabilizando-se 
pelo recebimento, análise da 
prestação de Contas desses 
Programas, encaminhando ao FNDE 
o Demonstrativo Sintético Anual da 
Execução Físico-Financeira, 
acompanhado de parecer 
conclusivo, e notificar o órgão 
Executor dos Programas e o FNDE 
quando houver ocorrência de 
eventuais irregularidades na 
utilização dos recursos;
 
XIII. elaborar e/ou atualizar o 
Regimento Interno;

XIV. exercer outras atribuições 
previstas na legislação federal ou 
municipal;

XV. emitir parecer sobre as 
prestações de contas dos recursos 
do Fundo, que deverão ser 
disponibilizadas mensalmente pelo 
Poder Executivo Municipal; e

XVI. outras atribuições que a 
legislação específica 
eventualmente estabeleça.

§ 1º - As decisões tomadas pelo 
Conselho deverão ser levadas ao 
conhecimento do Poder Público 
Municipal e da Comunidade.

§ 2º - O parecer de que trata o 
inciso XV deste artigo deverá ser 
apresentado ao Poder Executivo 
Municipal em até 30 (trinta) dias 
antes do vencimento do prazo para 
apresentação da prestação de 
contas junto ao Tribunal de Contas 
dos Municípios.

educacional equivalente;

pública;

públicas;

das escolas básicas públicas;

pública;

pública;

Conselho Municipal de Educação;

como pré- requisito à participação 

consanguíneos ou afins até terceiro 

e de Secretários Municipais;

prestem serviços relacionados à 

afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;

emancipados; e,

Executivo Municipal; ou

definitivo decorrente de:

particulares;

definitivo descrita no art. 4º, o 

afastamento definitivo descrito no 

periodicamente ao final de cada 

condições materiais adequadas à 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

sua competência;

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;

legislação vigente;

extraordinárias;

necessárias à consecução das suas 
finalidades;

membros do Conselho;

ordem;

Conselho;

colegiado;

juízo ou fora dele;

reunião;
IX. exercer o voto de desempate;

regulamento;

da Presidência;

lavrando as respectivas atas;

Conselho;

que lhe confere o cargo;

Conselho;

controlar correspondência;

plenárias;

digitação e impressão;

arquivo, estatística e documentação;

e a do expediente;

Conselho;

membros do Conselho às reuniões;

apresentadas;

convites e as comunicações;

informações, quando solicitado;

Presidência;

e documentação do mesmo;

aplicável à matéria;

demais membros do Conselho;

Titulares do Conselho;

vantagens inerentes à função.

relevante interesse social;

pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;

atuam;

injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,

injustificado da condição de 

atribuição de falta injustificada nas 

Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;

para as quais for designadas;

regimentais;

do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 

relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

reuniões do Conselho;

do Conselho;

Conselho;

estatísticos e financeiros que 

FUNDEB;

Art. 15 – Caberá às Comissões 

presentes e os que justificadamente 

ficará dispensada a verificação de 

competirá à lavratura das atas.

que justificou a convocação.

um dos membros a comparecer às 

fim de prestar esclarecimento sobre 

deverá identificar-se junto à 

obedecerão à seguinte ordem:

da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;

cada segmento;

recebidas e expedidas;

Fundo;

competente ou servidor;

esclarecimentos acerca do fluxo de 

superior a 30 (trinta) dias;

com recursos do Fundo;

profissionais da educação, as 

estejam vinculados;

filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;

suas funções;

verificar:

do Fundo;

transporte escolar;

serão objeto de solicitação junto à 

para fins de custeio.

esse fim, e por deliberação de 2/3 

necessário, definirá os relatórios e os 

financeiros que deseja receber do 

encaminhar representação à 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

mobilizadora, fiscalizadora, 

prioridade à Educação Infantil em 

Art.3º- As finalidades do Conselho 

justos; 

Educação de Jovens e Adultos; 

avaliação da Educação Municipal; 

e social da Educação Municipal; 

no âmbito da Educação; 

Municipal;

Educação de Paraíba do Sul - RJ;

medidas para aperfeiçoá-lo;

política educacional nacional; 

Janeiro;

do Sul - RJ;

públicas e privadas filantrópicas, 

como seu cancelamento; 

suas modalidades; 

legislação vigente;

Conselho Municipal de Educação; 

Municipal de Educação; 

educacionais;

assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;

Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 

Plano Municipal de Educação;

orçamentária; 

composição do primeiro; 

Direitos, visando à sintonia na 

no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

desenvolvimento do ensino; 

formação básica comum; 

Secretaria Municipal da Educação;

Educação Infantil;

Fundamental;

Anos Finais do Ensino Fundamental;

Educação de Jovens e Adultos;

e Ensino da Rede Pública Municipal; 

Supervisão;

Escolas Privadas;

Conselho Tutelar;

servidor público municipal; 

Superior;

Estadual de Educação;

ou definitiva com iguais direitos e 

definitivo quando ocorrer vacância 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                       

 

 

 

  

                                     

                                                 

  

 

 

                                                
          

antes de findar o 

consanguíneos ou afins, até terceiro 

dos secretários; 

Municipal; 

curso do mandato, fica vedada: 

atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 

do conselho; 

injustificado da condição de 

nos últimos 08 (oito) anos; só 

justificativa, a mais de quatro (04) 

Municipal;

Municipal;

condições logísticas adequadas à 

cadastrais relativos à criação e 

Interno bem como suas alterações; 

do Sul- RJ por votação direta; 

Conselho; 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 

dia de ausência; 

sessões do Conselho; 

sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;

pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 

trabalho do ano vindouro; 

Municipal;

Municipal;

plenária ordinária ou extraordinária; 

conselheiros; 

determinadas pelo Plenário; 

à Presidência no decorrer da sessão 

Regimento; 

dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 

vigência do mandato; 

Conselho;

plenária; 

esclarecimentos; 

funcionamento do Conselho; 

com as finalidades do Conselho; 

realização de suas finalidades e 
competências; 

votação; 
XI. Resolver questões de ordem;

regimento; 

defesa e direito do contraditório; 

à Vice-Presidência e Secretaria; 

regimento; 

defesa e direito do contraditório;

aplicação de recursos do Conselho; 

financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 

atribuições definidas no artigo 19; 

referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 

desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 

providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 

todos os atos inerentes ao pleno;

Paraíba do Sul - RJ; 

no Regimento; 

Poder Executivo Municipal; 

demais órgãos; 

como as decisões da Plenária; 

respectivas convocações; 

acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

atividades do Conselho; 

sessões plenárias; 

melhor desempenho do Conselho; 

Conselho; 

digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 

jurídica e educacional; 

do Conselho;

término;

pelo Presidente; 

Presidente; e este, pelo(a) 

Art.27- A hora regimental, verificada 

§1º- Caso não haja número suficiente 

procederá à anotação dos nomes 

verificar o caráter de urgência e 

destinadas à eleição e posse do 

comunicação;

I. Leitura da ata da sessão anterior; 

proposições; 

discussão; 

explicações; 

autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 

parentes consanguíneos ou afins; 

qualquer justificativa. 

Conselheiro que a solicitar, ficando 

ser prorrogada por uma vez; sendo 

presentes; sendo respeitado o 

Conselheiros favoráveis à matéria 

cartões de identificação. 

poderá ser feita verificação nominal. 

à urna, à vista do Plenário, e os votos 

presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 

posicionamento definido. 

com vista à expansão e melhoria do 

prestado à população. 

conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 

Sul; 

esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;

desde que observadas às 

reuniões com direito à voz, não 

deliberações emanadas do CME;

comparecimento às sessões 

CME; 

para a qual for designado; 

administrativo do CME;

e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 

compõe; 

Conselho; 

perante o CME; 

realizá-los; 

atividades estranhas às funções ou 

qualquer proveito; 

quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 

Presidência; 

definitiva do cargo, nos casos de: 

mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 

por mais de um ano; 

mandato e a dignidade das funções; 

poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

justificativa, a mais de quatro (04) 

será comunicada expressamente à 

ausente às reuniões terá sua 

Art.57- Verificada a vacância da 

respectivo substituto a fim de 

será submetido às penalidades 

para este fim. 

com finalidade única de aprovar a 

narrado não configurar evidente 

em que poderá, justificadamente, 

indispensáveis à identificação e 

identificação da denúncia. 

preencham a finalidade essencial. 

tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 

sendo imputada a infringência; 

tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 

o mesmo procedimento, findo o 

relação à pessoa do indiciado: 

afinidade até o terceiro grau civil; ou 

trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 

Art.67- As notificações serão feitas 

publicado no jornal oficial do 

notificação, prorrogando-se até o 

acusado, às expensas deste. 

incumbe a quem as fizer. 

comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 

justificado, não atendam à 
notificação.

em data previamente fixada, no 

processual preliminar, a notificação 

para comparecer à audiência inicial. 

presente à audiência inicial, 

injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 

confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 

ainda ser arredada a confissão ficta 

remeterá à Presidência do CME, 

arguição feita contra o conselheiro; 

I - Advertência;
II - Suspensão;

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 



Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

financeiros de que trata o artigo 1º 

fiscal; 

 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

fiscalizador, permanente, 

(CAE) fica vinculado à Secretaria 

pelo Poder Executivo;

específica para tal fim, registrada 

emancipados;

assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,

assembléia específica para tal fim, 

deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 

especificamente para esse fim e 

§ 4º Fica vedada à indicação do 

fim, com o mandato coincidente 

reeleitos uma única vez;

mandato;

nos incisos I à IV, do artigo 4º.

do conselheiro;

segmento representado;

durante o ano sem justificativa;

para discutir esta pauta específica.

artigo 6º incisos I à IV, o segmento 

modificações da Lei Municipal / 

órgão;

forma regimental;

das reuniões;

encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 

Secretário do Conselho;

informações de interesse do órgão;

demais membros do Conselho;

membros do Conselho;

discussão e votação;

votações;

tomadas nas reuniões;

mesmas se manifestarem;

dos trabalhos do Conselho;

solução de casos análogos;

do Conselho;

cidade;

federal, estadual e local;

obediência às normas regimentais; 

Conselho;

controlar a correspondência;

reuniões, junto ao Presidente;

no âmbito do Conselho;

documentação;

colocadas à margem da pauta, as 

proceder a sua leitura;

Conselho;

regimento;

apresentadas;

comunicações;

convocações;
XII – obedecer às normas 

deliberações do Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;

requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;

que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;

de competência;

todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 

Escolar;

boas práticas higiênicas e sanitárias;

execução do programa;
XIII - obedecer às normas 

Artigo 11 – Caberá às Comissões 

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;

alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 

oferecidos;

não da execução do Programa;

escolas;
V - comunicar à Entidade 

tomadas as devidas providências;

os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;

físico-financeira do Programa, 

aceitabilidade, notas fiscais de 

(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 

nutricional dos alunos;

rede pública de educação básica;

à alimentação escolar, com vistas à 

forma igualitária;

regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;

preferência alimentar local saudável;

Federal; e,

execução do Programa;

necessitam de atenção específica;

e nutricional;

governo;

diversificados, produzidos em 
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início do exercício financeiro e 

conselhos afins, e deverão observar 

assunto referente à alimentação 

Tribunais de Contas, à 

irregularidade identificada na 

de seus membros;

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 

conselheiros titulares;

local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

necessários à indicação e posse de

Artigo 17 – A justificativa de 

imediatamente subsequente à 

sua ausência à reunião a qual não 

valendo como justificativa prévia.

de justificativa.

Presidente e submetidos à 

fundado e justificado impedimento.

Suplentes às reuniões do Conselho, 

fiscalizador, permanente, 

infraestrutura necessária à plena 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

Alimentação Escolar (CAE);

humanos necessários às atividades 

efetividade;

dos canais oficiais de comunicação 

referentes à execução do PNAE em 

cardápios, notas fiscais de compras 

Financeira;

do PNAE;

corrente específica em que os 

aplicações financeiras realizadas; e,

(CAE) poderá solicitar à Entidade 

da análise em ata;

Regimento serão submetidos à 

Profissionais da Educação  do 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

Profissionais da Educação  do 

Profissionais da Educação – 

09 de agosto de 2011, vinculado à 

tem como finalidades o 

aplicação dos recursos financeiros 

Profissionais da Educação, instituído 

recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

conta do FUNDEB;

censo escolar, no que se refere às 

estabelecidos;

recursos;

verificação de demonstrativos 

recursos repassados e recebidos à 

referentes às despesas realizadas;

hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 

profissionais, cujo pagamento é 

legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 

ensino;

vice-presidência do colegiado;

à execução plena das competências 

da legislação vigente;

transferidos à conta do Programa 

Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 

conclusivo, e notificar o órgão 

utilização dos recursos;

Regimento Interno;

municipal;

Poder Executivo Municipal; e

legislação específica 

TITULO II
DA COMPOSIÇÃO DO 
CONSELHO

CAPÍTULO I
DO CONSELHO E CONDIÇÕES DE 
ADMISSÃO

Art. 3º – O Conselho de 
Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB (CACS – 
FUNDEB) de Paraíba do Sul – RJ é 
constituído por 11 (onze) membros 
titulares e por igual número de 
suplentes, com a seguinte 
representatitvidade:

I. 02 (dois) membros do Poder 
Executivo Municipal, dos quais pelo 
menos 01 (um) da Secretaria 
Municipal de Educação ou órgão 
educacional equivalente;
II. 01 (um) representante dos 
professores da educação básica 
pública;
III. 01 (um) representante dos 
diretores das escolas básicas 
públicas;
IV. 01 (um) representante dos 
servidores técnico-administrativo 
das escolas básicas públicas;
V. 02 (dois) representantes dos 
pais de alunos da educação básica 
pública;
VI. 02 (dois) representantes dos 
estudantes da educação básica 
pública;
VII. 01 (um) representante do 
Conselho Municipal de Educação;
VIII. 01 (um) representante do 
Conselho Tutelar.

§ 1º - Os membros de que tratam os 
incisos II, III, IV, V e VI deste artigo 
serão indicados pelas respectivas 
representações, após processo 
eletivo organizado para escolha dos 
indicados, pelos respectivos pares.
 
§ 2º - A cada membro titular 
corresponderá um suplente.

§ 3º - Os conselheiros de que tratam 
o caput deste artigo deverão 

guardar vínculo formal com os 
segmentos que representam, 
devendo esta condição constituir-se 
como pré- requisito à participação 
no processo eletivo previsto no § 1º.

§ 4º - Os representantes, titular e 
suplente, dos diretores das escolas 
públicas municipais deverão ser 
diretores eleitos por suas 
respectivas comunidades escolares.

§ 5º - São impedidos de integrar no 
(CACS-FUNDEB):

I. cônjuge e parentes 
consanguíneos ou afins até terceiro 
grau, do Prefeito e do Vice-Prefeito, 
e de Secretários Municipais;
II. tesoureiro, contador ou 
funcionário de empresa de 
assessoria ou consultoria que 
prestem serviços relacionados à 
administração ou controle interno 
dos recursos do Fundo, bem como 
cônjuges, parentes consaguíneos ou 
afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;
III. estudantes que não sejam 
emancipados; e,
IV. pais de alunos que:

a) exerçam cargos ou funções 
públicas de livre nomeação e 
exoneração no âmbito do Poder 
Executivo Municipal; ou
b) prestem serviços 
terceirizados ao Poder Executivo 
Municipal.

Art. 4º – O suplente substituirá o 
titular do CACS-FUNDEB nos casos 
de afastamentos temporários ou 
eventuais deste, e assumirá sua vaga 
nas hipóteses de afastamento 
definitivo decorrente de:

I. desligamento por motivos 
particulares;
II. rompimento do vínculo de 
que trata o § 3º, do art. 3º.

§ 1º - Na hipótese em que o suplente 
incorrer na situação de afastamento 

definitivo descrita no art. 4º, o 
estabelecimento ou segmento 
responsável pela indicação deverá 
indicar novo suplente para 
completar o tempo restante do 
período do mandato daquele que foi 
substituído.

§ 2º - Na hipótese em que o titular e 
o suplente incorram 
simultaneamente na situação de 
afastamento definitivo descrito no 
art. 4º, a instituição ou segmento 
responsável pela indicação deverá 
indicar novo titular e novo suplente 
para o Conselho do FUNDEB.

Art. 5º – Os membros do 
(CACS-FUNDEB), serão indicados 
até 20 (vinte) dias antes do término 
do mandato dos conselheiros 
anteriores, para um mandato de 02 
(dois) anos, permitida uma 
recondução para o mandato 
subsequente por apenas uma vez e
 
substituição a qualquer tempo e a 
critério das entidades 
representativas.

§ 1º - As respectivas áreas 
representadas deverão indicar o(s) 
membro(s) titular(es) e o(s) 
suplente(s) e a nomeação dos 
membros do Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social 
do FUNDEB (CACS – FUNDEB) 
deverá ser feita por ato do Prefeito 
Municipal, através de decreto ou 
portaria, de acordo com a 
Constituição dos Estados e as Leis 
Orgânicas do Distrito Federal e dos 
Municípios.

§ 2° - Os dados referentes ao 
Conselho de Acompanhamento e 
Controle Social do FUNDEB 
(CACS-FUNDEB) deverão ser 
informados pela Entidade Executora 
por meio do cadastro disponível no 
site do FNDE e, no prazo máximo de 
10 (dez) dias úteis, a contar da data 
do ato de nomeação, deverão ser 
encaminhados ao FNDE o decreto 

ou portaria de nomeação do 
Conselho do FUNDEB, bem como a 
ata de eleição do Presidente e do 
Vice-Presidente do Conselho e, 
ainda, atualizar as informações 
sempre que houver alguma 
alteração na composição do 
colegiado.

§ 3º - Nas reuniões em que o 
segmento estiver representado pelo 
membro titular, o respectivo 
suplente terá direito a voz.

§ 4º - Na impossibilidade de 
comparecimento do titular, este 
deverá ser substituído pelo seu 
respectivo suplente com direito a 
voz e voto.

SEÇÃO ÚNICA
DO FUNCIONAMENTO

Art. 6º – O CACS – FUNDEB deve 
atuar com autonomia, sem 
vinculação ou subordinação 
institucional ao Poder Executivo 
Municipal e será renovado 
periodicamente ao final de cada 
mandato dos seus membros.

Art. 7º – O CACS – FUNDEB não 
contará com estrutura 
administrativa própria, cabendo ao 
Município garantir infraestrutura e 
condições materiais adequadas à 
execução plena de suas 
competências. Tais como:

I. local apropriado com 
condições adequadas para as 
reuniões do Conselho;
II. disponibilidade de 
equipamento de informática;
III. transporte para 
deslocamento dos seus membros 
aos locais relativos ao exercício de 
sua competência;
IV. disponibilidade de recursos 
humanos, necessários as atividades 
de apoio com vistas a desenvolver 
as suas atividades com 

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;

legislação vigente;

extraordinárias;

necessárias à consecução das suas 
finalidades;

membros do Conselho;

ordem;

Conselho;

colegiado;

juízo ou fora dele;

reunião;
IX. exercer o voto de desempate;

regulamento;

da Presidência;

lavrando as respectivas atas;

Conselho;

que lhe confere o cargo;

Conselho;

controlar correspondência;

plenárias;

digitação e impressão;

arquivo, estatística e documentação;

e a do expediente;

Conselho;

membros do Conselho às reuniões;

apresentadas;

convites e as comunicações;

informações, quando solicitado;

Presidência;

e documentação do mesmo;

aplicável à matéria;

demais membros do Conselho;

Titulares do Conselho;

vantagens inerentes à função.

relevante interesse social;

pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;

atuam;

injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,

injustificado da condição de 

atribuição de falta injustificada nas 

Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;

para as quais for designadas;

regimentais;

do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 

relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

reuniões do Conselho;

do Conselho;

Conselho;

estatísticos e financeiros que 

FUNDEB;

Art. 15 – Caberá às Comissões 

presentes e os que justificadamente 

ficará dispensada a verificação de 

competirá à lavratura das atas.

que justificou a convocação.

um dos membros a comparecer às 

fim de prestar esclarecimento sobre 

deverá identificar-se junto à 

obedecerão à seguinte ordem:

da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;

cada segmento;

recebidas e expedidas;

Fundo;

competente ou servidor;

esclarecimentos acerca do fluxo de 

superior a 30 (trinta) dias;

com recursos do Fundo;

profissionais da educação, as 

estejam vinculados;

filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;

suas funções;

verificar:

do Fundo;

transporte escolar;

serão objeto de solicitação junto à 

para fins de custeio.

esse fim, e por deliberação de 2/3 

necessário, definirá os relatórios e os 

financeiros que deseja receber do 

encaminhar representação à 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

mobilizadora, fiscalizadora, 

prioridade à Educação Infantil em 

Art.3º- As finalidades do Conselho 

justos; 

Educação de Jovens e Adultos; 

avaliação da Educação Municipal; 

e social da Educação Municipal; 

no âmbito da Educação; 

Municipal;

Educação de Paraíba do Sul - RJ;

medidas para aperfeiçoá-lo;

política educacional nacional; 

Janeiro;

do Sul - RJ;

públicas e privadas filantrópicas, 

como seu cancelamento; 

suas modalidades; 

legislação vigente;

Conselho Municipal de Educação; 

Municipal de Educação; 

educacionais;

assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;

Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 

Plano Municipal de Educação;

orçamentária; 

composição do primeiro; 

Direitos, visando à sintonia na 

no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

desenvolvimento do ensino; 

formação básica comum; 

Secretaria Municipal da Educação;

Educação Infantil;

Fundamental;

Anos Finais do Ensino Fundamental;

Educação de Jovens e Adultos;

e Ensino da Rede Pública Municipal; 

Supervisão;

Escolas Privadas;

Conselho Tutelar;

servidor público municipal; 

Superior;

Estadual de Educação;

ou definitiva com iguais direitos e 

definitivo quando ocorrer vacância 

antes de findar o 

consanguíneos ou afins, até terceiro 

dos secretários; 

Municipal; 

curso do mandato, fica vedada: 

atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 

do conselho; 

injustificado da condição de 

nos últimos 08 (oito) anos; só 

justificativa, a mais de quatro (04) 

Municipal;

Municipal;

condições logísticas adequadas à 

cadastrais relativos à criação e 

Interno bem como suas alterações; 

do Sul- RJ por votação direta; 

Conselho; 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 

dia de ausência; 

sessões do Conselho; 

sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;

pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 

trabalho do ano vindouro; 

Municipal;

Municipal;

plenária ordinária ou extraordinária; 

conselheiros; 

determinadas pelo Plenário; 

à Presidência no decorrer da sessão 

Regimento; 

dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 

vigência do mandato; 

Conselho;

plenária; 

esclarecimentos; 

funcionamento do Conselho; 

com as finalidades do Conselho; 

realização de suas finalidades e 
competências; 

votação; 
XI. Resolver questões de ordem;

regimento; 

defesa e direito do contraditório; 

à Vice-Presidência e Secretaria; 

regimento; 

defesa e direito do contraditório;

aplicação de recursos do Conselho; 

financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 

atribuições definidas no artigo 19; 

referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 

desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 

providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 

todos os atos inerentes ao pleno;

Paraíba do Sul - RJ; 

no Regimento; 

Poder Executivo Municipal; 

demais órgãos; 

como as decisões da Plenária; 

respectivas convocações; 

acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

atividades do Conselho; 

sessões plenárias; 

melhor desempenho do Conselho; 

Conselho; 

digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 

jurídica e educacional; 

do Conselho;

término;

pelo Presidente; 

Presidente; e este, pelo(a) 

Art.27- A hora regimental, verificada 

§1º- Caso não haja número suficiente 

procederá à anotação dos nomes 

verificar o caráter de urgência e 

destinadas à eleição e posse do 

comunicação;

I. Leitura da ata da sessão anterior; 

proposições; 

discussão; 

explicações; 

autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 

parentes consanguíneos ou afins; 

qualquer justificativa. 

Conselheiro que a solicitar, ficando 

ser prorrogada por uma vez; sendo 

presentes; sendo respeitado o 

Conselheiros favoráveis à matéria 

cartões de identificação. 

poderá ser feita verificação nominal. 

à urna, à vista do Plenário, e os votos 

presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 

posicionamento definido. 

com vista à expansão e melhoria do 

prestado à população. 

conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 

Sul; 

esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;

desde que observadas às 

reuniões com direito à voz, não 

deliberações emanadas do CME;

comparecimento às sessões 

CME; 

para a qual for designado; 

administrativo do CME;

e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 

compõe; 

Conselho; 

perante o CME; 

realizá-los; 

atividades estranhas às funções ou 

qualquer proveito; 

quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 

Presidência; 

definitiva do cargo, nos casos de: 

mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 

por mais de um ano; 

mandato e a dignidade das funções; 

poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

justificativa, a mais de quatro (04) 

será comunicada expressamente à 

ausente às reuniões terá sua 

Art.57- Verificada a vacância da 

respectivo substituto a fim de 

será submetido às penalidades 

para este fim. 

com finalidade única de aprovar a 

narrado não configurar evidente 

em que poderá, justificadamente, 

indispensáveis à identificação e 

identificação da denúncia. 

preencham a finalidade essencial. 

tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 

sendo imputada a infringência; 

tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 

o mesmo procedimento, findo o 

relação à pessoa do indiciado: 

afinidade até o terceiro grau civil; ou 

trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 

Art.67- As notificações serão feitas 

publicado no jornal oficial do 

notificação, prorrogando-se até o 

acusado, às expensas deste. 

incumbe a quem as fizer. 

comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 

justificado, não atendam à 
notificação.

em data previamente fixada, no 

processual preliminar, a notificação 

para comparecer à audiência inicial. 

presente à audiência inicial, 

injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 

confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 

ainda ser arredada a confissão ficta 

remeterá à Presidência do CME, 

arguição feita contra o conselheiro; 

I - Advertência;
II - Suspensão;

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 



Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

financeiros de que trata o artigo 1º 

fiscal; 

 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

fiscalizador, permanente, 

(CAE) fica vinculado à Secretaria 

pelo Poder Executivo;

específica para tal fim, registrada 

emancipados;

assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,

assembléia específica para tal fim, 

deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 

especificamente para esse fim e 

§ 4º Fica vedada à indicação do 

fim, com o mandato coincidente 

reeleitos uma única vez;

mandato;

nos incisos I à IV, do artigo 4º.

do conselheiro;

segmento representado;

durante o ano sem justificativa;

para discutir esta pauta específica.

artigo 6º incisos I à IV, o segmento 

modificações da Lei Municipal / 

órgão;

forma regimental;

das reuniões;

encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 

Secretário do Conselho;

informações de interesse do órgão;

demais membros do Conselho;

membros do Conselho;

discussão e votação;

votações;

tomadas nas reuniões;

mesmas se manifestarem;

dos trabalhos do Conselho;

solução de casos análogos;

do Conselho;

cidade;

federal, estadual e local;

obediência às normas regimentais; 

Conselho;

controlar a correspondência;

reuniões, junto ao Presidente;

no âmbito do Conselho;

documentação;

colocadas à margem da pauta, as 

proceder a sua leitura;

Conselho;

regimento;

apresentadas;

comunicações;

convocações;
XII – obedecer às normas 

deliberações do Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;

requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;

que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;

de competência;

todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 

Escolar;

boas práticas higiênicas e sanitárias;

execução do programa;
XIII - obedecer às normas 

Artigo 11 – Caberá às Comissões 

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;

alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 

oferecidos;

não da execução do Programa;

escolas;
V - comunicar à Entidade 

tomadas as devidas providências;

os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;

físico-financeira do Programa, 

aceitabilidade, notas fiscais de 

(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 

nutricional dos alunos;

rede pública de educação básica;

à alimentação escolar, com vistas à 

forma igualitária;

regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;

preferência alimentar local saudável;

Federal; e,

execução do Programa;

necessitam de atenção específica;

e nutricional;

governo;

diversificados, produzidos em 
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início do exercício financeiro e 

conselhos afins, e deverão observar 

assunto referente à alimentação 

Tribunais de Contas, à 

irregularidade identificada na 

de seus membros;

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 

conselheiros titulares;

local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

necessários à indicação e posse de

Artigo 17 – A justificativa de 

imediatamente subsequente à 

sua ausência à reunião a qual não 

valendo como justificativa prévia.

de justificativa.

Presidente e submetidos à 

fundado e justificado impedimento.

Suplentes às reuniões do Conselho, 

fiscalizador, permanente, 

infraestrutura necessária à plena 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

Alimentação Escolar (CAE);

humanos necessários às atividades 

efetividade;

dos canais oficiais de comunicação 

referentes à execução do PNAE em 

cardápios, notas fiscais de compras 

Financeira;

do PNAE;

corrente específica em que os 

aplicações financeiras realizadas; e,

(CAE) poderá solicitar à Entidade 

da análise em ata;

Regimento serão submetidos à 

Profissionais da Educação  do 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

Profissionais da Educação  do 

Profissionais da Educação – 

09 de agosto de 2011, vinculado à 

tem como finalidades o 

aplicação dos recursos financeiros 

Profissionais da Educação, instituído 

recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

conta do FUNDEB;

censo escolar, no que se refere às 

estabelecidos;

recursos;

verificação de demonstrativos 

recursos repassados e recebidos à 

referentes às despesas realizadas;

hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 

profissionais, cujo pagamento é 

legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 

ensino;

vice-presidência do colegiado;

à execução plena das competências 

da legislação vigente;

transferidos à conta do Programa 

Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 

conclusivo, e notificar o órgão 

utilização dos recursos;

Regimento Interno;

municipal;

Poder Executivo Municipal; e

legislação específica 

educacional equivalente;

pública;

públicas;

das escolas básicas públicas;

pública;

pública;

Conselho Municipal de Educação;

como pré- requisito à participação 

consanguíneos ou afins até terceiro 

e de Secretários Municipais;

prestem serviços relacionados à 

afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;

emancipados; e,

Executivo Municipal; ou

definitivo decorrente de:

particulares;

definitivo descrita no art. 4º, o 

afastamento definitivo descrito no 

periodicamente ao final de cada 

condições materiais adequadas à 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

sua competência;

competência e 
efetividade.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA BÁSICA
 
Art. 8º – A estrutura básica do 
Conselho de Acompanhamento e 
Controle Social do FUNDEB 
(CACS-FUNDEB):

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;
III. Secretário.

Art. 9º – O presidente e o 
vice-presidente do Conselho serão 
eleitos por seus pares em reunião 
do colegiado, dar-se-á por votação 
aberta e nominal dentre os 
conselheiros que se habilitarem 
para o pleito, sendo impedidos de 
ocupar essas funções os 
representantes do Poder Executivo 
Municipal e gestores dos recursos 
do Fundo, conforme disposto na 
legislação vigente;

Parágrafo Único. O presidente será 
substituído pelo vice-presidente em 
suas ausências ou impedimentos.

Art. 10 – Compete ao Presidente do 
Conselho:

I. convocar os membros 
do conselho para as 
reuniões ordinárias e 
extraordinárias;
II. presidir, supervisionar e 
coordenar os trabalhos do 
Conselho, promovendo as medidas 
necessárias à consecução das suas 
finalidades;
III. convocar, coordenar e as 
discussões e tomar os votos dos 
membros do Conselho;
IV. esclarecer as questões de 
ordem;
V. expedir documentos 
decorrentes de decisões do 
Conselho;
VI. aprovar “ad referendum” do 

Conselho, nos casos de relevância e 
de urgência, matérias que 
dependem de aprovação pelo 
colegiado;
VII. representar o Conselho em 
juízo ou fora dele;
VIII. aprovar pauta de cada 
reunião;
IX. exercer o voto de desempate;
X. cumprir e fazer cumprir este 
regulamento;
XI. exercer as demais atribuições 
que lhe confere o cargo.

Art. 11 – A vice-presidência do 
Conselho Municipal do FUNDEB 
será exercida pelo Vice- Presidente, 
ao qual compete:

I. substituir o Presidente em 
suas ausências ou impedimentos, 
com todos os direitos, prerrogativas 
e vantagens inerentes ao exercício 
da Presidência;
II. assistir o Presidente, na forma 
do Art. 10 deste Regimento.

Art. 12 – Compete ao Secretário:

I. secretariar as reuniões, 
lavrando as respectivas atas;
 
II. manter em dia a 
correspondência e arquivos do 
Conselho;
III. exercer as demais atribuições 
que lhe confere o cargo;
IV. secretariar as reuniões do 
Conselho;
V. receber, preparar, expedir e 
controlar correspondência;
VI. preparar a pauta das reuniões 
plenárias;
VII. providenciar os serviços de 
digitação e impressão;
VIII. providenciar os serviços de 
arquivo, estatística e documentação;
IX. lavrar as atas, fazer sua leitura 
e a do expediente;
X. recolher as proposições 
apresentadas pelos membros do 
Conselho;
XI. registrar a frequência dos 
membros do Conselho às reuniões;

XII. anotar os resultados das 
votações e das proposições 
apresentadas;
XIII. distribuir os membros do 
Conselho as pautas das reuniões, os 
convites e as comunicações;
XIV. secretariar as reuniões 
plenárias, auxiliando o Presidente e 
prestando esclarecimentos e 
informações, quando solicitado;
XV. elaborar relatório das 
atividades do Conselho, anualmente 
ou sempre que solicitado pela 
Presidência;
XVI. expedir, receber e  
organizar  a correspondência do 
órgão e manter atualizado o arquivo 
e documentação do mesmo;
XVII. instruir pessoas, 
inclusive indicando a 
legislação ou jurisprudência 
aplicável à matéria;

a) tomada de providências para 
desimcubir-se das tarefas que lhe 
forem atribuídas pelo Presidente e 
demais membros do Conselho;
b) redação das atas das reuniões 
e elaboração de expediente de 
natureza administrativa.

§ 1º - As funções são exercidas pelo 
Secretário eleito pela maioria dos 
votos dos demais membros 
Titulares do Conselho;

§ 2º - Nas ausências ou 
impedimentos do Secretário o 
Presidente o substituirá por um 
conselheiro, com todos os direitos e 
vantagens inerentes à função.

CAPÍTULO III
DOS MEMBROS DO CONSELHO E 
SUAS COMPETÊNCIAS

Art. 13 – As funções de Conselheiro 
são consideradas atividades de 
relevante interesse público e serão 
exercidas sem qualquer tipo de 
remuneração.

I. considerar atividade de 
relevante interesse social;
II. assegurar isenção da 
obrigatoriedade de testemunhar 
sobre informações recebidas ou 
prestadas em razão de suas 
atividades de conselheiro, e sobre as 
pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;
 
III. vedar, quando os 
conselheiros forem representantes 
de professores e diretores ou de 
servidores das escolas públicas, no 
curso do mandato:
a) exoneração ou demissão do 
cargo ou emprego sem justa causa, 
ou transferência involuntária do 
estabelecimento de ensino em que 
atuam;
b) atribuição de falta 
injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,
c) afastamento involuntário e 
injustificado da condição de 
conselheiro antes do término do 
mandato para o qual tenha sido 
designado.

IV. vedar, quando os 
conselheiros forem representantes 
dos estudantes em atividades do 
conselho, no curso do mandato, 
atribuição de falta injustificada nas 
atividades escolares.
V. participar em todas as 
discussões e deliberações do 
Conselho;
VI. votar as proposições 
submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;
VIII. desempenhar as funções 
para as quais for designadas;
IX. obedecer normas 
regimentais;
X. assinar as atas das reuniões 
do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 
Conselho quaisquer assuntos 
relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

reuniões do Conselho;

do Conselho;

Conselho;

estatísticos e financeiros que 

FUNDEB;

Art. 15 – Caberá às Comissões 

presentes e os que justificadamente 

ficará dispensada a verificação de 

competirá à lavratura das atas.

que justificou a convocação.

um dos membros a comparecer às 

fim de prestar esclarecimento sobre 

deverá identificar-se junto à 

obedecerão à seguinte ordem:

da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;

cada segmento;

recebidas e expedidas;

Fundo;

competente ou servidor;

esclarecimentos acerca do fluxo de 

superior a 30 (trinta) dias;

com recursos do Fundo;

profissionais da educação, as 

estejam vinculados;

filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;

suas funções;

verificar:

do Fundo;

transporte escolar;

serão objeto de solicitação junto à 

para fins de custeio.

esse fim, e por deliberação de 2/3 

necessário, definirá os relatórios e os 

financeiros que deseja receber do 

encaminhar representação à 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

mobilizadora, fiscalizadora, 

prioridade à Educação Infantil em 

Art.3º- As finalidades do Conselho 

justos; 

Educação de Jovens e Adultos; 

avaliação da Educação Municipal; 

e social da Educação Municipal; 

no âmbito da Educação; 

Municipal;

Educação de Paraíba do Sul - RJ;

medidas para aperfeiçoá-lo;

política educacional nacional; 

Janeiro;

do Sul - RJ;

públicas e privadas filantrópicas, 

como seu cancelamento; 

suas modalidades; 

legislação vigente;

Conselho Municipal de Educação; 

Municipal de Educação; 

educacionais;

assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;

Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 

Plano Municipal de Educação;

orçamentária; 

composição do primeiro; 

Direitos, visando à sintonia na 

no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

desenvolvimento do ensino; 

formação básica comum; 

Secretaria Municipal da Educação;

Educação Infantil;

Fundamental;

Anos Finais do Ensino Fundamental;

Educação de Jovens e Adultos;

e Ensino da Rede Pública Municipal; 

Supervisão;

Escolas Privadas;

Conselho Tutelar;

servidor público municipal; 

Superior;

Estadual de Educação;

ou definitiva com iguais direitos e 

definitivo quando ocorrer vacância 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                       

 

 

 

  

                                      

                                                 

 

 

 

                                                
           

 

 
 
 
 
 
 

antes de findar o 

consanguíneos ou afins, até terceiro 

dos secretários; 

Municipal; 

curso do mandato, fica vedada: 

atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 

do conselho; 

injustificado da condição de 

nos últimos 08 (oito) anos; só 

justificativa, a mais de quatro (04) 

Municipal;

Municipal;

condições logísticas adequadas à 

cadastrais relativos à criação e 

Interno bem como suas alterações; 

do Sul- RJ por votação direta; 

Conselho; 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 

dia de ausência; 

sessões do Conselho; 

sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;

pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 

trabalho do ano vindouro; 

Municipal;

Municipal;

plenária ordinária ou extraordinária; 

conselheiros; 

determinadas pelo Plenário; 

à Presidência no decorrer da sessão 

Regimento; 

dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 

vigência do mandato; 

Conselho;

plenária; 

esclarecimentos; 

funcionamento do Conselho; 

com as finalidades do Conselho; 

realização de suas finalidades e 
competências; 

votação; 
XI. Resolver questões de ordem;

regimento; 

defesa e direito do contraditório; 

à Vice-Presidência e Secretaria; 

regimento; 

defesa e direito do contraditório;

aplicação de recursos do Conselho; 

financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 

atribuições definidas no artigo 19; 

referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 

desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 

providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 

todos os atos inerentes ao pleno;

Paraíba do Sul - RJ; 

no Regimento; 

Poder Executivo Municipal; 

demais órgãos; 

como as decisões da Plenária; 

respectivas convocações; 

acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

atividades do Conselho; 

sessões plenárias; 

melhor desempenho do Conselho; 

Conselho; 

digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 

jurídica e educacional; 

do Conselho;

término;

pelo Presidente; 

Presidente; e este, pelo(a) 

Art.27- A hora regimental, verificada 

§1º- Caso não haja número suficiente 

procederá à anotação dos nomes 

verificar o caráter de urgência e 

destinadas à eleição e posse do 

comunicação;

I. Leitura da ata da sessão anterior; 

proposições; 

discussão; 

explicações; 

autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 

parentes consanguíneos ou afins; 

qualquer justificativa. 

Conselheiro que a solicitar, ficando 

ser prorrogada por uma vez; sendo 

presentes; sendo respeitado o 

Conselheiros favoráveis à matéria 

cartões de identificação. 

poderá ser feita verificação nominal. 

à urna, à vista do Plenário, e os votos 

presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 

posicionamento definido. 

com vista à expansão e melhoria do 

prestado à população. 

conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 

Sul; 

esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;

desde que observadas às 

reuniões com direito à voz, não 

deliberações emanadas do CME;

comparecimento às sessões 

CME; 

para a qual for designado; 

administrativo do CME;

e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 

compõe; 

Conselho; 

perante o CME; 

realizá-los; 

atividades estranhas às funções ou 

qualquer proveito; 

quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 

Presidência; 

definitiva do cargo, nos casos de: 

mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 

por mais de um ano; 

mandato e a dignidade das funções; 

poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

justificativa, a mais de quatro (04) 

será comunicada expressamente à 

ausente às reuniões terá sua 

Art.57- Verificada a vacância da 

respectivo substituto a fim de 

será submetido às penalidades 

para este fim. 

com finalidade única de aprovar a 

narrado não configurar evidente 

em que poderá, justificadamente, 

indispensáveis à identificação e 

identificação da denúncia. 

preencham a finalidade essencial. 

tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 

sendo imputada a infringência; 

tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 

o mesmo procedimento, findo o 

relação à pessoa do indiciado: 

afinidade até o terceiro grau civil; ou 

trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 

Art.67- As notificações serão feitas 

publicado no jornal oficial do 

notificação, prorrogando-se até o 

acusado, às expensas deste. 

incumbe a quem as fizer. 

comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 

justificado, não atendam à 
notificação.

em data previamente fixada, no 

processual preliminar, a notificação 

para comparecer à audiência inicial. 

presente à audiência inicial, 

injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 

confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 

ainda ser arredada a confissão ficta 

remeterá à Presidência do CME, 

arguição feita contra o conselheiro; 

I - Advertência;
II - Suspensão;

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 



Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

financeiros de que trata o artigo 1º 

fiscal; 

 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

fiscalizador, permanente, 

(CAE) fica vinculado à Secretaria 

pelo Poder Executivo;

específica para tal fim, registrada 

emancipados;

assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,

assembléia específica para tal fim, 

deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 

especificamente para esse fim e 

§ 4º Fica vedada à indicação do 

fim, com o mandato coincidente 

reeleitos uma única vez;

mandato;

nos incisos I à IV, do artigo 4º.

do conselheiro;

segmento representado;

durante o ano sem justificativa;

para discutir esta pauta específica.

artigo 6º incisos I à IV, o segmento 

modificações da Lei Municipal / 

órgão;

forma regimental;

das reuniões;

encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 

Secretário do Conselho;

informações de interesse do órgão;

demais membros do Conselho;

membros do Conselho;

discussão e votação;

votações;

tomadas nas reuniões;

mesmas se manifestarem;

dos trabalhos do Conselho;

solução de casos análogos;

do Conselho;

cidade;

federal, estadual e local;

obediência às normas regimentais; 

Conselho;

controlar a correspondência;

reuniões, junto ao Presidente;

no âmbito do Conselho;

documentação;

colocadas à margem da pauta, as 

proceder a sua leitura;

Conselho;

regimento;

apresentadas;

comunicações;

convocações;
XII – obedecer às normas 

deliberações do Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;

requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;

que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;

de competência;

todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 

Escolar;

boas práticas higiênicas e sanitárias;

execução do programa;
XIII - obedecer às normas 

Artigo 11 – Caberá às Comissões 

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;

alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 

oferecidos;

não da execução do Programa;

escolas;
V - comunicar à Entidade 

tomadas as devidas providências;

os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;

físico-financeira do Programa, 

aceitabilidade, notas fiscais de 

(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 

nutricional dos alunos;

rede pública de educação básica;

à alimentação escolar, com vistas à 

forma igualitária;

regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;

preferência alimentar local saudável;

Federal; e,

execução do Programa;

necessitam de atenção específica;

e nutricional;

governo;

diversificados, produzidos em 
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início do exercício financeiro e 

conselhos afins, e deverão observar 

assunto referente à alimentação 

Tribunais de Contas, à 

irregularidade identificada na 

de seus membros;

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 

conselheiros titulares;

local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

necessários à indicação e posse de

Artigo 17 – A justificativa de 

imediatamente subsequente à 

sua ausência à reunião a qual não 

valendo como justificativa prévia.

de justificativa.

Presidente e submetidos à 

fundado e justificado impedimento.

Suplentes às reuniões do Conselho, 

fiscalizador, permanente, 

infraestrutura necessária à plena 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

Alimentação Escolar (CAE);

humanos necessários às atividades 

efetividade;

dos canais oficiais de comunicação 

referentes à execução do PNAE em 

cardápios, notas fiscais de compras 

Financeira;

do PNAE;

corrente específica em que os 

aplicações financeiras realizadas; e,

(CAE) poderá solicitar à Entidade 

da análise em ata;

Regimento serão submetidos à 

Profissionais da Educação  do 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

Profissionais da Educação  do 

Profissionais da Educação – 

09 de agosto de 2011, vinculado à 

tem como finalidades o 

aplicação dos recursos financeiros 

Profissionais da Educação, instituído 

recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

conta do FUNDEB;

censo escolar, no que se refere às 

estabelecidos;

recursos;

verificação de demonstrativos 

recursos repassados e recebidos à 

referentes às despesas realizadas;

hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 

profissionais, cujo pagamento é 

legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 

ensino;

vice-presidência do colegiado;

à execução plena das competências 

da legislação vigente;

transferidos à conta do Programa 

Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 

conclusivo, e notificar o órgão 

utilização dos recursos;

Regimento Interno;

municipal;

Poder Executivo Municipal; e

legislação específica 

educacional equivalente;

pública;

públicas;

das escolas básicas públicas;

pública;

pública;

Conselho Municipal de Educação;

como pré- requisito à participação 

consanguíneos ou afins até terceiro 

e de Secretários Municipais;

prestem serviços relacionados à 

afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;

emancipados; e,

Executivo Municipal; ou

definitivo decorrente de:

particulares;

definitivo descrita no art. 4º, o 

afastamento definitivo descrito no 

periodicamente ao final de cada 

condições materiais adequadas à 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

sua competência;

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;

legislação vigente;

extraordinárias;

necessárias à consecução das suas 
finalidades;

membros do Conselho;

ordem;

Conselho;

colegiado;

juízo ou fora dele;

reunião;
IX. exercer o voto de desempate;

regulamento;

da Presidência;

lavrando as respectivas atas;

Conselho;

que lhe confere o cargo;

Conselho;

controlar correspondência;

plenárias;

digitação e impressão;

arquivo, estatística e documentação;

e a do expediente;

Conselho;

membros do Conselho às reuniões;

apresentadas;

convites e as comunicações;

informações, quando solicitado;

Presidência;

e documentação do mesmo;

aplicável à matéria;

demais membros do Conselho;

Titulares do Conselho;

vantagens inerentes à função.

relevante interesse social;

pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;

atuam;

injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,

injustificado da condição de 

atribuição de falta injustificada nas 

Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;

para as quais for designadas;

regimentais;

do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 

relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

XIII. participar das 
reuniões do Conselho;
XIV. estudar e relatar, nos prazos 
estabelecidos, as matérias que lhes 
forem distribuídas pelo presidente 
do Conselho;
XV. sugerir normas e 
procedimentos para o bom 
desempenho e funcionamento do 
Conselho;
XVI. imcubir, ainda, supervisionar o 
censo escolar e a elaboração da 
proposta orçamentária anual do 
Poder Executivo Municipal, com o 
objetivo de concorrer para regular 
e tempestivo tratamento e 
encaminhamento dos dados 
estatísticos e financeiros que 
alicerçam a operacionalização do 
FUNDEB;
XVII. exercer outras atribuições, 
por delegação do Conselho.

Art. 14 – Perderá o mandato o 
membro do Conselho que faltar a 
quatro reuniões consecutivas ou a 
seis intercaladas durante o ano.

CAPÍTULO IV DAS COMISSÕES

Art. 15 – Caberá às Comissões 
auxiliar o Conselho de 
Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB 
(CACS-FUNDEB) na execução de 
suas atribuições e competências.
 
SEÇÃO I DAS REUNIÕES

Art. 16 – As reuniões ordinárias do 
Conselho serão realizadas 
mensalmente, conforme 
programado pelo colegiado.

Parágrafo Único. O Conselho 
poderá se reunir 
extraordinariamente por 
convocação do seu presidente ou 
de 1/3 (um terço) dos seus 
membros.

Art. 17 – As reuniões serão realizadas 

com a maioria simples dos membros 
do Conselho.

§ 1º - A reunião não será realizada se 
o quorum não se completar até 30 
(trinta) minutos após a hora 
designada, lavrando-se termo que 
mencionará os conselheiros 
presentes e os que justificadamente 
não compareceram.

§ 2º - Quando não for obtida a 
composição de quorum, na forma 
do parágrafo anterior, será 
convocada nova reunião, a 
realizar-se dentro de 02 (dois) dias 
após a primeira reunião, para qual 
ficará dispensada a verificação de 
quorum.

§ 3º - As reuniões serão 
secretariadas por um dos membros, 
escolhido pelo presidente, a quem 
competirá à lavratura das atas.

§ 4º - O quorum mínimo para 
instalação e deliberação das 
reuniões ordinárias e extraordinárias 
será de 50% mais um dos seus 
membros.

§ 5º - As reuniões extraordinárias 
ocorrerão sempre que necessárias 
convocadas pelo Presidente ou por 
maioria de seus membros, pelo 
Prefeito ou pelo Secretário (a) 
Municipal de Educação, com a 
antecedência mínima de 48 
(quarenta e oitos) horas, 
limitando-se sua pauta ao assunto 
que justificou a convocação.

§ 6º - O membro titular que faltar a 
03 (três) reuniões consecutivas, 
ordinárias ou extraordinárias, será 
substituído automaticamente pelo 
suplente, devendo, nesse caso, a 
área representada indicar um novo 
suplente.
§ 7º - Os suplentes, mesmo na 
presença do titular, poderão 
participar como ouvintes de todas 
as reuniões.

Art. 18 – Qualquer pessoa poderá ser 
convidada, com inscrição prévia, por 
um dos membros a comparecer às 
reuniões do Conselho do FUNDEB, a 
fim de prestar esclarecimento sobre 
a matéria em discussão ou participar 
dos debates, sem direito a voto.
 
Art. 19 – As reuniões do Conselho do 
FUNDEB são públicas, exceto as 
que, a critério do Presidente ou por 
decisão da maioria dos conselheiros, 
devam ser reservadas.

Parágrafo Único. Para acompanhar, 
como ouvinte, as reuniões do 
Conselho do  FUNDEB o interessado 
deverá identificar-se junto à 
Secretário (a) do Conselho e 
somente poderá manifestar-se após 
autorização do Presidente.

Art. 20 – As reuniões do Conselho 
do FUNDEB serão registradas em 
atas, lavradas pelo Secretário.

SEÇÃO II
DA ORDEM DOS TRABALHOS E 
DAS DISCUSSÕES

Art. 21 – As reuniões do Conselho 
obedecerão à seguinte ordem:

I. leitura, votação e assinatura 
da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;
III. apresentação, pelos 
conselheiros, de comunicação de 
cada segmento;
IV. relatório das 
correspondências e comunicações 
recebidas e expedidas;
V. ordem do dia, referente ás 
matérias constantes na pauta da 
reunião.

SEÇÃO III
DAS DECISÕES E DA VOTAÇÃO

Art. 22 – As decisões nas reuniões 
serão tomadas pela maioria dos 
membros presentes, sendo 

representantes de cada segmento.

Art. 23 – Cabe ao Presidente o voto 
de 
desempate nas matérias em 
discussão e votação.

Art. 24 – As decisões do Conselho 
serão registradas em livro ata.

Art. 25 – Todas as votações do 
Conselho poderão ser simbólicas ou 
nominais, a critério do colegiado.

§ 1º - Os resultados da votação 
serão comunicados pelo presidente.

§ 2º - A votação nominal será 
realizada pela chamada dos 
membros do Conselho.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES 
TRANSITÓRIAS
 
Art. 26 – O Conselho poderá 
sempre que julgar conveniente:

I. apresentar ao Poder 
Legislativo local e aos órgãos de 
controle interno e externo 
manifestação formal acerca dos 
registros contábeis e dos 
demonstrativos gerenciais do 
Fundo;
II. por decisão da maioria de 
seus membros, convocar o 
Secretário (a) de Educação 
competente ou servidor;
III. equivalente para prestar 
esclarecimentos acerca do fluxo de 
recursos e a execução das 
despesas do Fundo, devendo a 
autoridade convocada 
apresentar-se em prazo não 
superior a 30 (trinta) dias;
IV. requisitar ao Poder 
Executivo cópia de documentos 
referentes a:

a) licitação, empenho, 
liquidação e pagamento de obras e 

com recursos do Fundo;

profissionais da educação, as 

estejam vinculados;

filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;

suas funções;

verificar:

do Fundo;

transporte escolar;

serão objeto de solicitação junto à 

para fins de custeio.

esse fim, e por deliberação de 2/3 

necessário, definirá os relatórios e os 

financeiros que deseja receber do 

encaminhar representação à 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

mobilizadora, fiscalizadora, 

prioridade à Educação Infantil em 

Art.3º- As finalidades do Conselho 

justos; 

Educação de Jovens e Adultos; 

avaliação da Educação Municipal; 

e social da Educação Municipal; 

no âmbito da Educação; 

Municipal;

Educação de Paraíba do Sul - RJ;

medidas para aperfeiçoá-lo;

política educacional nacional; 

Janeiro;

do Sul - RJ;

públicas e privadas filantrópicas, 

como seu cancelamento; 

suas modalidades; 

legislação vigente;

Conselho Municipal de Educação; 

Municipal de Educação; 

educacionais;

assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;

Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 

Plano Municipal de Educação;

orçamentária; 

composição do primeiro; 

Direitos, visando à sintonia na 

no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

desenvolvimento do ensino; 

formação básica comum; 

Secretaria Municipal da Educação;

Educação Infantil;

Fundamental;

Anos Finais do Ensino Fundamental;

Educação de Jovens e Adultos;

e Ensino da Rede Pública Municipal; 

Supervisão;

Escolas Privadas;

Conselho Tutelar;

servidor público municipal; 

Superior;

Estadual de Educação;

ou definitiva com iguais direitos e 

definitivo quando ocorrer vacância 

antes de findar o 

consanguíneos ou afins, até terceiro 

dos secretários; 

Municipal; 

curso do mandato, fica vedada: 

atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 

do conselho; 

injustificado da condição de 

nos últimos 08 (oito) anos; só 

justificativa, a mais de quatro (04) 

Municipal;

Municipal;

condições logísticas adequadas à 

cadastrais relativos à criação e 

Interno bem como suas alterações; 

do Sul- RJ por votação direta; 

Conselho; 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 

dia de ausência; 

sessões do Conselho; 

sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;

pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 

trabalho do ano vindouro; 

Municipal;

Municipal;

plenária ordinária ou extraordinária; 

conselheiros; 

determinadas pelo Plenário; 

à Presidência no decorrer da sessão 

Regimento; 

dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 

vigência do mandato; 

Conselho;

plenária; 

esclarecimentos; 

funcionamento do Conselho; 

com as finalidades do Conselho; 

realização de suas finalidades e 
competências; 

votação; 
XI. Resolver questões de ordem;

regimento; 

defesa e direito do contraditório; 

à Vice-Presidência e Secretaria; 

regimento; 

defesa e direito do contraditório;

aplicação de recursos do Conselho; 

financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 

atribuições definidas no artigo 19; 

referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 

desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 

providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 

todos os atos inerentes ao pleno;

Paraíba do Sul - RJ; 

no Regimento; 

Poder Executivo Municipal; 

demais órgãos; 

como as decisões da Plenária; 

respectivas convocações; 

acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

atividades do Conselho; 

sessões plenárias; 

melhor desempenho do Conselho; 

Conselho; 

digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 

jurídica e educacional; 

do Conselho;

término;

pelo Presidente; 

Presidente; e este, pelo(a) 

Art.27- A hora regimental, verificada 

§1º- Caso não haja número suficiente 

procederá à anotação dos nomes 

verificar o caráter de urgência e 

destinadas à eleição e posse do 

comunicação;

I. Leitura da ata da sessão anterior; 

proposições; 

discussão; 

explicações; 

autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 

parentes consanguíneos ou afins; 

qualquer justificativa. 

Conselheiro que a solicitar, ficando 

ser prorrogada por uma vez; sendo 

presentes; sendo respeitado o 

Conselheiros favoráveis à matéria 

cartões de identificação. 

poderá ser feita verificação nominal. 

à urna, à vista do Plenário, e os votos 

presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 

posicionamento definido. 

com vista à expansão e melhoria do 

prestado à população. 

conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 

Sul; 

esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;

desde que observadas às 

reuniões com direito à voz, não 

deliberações emanadas do CME;

comparecimento às sessões 

CME; 

para a qual for designado; 

administrativo do CME;

e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 

compõe; 

Conselho; 

perante o CME; 

realizá-los; 

atividades estranhas às funções ou 

qualquer proveito; 

quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 

Presidência; 

definitiva do cargo, nos casos de: 

mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 

por mais de um ano; 

mandato e a dignidade das funções; 

poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

justificativa, a mais de quatro (04) 

será comunicada expressamente à 

ausente às reuniões terá sua 

Art.57- Verificada a vacância da 

respectivo substituto a fim de 

será submetido às penalidades 

para este fim. 

com finalidade única de aprovar a 

narrado não configurar evidente 

em que poderá, justificadamente, 

indispensáveis à identificação e 

identificação da denúncia. 

preencham a finalidade essencial. 

tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 

sendo imputada a infringência; 

tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 

o mesmo procedimento, findo o 

relação à pessoa do indiciado: 

afinidade até o terceiro grau civil; ou 

trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 

Art.67- As notificações serão feitas 

publicado no jornal oficial do 

notificação, prorrogando-se até o 

acusado, às expensas deste. 

incumbe a quem as fizer. 

comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 

justificado, não atendam à 
notificação.

em data previamente fixada, no 

processual preliminar, a notificação 

para comparecer à audiência inicial. 

presente à audiência inicial, 

injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 

confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 

ainda ser arredada a confissão ficta 

remeterá à Presidência do CME, 

arguição feita contra o conselheiro; 

I - Advertência;
II - Suspensão;

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 



Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

financeiros de que trata o artigo 1º 

fiscal; 

 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

fiscalizador, permanente, 

(CAE) fica vinculado à Secretaria 

pelo Poder Executivo;

específica para tal fim, registrada 

emancipados;

assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,

assembléia específica para tal fim, 

deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 

especificamente para esse fim e 

§ 4º Fica vedada à indicação do 

fim, com o mandato coincidente 

reeleitos uma única vez;

mandato;

nos incisos I à IV, do artigo 4º.

do conselheiro;

segmento representado;

durante o ano sem justificativa;

para discutir esta pauta específica.

artigo 6º incisos I à IV, o segmento 

modificações da Lei Municipal / 

órgão;

forma regimental;

das reuniões;

encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 

Secretário do Conselho;

informações de interesse do órgão;

demais membros do Conselho;

membros do Conselho;

discussão e votação;

votações;

tomadas nas reuniões;

mesmas se manifestarem;

dos trabalhos do Conselho;

solução de casos análogos;

do Conselho;

cidade;

federal, estadual e local;

obediência às normas regimentais; 

Conselho;

controlar a correspondência;

reuniões, junto ao Presidente;

no âmbito do Conselho;

documentação;

colocadas à margem da pauta, as 

proceder a sua leitura;

Conselho;

regimento;

apresentadas;

comunicações;

convocações;
XII – obedecer às normas 

deliberações do Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;

requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;

que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;

de competência;

todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 

Escolar;

boas práticas higiênicas e sanitárias;

execução do programa;
XIII - obedecer às normas 

Artigo 11 – Caberá às Comissões 

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;

alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 

oferecidos;

não da execução do Programa;

escolas;
V - comunicar à Entidade 

tomadas as devidas providências;

os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;

físico-financeira do Programa, 

aceitabilidade, notas fiscais de 

(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 

nutricional dos alunos;

rede pública de educação básica;

à alimentação escolar, com vistas à 

forma igualitária;

regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;

preferência alimentar local saudável;

Federal; e,

execução do Programa;

necessitam de atenção específica;

e nutricional;

governo;

diversificados, produzidos em 

Página 19 Ano 4 • Edição 448 • 14 de dezembro de 2020

início do exercício financeiro e 

conselhos afins, e deverão observar 

assunto referente à alimentação 

Tribunais de Contas, à 

irregularidade identificada na 

de seus membros;

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 

conselheiros titulares;

local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

necessários à indicação e posse de

Artigo 17 – A justificativa de 

imediatamente subsequente à 

sua ausência à reunião a qual não 

valendo como justificativa prévia.

de justificativa.

Presidente e submetidos à 

fundado e justificado impedimento.

Suplentes às reuniões do Conselho, 

fiscalizador, permanente, 

infraestrutura necessária à plena 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

Alimentação Escolar (CAE);

humanos necessários às atividades 

efetividade;

dos canais oficiais de comunicação 

referentes à execução do PNAE em 

cardápios, notas fiscais de compras 

Financeira;

do PNAE;

corrente específica em que os 

aplicações financeiras realizadas; e,

(CAE) poderá solicitar à Entidade 

da análise em ata;

Regimento serão submetidos à 

Profissionais da Educação  do 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

Profissionais da Educação  do 

Profissionais da Educação – 

09 de agosto de 2011, vinculado à 

tem como finalidades o 

aplicação dos recursos financeiros 

Profissionais da Educação, instituído 

recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

conta do FUNDEB;

censo escolar, no que se refere às 

estabelecidos;

recursos;

verificação de demonstrativos 

recursos repassados e recebidos à 

referentes às despesas realizadas;

hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 

profissionais, cujo pagamento é 

legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 

ensino;

vice-presidência do colegiado;

à execução plena das competências 

da legislação vigente;

transferidos à conta do Programa 

Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 

conclusivo, e notificar o órgão 

utilização dos recursos;

Regimento Interno;

municipal;

Poder Executivo Municipal; e

legislação específica 

educacional equivalente;

pública;

públicas;

das escolas básicas públicas;

pública;

pública;

Conselho Municipal de Educação;

como pré- requisito à participação 

consanguíneos ou afins até terceiro 

e de Secretários Municipais;

prestem serviços relacionados à 

afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;

emancipados; e,

Executivo Municipal; ou

definitivo decorrente de:

particulares;

definitivo descrita no art. 4º, o 

afastamento definitivo descrito no 

periodicamente ao final de cada 

condições materiais adequadas à 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

sua competência;

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;

legislação vigente;

extraordinárias;

necessárias à consecução das suas 
finalidades;

membros do Conselho;

ordem;

Conselho;

colegiado;

juízo ou fora dele;

reunião;
IX. exercer o voto de desempate;

regulamento;

da Presidência;

lavrando as respectivas atas;

Conselho;

que lhe confere o cargo;

Conselho;

controlar correspondência;

plenárias;

digitação e impressão;

arquivo, estatística e documentação;

e a do expediente;

Conselho;

membros do Conselho às reuniões;

apresentadas;

convites e as comunicações;

informações, quando solicitado;

Presidência;

e documentação do mesmo;

aplicável à matéria;

demais membros do Conselho;

Titulares do Conselho;

vantagens inerentes à função.

relevante interesse social;

pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;

atuam;

injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,

injustificado da condição de 

atribuição de falta injustificada nas 

Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;

para as quais for designadas;

regimentais;

do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 

relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

reuniões do Conselho;

do Conselho;

Conselho;

estatísticos e financeiros que 

FUNDEB;

Art. 15 – Caberá às Comissões 

presentes e os que justificadamente 

ficará dispensada a verificação de 

competirá à lavratura das atas.

que justificou a convocação.

um dos membros a comparecer às 

fim de prestar esclarecimento sobre 

deverá identificar-se junto à 

obedecerão à seguinte ordem:

da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;

cada segmento;

recebidas e expedidas;

DAS DISPOSIÇÕES 

Fundo;

competente ou servidor;

esclarecimentos acerca do fluxo de 

superior a 30 (trinta) dias;

serviços custeados 
com recursos do Fundo;
b) folhas de pagamento dos 
profissionais da educação, as 
quais deverão discriminar 
aqueles em efetivo exercício na 
educação básica e indicar o 
respectivo nível, modalidade ou 
tipo de estabelecimento a que 
estejam vinculados;
c) convênios com as instituições 
comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;
d) outros documentos 
necessários ao desempenho de 
suas funções;

V. realizar visitas in loco para 
verificar:

a) o desenvolvimento regular de 
obras e serviços efetuados nas 
instituições escolares com recursos 
do Fundo;
b) a adequação do serviço de 
transporte escolar;

c) a utilização em benefício do 
sistema de ensino de bens 
adquiridos com recursos do Fundo.

Art. 27 – As decisões do Conselho 
não poderão implicar em nenhum 
tipo de despesa.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28 – Eventuais despesas dos 
membros do Conselho no exercício 
de suas funções,
 
serão objeto de solicitação junto à 
Secretaria Municipal de Educação, 
comprovando-se a sua necessidade, 
para fins de custeio.

Art. 29 – Este Regimento poderá ser 
alterado em reunião extraordinária, 
expressamente convocada para 
esse fim, e por deliberação de 2/3 
(dois terços) dos membros do 

Conselho.

Art. 30 – O Conselho, caso julgue 
necessário, definirá os relatórios e os 
demonstrativos orçamentários e 
financeiros que deseja receber do 
Poder Executivo Municipal.

Art. 31 – Nos casos de falhas ou 
irregularidades, o Conselho deverá 
solicitar providências ao chefe do 
Poder Executivo e, caso a situação 
requeira outras providências, 
encaminhar representação à 
Câmara Municipal, ao Tribunal de 
Contas do Estado e ao Ministério 
Público.

Art. 32 – Os casos omissos e as 
dúvidas surgidas na aplicação deste 
Regimento serão solucionadas por 
deliberação do Conselho, em 
qualquer de suas reuniões, por 
maioria de seus membros presentes.

Art. 33 – Esse Regimento entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário.

Paraíba do Sul, 08 de dezembro de 
2020.

RAFAEL BAHIA LIMA PRESIDENTE 
DO CACS-FUNDEB

DECRETO Nº 2002, de 14 de 

Dezembro  de 2020. 

Aprova o Regimento Interno do  
Conselho Municipal  de Educação  
do Município de  Paraíba do Sul e dá 
outras providências.

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no 
uso de suas atribuições legais, 
previstas na Lei Orgânica Municipal;

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aprovado o Regimento 
Interno do  Conselho Municipal  de 
Educação do Município de  Paraíba 
do Sul, constante no anexo I.

Art. 2o - Este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação.

Art. 3o - Revogam-se as disposições 
em contrário.

Paraíba do Sul, 14 de Dezembro  de 
2020.

ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA

PREFEITO MUNICIPAL
PARAÍBA DO SUL

2017/2020

ANEXO I

REGIMENTO INTERNO DO 
CONSELHO MUNICIPAL 
CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO 
SUL-RJ

  
CAPÍTULO I
DO CARÁTER, FINALIDADES E 
COMPETÊNCIAS

Art.1º- O presente Regimento 
Interno estabelece normas de 
organização e funcionamento do 
Conselho Municipal de Educação de 
Paraíba do Sul – RJ.
 
Art.2º- O Conselho Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul, criado 

pela Lei nº 1.504 de 01 de novembro 
de 1990, e alterado pela Lei nº 2.422 
de 23 de junho de 2005, é órgão 
colegiado integrado ao Sistema de 
Educação (SME) com atribuições 
normativa, deliberativa, 
mobilizadora, fiscalizadora, 
consultiva, propositiva, de controle 
social e de assessoramento aos 
demais órgãos e instituições do 
Sistema de Educação do Município.

Parágrafo único - O âmbito de 
competência do Conselho Municipal 
de Educação restringe-se com 
prioridade à Educação Infantil em 
Creches e Pré-escolas e no Ensino 
Fundamental.

Art.3º- As finalidades do Conselho 
Municipal de Educação são as 
seguintes: 

I. Garantir política educacional que 
proporcione elevação na qualidade 
da educação nas redes pública e 
particular do município, 
promovendo o repensar contínuo 
da atuação da escola na sociedade, 
para garantir que ela seja 
formadora de sujeitos conscientes, 
críticos, participantes, solidários e 
justos; 
II. Propor metas para o 
desenvolvimento, buscando a 
universalização do atendimento 
escolar na Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, Educação Inclusiva e 
Educação de Jovens e Adultos; 
III. Observar as diretrizes 
estabelecidas pelo Conselho 
Nacional e Estadual de Educação e 
pelo Conselho Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul – RJ. 

Art. 4º- Compete ao Conselho 
Municipal de Educação: 

I. Promover a participação da 
sociedade civil no planejamento, 
no acompanhamento e na 
avaliação da Educação Municipal; 
II. Zelar pela qualidade pedagógica 
e social da Educação Municipal; 

no âmbito da Educação; 

Municipal;

Educação de Paraíba do Sul - RJ;

medidas para aperfeiçoá-lo;

política educacional nacional; 

Janeiro;

do Sul - RJ;

públicas e privadas filantrópicas, 

como seu cancelamento; 

suas modalidades; 

legislação vigente;

Conselho Municipal de Educação; 

Municipal de Educação; 

educacionais;

assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;

Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 

Plano Municipal de Educação;

orçamentária; 

composição do primeiro; 

Direitos, visando à sintonia na 

no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

desenvolvimento do ensino; 

formação básica comum; 

Secretaria Municipal da Educação;

Educação Infantil;

Fundamental;

Anos Finais do Ensino Fundamental;

Educação de Jovens e Adultos;

e Ensino da Rede Pública Municipal; 

Supervisão;

Escolas Privadas;

Conselho Tutelar;

servidor público municipal; 

Superior;

Estadual de Educação;

ou definitiva com iguais direitos e 

definitivo quando ocorrer vacância 

antes de findar o 

consanguíneos ou afins, até terceiro 

dos secretários; 

Municipal; 

curso do mandato, fica vedada: 

atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 

do conselho; 

injustificado da condição de 

nos últimos 08 (oito) anos; só 

justificativa, a mais de quatro (04) 

Municipal;

Municipal;

condições logísticas adequadas à 

cadastrais relativos à criação e 

Interno bem como suas alterações; 

do Sul- RJ por votação direta; 

Conselho; 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 

dia de ausência; 

sessões do Conselho; 

sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;

pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 

trabalho do ano vindouro; 

Municipal;

Municipal;

plenária ordinária ou extraordinária; 

conselheiros; 

determinadas pelo Plenário; 

à Presidência no decorrer da sessão 

Regimento; 

dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 

vigência do mandato; 

Conselho;

plenária; 

esclarecimentos; 

funcionamento do Conselho; 

com as finalidades do Conselho; 

realização de suas finalidades e 
competências; 

votação; 
XI. Resolver questões de ordem;

regimento; 

defesa e direito do contraditório; 

à Vice-Presidência e Secretaria; 

regimento; 

defesa e direito do contraditório;

aplicação de recursos do Conselho; 

financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 

atribuições definidas no artigo 19; 

referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 

desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 

providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 

todos os atos inerentes ao pleno;

Paraíba do Sul - RJ; 

no Regimento; 

Poder Executivo Municipal; 

demais órgãos; 

como as decisões da Plenária; 

respectivas convocações; 

acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

atividades do Conselho; 

sessões plenárias; 

melhor desempenho do Conselho; 

Conselho; 

digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 

jurídica e educacional; 

do Conselho;

término;

pelo Presidente; 

Presidente; e este, pelo(a) 

Art.27- A hora regimental, verificada 

§1º- Caso não haja número suficiente 

procederá à anotação dos nomes 

verificar o caráter de urgência e 

destinadas à eleição e posse do 

comunicação;

I. Leitura da ata da sessão anterior; 

proposições; 

discussão; 

explicações; 

autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 

parentes consanguíneos ou afins; 

qualquer justificativa. 

Conselheiro que a solicitar, ficando 

ser prorrogada por uma vez; sendo 

presentes; sendo respeitado o 

Conselheiros favoráveis à matéria 

cartões de identificação. 

poderá ser feita verificação nominal. 

à urna, à vista do Plenário, e os votos 

presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 

posicionamento definido. 

com vista à expansão e melhoria do 

prestado à população. 

conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 

Sul; 

esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;

desde que observadas às 

reuniões com direito à voz, não 

deliberações emanadas do CME;

comparecimento às sessões 

CME; 

para a qual for designado; 

administrativo do CME;

e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 

compõe; 

Conselho; 

perante o CME; 

realizá-los; 

atividades estranhas às funções ou 

qualquer proveito; 

quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 

Presidência; 

definitiva do cargo, nos casos de: 

mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 

por mais de um ano; 

mandato e a dignidade das funções; 

poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

justificativa, a mais de quatro (04) 

será comunicada expressamente à 

ausente às reuniões terá sua 

Art.57- Verificada a vacância da 

respectivo substituto a fim de 

será submetido às penalidades 

para este fim. 

com finalidade única de aprovar a 

narrado não configurar evidente 

em que poderá, justificadamente, 

indispensáveis à identificação e 

identificação da denúncia. 

preencham a finalidade essencial. 

tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 

sendo imputada a infringência; 

tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 

o mesmo procedimento, findo o 

relação à pessoa do indiciado: 

afinidade até o terceiro grau civil; ou 

trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 

Art.67- As notificações serão feitas 

publicado no jornal oficial do 

notificação, prorrogando-se até o 

acusado, às expensas deste. 

incumbe a quem as fizer. 

comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 

justificado, não atendam à 
notificação.

em data previamente fixada, no 

processual preliminar, a notificação 

para comparecer à audiência inicial. 

presente à audiência inicial, 

injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 

confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 

ainda ser arredada a confissão ficta 

remeterá à Presidência do CME, 

arguição feita contra o conselheiro; 

I - Advertência;
II - Suspensão;

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 



Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

financeiros de que trata o artigo 1º 

fiscal; 

 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

fiscalizador, permanente, 

(CAE) fica vinculado à Secretaria 

pelo Poder Executivo;

específica para tal fim, registrada 

emancipados;

assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,

assembléia específica para tal fim, 

deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 

especificamente para esse fim e 

§ 4º Fica vedada à indicação do 

fim, com o mandato coincidente 

reeleitos uma única vez;

mandato;

nos incisos I à IV, do artigo 4º.

do conselheiro;

segmento representado;

durante o ano sem justificativa;

para discutir esta pauta específica.

artigo 6º incisos I à IV, o segmento 

modificações da Lei Municipal / 

órgão;

forma regimental;

das reuniões;

encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 

Secretário do Conselho;

informações de interesse do órgão;

demais membros do Conselho;

membros do Conselho;

discussão e votação;

votações;

tomadas nas reuniões;

mesmas se manifestarem;

dos trabalhos do Conselho;

solução de casos análogos;

do Conselho;

cidade;

federal, estadual e local;

obediência às normas regimentais; 

Conselho;

controlar a correspondência;

reuniões, junto ao Presidente;

no âmbito do Conselho;

documentação;

colocadas à margem da pauta, as 

proceder a sua leitura;

Conselho;

regimento;

apresentadas;

comunicações;

convocações;
XII – obedecer às normas 

deliberações do Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;

requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;

que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;

de competência;

todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 

Escolar;

boas práticas higiênicas e sanitárias;

execução do programa;
XIII - obedecer às normas 

Artigo 11 – Caberá às Comissões 

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;

alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 

oferecidos;

não da execução do Programa;

escolas;
V - comunicar à Entidade 

tomadas as devidas providências;

os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;

físico-financeira do Programa, 

aceitabilidade, notas fiscais de 

(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 

nutricional dos alunos;

rede pública de educação básica;

à alimentação escolar, com vistas à 

forma igualitária;

regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;

preferência alimentar local saudável;

Federal; e,

execução do Programa;

necessitam de atenção específica;

e nutricional;

governo;

diversificados, produzidos em 
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início do exercício financeiro e 

conselhos afins, e deverão observar 

assunto referente à alimentação 

Tribunais de Contas, à 

irregularidade identificada na 

de seus membros;

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 

conselheiros titulares;

local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

necessários à indicação e posse de

Artigo 17 – A justificativa de 

imediatamente subsequente à 

sua ausência à reunião a qual não 

valendo como justificativa prévia.

de justificativa.

Presidente e submetidos à 

fundado e justificado impedimento.

Suplentes às reuniões do Conselho, 

fiscalizador, permanente, 

infraestrutura necessária à plena 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

Alimentação Escolar (CAE);

humanos necessários às atividades 

efetividade;

dos canais oficiais de comunicação 

referentes à execução do PNAE em 

cardápios, notas fiscais de compras 

Financeira;

do PNAE;

corrente específica em que os 

aplicações financeiras realizadas; e,

(CAE) poderá solicitar à Entidade 

da análise em ata;

Regimento serão submetidos à 

Profissionais da Educação  do 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

Profissionais da Educação  do 

Profissionais da Educação – 

09 de agosto de 2011, vinculado à 

tem como finalidades o 

aplicação dos recursos financeiros 

Profissionais da Educação, instituído 

recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

conta do FUNDEB;

censo escolar, no que se refere às 

estabelecidos;

recursos;

verificação de demonstrativos 

recursos repassados e recebidos à 

referentes às despesas realizadas;

hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 

profissionais, cujo pagamento é 

legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 

ensino;

vice-presidência do colegiado;

à execução plena das competências 

da legislação vigente;

transferidos à conta do Programa 

Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 

conclusivo, e notificar o órgão 

utilização dos recursos;

Regimento Interno;

municipal;

Poder Executivo Municipal; e

legislação específica 

educacional equivalente;

pública;

públicas;

das escolas básicas públicas;

pública;

pública;

Conselho Municipal de Educação;

como pré- requisito à participação 

consanguíneos ou afins até terceiro 

e de Secretários Municipais;

prestem serviços relacionados à 

afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;

emancipados; e,

Executivo Municipal; ou

definitivo decorrente de:

particulares;

definitivo descrita no art. 4º, o 

afastamento definitivo descrito no 

periodicamente ao final de cada 

condições materiais adequadas à 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

sua competência;

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;

legislação vigente;

extraordinárias;

necessárias à consecução das suas 
finalidades;

membros do Conselho;

ordem;

Conselho;

colegiado;

juízo ou fora dele;

reunião;
IX. exercer o voto de desempate;

regulamento;

da Presidência;

lavrando as respectivas atas;

Conselho;

que lhe confere o cargo;

Conselho;

controlar correspondência;

plenárias;

digitação e impressão;

arquivo, estatística e documentação;

e a do expediente;

Conselho;

membros do Conselho às reuniões;

apresentadas;

convites e as comunicações;

informações, quando solicitado;

Presidência;

e documentação do mesmo;

aplicável à matéria;

demais membros do Conselho;

Titulares do Conselho;

vantagens inerentes à função.

relevante interesse social;

pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;

atuam;

injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,

injustificado da condição de 

atribuição de falta injustificada nas 

Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;

para as quais for designadas;

regimentais;

do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 

relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

reuniões do Conselho;

do Conselho;

Conselho;

estatísticos e financeiros que 

FUNDEB;

Art. 15 – Caberá às Comissões 

presentes e os que justificadamente 

ficará dispensada a verificação de 

competirá à lavratura das atas.

que justificou a convocação.

um dos membros a comparecer às 

fim de prestar esclarecimento sobre 

deverá identificar-se junto à 

obedecerão à seguinte ordem:

da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;

cada segmento;

recebidas e expedidas;

Fundo;

competente ou servidor;

esclarecimentos acerca do fluxo de 

superior a 30 (trinta) dias;

com recursos do Fundo;

profissionais da educação, as 

estejam vinculados;

filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;

suas funções;

verificar:

do Fundo;

transporte escolar;

serão objeto de solicitação junto à 

para fins de custeio.

esse fim, e por deliberação de 2/3 

necessário, definirá os relatórios e os 

financeiros que deseja receber do 

encaminhar representação à 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

mobilizadora, fiscalizadora, 

prioridade à Educação Infantil em 

Art.3º- As finalidades do Conselho 

justos; 

Educação de Jovens e Adultos; 

avaliação da Educação Municipal; 

e social da Educação Municipal; 

III.  Zelar pelo 
cumprimento da legislação vigente 
no âmbito da Educação; 
IV. Propor, quando necessário, a 
alteração da Lei Complementar do 
Sistema Municipal de Ensino e das 
leis necessárias ao 
desenvolvimento da Educação 
Municipal;
V. Participar da elaboração e 
acompanhar a execução e a 
avaliação do Plano Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul - RJ;
 VI. Assessorar os demais órgãos e 
instituições do Sistema Municipal 
de Educação no diagnóstico dos 
problemas e deliberar a respeito de 
medidas para aperfeiçoá-lo;
VII.  Emitir pareceres, resoluções, 
indicações, instruções e 
recomendações sobre assuntos do 
Sistema Municipal de Educação de 
Paraíba do Sul – RJ, em especial, 
sobre a criação/desativação, 
localização, autorização de 
funcionamento, credenciamento e 
supervisão de estabelecimentos de 
ensino públicos e privados de seu 
sistema, bem como a respeito da 
política educacional nacional; 
VIII.  Manter intercâmbio com os 
demais Sistemas de Educação dos 
municípios e do estado do Rio de 
Janeiro;
IX.  Analisar as estatísticas da 
Educação Municipal anualmente, 
oferecendo subsídios aos demais 
órgãos e instituições do Sistema 
Municipal de Educação de Paraíba 
do Sul - RJ;
X.  Emitir pareceres, resoluções, 
indicações, instruções e 
recomendações sobre convênio, 
assistência e subvenção a entidades 
públicas e privadas filantrópicas, 
confessionais e comunitárias, bem 
como seu cancelamento; 
XI. Acompanhar o recenseamento e 
a matrícula da população em idade 
escolar para a Educação Infantil e 
Ensino Fundamental, em todas as 
suas modalidades; 
XII. Aprovar a matriz curricular do 
Ensino Fundamental e da Educação 
de Jovens e Adultos das instituições 

vinculadas ao Sistema Municipal de 
Ensino, respeitando as exigências da 
legislação vigente;
XIII. Dar publicidade aos atos do 
Conselho Municipal de Educação; 
XIV.  Mobilizar a sociedade civil e o 
Estado para a garantia da gestão 
democrática nos órgãos e 
instituições públicas do Sistema 
Municipal de Educação; 
XV. Estimular e fortalecer a 
participação dos setores 
organizados da sociedade na 
discussão das políticas públicas 
educacionais;
XVI. Promover fóruns, conferências, 
congressos, encontros, ciclos de 
estudos e seminários para debater 
assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;
XVII. Realizar a cada 02 (dois) anos a 
Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 
acompanhamento e avaliação do 
Plano Municipal de Educação;
XVIII. Encaminhar a Secretaria 
Municipal de Educação, anualmente, 
sua proposta de dotação 
orçamentária; 
XIX. Articular-se com o Conselho 
Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo de 
Valorização do Magistério – 
FUNDEB e com o Conselho 
Municipal de Alimentação Escolar – 
CAE, designando conselheiro para 
composição do primeiro; 
XX. Manter intercâmbio com o 
Sistema de Ensino do Estado, 
Conselho Nacional de Educação, 
com os demais Conselhos Estaduais 
e Municipais de Educação, 
Conselhos de Políticas Públicas e de 
Direitos, visando à sintonia na 
consecução da Política Educacional 
no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

a) A execução orçamentária do 
Município, zelando pelo 
cumprimento do disposto no art. 212 
da Constituição Federal, §1º e na Lei 
Orgânica do Município de Paraíba 
do Sul – RJ, juntamente com o art. 

69 da Lei Federal nº 9.394/96, 
avaliando o uso efetivo dos recursos 
municipais na expansão e 
desenvolvimento do ensino; 
b) A prioridade da oferta do Ensino 
Fundamental e da Educação Infantil 
pelo município, nos termos do art. 11, 
inciso V, da Lei Federal nº 9.394/96. 

XXII. Gerenciar os recursos 
destinados ao Conselho Municipal 
de Educação, constantes do 
Orçamento do Município de Paraíba 
do Sul.
XXIII. Estabelecer, se necessário, 
deliberação em regime de 
colaboração com o Estado do Rio 
de Janeiro, e os municípios, 
competências e diretrizes para a 
Educação Infantil e o Ensino 
Fundamental, que nortearão os 
currículos e seus conteúdos 
mínimos, de modo a assegurar 
formação básica comum; 

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

Art.5º- O Conselho Municipal de 
Educação será constituído, em 
conformidade com a Lei nº 
9.394/1996, e composto por 14 
(quatorze) membros titulares 
representantes da sociedade civil e 
do Poder Público, eleitos por seus 
pares e indicados pelas suas 
respectivas entidades e nomeados, 
por ato do Prefeito Municipal. 

§ 1º - Os membros do Conselho 
serão distribuídos da seguinte 
forma: 

I. 02 (dois) representantes da 
Secretaria Municipal da Educação;
II. 01 (um) representante do 
Magistério Público Municipal para a 
Educação Infantil;
III. 01 (um) representante do 
Magistério Público Municipal para os 
Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental;
IV. 01 (um) representante do 
Magistério Público Municipal para os 

Anos Finais do Ensino Fundamental;
V. 01 (um) representante do 
Magistério Público Municipal para a 
Educação de Jovens e Adultos;
VI. 01 (um) representante dos 
Diretores de Unidades de Educação 
e Ensino da Rede Pública Municipal; 
VII. 01 (um) representante de 
Orientação Pedagógica ou 
Supervisão;
VIII. 01 (um) representante das 
Escolas Privadas;
IX. 01 (um) representante do 
Conselho Tutelar;
X. 01 (um) representante dos pais 
de alunos da Educação Básica 
Pública Municipal, que não seja 
servidor público municipal; 
XI. 01 (um) representante do Ensino 
Superior;
XII. 01 (um) representante da Rede 
Estadual de Educação;
XIII. 01 (um) representante do 
Grupo Articulador dos Conselhos 
Escolares (GAFCE-RJ).

§2º - Cada conselheiro titular terá 
seu respectivo suplente que o 
substituirá na ausência temporária 
ou definitiva com iguais direitos e 
deveres. 

 I. Os membros suplentes terão 
plenos poderes para substituir o 
respectivo membro titular 
provisoriamente, em caso de 
eventuais ausências, ou em 
definitivo quando ocorrer vacância 
da titularidade.

§3º - Somente o conselheiro titular 
tem direito ao voto.

§4º - O Presidente e o 
Vice-Presidente do Conselho 
Municipal de Educação serão 
indicados pelo plenário, na primeira 
reunião do colegiado, por eleição 
aberta, com maioria absoluta, para 
um mandato de dois anos, sendo 
permitida uma recondução. 
§5º - Cabe ao Presidente do 
Conselho Municipal de Educação, 
no prazo de 60 (sessenta) dias 

antes de findar o 

consanguíneos ou afins, até terceiro 

dos secretários; 

Municipal; 

curso do mandato, fica vedada: 

atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 

do conselho; 

injustificado da condição de 

nos últimos 08 (oito) anos; só 

justificativa, a mais de quatro (04) 

Municipal;

Municipal;

condições logísticas adequadas à 

cadastrais relativos à criação e 

Interno bem como suas alterações; 

do Sul- RJ por votação direta; 

Conselho; 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 

dia de ausência; 

sessões do Conselho; 

sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;

pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 

trabalho do ano vindouro; 

Municipal;

Municipal;

plenária ordinária ou extraordinária; 

conselheiros; 

determinadas pelo Plenário; 

à Presidência no decorrer da sessão 

Regimento; 

dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 

vigência do mandato; 

Conselho;

plenária; 

esclarecimentos; 

funcionamento do Conselho; 

com as finalidades do Conselho; 

realização de suas finalidades e 
competências; 

votação; 
XI. Resolver questões de ordem;

regimento; 

defesa e direito do contraditório; 

à Vice-Presidência e Secretaria; 

regimento; 

defesa e direito do contraditório;

aplicação de recursos do Conselho; 

financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 

atribuições definidas no artigo 19; 

referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 

desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 

providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 

todos os atos inerentes ao pleno;

Paraíba do Sul - RJ; 

no Regimento; 

Poder Executivo Municipal; 

demais órgãos; 

como as decisões da Plenária; 

respectivas convocações; 

acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

atividades do Conselho; 

sessões plenárias; 

melhor desempenho do Conselho; 

Conselho; 

digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 

jurídica e educacional; 

do Conselho;

término;

pelo Presidente; 

Presidente; e este, pelo(a) 

Art.27- A hora regimental, verificada 

§1º- Caso não haja número suficiente 

procederá à anotação dos nomes 

verificar o caráter de urgência e 

destinadas à eleição e posse do 

comunicação;

I. Leitura da ata da sessão anterior; 

proposições; 

discussão; 

explicações; 

autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 

parentes consanguíneos ou afins; 

qualquer justificativa. 

Conselheiro que a solicitar, ficando 

ser prorrogada por uma vez; sendo 

presentes; sendo respeitado o 

Conselheiros favoráveis à matéria 

cartões de identificação. 

poderá ser feita verificação nominal. 

à urna, à vista do Plenário, e os votos 

presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 

posicionamento definido. 

com vista à expansão e melhoria do 

prestado à população. 

conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 

Sul; 

esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;

desde que observadas às 

reuniões com direito à voz, não 

deliberações emanadas do CME;

comparecimento às sessões 

CME; 

para a qual for designado; 

administrativo do CME;

e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 

compõe; 

Conselho; 

perante o CME; 

realizá-los; 

atividades estranhas às funções ou 

qualquer proveito; 

quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 

Presidência; 

definitiva do cargo, nos casos de: 

mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 

por mais de um ano; 

mandato e a dignidade das funções; 

poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

justificativa, a mais de quatro (04) 

será comunicada expressamente à 

ausente às reuniões terá sua 

Art.57- Verificada a vacância da 

respectivo substituto a fim de 

será submetido às penalidades 

para este fim. 

com finalidade única de aprovar a 

narrado não configurar evidente 

em que poderá, justificadamente, 

indispensáveis à identificação e 

identificação da denúncia. 

preencham a finalidade essencial. 

tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 

sendo imputada a infringência; 

tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 

o mesmo procedimento, findo o 

relação à pessoa do indiciado: 

afinidade até o terceiro grau civil; ou 

trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 

Art.67- As notificações serão feitas 

publicado no jornal oficial do 

notificação, prorrogando-se até o 

acusado, às expensas deste. 

incumbe a quem as fizer. 

comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 

justificado, não atendam à 
notificação.

em data previamente fixada, no 

processual preliminar, a notificação 

para comparecer à audiência inicial. 

presente à audiência inicial, 

injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 

confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 

ainda ser arredada a confissão ficta 

remeterá à Presidência do CME, 

arguição feita contra o conselheiro; 

I - Advertência;
II - Suspensão;

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 



Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

financeiros de que trata o artigo 1º 

fiscal; 

 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

fiscalizador, permanente, 

(CAE) fica vinculado à Secretaria 

pelo Poder Executivo;

específica para tal fim, registrada 

emancipados;

assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,

assembléia específica para tal fim, 

deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 

especificamente para esse fim e 

§ 4º Fica vedada à indicação do 

fim, com o mandato coincidente 

reeleitos uma única vez;

mandato;

nos incisos I à IV, do artigo 4º.

do conselheiro;

segmento representado;

durante o ano sem justificativa;

para discutir esta pauta específica.

artigo 6º incisos I à IV, o segmento 

modificações da Lei Municipal / 

órgão;

forma regimental;

das reuniões;

encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 

Secretário do Conselho;

informações de interesse do órgão;

demais membros do Conselho;

membros do Conselho;

discussão e votação;

votações;

tomadas nas reuniões;

mesmas se manifestarem;

dos trabalhos do Conselho;

solução de casos análogos;

do Conselho;

cidade;

federal, estadual e local;

obediência às normas regimentais; 

Conselho;

controlar a correspondência;

reuniões, junto ao Presidente;

no âmbito do Conselho;

documentação;

colocadas à margem da pauta, as 

proceder a sua leitura;

Conselho;

regimento;

apresentadas;

comunicações;

convocações;
XII – obedecer às normas 

deliberações do Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;

requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;

que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;

de competência;

todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 

Escolar;

boas práticas higiênicas e sanitárias;

execução do programa;
XIII - obedecer às normas 

Artigo 11 – Caberá às Comissões 

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;

alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 

oferecidos;

não da execução do Programa;

escolas;
V - comunicar à Entidade 

tomadas as devidas providências;

os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;

físico-financeira do Programa, 

aceitabilidade, notas fiscais de 

(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 

nutricional dos alunos;

rede pública de educação básica;

à alimentação escolar, com vistas à 

forma igualitária;

regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;

preferência alimentar local saudável;

Federal; e,

execução do Programa;

necessitam de atenção específica;

e nutricional;

governo;

diversificados, produzidos em 
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início do exercício financeiro e 

conselhos afins, e deverão observar 

assunto referente à alimentação 

Tribunais de Contas, à 

irregularidade identificada na 

de seus membros;

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 

conselheiros titulares;

local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

necessários à indicação e posse de

Artigo 17 – A justificativa de 

imediatamente subsequente à 

sua ausência à reunião a qual não 

valendo como justificativa prévia.

de justificativa.

Presidente e submetidos à 

fundado e justificado impedimento.

Suplentes às reuniões do Conselho, 

fiscalizador, permanente, 

infraestrutura necessária à plena 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

Alimentação Escolar (CAE);

humanos necessários às atividades 

efetividade;

dos canais oficiais de comunicação 

referentes à execução do PNAE em 

cardápios, notas fiscais de compras 

Financeira;

do PNAE;

corrente específica em que os 

aplicações financeiras realizadas; e,

(CAE) poderá solicitar à Entidade 

da análise em ata;

Regimento serão submetidos à 

Profissionais da Educação  do 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

Profissionais da Educação  do 

Profissionais da Educação – 

09 de agosto de 2011, vinculado à 

tem como finalidades o 

aplicação dos recursos financeiros 

Profissionais da Educação, instituído 

recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

conta do FUNDEB;

censo escolar, no que se refere às 

estabelecidos;

recursos;

verificação de demonstrativos 

recursos repassados e recebidos à 

referentes às despesas realizadas;

hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 

profissionais, cujo pagamento é 

legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 

ensino;

vice-presidência do colegiado;

à execução plena das competências 

da legislação vigente;

transferidos à conta do Programa 

Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 

conclusivo, e notificar o órgão 

utilização dos recursos;

Regimento Interno;

municipal;

Poder Executivo Municipal; e

legislação específica 

educacional equivalente;

pública;

públicas;

das escolas básicas públicas;

pública;

pública;

Conselho Municipal de Educação;

como pré- requisito à participação 

consanguíneos ou afins até terceiro 

e de Secretários Municipais;

prestem serviços relacionados à 

afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;

emancipados; e,

Executivo Municipal; ou

definitivo decorrente de:

particulares;

definitivo descrita no art. 4º, o 

afastamento definitivo descrito no 

periodicamente ao final de cada 

condições materiais adequadas à 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

sua competência;

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;

legislação vigente;

extraordinárias;

necessárias à consecução das suas 
finalidades;

membros do Conselho;

ordem;

Conselho;

colegiado;

juízo ou fora dele;

reunião;
IX. exercer o voto de desempate;

regulamento;

da Presidência;

lavrando as respectivas atas;

Conselho;

que lhe confere o cargo;

Conselho;

controlar correspondência;

plenárias;

digitação e impressão;

arquivo, estatística e documentação;

e a do expediente;

Conselho;

membros do Conselho às reuniões;

apresentadas;

convites e as comunicações;

informações, quando solicitado;

Presidência;

e documentação do mesmo;

aplicável à matéria;

demais membros do Conselho;

Titulares do Conselho;

vantagens inerentes à função.

relevante interesse social;

pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;

atuam;

injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,

injustificado da condição de 

atribuição de falta injustificada nas 

Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;

para as quais for designadas;

regimentais;

do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 

relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

reuniões do Conselho;

do Conselho;

Conselho;

estatísticos e financeiros que 

FUNDEB;

Art. 15 – Caberá às Comissões 

presentes e os que justificadamente 

ficará dispensada a verificação de 

competirá à lavratura das atas.

que justificou a convocação.

um dos membros a comparecer às 

fim de prestar esclarecimento sobre 

deverá identificar-se junto à 

obedecerão à seguinte ordem:

da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;

cada segmento;

recebidas e expedidas;

Fundo;

competente ou servidor;

esclarecimentos acerca do fluxo de 

superior a 30 (trinta) dias;

com recursos do Fundo;

profissionais da educação, as 

estejam vinculados;

filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;

suas funções;

verificar:

do Fundo;

transporte escolar;

serão objeto de solicitação junto à 

para fins de custeio.

esse fim, e por deliberação de 2/3 

necessário, definirá os relatórios e os 

financeiros que deseja receber do 

encaminhar representação à 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

mobilizadora, fiscalizadora, 

prioridade à Educação Infantil em 

Art.3º- As finalidades do Conselho 

justos; 

Educação de Jovens e Adultos; 

avaliação da Educação Municipal; 

e social da Educação Municipal; 

no âmbito da Educação; 

Municipal;

Educação de Paraíba do Sul - RJ;

medidas para aperfeiçoá-lo;

política educacional nacional; 

Janeiro;

do Sul - RJ;

públicas e privadas filantrópicas, 

como seu cancelamento; 

suas modalidades; 

legislação vigente;

Conselho Municipal de Educação; 

Municipal de Educação; 

educacionais;

assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;

Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 

Plano Municipal de Educação;

orçamentária; 

composição do primeiro; 

Direitos, visando à sintonia na 

no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

desenvolvimento do ensino; 

formação básica comum; 

Secretaria Municipal da Educação;

Educação Infantil;

Fundamental;

Anos Finais do Ensino Fundamental;

Educação de Jovens e Adultos;

e Ensino da Rede Pública Municipal; 

Supervisão;

Escolas Privadas;

Conselho Tutelar;

servidor público municipal; 

Superior;

Estadual de Educação;

ou definitiva com iguais direitos e 

definitivo quando ocorrer vacância 

antes de findar o 
mandato dos conselheiros, 
mobilizar as instituições para 
convocação das assembleias que 
escolherão os novos 
representantes para a composição 
do Conselho Municipal de 
Educação. 

§6º - No caso do Presidente não 
cumprir o disposto no parágrafo 
acima, competirá ao Secretário do 
Conselho Municipal de Educação 
executar a ação. 

§7º - Os representantes da 
Secretaria Municipal, dos Diretores 
de Unidades de Educação e Ensino 
da Rede Pública Municipal, de 
Orientação Pedagógica ou 
Supervisão, do Conselho Tutelar e 
do Grupo Articulador dos 
Conselhos Escolares (GAFCE-RJ) 
serão indicados pelo(a) 
Secretário(a) Municipal de 
Educação.

§8º - O(a) Secretário(a) Municipal 
de Educação não poderá ser 
escolhido(a) ou indicado(a) para 
fazer parte do Conselho Municipal 
de Educação.

Art. 6º - São impedidos de integrar o 
Conselho Municipal de Educação:

I. Cônjuge e parentes 
consanguíneos ou afins, até terceiro 
grau do prefeito, do vice-prefeito e 
dos secretários; 
II. Pais de alunos que: 

a) Exerçam cargos ou funções 
públicas de livre nomeação e 
exoneração no âmbito dos órgãos 
do respectivo Poder Executivo 
Municipal; 

b) Prestem serviços terceirizados, 
no âmbito dos Poderes Executivo 
Municipal. 

Art. 7º - Quando os conselheiros 
forem representantes de 
professores e diretores ou de 

servidores das escolas públicas, no 
curso do mandato, fica vedada: 

I.  Sua exoneração ou demissão do 
cargo ou emprego sem justa causa, 
ou transferência involuntária do 
estabelecimento de ensino em que 
atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 
ao serviço, em função das atividades 
do conselho; 
III. O afastamento involuntário e 
injustificado da condição de 
conselheiro antes do término do 
mandato para o qual tenha sido 
designado. 

Art. 8º - O mandato de cada 
membro do Conselho Municipal de 
Educação terá duração de 04 
(quatro) anos, e terá início no 1º 
(primeiro) dia útil de agosto. 

§1º- Só será permitido, a cada 
membro do colegiado, ser 
reconduzido uma vez ao mandato, 
caso haja manifestação de vontade 
por parte do conselheiro. 

§2º- Caso o membro já tenha sido 
eleito e reconduzido ao mandato, 
nos últimos 08 (oito) anos; só 
poderá continuar a fazer parte do 
Conselho Municipal de Educação:

a) Se escolhido nas assembleias 
(conforme art.3º, §5º).
b) Se indicado pela Secretária 
Municipal de Educação (conforme 
art.3º, §1º).

§3º - O conselheiro pode ser 
substituído, a qualquer tempo, 
conforme critérios estabelecidos no 
Regimento Interno do Conselho. 

I. Considerar-se-á extinto, por 
renúncia tácita, o mandato do 
Conselheiro que faltar, sem que haja 
solicitado licença ou apresentado 
justificativa, a mais de quatro (04) 
sessões plenárias e/ou reuniões de 
câmaras e comissões consecutivas 
ou a mais de oito (08) alternadas.

II.  O conselheiro que seja 
substituído, em decorrência de 
alguma penalidade aplicada pelo 
pleno, não poderá se candidatar ou 
ser nomeado para compor o 
Conselho Municipal de Educação no 
mandato subsequente ao qual foi 
afastado.

§4º - Ocorrendo vaga no Conselho 
Municipal de Educação, será 
nomeado novo membro que 
completará o mandato do anterior. 

§5º - A nomeação dos Conselheiros 
será efetuada mediante decreto do 
Prefeito Municipal. 

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL

Art.9º- O Conselho Municipal de 
Educação possui a seguinte 
estrutura: 

I – Conselho Pleno: 

a) Plenário 
b) Mesa Diretora 
    b.1) Presidente do Conselho 
Municipal;
    b.2) Vice-Presidente do Conselho 
Municipal;
    b.3) Secretário(a) Executivo(a) do 
Conselho Municipal.
 
Art. 10 - O Presidente e o 
Vice-Presidente do Conselho 
Municipal de Educação serão 
indicados pelo plenário, na primeira 
reunião do colegiado, por eleição 
aberta, com maioria absoluta, para 
um mandato de dois anos, sendo 
permitida uma recondução.

Art. 11 - Caberá ao Presidente do 
Conselho Municipal de Educação 
escolher e designar como 
Secretário(a) Executivo(a) um dos 
membros titulares do colegiado. 

Parágrafo único - Somente poderá 

assumir o cargo de Secretário(a) 
Executivo(a) do Conselho Municipal 
de Educação, servidor público, do 
quadro efetivo da Secretaria 
Municipal de Educação, sem 
prejuízo dos benefícios a que tem 
direito no serviço público municipal.

Art. 12 - O Poder Executivo 
Municipal, através da Secretaria da 
Educação garantirá infraestrutura e 
condições logísticas adequadas à 
execução plena das competências 
do Conselho e oferecerá ao 
Ministério da Educação os dados 
cadastrais relativos à criação e 
composição do respectivo 
Conselho. 

CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS
DO PLENÁRIO

Art.13- O Conselho Pleno 
compreende o Plenário e a Mesa 
Diretora. 

Art.14- O Plenário é órgão 
deliberativo e instância máxima do 
Conselho Municipal de Educação 
de Paraíba do Sul - RJ, sendo 
composto por todos os 
conselheiros. 

Art.15- Ao Plenário compete: 

I. Elaborar e votar seu Regimento 
Interno bem como suas alterações; 
II. Eleger o Presidente e o 
Vice-Presidente do CME – Paraíba 
do Sul- RJ por votação direta; 
III. Discutir procedimentos e baixar 
atos relativos ao funcionamento do 
Conselho; 
IV. Analisar e decidir sobre: 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 
b) Licença em geral, superior a um 
dia de ausência; 
c) Vacância expressa ou tácita, 
conforme Regimento. 

sessões do Conselho; 

sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;

pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 

trabalho do ano vindouro; 

Municipal;

Municipal;

plenária ordinária ou extraordinária; 

conselheiros; 

determinadas pelo Plenário; 

à Presidência no decorrer da sessão 

Regimento; 

dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 

vigência do mandato; 

Conselho;

plenária; 

esclarecimentos; 

funcionamento do Conselho; 

com as finalidades do Conselho; 

realização de suas finalidades e 
competências; 

votação; 
XI. Resolver questões de ordem;

regimento; 

defesa e direito do contraditório; 

à Vice-Presidência e Secretaria; 

regimento; 

defesa e direito do contraditório;

aplicação de recursos do Conselho; 

financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 

atribuições definidas no artigo 19; 

referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 

desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 

providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 

todos os atos inerentes ao pleno;

Paraíba do Sul - RJ; 

no Regimento; 

Poder Executivo Municipal; 

demais órgãos; 

como as decisões da Plenária; 

respectivas convocações; 

acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

atividades do Conselho; 

sessões plenárias; 

melhor desempenho do Conselho; 

Conselho; 

digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 

jurídica e educacional; 

do Conselho;

término;

pelo Presidente; 

Presidente; e este, pelo(a) 

Art.27- A hora regimental, verificada 

§1º- Caso não haja número suficiente 

procederá à anotação dos nomes 

verificar o caráter de urgência e 

destinadas à eleição e posse do 

comunicação;

I. Leitura da ata da sessão anterior; 

proposições; 

discussão; 

explicações; 

autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 

parentes consanguíneos ou afins; 

qualquer justificativa. 

Conselheiro que a solicitar, ficando 

ser prorrogada por uma vez; sendo 

presentes; sendo respeitado o 

Conselheiros favoráveis à matéria 

cartões de identificação. 

poderá ser feita verificação nominal. 

à urna, à vista do Plenário, e os votos 

presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 

posicionamento definido. 

com vista à expansão e melhoria do 

prestado à população. 

conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 

Sul; 

esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;

desde que observadas às 

reuniões com direito à voz, não 

deliberações emanadas do CME;

comparecimento às sessões 

CME; 

para a qual for designado; 

administrativo do CME;

e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 

compõe; 

Conselho; 

perante o CME; 

realizá-los; 

atividades estranhas às funções ou 

qualquer proveito; 

quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 

Presidência; 

definitiva do cargo, nos casos de: 

mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 

por mais de um ano; 

mandato e a dignidade das funções; 

poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

justificativa, a mais de quatro (04) 

será comunicada expressamente à 

ausente às reuniões terá sua 

Art.57- Verificada a vacância da 

respectivo substituto a fim de 

será submetido às penalidades 

para este fim. 

com finalidade única de aprovar a 

narrado não configurar evidente 

em que poderá, justificadamente, 

indispensáveis à identificação e 

identificação da denúncia. 

preencham a finalidade essencial. 

tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 

sendo imputada a infringência; 

tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 

o mesmo procedimento, findo o 

relação à pessoa do indiciado: 

afinidade até o terceiro grau civil; ou 

trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 

Art.67- As notificações serão feitas 

publicado no jornal oficial do 

notificação, prorrogando-se até o 

acusado, às expensas deste. 

incumbe a quem as fizer. 

comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 

justificado, não atendam à 
notificação.

em data previamente fixada, no 

processual preliminar, a notificação 

para comparecer à audiência inicial. 

presente à audiência inicial, 

injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 

confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 

ainda ser arredada a confissão ficta 

remeterá à Presidência do CME, 

arguição feita contra o conselheiro; 

I - Advertência;
II - Suspensão;

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 



Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

financeiros de que trata o artigo 1º 

fiscal; 

 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

fiscalizador, permanente, 

(CAE) fica vinculado à Secretaria 

pelo Poder Executivo;

específica para tal fim, registrada 

emancipados;

assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,

assembléia específica para tal fim, 

deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 

especificamente para esse fim e 

§ 4º Fica vedada à indicação do 

fim, com o mandato coincidente 

reeleitos uma única vez;

mandato;

nos incisos I à IV, do artigo 4º.

do conselheiro;

segmento representado;

durante o ano sem justificativa;

para discutir esta pauta específica.

artigo 6º incisos I à IV, o segmento 

modificações da Lei Municipal / 

órgão;

forma regimental;

das reuniões;

encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 

Secretário do Conselho;

informações de interesse do órgão;

demais membros do Conselho;

membros do Conselho;

discussão e votação;

votações;

tomadas nas reuniões;

mesmas se manifestarem;

dos trabalhos do Conselho;

solução de casos análogos;

do Conselho;

cidade;

federal, estadual e local;

obediência às normas regimentais; 

Conselho;

controlar a correspondência;

reuniões, junto ao Presidente;

no âmbito do Conselho;

documentação;

colocadas à margem da pauta, as 

proceder a sua leitura;

Conselho;

regimento;

apresentadas;

comunicações;

convocações;
XII – obedecer às normas 

deliberações do Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;

requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;

que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;

de competência;

todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 

Escolar;

boas práticas higiênicas e sanitárias;

execução do programa;
XIII - obedecer às normas 

Artigo 11 – Caberá às Comissões 

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;

alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 

oferecidos;

não da execução do Programa;

escolas;
V - comunicar à Entidade 

tomadas as devidas providências;

os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;

físico-financeira do Programa, 

aceitabilidade, notas fiscais de 

(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 

nutricional dos alunos;

rede pública de educação básica;

à alimentação escolar, com vistas à 

forma igualitária;

regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;

preferência alimentar local saudável;

Federal; e,

execução do Programa;

necessitam de atenção específica;

e nutricional;

governo;

diversificados, produzidos em 
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início do exercício financeiro e 

conselhos afins, e deverão observar 

assunto referente à alimentação 

Tribunais de Contas, à 

irregularidade identificada na 

de seus membros;

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 

conselheiros titulares;

local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

necessários à indicação e posse de

Artigo 17 – A justificativa de 

imediatamente subsequente à 

sua ausência à reunião a qual não 

valendo como justificativa prévia.

de justificativa.

Presidente e submetidos à 

fundado e justificado impedimento.

Suplentes às reuniões do Conselho, 

fiscalizador, permanente, 

infraestrutura necessária à plena 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

Alimentação Escolar (CAE);

humanos necessários às atividades 

efetividade;

dos canais oficiais de comunicação 

referentes à execução do PNAE em 

cardápios, notas fiscais de compras 

Financeira;

do PNAE;

corrente específica em que os 

aplicações financeiras realizadas; e,

(CAE) poderá solicitar à Entidade 

da análise em ata;

Regimento serão submetidos à 

Profissionais da Educação  do 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

Profissionais da Educação  do 

Profissionais da Educação – 

09 de agosto de 2011, vinculado à 

tem como finalidades o 

aplicação dos recursos financeiros 

Profissionais da Educação, instituído 

recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

conta do FUNDEB;

censo escolar, no que se refere às 

estabelecidos;

recursos;

verificação de demonstrativos 

recursos repassados e recebidos à 

referentes às despesas realizadas;

hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 

profissionais, cujo pagamento é 

legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 

ensino;

vice-presidência do colegiado;

à execução plena das competências 

da legislação vigente;

transferidos à conta do Programa 

Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 

conclusivo, e notificar o órgão 

utilização dos recursos;

Regimento Interno;

municipal;

Poder Executivo Municipal; e

legislação específica 

educacional equivalente;

pública;

públicas;

das escolas básicas públicas;

pública;

pública;

Conselho Municipal de Educação;

como pré- requisito à participação 

consanguíneos ou afins até terceiro 

e de Secretários Municipais;

prestem serviços relacionados à 

afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;

emancipados; e,

Executivo Municipal; ou

definitivo decorrente de:

particulares;

definitivo descrita no art. 4º, o 

afastamento definitivo descrito no 

periodicamente ao final de cada 

condições materiais adequadas à 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

sua competência;

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;

legislação vigente;

extraordinárias;

necessárias à consecução das suas 
finalidades;

membros do Conselho;

ordem;

Conselho;

colegiado;

juízo ou fora dele;

reunião;
IX. exercer o voto de desempate;

regulamento;

da Presidência;

lavrando as respectivas atas;

Conselho;

que lhe confere o cargo;

Conselho;

controlar correspondência;

plenárias;

digitação e impressão;

arquivo, estatística e documentação;

e a do expediente;

Conselho;

membros do Conselho às reuniões;

apresentadas;

convites e as comunicações;

informações, quando solicitado;

Presidência;

e documentação do mesmo;

aplicável à matéria;

demais membros do Conselho;

Titulares do Conselho;

vantagens inerentes à função.

relevante interesse social;

pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;

atuam;

injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,

injustificado da condição de 

atribuição de falta injustificada nas 

Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;

para as quais for designadas;

regimentais;

do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 

relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

reuniões do Conselho;

do Conselho;

Conselho;

estatísticos e financeiros que 

FUNDEB;

Art. 15 – Caberá às Comissões 

presentes e os que justificadamente 

ficará dispensada a verificação de 

competirá à lavratura das atas.

que justificou a convocação.

um dos membros a comparecer às 

fim de prestar esclarecimento sobre 

deverá identificar-se junto à 

obedecerão à seguinte ordem:

da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;

cada segmento;

recebidas e expedidas;

Fundo;

competente ou servidor;

esclarecimentos acerca do fluxo de 

superior a 30 (trinta) dias;

com recursos do Fundo;

profissionais da educação, as 

estejam vinculados;

filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;

suas funções;

verificar:

do Fundo;

transporte escolar;

serão objeto de solicitação junto à 

para fins de custeio.

esse fim, e por deliberação de 2/3 

necessário, definirá os relatórios e os 

financeiros que deseja receber do 

encaminhar representação à 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

mobilizadora, fiscalizadora, 

prioridade à Educação Infantil em 

Art.3º- As finalidades do Conselho 

justos; 

Educação de Jovens e Adultos; 

avaliação da Educação Municipal; 

e social da Educação Municipal; 

no âmbito da Educação; 

Municipal;

Educação de Paraíba do Sul - RJ;

medidas para aperfeiçoá-lo;

política educacional nacional; 

Janeiro;

do Sul - RJ;

públicas e privadas filantrópicas, 

como seu cancelamento; 

suas modalidades; 

legislação vigente;

Conselho Municipal de Educação; 

Municipal de Educação; 

educacionais;

assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;

Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 

Plano Municipal de Educação;

orçamentária; 

composição do primeiro; 

Direitos, visando à sintonia na 

no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

desenvolvimento do ensino; 

formação básica comum; 

Secretaria Municipal da Educação;

Educação Infantil;

Fundamental;

Anos Finais do Ensino Fundamental;

Educação de Jovens e Adultos;

e Ensino da Rede Pública Municipal; 

Supervisão;

Escolas Privadas;

Conselho Tutelar;

servidor público municipal; 

Superior;

Estadual de Educação;

ou definitiva com iguais direitos e 

definitivo quando ocorrer vacância 

antes de findar o 

consanguíneos ou afins, até terceiro 

dos secretários; 

Municipal; 

curso do mandato, fica vedada: 

atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 

do conselho; 

injustificado da condição de 

nos últimos 08 (oito) anos; só 

justificativa, a mais de quatro (04) 

Municipal;

Municipal;

condições logísticas adequadas à 

cadastrais relativos à criação e 

Interno bem como suas alterações; 

do Sul- RJ por votação direta; 

Conselho; 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 

dia de ausência; 

V. Alterar e 
aprovar as pautas e atas das 
sessões do Conselho; 
VI. Analisar, discutir e deliberar 
sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;
VII. Votar pela inclusão de pauta de 
assuntos novos, podendo ser 
inclusos na sessão ou em nova 
pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 
VIII. Votar ao término de cada ano 
de trabalho o calendário e plano de 
trabalho do ano vindouro; 
XIX - As decisões do Conselho 
Pleno serão tomadas por quórum 
de 1/3 (um terço) dos Conselheiros 
Titulares, respeitadas as exceções 
previstas. 

Parágrafo único - São integrantes 
do plenário os Conselheiros 
Titulares e os Conselheiros 
Suplentes, sendo que na presença 
do Titular somente este terá direito 
a voto. 

CAPÍTULO V
DA MESA DIRETORA

Art.16- A Mesa Diretora é órgão de 
coordenação, manutenção da 
ordem e encaminhamento dos 
trabalhos do Conselho Pleno em 
sessão plenária. 

Art.17- A Mesa Diretora é composta 
pelos seguintes cargos: 

a) Presidente do Conselho 
Municipal;
b) Vice-Presidente do Conselho 
Municipal;
c) Secretário(a) Executivo(a). 

Art.18- A Mesa Diretora será 
responsável pela: 

I. Convocação, coordenação geral e 
das votações, manutenção da 
ordem e encaminhamento dos 
trabalhos desenvolvidos em sessão 
plenária ordinária ou extraordinária; 
II. Formulação, organização e 
remessa da pauta de reuniões aos 

conselheiros; 
III. Encaminhamento e providências 
determinadas pelo Plenário; 
IV. Recebimento e registro de todas 
as correspondências encaminhadas 
à Presidência no decorrer da sessão 
plenária. 

Art. 19- Compete ao Presidente do 
Conselho Municipal de Educação, na 
qualidade de autoridade 
administrativa do Conselho 
Municipal de Educação, e ao vice, 
por delegação: 

I. Cumprir e fazer cumprir o presente 
Regimento; 
II. Representar o CME em juízo e fora 
dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 
expedidas pelo CME, durante a 
vigência do mandato; 
IV. Convocar sessões ordinárias e 
extraordinárias de trabalho do 
Conselho;
V. Fixar pauta para as reuniões, 
submeter ao Pleno e dirigir a 
votação da ordem das questões que 
serão objeto de cada sessão 
plenária; 
VI. Dirigir as discussões, 
concedendo a palavra aos 
conselheiros, coordenando os 
debates e neles intervindo para 
esclarecimentos; 
VII. Providenciar junto ao Poder 
Público Municipal a designação de 
funcionários, alocação de bens e 
liberação de recursos necessários ao 
funcionamento do Conselho; 
VIII. Exercer outras atribuições 
inerentes ao cargo e compatíveis 
com as finalidades do Conselho; 
IX. Presidir as sessões plenárias, 
supervisionar e coordenar todos os 
trabalhos do Conselho objetivando a 
realização de suas finalidades e 
competências; 
X. Impedir debates que inviabilizem 
os trabalhos durante o período de 
votação; 
XI. Resolver questões de ordem;
XII. Convocar os conselheiros 
suplentes nos casos previstos neste 

regimento; 
XIII. Aplicar penalidades 
administrativas aos conselheiros, 
bem como assinar a perda de 
mandato de conselheiro, nos termos 
deste regimento, garantindo ampla 
defesa e direito do contraditório; 
XIV. Convocar sessão de eleição do 
Presidente e do Vice-Presidente do 
Conselho Municipal de Educação de 
Paraíba do Sul – RJ.

Art. 20- Compete privativamente ao 
Presidente: 

I. Dar posse aos conselheiros eleitos, 
à Vice-Presidência e Secretaria; 
II. Convocar os conselheiros 
suplentes nos casos previstos neste 
regimento; 
III. Assinar a perda de mandato de 
conselheiro, nos termos deste 
regimento, garantindo-lhe ampla 
defesa e direito do contraditório;
IV. Constituir grupos de trabalho 
para elaborar a proposta 
orçamentária e os planos de 
aplicação de recursos do Conselho; 
V. Apresentar, para apreciação do 
plenário do Conselho, a proposta 
orçamentária para o exercício 
financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 
VII. Exercer o voto de desempate.

Art. 21- Compete ao Vice-Presidente 
do Conselho Municipal de Educação: 

I. Auxiliar a Presidência em todas as 
atribuições definidas no artigo 19; 
II. Substituir o Presidente em suas 
ausências ou impedimentos, com 
todos os direitos e deveres inerentes 
ao exercício da Presidência. 

Parágrafo único - Quando da 
vacância da Presidência, o 
Vice-Presidente permanecerá no 
exercício do mandato do Presidente 
até que seja realizada nova eleição, 
no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias. 

Art.22- Compete a(o) Secretário(a) 
Executivo(a): 

I. Expedir instruções, portarias e 
demais atos administrativos 
referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 
competentes, providências e 
recursos necessários ao 
desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 
Secretaria Municipal de Educação 
as deliberações e instruções do 
CME para conhecimento e 
providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 
V. Tornar público, no site do CME, 
todos os atos inerentes ao pleno;
VI. Encaminhar pedido de 
providências ao Ministério Público 
Estadual quando as decisões do 
Conselho Municipal de Educação 
não forem cumpridas pela 
autoridade competente afeta ou 
pelos responsáveis legais da 
instituição de ensino pertencente 
ao Sistema Municipal de Ensino de 
Paraíba do Sul - RJ; 
VII. Propor ao Plenário as alterações 
no Regimento; 
VIII. Coordenar a elaboração do 
relatório anual das atividades do 
Conselho para aprovação do 
Plenário e encaminhamento ao 
Poder Executivo Municipal; 
IX. Planejar, coordenar, 
supervisionar e controlar as 
atividades administrativas do 
Conselho, articulando-se com os 
demais órgãos; 
X. Executar as determinações 
emanadas da Presidência, bem 
como as decisões da Plenária; 
XI. Preparar a pauta das sessões 
plenárias juntamente com o 
Presidente, encaminhando as 
respectivas convocações; 
XII. Conhecer das 
correspondências do Conselho e 
acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

atividades do Conselho; 

sessões plenárias; 

melhor desempenho do Conselho; 

Conselho; 

digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 

jurídica e educacional; 

do Conselho;

término;

pelo Presidente; 

Presidente; e este, pelo(a) 

Art.27- A hora regimental, verificada 

§1º- Caso não haja número suficiente 

procederá à anotação dos nomes 

verificar o caráter de urgência e 

destinadas à eleição e posse do 

comunicação;

I. Leitura da ata da sessão anterior; 

proposições; 

discussão; 

explicações; 

autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 

parentes consanguíneos ou afins; 

qualquer justificativa. 

Conselheiro que a solicitar, ficando 

ser prorrogada por uma vez; sendo 

presentes; sendo respeitado o 

Conselheiros favoráveis à matéria 

cartões de identificação. 

poderá ser feita verificação nominal. 

à urna, à vista do Plenário, e os votos 

presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 

posicionamento definido. 

com vista à expansão e melhoria do 

prestado à população. 

conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 

Sul; 

esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;

desde que observadas às 

reuniões com direito à voz, não 

deliberações emanadas do CME;

comparecimento às sessões 

CME; 

para a qual for designado; 

administrativo do CME;

e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 

compõe; 

Conselho; 

perante o CME; 

realizá-los; 

atividades estranhas às funções ou 

qualquer proveito; 

quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 

Presidência; 

definitiva do cargo, nos casos de: 

mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 

por mais de um ano; 

mandato e a dignidade das funções; 

poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

justificativa, a mais de quatro (04) 

será comunicada expressamente à 

ausente às reuniões terá sua 

Art.57- Verificada a vacância da 

respectivo substituto a fim de 

será submetido às penalidades 

para este fim. 

com finalidade única de aprovar a 

narrado não configurar evidente 

em que poderá, justificadamente, 

indispensáveis à identificação e 

identificação da denúncia. 

preencham a finalidade essencial. 

tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 

sendo imputada a infringência; 

tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 

o mesmo procedimento, findo o 

relação à pessoa do indiciado: 

afinidade até o terceiro grau civil; ou 

trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 

Art.67- As notificações serão feitas 

publicado no jornal oficial do 

notificação, prorrogando-se até o 

acusado, às expensas deste. 

incumbe a quem as fizer. 

comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 

justificado, não atendam à 
notificação.

em data previamente fixada, no 

processual preliminar, a notificação 

para comparecer à audiência inicial. 

presente à audiência inicial, 

injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 

confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 

ainda ser arredada a confissão ficta 

remeterá à Presidência do CME, 

arguição feita contra o conselheiro; 

I - Advertência;
II - Suspensão;

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 



Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

financeiros de que trata o artigo 1º 

fiscal; 

 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

fiscalizador, permanente, 

(CAE) fica vinculado à Secretaria 

pelo Poder Executivo;

específica para tal fim, registrada 

emancipados;

assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,

assembléia específica para tal fim, 

deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 

especificamente para esse fim e 

§ 4º Fica vedada à indicação do 

fim, com o mandato coincidente 

reeleitos uma única vez;

mandato;

nos incisos I à IV, do artigo 4º.

do conselheiro;

segmento representado;

durante o ano sem justificativa;

para discutir esta pauta específica.

artigo 6º incisos I à IV, o segmento 

modificações da Lei Municipal / 

órgão;

forma regimental;

das reuniões;

encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 

Secretário do Conselho;

informações de interesse do órgão;

demais membros do Conselho;

membros do Conselho;

discussão e votação;

votações;

tomadas nas reuniões;

mesmas se manifestarem;

dos trabalhos do Conselho;

solução de casos análogos;

do Conselho;

cidade;

federal, estadual e local;

obediência às normas regimentais; 

Conselho;

controlar a correspondência;

reuniões, junto ao Presidente;

no âmbito do Conselho;

documentação;

colocadas à margem da pauta, as 

proceder a sua leitura;

Conselho;

regimento;

apresentadas;

comunicações;

convocações;
XII – obedecer às normas 

deliberações do Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;

requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;

que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;

de competência;

todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 

Escolar;

boas práticas higiênicas e sanitárias;

execução do programa;
XIII - obedecer às normas 

Artigo 11 – Caberá às Comissões 

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;

alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 

oferecidos;

não da execução do Programa;

escolas;
V - comunicar à Entidade 

tomadas as devidas providências;

os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;

físico-financeira do Programa, 

aceitabilidade, notas fiscais de 

(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 

nutricional dos alunos;

rede pública de educação básica;

à alimentação escolar, com vistas à 

forma igualitária;

regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;

preferência alimentar local saudável;

Federal; e,

execução do Programa;

necessitam de atenção específica;

e nutricional;

governo;

diversificados, produzidos em 
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início do exercício financeiro e 

conselhos afins, e deverão observar 

assunto referente à alimentação 

Tribunais de Contas, à 

irregularidade identificada na 

de seus membros;

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 

conselheiros titulares;

local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

necessários à indicação e posse de

Artigo 17 – A justificativa de 

imediatamente subsequente à 

sua ausência à reunião a qual não 

valendo como justificativa prévia.

de justificativa.

Presidente e submetidos à 

fundado e justificado impedimento.

Suplentes às reuniões do Conselho, 

fiscalizador, permanente, 

infraestrutura necessária à plena 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

Alimentação Escolar (CAE);

humanos necessários às atividades 

efetividade;

dos canais oficiais de comunicação 

referentes à execução do PNAE em 

cardápios, notas fiscais de compras 

Financeira;

do PNAE;

corrente específica em que os 

aplicações financeiras realizadas; e,

(CAE) poderá solicitar à Entidade 

da análise em ata;

Regimento serão submetidos à 

Profissionais da Educação  do 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

Profissionais da Educação  do 

Profissionais da Educação – 

09 de agosto de 2011, vinculado à 

tem como finalidades o 

aplicação dos recursos financeiros 

Profissionais da Educação, instituído 

recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

conta do FUNDEB;

censo escolar, no que se refere às 

estabelecidos;

recursos;

verificação de demonstrativos 

recursos repassados e recebidos à 

referentes às despesas realizadas;

hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 

profissionais, cujo pagamento é 

legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 

ensino;

vice-presidência do colegiado;

à execução plena das competências 

da legislação vigente;

transferidos à conta do Programa 

Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 

conclusivo, e notificar o órgão 

utilização dos recursos;

Regimento Interno;

municipal;

Poder Executivo Municipal; e

legislação específica 

educacional equivalente;

pública;

públicas;

das escolas básicas públicas;

pública;

pública;

Conselho Municipal de Educação;

como pré- requisito à participação 

consanguíneos ou afins até terceiro 

e de Secretários Municipais;

prestem serviços relacionados à 

afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;

emancipados; e,

Executivo Municipal; ou

definitivo decorrente de:

particulares;

definitivo descrita no art. 4º, o 

afastamento definitivo descrito no 

periodicamente ao final de cada 

condições materiais adequadas à 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

sua competência;

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;

legislação vigente;

extraordinárias;

necessárias à consecução das suas 
finalidades;

membros do Conselho;

ordem;

Conselho;

colegiado;

juízo ou fora dele;

reunião;
IX. exercer o voto de desempate;

regulamento;

da Presidência;

lavrando as respectivas atas;

Conselho;

que lhe confere o cargo;

Conselho;

controlar correspondência;

plenárias;

digitação e impressão;

arquivo, estatística e documentação;

e a do expediente;

Conselho;

membros do Conselho às reuniões;

apresentadas;

convites e as comunicações;

informações, quando solicitado;

Presidência;

e documentação do mesmo;

aplicável à matéria;

demais membros do Conselho;

Titulares do Conselho;

vantagens inerentes à função.

relevante interesse social;

pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;

atuam;

injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,

injustificado da condição de 

atribuição de falta injustificada nas 

Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;

para as quais for designadas;

regimentais;

do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 

relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

reuniões do Conselho;

do Conselho;

Conselho;

estatísticos e financeiros que 

FUNDEB;

Art. 15 – Caberá às Comissões 

presentes e os que justificadamente 

ficará dispensada a verificação de 

competirá à lavratura das atas.

que justificou a convocação.

um dos membros a comparecer às 

fim de prestar esclarecimento sobre 

deverá identificar-se junto à 

obedecerão à seguinte ordem:

da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;

cada segmento;

recebidas e expedidas;

Fundo;

competente ou servidor;

esclarecimentos acerca do fluxo de 

superior a 30 (trinta) dias;

com recursos do Fundo;

profissionais da educação, as 

estejam vinculados;

filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;

suas funções;

verificar:

do Fundo;

transporte escolar;

serão objeto de solicitação junto à 

para fins de custeio.

esse fim, e por deliberação de 2/3 

necessário, definirá os relatórios e os 

financeiros que deseja receber do 

encaminhar representação à 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

mobilizadora, fiscalizadora, 

prioridade à Educação Infantil em 

Art.3º- As finalidades do Conselho 

justos; 

Educação de Jovens e Adultos; 

avaliação da Educação Municipal; 

e social da Educação Municipal; 

no âmbito da Educação; 

Municipal;

Educação de Paraíba do Sul - RJ;

medidas para aperfeiçoá-lo;

política educacional nacional; 

Janeiro;

do Sul - RJ;

públicas e privadas filantrópicas, 

como seu cancelamento; 

suas modalidades; 

legislação vigente;

Conselho Municipal de Educação; 

Municipal de Educação; 

educacionais;

assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;

Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 

Plano Municipal de Educação;

orçamentária; 

composição do primeiro; 

Direitos, visando à sintonia na 

no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

desenvolvimento do ensino; 

formação básica comum; 

Secretaria Municipal da Educação;

Educação Infantil;

Fundamental;

Anos Finais do Ensino Fundamental;

Educação de Jovens e Adultos;

e Ensino da Rede Pública Municipal; 

Supervisão;

Escolas Privadas;

Conselho Tutelar;

servidor público municipal; 

Superior;

Estadual de Educação;

ou definitiva com iguais direitos e 

definitivo quando ocorrer vacância 

antes de findar o 

consanguíneos ou afins, até terceiro 

dos secretários; 

Municipal; 

curso do mandato, fica vedada: 

atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 

do conselho; 

injustificado da condição de 

nos últimos 08 (oito) anos; só 

justificativa, a mais de quatro (04) 

Municipal;

Municipal;

condições logísticas adequadas à 

cadastrais relativos à criação e 

Interno bem como suas alterações; 

do Sul- RJ por votação direta; 

Conselho; 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 

dia de ausência; 

sessões do Conselho; 

sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;

pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 

trabalho do ano vindouro; 

Municipal;

Municipal;

plenária ordinária ou extraordinária; 

conselheiros; 

determinadas pelo Plenário; 

à Presidência no decorrer da sessão 

Regimento; 

dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 

vigência do mandato; 

Conselho;

plenária; 

esclarecimentos; 

funcionamento do Conselho; 

com as finalidades do Conselho; 

realização de suas finalidades e 
competências; 

votação; 
XI. Resolver questões de ordem;

regimento; 

defesa e direito do contraditório; 

à Vice-Presidência e Secretaria; 

regimento; 

defesa e direito do contraditório;

aplicação de recursos do Conselho; 

financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 

atribuições definidas no artigo 19; 

referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 

desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 

providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 

todos os atos inerentes ao pleno;

Paraíba do Sul - RJ; 

no Regimento; 

Poder Executivo Municipal; 

demais órgãos; 

como as decisões da Plenária; 

respectivas convocações; 

acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

XIII. Revisar a 
divulgação das decisões e 
atividades do Conselho; 
XIV. Determinar as providências 
necessárias para a realização das 
sessões plenárias; 
XV. Buscar articulação com outros 
órgãos do Município objetivando o 
melhor desempenho do Conselho; 
XVI. Despachar com o Presidente e 
dar-lhe conhecimento dos 
trabalhos, providências, processos 
e prazos em andamento no 
Conselho; 
XVII. Controlar os trabalhos de 
digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 
XVIII. Dirigir o trabalho de seleção, 
aquisição, registro, catalogação e 
conservação de livros, periódicos e 
publicações de natureza técnica 
jurídica e educacional; 
XIX. Dirigir a organização e 
manutenção do acervo memorial 
do Conselho;
XX. Lavrar as atas das sessões 
plenárias, assinando-as ao seu 
término;
XXI. Executar outras tarefas 
correlatas que lhe forem conferidas 
pelo Presidente; 

 Art.23- Em caso de vacância por 
renúncia, desligamento ou 
impedimento de qualquer um dos 
integrantes da diretoria, a plenária 
procederá a uma nova eleição.    

CAPÍTULO VI
DAS SESSÕES E ATOS DO 
CONSELHO

Art.24- As sessões plenárias 
somente realizar-se-ão com a 
presença de 1/3 (um terço) dos 
conselheiros, sendo o quorum 
apurado no início da sessão e a cada 
deliberação do colegiado. 

Art.25- As sessões serão presididas 
pelo Presidente que com o auxílio 
operacional do(a) Secretário(a) 
Executivo(a) dirigirá os trabalhos, 

concederá a palavra aos 
conselheiros, intervirá nos debates 
sempre que conveniente, velará pela 
ordem no recinto e resolverá 
soberanamente as questões de 
ordem e as reclamações, podendo 
delegar a decisão ao Plenário. 

Art.26- O Presidente será 
substituído, em suas faltas e 
impedimentos, pelo Vice- 
Presidente; e este, pelo(a) 
Secretário(a) Executivo(a). 
 
Art.27- A hora regimental, verificada 
a presença de Conselheiros em 
número mínimo exigido, o 
Presidente declarará aberta a 
sessão. 

§1º- Caso não haja número suficiente 
ao início dos trabalhos, o Presidente 
aguardará 30 (trinta) minutos, 
procederá à anotação dos nomes 
dos Conselheiros presentes e 
encerrará os trabalhos. 

§2º- Os procedimentos previstos 
para abertura da Sessão Plenária 
aplicam-se a todas as modalidades 
de sessões do CME previstas neste 
Regimento. 

Art.28- O Plenário reunir-se-á uma 
vez ao mês, em sessão ordinária, 
previamente designadas em 
calendário, para apreciação dos 
assuntos de rotina do Conselho, ou 
ainda, extraordinariamente, por 
convocação do Presidente ou de 1/3 
(um terço) dos conselheiros. 

§1º- A sessão é o tempo de trabalho 
dos conselheiros reunidos destinado 
ao desenvolvimento dos assuntos 
que compõem a ordem do dia. 
§2º- A sessão poderá ser suspensa 
por prazo certo, ou encerrada antes 
da hora regimental, no caso de 
esgotamento da pauta dos 
trabalhos, ou em decorrência de 
atos que assim o exijam, por 
iniciativa do Presidente ou da 
maioria do Plenário. 

Art.29- As sessões plenárias 
poderão ser ordinárias, 
extraordinárias, especiais ou solenes. 

Art.30- As sessões extraordinárias 
poderão ocorrer sempre que se 
verificar o caráter de urgência e 
serão convocadas com 
antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas. 

§1º- Requerida expressamente a 
sessão extraordinária, sem que o 
Presidente a convoque no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas a contar 
minuto a minuto do protocolo, 
competirá ao Vice-Presidente e, na 
falta deste, a qualquer dos 
conselheiros, promovê-la em igual 
prazo. 

§2º- Nas sessões extraordinárias 
somente poderão ser discutidos e 
votados os assuntos que 
determinaram sua convocação. 

Art.31- As sessões especiais serão 
destinadas à eleição e posse do 
novo Presidente, Vice-Presidente e 
Secretário(a). 

Art.32- As sessões solenes 
destinar-se-ão a comemorações ou 
homenagens e serão convocadas 
pela Presidência ou requeridas por 
conselheiro, neste caso com 
aprovação do Plenário. 

Art.33- As sessões plenárias serão 
públicas, podendo os presentes 
assisti-las, não sendo aceita 
manifestação verbal, exceto por 
intermédio de um Conselheiro ou 
com anuência do pleno. 

Art.34- O Conselho Pleno poderá 
realizar sessão secreta ou 
transformar a sessão pública em 
secreta, por decisão do Plenário. 

§1º- A sessão secreta será realizada a 
portas fechadas, com presença 
apenas dos conselheiros, sendo 
admitidas outras participações, 

desde que aprovadas pelo pleno.
 
§2º- A ata da sessão secreta será 
lavrada pelo(a) Secretário(a) 
Executivo(a) no livro de atas, mas 
não será publicada nos meios de 
comunicação;
 Art.35- As discussões e decisões 
das sessões abertas serão 
integralmente registradas em ata 
pelo(a) Secretário(a) Executivo(a). 

Art.36- As sessões plenárias 
constarão de expediente e ordem 
do dia. 

§1º- O expediente abrangerá: 

I. Leitura da ata da sessão anterior; 
II. Avisos, comunicações, registros 
de fatos, correspondências e 
documentos de interesse do 
Plenário e apresentação de 
proposições; 
III. Consulta ou pedido de 
esclarecimentos formulados pelos 
Conselheiros ou Presidente. 

§2º- A ordem do dia compreenderá 
discussão e votação da matéria nela 
inclusa. 

Art.37- Os conselheiros podem se 
inscrever para intervir nos debates 
para: 

I. Opinar sobre a matéria em 
discussão; 
II. Propor emendas, proposições, 
requerimentos, reclamações ou 
explicações; 
III. Formular apartes, se 
autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 
V. Encaminhar votação. 

Parágrafo único - Nenhum 
conselheiro pode usar da palavra 
sem que esta lhe tenha sido 
concedida pelo Presidente. 

Art.38- O Conselheiro deverá 
declarar-se impedido de participar 
da votação e relatoria de assuntos 

parentes consanguíneos ou afins; 

qualquer justificativa. 

Conselheiro que a solicitar, ficando 

ser prorrogada por uma vez; sendo 

presentes; sendo respeitado o 

Conselheiros favoráveis à matéria 

cartões de identificação. 

poderá ser feita verificação nominal. 

à urna, à vista do Plenário, e os votos 

presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 

posicionamento definido. 

com vista à expansão e melhoria do 

prestado à população. 

conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 

Sul; 

esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;

desde que observadas às 

reuniões com direito à voz, não 

deliberações emanadas do CME;

comparecimento às sessões 

CME; 

para a qual for designado; 

administrativo do CME;

e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 

compõe; 

Conselho; 

perante o CME; 

realizá-los; 

atividades estranhas às funções ou 

qualquer proveito; 

quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 

Presidência; 

definitiva do cargo, nos casos de: 

mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 

por mais de um ano; 

mandato e a dignidade das funções; 

poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

justificativa, a mais de quatro (04) 

será comunicada expressamente à 

ausente às reuniões terá sua 

Art.57- Verificada a vacância da 

respectivo substituto a fim de 

será submetido às penalidades 

para este fim. 

com finalidade única de aprovar a 

narrado não configurar evidente 

em que poderá, justificadamente, 

indispensáveis à identificação e 

identificação da denúncia. 

preencham a finalidade essencial. 

tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 

sendo imputada a infringência; 

tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 

o mesmo procedimento, findo o 

relação à pessoa do indiciado: 

afinidade até o terceiro grau civil; ou 

trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 

Art.67- As notificações serão feitas 

publicado no jornal oficial do 

notificação, prorrogando-se até o 

acusado, às expensas deste. 

incumbe a quem as fizer. 

comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 

justificado, não atendam à 
notificação.

em data previamente fixada, no 

processual preliminar, a notificação 

para comparecer à audiência inicial. 

presente à audiência inicial, 

injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 

confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 

ainda ser arredada a confissão ficta 

remeterá à Presidência do CME, 

arguição feita contra o conselheiro; 

I - Advertência;
II - Suspensão;

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 



Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

financeiros de que trata o artigo 1º 

fiscal; 

 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

fiscalizador, permanente, 

(CAE) fica vinculado à Secretaria 

pelo Poder Executivo;

específica para tal fim, registrada 

emancipados;

assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,

assembléia específica para tal fim, 

deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 

especificamente para esse fim e 

§ 4º Fica vedada à indicação do 

fim, com o mandato coincidente 

reeleitos uma única vez;

mandato;

nos incisos I à IV, do artigo 4º.

do conselheiro;

segmento representado;

durante o ano sem justificativa;

para discutir esta pauta específica.

artigo 6º incisos I à IV, o segmento 

modificações da Lei Municipal / 

órgão;

forma regimental;

das reuniões;

encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 

Secretário do Conselho;

informações de interesse do órgão;

demais membros do Conselho;

membros do Conselho;

discussão e votação;

votações;

tomadas nas reuniões;

mesmas se manifestarem;

dos trabalhos do Conselho;

solução de casos análogos;

do Conselho;

cidade;

federal, estadual e local;

obediência às normas regimentais; 

Conselho;

controlar a correspondência;

reuniões, junto ao Presidente;

no âmbito do Conselho;

documentação;

colocadas à margem da pauta, as 

proceder a sua leitura;

Conselho;

regimento;

apresentadas;

comunicações;

convocações;
XII – obedecer às normas 

deliberações do Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;

requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;

que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;

de competência;

todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 

Escolar;

boas práticas higiênicas e sanitárias;

execução do programa;
XIII - obedecer às normas 

Artigo 11 – Caberá às Comissões 

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;

alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 

oferecidos;

não da execução do Programa;

escolas;
V - comunicar à Entidade 

tomadas as devidas providências;

os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;

físico-financeira do Programa, 

aceitabilidade, notas fiscais de 

(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 

nutricional dos alunos;

rede pública de educação básica;

à alimentação escolar, com vistas à 

forma igualitária;

regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;

preferência alimentar local saudável;

Federal; e,

execução do Programa;

necessitam de atenção específica;

e nutricional;

governo;

diversificados, produzidos em 
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início do exercício financeiro e 

conselhos afins, e deverão observar 

assunto referente à alimentação 

Tribunais de Contas, à 

irregularidade identificada na 

de seus membros;

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 

conselheiros titulares;

local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

necessários à indicação e posse de

Artigo 17 – A justificativa de 

imediatamente subsequente à 

sua ausência à reunião a qual não 

valendo como justificativa prévia.

de justificativa.

Presidente e submetidos à 

fundado e justificado impedimento.

Suplentes às reuniões do Conselho, 

fiscalizador, permanente, 

infraestrutura necessária à plena 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

Alimentação Escolar (CAE);

humanos necessários às atividades 

efetividade;

dos canais oficiais de comunicação 

referentes à execução do PNAE em 

cardápios, notas fiscais de compras 

Financeira;

do PNAE;

corrente específica em que os 

aplicações financeiras realizadas; e,

(CAE) poderá solicitar à Entidade 

da análise em ata;

Regimento serão submetidos à 

Profissionais da Educação  do 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

Profissionais da Educação  do 

Profissionais da Educação – 

09 de agosto de 2011, vinculado à 

tem como finalidades o 

aplicação dos recursos financeiros 

Profissionais da Educação, instituído 

recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

conta do FUNDEB;

censo escolar, no que se refere às 

estabelecidos;

recursos;

verificação de demonstrativos 

recursos repassados e recebidos à 

referentes às despesas realizadas;

hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 

profissionais, cujo pagamento é 

legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 

ensino;

vice-presidência do colegiado;

à execução plena das competências 

da legislação vigente;

transferidos à conta do Programa 

Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 

conclusivo, e notificar o órgão 

utilização dos recursos;

Regimento Interno;

municipal;

Poder Executivo Municipal; e

legislação específica 

educacional equivalente;

pública;

públicas;

das escolas básicas públicas;

pública;

pública;

Conselho Municipal de Educação;

como pré- requisito à participação 

consanguíneos ou afins até terceiro 

e de Secretários Municipais;

prestem serviços relacionados à 

afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;

emancipados; e,

Executivo Municipal; ou

definitivo decorrente de:

particulares;

definitivo descrita no art. 4º, o 

afastamento definitivo descrito no 

periodicamente ao final de cada 

condições materiais adequadas à 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

sua competência;

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;

legislação vigente;

extraordinárias;

necessárias à consecução das suas 
finalidades;

membros do Conselho;

ordem;

Conselho;

colegiado;

juízo ou fora dele;

reunião;
IX. exercer o voto de desempate;

regulamento;

da Presidência;

lavrando as respectivas atas;

Conselho;

que lhe confere o cargo;

Conselho;

controlar correspondência;

plenárias;

digitação e impressão;

arquivo, estatística e documentação;

e a do expediente;

Conselho;

membros do Conselho às reuniões;

apresentadas;

convites e as comunicações;

informações, quando solicitado;

Presidência;

e documentação do mesmo;

aplicável à matéria;

demais membros do Conselho;

Titulares do Conselho;

vantagens inerentes à função.

relevante interesse social;

pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;

atuam;

injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,

injustificado da condição de 

atribuição de falta injustificada nas 

Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;

para as quais for designadas;

regimentais;

do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 

relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

reuniões do Conselho;

do Conselho;

Conselho;

estatísticos e financeiros que 

FUNDEB;

Art. 15 – Caberá às Comissões 

presentes e os que justificadamente 

ficará dispensada a verificação de 

competirá à lavratura das atas.

que justificou a convocação.

um dos membros a comparecer às 

fim de prestar esclarecimento sobre 

deverá identificar-se junto à 

obedecerão à seguinte ordem:

da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;

cada segmento;

recebidas e expedidas;

Fundo;

competente ou servidor;

esclarecimentos acerca do fluxo de 

superior a 30 (trinta) dias;

com recursos do Fundo;

profissionais da educação, as 

estejam vinculados;

filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;

suas funções;

verificar:

do Fundo;

transporte escolar;

serão objeto de solicitação junto à 

para fins de custeio.

esse fim, e por deliberação de 2/3 

necessário, definirá os relatórios e os 

financeiros que deseja receber do 

encaminhar representação à 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

mobilizadora, fiscalizadora, 

prioridade à Educação Infantil em 

Art.3º- As finalidades do Conselho 

justos; 

Educação de Jovens e Adultos; 

avaliação da Educação Municipal; 

e social da Educação Municipal; 

no âmbito da Educação; 

Municipal;

Educação de Paraíba do Sul - RJ;

medidas para aperfeiçoá-lo;

política educacional nacional; 

Janeiro;

do Sul - RJ;

públicas e privadas filantrópicas, 

como seu cancelamento; 

suas modalidades; 

legislação vigente;

Conselho Municipal de Educação; 

Municipal de Educação; 

educacionais;

assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;

Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 

Plano Municipal de Educação;

orçamentária; 

composição do primeiro; 

Direitos, visando à sintonia na 

no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

desenvolvimento do ensino; 

formação básica comum; 

Secretaria Municipal da Educação;

Educação Infantil;

Fundamental;

Anos Finais do Ensino Fundamental;

Educação de Jovens e Adultos;

e Ensino da Rede Pública Municipal; 

Supervisão;

Escolas Privadas;

Conselho Tutelar;

servidor público municipal; 

Superior;

Estadual de Educação;

ou definitiva com iguais direitos e 

definitivo quando ocorrer vacância 

antes de findar o 

consanguíneos ou afins, até terceiro 

dos secretários; 

Municipal; 

curso do mandato, fica vedada: 

atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 

do conselho; 

injustificado da condição de 

nos últimos 08 (oito) anos; só 

justificativa, a mais de quatro (04) 

Municipal;

Municipal;

condições logísticas adequadas à 

cadastrais relativos à criação e 

Interno bem como suas alterações; 

do Sul- RJ por votação direta; 

Conselho; 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 

dia de ausência; 

sessões do Conselho; 

sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;

pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 

trabalho do ano vindouro; 

Municipal;

Municipal;

plenária ordinária ou extraordinária; 

conselheiros; 

determinadas pelo Plenário; 

à Presidência no decorrer da sessão 

Regimento; 

dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 

vigência do mandato; 

Conselho;

plenária; 

esclarecimentos; 

funcionamento do Conselho; 

com as finalidades do Conselho; 

realização de suas finalidades e 
competências; 

votação; 
XI. Resolver questões de ordem;

regimento; 

defesa e direito do contraditório; 

à Vice-Presidência e Secretaria; 

regimento; 

defesa e direito do contraditório;

aplicação de recursos do Conselho; 

financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 

atribuições definidas no artigo 19; 

referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 

desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 

providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 

todos os atos inerentes ao pleno;

Paraíba do Sul - RJ; 

no Regimento; 

Poder Executivo Municipal; 

demais órgãos; 

como as decisões da Plenária; 

respectivas convocações; 

acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

atividades do Conselho; 

sessões plenárias; 

melhor desempenho do Conselho; 

Conselho; 

digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 

jurídica e educacional; 

do Conselho;

término;

pelo Presidente; 

Presidente; e este, pelo(a) 

Art.27- A hora regimental, verificada 

§1º- Caso não haja número suficiente 

procederá à anotação dos nomes 

verificar o caráter de urgência e 

destinadas à eleição e posse do 

comunicação;

I. Leitura da ata da sessão anterior; 

proposições; 

discussão; 

explicações; 

autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 

relativos a: 

I. Seu interesse particular ou de 
parentes consanguíneos ou afins; 
II. De matéria de interesse de 
pessoas ou instituições das quais é 
representante civil, procurador ou 
membro de colegiado.

§1º- O conselheiro poderá 
declarar-se impedido de participar 
da votação de assuntos por 
alegação de foro íntimo, 
dispensada nesta hipótese, 
qualquer justificativa. 

§2º- Caso o conselheiro vinculado 
ao que dispõe o caput deste artigo 
não se declarar impedido e o 
motivo de seu impedimento for de 
conhecimento do CME de Paraíba 
do Sul -RJ, o Plenário poderá 
declarar seu impedimento. 

Art.39- De qualquer processo 
poderá ser concedida vistas ao 
Conselheiro que a solicitar, ficando 
este obrigado a apresentar seu 
voto, por escrito, na sessão 
seguinte. 

§1º- Havendo solicitação de vistas 
do mesmo processo por mais de 
um conselheiro, na mesma sessão 
do Pleno, esta será concedida de 
forma compartilhada, cabendo ao 
Presidente o fracionamento de 
forma equânime aos solicitantes. 

§2º- A concessão de vistas poderá 
ser prorrogada por uma vez; sendo 
o processo, obrigatoriamente, 
devolvido imediatamente na sessão 
subsequente, acompanhado do 
voto por escrito do conselheiro.
 
Art.40- As deliberações serão 
tomadas pelo voto da maioria 
simples dos conselheiros titulares 
presentes; sendo respeitado o 
quórum de 1/3 (um terço) para que 
a sessão seja instaurada.

Parágrafo único - Cabe ao 
Presidente somente o voto de 

desempate. 

Art.41- A votação será simbólica, 
nominal ou por escrutínio secreto. 

§1º- Na votação simbólica, os 
Conselheiros favoráveis à matéria 
apresentarão de forma visível seus 
cartões de identificação. 

§2º- Havendo dúvida quanto ao 
resultado da votação simbólica, 
poderá ser feita verificação nominal. 

§3º. Far-se-á votação nominal a juízo 
da Mesa Diretora ou por solicitação 
de qualquer Conselheiro.      

§4º- A votação por escrutínio 
secreto será feita mediante cédulas 
manuscritas ou digitadas, recolhidas 
à urna, à vista do Plenário, e os votos 
serão apurados por dois 
escrutinadores designados pelo 
Presidente. 

Art.42- Qualquer Conselheiro 
presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 
computando-se a abstenção como 
voto em branco. 

Art.43- As decisões do Conselho 
Pleno tomam a forma de 
Deliberação ou Parecer. 

Art.44- As decisões do Conselho 
Pleno, sob a forma de Deliberação 
ou Parecer são assinadas pelo 
Presidente e demais Conselheiros 
presentes. 

Art.45- Deliberação é o 
pronunciamento do órgão 
colegiado por meio de ato 
normativo de caráter geral sobre 
assunto submetido a estudo, 
parecer e decisão. 

Parágrafo único - As Deliberações 
receberão numeração e data da 
respectiva aprovação em sessão e 
serão registradas pela Secretaria do 
CME.

Art.46- Parecer é o pronunciamento 
por meio de instrumento expresso 
sobre matéria submetida ao 
Conselho Pleno que contenha 
embasamento teórico e doutrinário, 
fundamentação legal e 
posicionamento definido. 

Parágrafo único - O Parecer conterá 
relatório, mérito, conclusão e voto 
dos relatores da referida Câmara. 

Art.47- Indicação é o ato pelo qual o 
Conselho Municipal de Educação de 
Paraíba do Sul - RJ propõe medidas 
com vista à expansão e melhoria do 
ensino.  

Parágrafo único: As Indicações 
receberão numeração e data da 
respectiva aprovação em sessão e 
serão registradas pela Secretaria do 
CME.

CAPÍTULO VII
DOS CONSELHEIROS, 
ATRIBUIÇÕES E DEVERES

Art.48- Os conselheiros titulares e 
suplentes serão eleitos em 
assembleias, elencados no artigo 5º, 
§5º deste Regimento. 
 
Parágrafo único - A função de 
membro do CME não será 
remunerada, sendo seu exercício 
considerado relevante serviço 
prestado à população. 

Art. 49- Os representantes 
escolhidos serão nomeados 
conselheiros por decreto e 
empossados pelo Poder Executivo, 
em até 30 (trinta) dias contados da 
data da solicitação expressa 
formulada pelo CME ao executivo, 
respeitando-se as assembleias e 
indicações realizadas. 

§1º- Não ocorrendo a nomeação e a 
posse no prazo previsto no caput, 
estas serão supridas por ato do 

Conselho Pleno do CME, em sessão 
extraordinária. 

§2º - Os conselheiros eleitos para 
compor o Conselho Municipal de 
Educação deverão residir no 
Município de Paraíba do Sul- RJ.
 
Art.50- Atribuições dos 
conselheiros: 

I. Participar das atividades do 
conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 
nas discussões e deliberações 
emitidas pelo CME de Paraíba do 
Sul; 
III. Solicitar, em reunião, 
esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;
V. Convocar reunião extraordinária, 
desde que observadas às 
disposições regimentais. 
Parágrafo único - O conselheiro 
suplente pode participar das 
reuniões com direito à voz, não 
podendo votar quando o 
conselheiro titular estiver presente.

Art.51- Constituem-se deveres dos 
conselheiros: 

I. Conhecer, respeitar e cumprir as 
normas contidas na Constituição 
Federal, na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, na Lei de 
Organização do Sistema Municipal 
de Ensino de Paraíba do Sul - RJ, 
nas demais leis que regem a 
educação nacional, no presente 
Regimento, bem como nas 
deliberações emanadas do CME;
II. Ser assíduo e pontual no 
comparecimento às sessões 
ordinárias e extraordinárias do 
CME; 
III. Participar das atividades 
desenvolvidas pelo Conselho 
Municipal de Educação e reuniões 
para a qual for designado; 
IV. Contribuir para o fortalecimento 
democrático, ético, técnico e 
administrativo do CME;
V. Desempenhar com zelo e 

e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 

compõe; 

Conselho; 

perante o CME; 

realizá-los; 

atividades estranhas às funções ou 

qualquer proveito; 

quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 

Presidência; 

definitiva do cargo, nos casos de: 

mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 

por mais de um ano; 

mandato e a dignidade das funções; 

poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

justificativa, a mais de quatro (04) 

será comunicada expressamente à 

ausente às reuniões terá sua 

Art.57- Verificada a vacância da 

respectivo substituto a fim de 

será submetido às penalidades 

para este fim. 

com finalidade única de aprovar a 

narrado não configurar evidente 

em que poderá, justificadamente, 

indispensáveis à identificação e 

identificação da denúncia. 

preencham a finalidade essencial. 

tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 

sendo imputada a infringência; 

tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 

o mesmo procedimento, findo o 

relação à pessoa do indiciado: 

afinidade até o terceiro grau civil; ou 

trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 

Art.67- As notificações serão feitas 

publicado no jornal oficial do 

notificação, prorrogando-se até o 

acusado, às expensas deste. 

incumbe a quem as fizer. 

comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 

justificado, não atendam à 
notificação.

em data previamente fixada, no 

processual preliminar, a notificação 

para comparecer à audiência inicial. 

presente à audiência inicial, 

injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 

confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 

ainda ser arredada a confissão ficta 

remeterá à Presidência do CME, 

arguição feita contra o conselheiro; 

I - Advertência;
II - Suspensão;

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 



Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

financeiros de que trata o artigo 1º 

fiscal; 

 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

fiscalizador, permanente, 

(CAE) fica vinculado à Secretaria 

pelo Poder Executivo;

específica para tal fim, registrada 

emancipados;

assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,

assembléia específica para tal fim, 

deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 

especificamente para esse fim e 

§ 4º Fica vedada à indicação do 

fim, com o mandato coincidente 

reeleitos uma única vez;

mandato;

nos incisos I à IV, do artigo 4º.

do conselheiro;

segmento representado;

durante o ano sem justificativa;

para discutir esta pauta específica.

artigo 6º incisos I à IV, o segmento 

modificações da Lei Municipal / 

órgão;

forma regimental;

das reuniões;

encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 

Secretário do Conselho;

informações de interesse do órgão;

demais membros do Conselho;

membros do Conselho;

discussão e votação;

votações;

tomadas nas reuniões;

mesmas se manifestarem;

dos trabalhos do Conselho;

solução de casos análogos;

do Conselho;

cidade;

federal, estadual e local;

obediência às normas regimentais; 

Conselho;

controlar a correspondência;

reuniões, junto ao Presidente;

no âmbito do Conselho;

documentação;

colocadas à margem da pauta, as 

proceder a sua leitura;

Conselho;

regimento;

apresentadas;

comunicações;

convocações;
XII – obedecer às normas 

deliberações do Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;

requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;

que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;

de competência;

todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 

Escolar;

boas práticas higiênicas e sanitárias;

execução do programa;
XIII - obedecer às normas 

Artigo 11 – Caberá às Comissões 

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;

alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 

oferecidos;

não da execução do Programa;

escolas;
V - comunicar à Entidade 

tomadas as devidas providências;

os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;

físico-financeira do Programa, 

aceitabilidade, notas fiscais de 

(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 

nutricional dos alunos;

rede pública de educação básica;

à alimentação escolar, com vistas à 

forma igualitária;

regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;

preferência alimentar local saudável;

Federal; e,

execução do Programa;

necessitam de atenção específica;

e nutricional;

governo;

diversificados, produzidos em 
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início do exercício financeiro e 

conselhos afins, e deverão observar 

assunto referente à alimentação 

Tribunais de Contas, à 

irregularidade identificada na 

de seus membros;

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 

conselheiros titulares;

local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

necessários à indicação e posse de

Artigo 17 – A justificativa de 

imediatamente subsequente à 

sua ausência à reunião a qual não 

valendo como justificativa prévia.

de justificativa.

Presidente e submetidos à 

fundado e justificado impedimento.

Suplentes às reuniões do Conselho, 

fiscalizador, permanente, 

infraestrutura necessária à plena 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

Alimentação Escolar (CAE);

humanos necessários às atividades 

efetividade;

dos canais oficiais de comunicação 

referentes à execução do PNAE em 

cardápios, notas fiscais de compras 

Financeira;

do PNAE;

corrente específica em que os 

aplicações financeiras realizadas; e,

(CAE) poderá solicitar à Entidade 

da análise em ata;

Regimento serão submetidos à 

Profissionais da Educação  do 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

Profissionais da Educação  do 

Profissionais da Educação – 

09 de agosto de 2011, vinculado à 

tem como finalidades o 

aplicação dos recursos financeiros 

Profissionais da Educação, instituído 

recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

conta do FUNDEB;

censo escolar, no que se refere às 

estabelecidos;

recursos;

verificação de demonstrativos 

recursos repassados e recebidos à 

referentes às despesas realizadas;

hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 

profissionais, cujo pagamento é 

legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 

ensino;

vice-presidência do colegiado;

à execução plena das competências 

da legislação vigente;

transferidos à conta do Programa 

Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 

conclusivo, e notificar o órgão 

utilização dos recursos;

Regimento Interno;

municipal;

Poder Executivo Municipal; e

legislação específica 

educacional equivalente;

pública;

públicas;

das escolas básicas públicas;

pública;

pública;

Conselho Municipal de Educação;

como pré- requisito à participação 

consanguíneos ou afins até terceiro 

e de Secretários Municipais;

prestem serviços relacionados à 

afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;

emancipados; e,

Executivo Municipal; ou

definitivo decorrente de:

particulares;

definitivo descrita no art. 4º, o 

afastamento definitivo descrito no 

periodicamente ao final de cada 

condições materiais adequadas à 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

sua competência;

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;

legislação vigente;

extraordinárias;

necessárias à consecução das suas 
finalidades;

membros do Conselho;

ordem;

Conselho;

colegiado;

juízo ou fora dele;

reunião;
IX. exercer o voto de desempate;

regulamento;

da Presidência;

lavrando as respectivas atas;

Conselho;

que lhe confere o cargo;

Conselho;

controlar correspondência;

plenárias;

digitação e impressão;

arquivo, estatística e documentação;

e a do expediente;

Conselho;

membros do Conselho às reuniões;

apresentadas;

convites e as comunicações;

informações, quando solicitado;

Presidência;

e documentação do mesmo;

aplicável à matéria;

demais membros do Conselho;

Titulares do Conselho;

vantagens inerentes à função.

relevante interesse social;

pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;

atuam;

injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,

injustificado da condição de 

atribuição de falta injustificada nas 

Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;

para as quais for designadas;

regimentais;

do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 

relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

reuniões do Conselho;

do Conselho;

Conselho;

estatísticos e financeiros que 

FUNDEB;

Art. 15 – Caberá às Comissões 

presentes e os que justificadamente 

ficará dispensada a verificação de 

competirá à lavratura das atas.

que justificou a convocação.

um dos membros a comparecer às 

fim de prestar esclarecimento sobre 

deverá identificar-se junto à 

obedecerão à seguinte ordem:

da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;

cada segmento;

recebidas e expedidas;

Fundo;

competente ou servidor;

esclarecimentos acerca do fluxo de 

superior a 30 (trinta) dias;

com recursos do Fundo;

profissionais da educação, as 

estejam vinculados;

filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;

suas funções;

verificar:

do Fundo;

transporte escolar;

serão objeto de solicitação junto à 

para fins de custeio.

esse fim, e por deliberação de 2/3 

necessário, definirá os relatórios e os 

financeiros que deseja receber do 

encaminhar representação à 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

mobilizadora, fiscalizadora, 

prioridade à Educação Infantil em 

Art.3º- As finalidades do Conselho 

justos; 

Educação de Jovens e Adultos; 

avaliação da Educação Municipal; 

e social da Educação Municipal; 

no âmbito da Educação; 

Municipal;

Educação de Paraíba do Sul - RJ;

medidas para aperfeiçoá-lo;

política educacional nacional; 

Janeiro;

do Sul - RJ;

públicas e privadas filantrópicas, 

como seu cancelamento; 

suas modalidades; 

legislação vigente;

Conselho Municipal de Educação; 

Municipal de Educação; 

educacionais;

assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;

Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 

Plano Municipal de Educação;

orçamentária; 

composição do primeiro; 

Direitos, visando à sintonia na 

no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

desenvolvimento do ensino; 

formação básica comum; 

Secretaria Municipal da Educação;

Educação Infantil;

Fundamental;

Anos Finais do Ensino Fundamental;

Educação de Jovens e Adultos;

e Ensino da Rede Pública Municipal; 

Supervisão;

Escolas Privadas;

Conselho Tutelar;

servidor público municipal; 

Superior;

Estadual de Educação;

ou definitiva com iguais direitos e 

definitivo quando ocorrer vacância 

antes de findar o 

consanguíneos ou afins, até terceiro 

dos secretários; 

Municipal; 

curso do mandato, fica vedada: 

atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 

do conselho; 

injustificado da condição de 

nos últimos 08 (oito) anos; só 

justificativa, a mais de quatro (04) 

Municipal;

Municipal;

condições logísticas adequadas à 

cadastrais relativos à criação e 

Interno bem como suas alterações; 

do Sul- RJ por votação direta; 

Conselho; 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 

dia de ausência; 

sessões do Conselho; 

sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;

pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 

trabalho do ano vindouro; 

Municipal;

Municipal;

plenária ordinária ou extraordinária; 

conselheiros; 

determinadas pelo Plenário; 

à Presidência no decorrer da sessão 

Regimento; 

dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 

vigência do mandato; 

Conselho;

plenária; 

esclarecimentos; 

funcionamento do Conselho; 

com as finalidades do Conselho; 

realização de suas finalidades e 
competências; 

votação; 
XI. Resolver questões de ordem;

regimento; 

defesa e direito do contraditório; 

à Vice-Presidência e Secretaria; 

regimento; 

defesa e direito do contraditório;

aplicação de recursos do Conselho; 

financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 

atribuições definidas no artigo 19; 

referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 

desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 

providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 

todos os atos inerentes ao pleno;

Paraíba do Sul - RJ; 

no Regimento; 

Poder Executivo Municipal; 

demais órgãos; 

como as decisões da Plenária; 

respectivas convocações; 

acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

atividades do Conselho; 

sessões plenárias; 

melhor desempenho do Conselho; 

Conselho; 

digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 

jurídica e educacional; 

do Conselho;

término;

pelo Presidente; 

Presidente; e este, pelo(a) 

Art.27- A hora regimental, verificada 

§1º- Caso não haja número suficiente 

procederá à anotação dos nomes 

verificar o caráter de urgência e 

destinadas à eleição e posse do 

comunicação;

I. Leitura da ata da sessão anterior; 

proposições; 

discussão; 

explicações; 

autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 

parentes consanguíneos ou afins; 

qualquer justificativa. 

Conselheiro que a solicitar, ficando 

ser prorrogada por uma vez; sendo 

presentes; sendo respeitado o 

Conselheiros favoráveis à matéria 

cartões de identificação. 

poderá ser feita verificação nominal. 

à urna, à vista do Plenário, e os votos 

presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 

posicionamento definido. 

com vista à expansão e melhoria do 

prestado à população. 

conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 

Sul; 

esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;

desde que observadas às 

reuniões com direito à voz, não 

deliberações emanadas do CME;

comparecimento às sessões 

CME; 

para a qual for designado; 

administrativo do CME;

presteza os 
trabalhos de que for incumbido 
guardando sigilo sobre os assuntos 
e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 
VI. Zelar pela manutenção da 
idoneidade ética e moral do 
segmento o qual representa, bem 
como do órgão colegiado que 
compõe; 

Parágrafo único - Os conselheiros 
não respondem subsidiariamente 
pelas obrigações do CME de 
Paraíba do Sul-RJ, exceto quando 
restar provada a prática culposa ou 
dolosa de atos danosos ao referido 
Órgão. 

Art. 52 - É proibido aos conselheiros 
titulares ou suplentes: 

I. Contrariar os objetivos do referido 
Conselho; 
II. Constituir-se procurador de 
partes ou servir de intermediário 
perante o CME; 
III. Receber de terceiros qualquer 
vantagem por trabalhos realizados 
no CME ou pela promessa de 
realizá-los; 
IV. Valer-se de sua qualidade de 
conselheiro para desempenhar 
atividades estranhas às funções ou 
para lograr, direta ou indiretamente, 
qualquer proveito; 
V. Dar entrevistas emitindo opiniões 
sobre assuntos ainda não 
apreciados pelo Conselho Pleno, ou 
ainda fazer referências duvidosas 
quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 
como representante do CME sem 
expressa designação da 
Presidência; 
VII. Permanecer no cargo de 
conselheiro tendo sido condenado 
em processo judicial criminal, em 
sentença transitada em julgado, por 
prática de crime doloso. 
VIII. Posicionar-se em público, na 
qualidade de conselheiro, facilitando 
ou sustentando ações que 
contrariem expressamente 
disposições legais vigentes. 

CAPÍTULO VIII
DA VACÂNCIA

Art.53- O mandato de qualquer 
conselheiro será considerado 
extinto, apontando-se pela vacância 
definitiva do cargo, nos casos de: 
procedimento ou ato civil 
incompatível com o cargo e que 
comprometa a honorabilidade do 
mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 
III. Licença médica que tenha 
acarretado afastamento contínuo 
por mais de um ano; 
IV. Procedimento ou ato civil 
incompatível com o cargo e que 
comprometa a honorabilidade do 
mandato e a dignidade das funções; 
V. Condenação judicial, por 
sentença transitada em julgado, que 
comprometa a honorabilidade do 
mandato. 

Art.54- A vacância por morte do 
conselheiro será deliberada a pedido 
do segmento representado, ou “ex 
ofício” pela Presidência do 
Conselho, quando de conhecimento 
público, ambas mediante 
comprovação do fato por atestado 
de óbito. 

Art.55- A renúncia ao cargo de 
conselheiro municipal de educação 
será expressa quando dirigida ao 
Presidente do Conselho, contendo o 
nome do conselheiro, o segmento o 
qual representa, o motivo 
fundamentado do pleito, a data e a 
assinatura do requerente. 

Parágrafo único - A ausência de 
assinatura do requerente poderá ser 
suprida por instrumento 
procuratório particular contendo 
poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

Art.56- Considerar-se-á extinto, por 
renúncia tácita, o mandato do 
Conselheiro que faltar, sem que haja 

solicitado licença ou apresentado 
justificativa, a mais de quatro (04) 
sessões plenárias e/ou reuniões de 
câmaras e comissões consecutivas 
ou a mais de oito (08) alternadas.

§1º - A Vacância constante do caput 
será comunicada expressamente à 
entidade que o elegeu, com a 
indicação do nome do suplente que 
o substituirá. 
§2º - Persistindo a vacância o CME 
promoverá assembleia para escolha 
de novos conselheiros, não sendo 
aceita a vacância. 

§3º - O conselheiro escolhido e ou 
indicado será nomeado por ato do 
Executivo, empossado pelo 
Conselho Pleno e investido das 
atribuições que lhe são conferidas, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
contados do recebimento do ofício 
com a referida indicação. 

§4º - A entidade representada que 
não indicar novo representante ou 
após nova indicação permanecer 
ausente às reuniões terá sua 
representatividade suspensa por 
decisão do Pleno, até realização da 
próxima Conferência Municipal de 
Educação. 

Art.57- Verificada a vacância da 
Presidência ou da Vice-Presidência, 
proceder-se-á a eleição do 
respectivo substituto a fim de 
completar o mandato. 

CAPÍTULO IX
DAS IRREGULARIDADES

Art. 58- O conselheiro que 
descumprir os deveres e proibições 
capitulados nos artigos 50, 51 e 52 
será submetido às penalidades 
capituladas no artigo 79, 
obrigando-se a explicar os fatos em 
sessão extraordinária, convocada 
para este fim. 

Art.59- A Presidência ou o Conselho 

Pleno, ciente da irregularidade por 
meio de denúncia, falta confessada, 
documentalmente provada ou 
manifestamente evidente, 
convocará sessão extraordinária 
com finalidade única de aprovar a 
criação, composição da Câmara 
Temporária de Ética Disciplinar e 
apuração imediata, por maioria 
absoluta de votos, salvo se o fato 
narrado não configurar evidente 
infração disciplinar, hipótese esta 
em que poderá, justificadamente, 
decidir pelo arquivamento do feito 
por falta de objeto. 

Art.60- Ao tomar ciência da 
irregularidade denunciada, 
confessada, documentalmente 
provada ou manifestamente 
evidente, o Presidente do CME 
providenciará sua autuação, a qual 
conterá capa, com as informações 
indispensáveis à identificação e 
natureza do feito, o número de seu 
registro processual, o nome do 
denunciado, se houver, nome do 
denunciante, a data do protocolo 
da petição e a súmula de 
identificação da denúncia. 

§1º - A Câmara Temporária de Ética 
Disciplinar será formada por três 
conselheiros indicados pelo 
Presidente, com a anuência dos 
indicados e referendada pelo Pleno. 

§2º - Ainda em sessão 
extraordinária, composta a Câmara, 
os membros deverão escolher o 
Presidente e o secretário. 

§3º - Ao término da sessão 
extraordinária, será lavrada ata 
contendo a determinação de 
emissão e publicação de 
Deliberação, no prazo de dois dias 
úteis. 

Art.61- A Câmara Temporária de 
Ética Disciplinar terá ampla 
liberdade na condução do 
processo e não dependerão os 
atos e termos processuais de 

preencham a finalidade essencial. 

tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 

sendo imputada a infringência; 

tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 

o mesmo procedimento, findo o 

relação à pessoa do indiciado: 

afinidade até o terceiro grau civil; ou 

trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 

Art.67- As notificações serão feitas 

publicado no jornal oficial do 

notificação, prorrogando-se até o 

acusado, às expensas deste. 

incumbe a quem as fizer. 

comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 

justificado, não atendam à 
notificação.

em data previamente fixada, no 

processual preliminar, a notificação 

para comparecer à audiência inicial. 

presente à audiência inicial, 

injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 

confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 

ainda ser arredada a confissão ficta 

remeterá à Presidência do CME, 

arguição feita contra o conselheiro; 

I - Advertência;
II - Suspensão;

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 



Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

financeiros de que trata o artigo 1º 

fiscal; 

 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

fiscalizador, permanente, 

(CAE) fica vinculado à Secretaria 

pelo Poder Executivo;

específica para tal fim, registrada 

emancipados;

assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,

assembléia específica para tal fim, 

deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 

especificamente para esse fim e 

§ 4º Fica vedada à indicação do 

fim, com o mandato coincidente 

reeleitos uma única vez;

mandato;

nos incisos I à IV, do artigo 4º.

do conselheiro;

segmento representado;

durante o ano sem justificativa;

para discutir esta pauta específica.

artigo 6º incisos I à IV, o segmento 

modificações da Lei Municipal / 

órgão;

forma regimental;

das reuniões;

encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 

Secretário do Conselho;

informações de interesse do órgão;

demais membros do Conselho;

membros do Conselho;

discussão e votação;

votações;

tomadas nas reuniões;

mesmas se manifestarem;

dos trabalhos do Conselho;

solução de casos análogos;

do Conselho;

cidade;

federal, estadual e local;

obediência às normas regimentais; 

Conselho;

controlar a correspondência;

reuniões, junto ao Presidente;

no âmbito do Conselho;

documentação;

colocadas à margem da pauta, as 

proceder a sua leitura;

Conselho;

regimento;

apresentadas;

comunicações;

convocações;
XII – obedecer às normas 

deliberações do Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;

requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;

que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;

de competência;

todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 

Escolar;

boas práticas higiênicas e sanitárias;

execução do programa;
XIII - obedecer às normas 

Artigo 11 – Caberá às Comissões 

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;

alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 

oferecidos;

não da execução do Programa;

escolas;
V - comunicar à Entidade 

tomadas as devidas providências;

os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;

físico-financeira do Programa, 

aceitabilidade, notas fiscais de 

(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 

nutricional dos alunos;

rede pública de educação básica;

à alimentação escolar, com vistas à 

forma igualitária;

regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;

preferência alimentar local saudável;

Federal; e,

execução do Programa;

necessitam de atenção específica;

e nutricional;

governo;

diversificados, produzidos em 

início do exercício financeiro e 

conselhos afins, e deverão observar 

assunto referente à alimentação 

Tribunais de Contas, à 

irregularidade identificada na 

de seus membros;

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 

conselheiros titulares;

local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

necessários à indicação e posse de

Artigo 17 – A justificativa de 

imediatamente subsequente à 

sua ausência à reunião a qual não 

valendo como justificativa prévia.

de justificativa.

Presidente e submetidos à 

fundado e justificado impedimento.

Suplentes às reuniões do Conselho, 

fiscalizador, permanente, 

infraestrutura necessária à plena 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

Alimentação Escolar (CAE);

humanos necessários às atividades 

efetividade;

dos canais oficiais de comunicação 

referentes à execução do PNAE em 

cardápios, notas fiscais de compras 

Financeira;

do PNAE;

corrente específica em que os 

aplicações financeiras realizadas; e,

(CAE) poderá solicitar à Entidade 

da análise em ata;

Regimento serão submetidos à 

Profissionais da Educação  do 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

Profissionais da Educação  do 

Profissionais da Educação – 

09 de agosto de 2011, vinculado à 

tem como finalidades o 

aplicação dos recursos financeiros 

Profissionais da Educação, instituído 

recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

conta do FUNDEB;

censo escolar, no que se refere às 

estabelecidos;

recursos;

verificação de demonstrativos 

recursos repassados e recebidos à 

referentes às despesas realizadas;

hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 

profissionais, cujo pagamento é 

legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 

ensino;

vice-presidência do colegiado;

à execução plena das competências 

da legislação vigente;

transferidos à conta do Programa 

Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 

conclusivo, e notificar o órgão 

utilização dos recursos;

Regimento Interno;

municipal;

Poder Executivo Municipal; e

legislação específica 

educacional equivalente;

pública;

públicas;

das escolas básicas públicas;

pública;

pública;

Conselho Municipal de Educação;

como pré- requisito à participação 

consanguíneos ou afins até terceiro 

e de Secretários Municipais;

prestem serviços relacionados à 

afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;

emancipados; e,

Executivo Municipal; ou

definitivo decorrente de:

particulares;

definitivo descrita no art. 4º, o 

afastamento definitivo descrito no 

periodicamente ao final de cada 

condições materiais adequadas à 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

sua competência;

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;

legislação vigente;

extraordinárias;

necessárias à consecução das suas 
finalidades;

membros do Conselho;

ordem;

Conselho;

colegiado;

juízo ou fora dele;

reunião;
IX. exercer o voto de desempate;

regulamento;

da Presidência;

lavrando as respectivas atas;

Conselho;

que lhe confere o cargo;

Conselho;

controlar correspondência;

plenárias;

digitação e impressão;

arquivo, estatística e documentação;

e a do expediente;

Conselho;

membros do Conselho às reuniões;

apresentadas;

convites e as comunicações;

informações, quando solicitado;

Presidência;

e documentação do mesmo;

aplicável à matéria;

demais membros do Conselho;

Titulares do Conselho;

vantagens inerentes à função.

relevante interesse social;

pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;

atuam;

injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,

injustificado da condição de 

atribuição de falta injustificada nas 

Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;

para as quais for designadas;

regimentais;

do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 

relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

reuniões do Conselho;

do Conselho;

Conselho;

estatísticos e financeiros que 

FUNDEB;

Art. 15 – Caberá às Comissões 

presentes e os que justificadamente 

ficará dispensada a verificação de 

competirá à lavratura das atas.

que justificou a convocação.

um dos membros a comparecer às 

fim de prestar esclarecimento sobre 

deverá identificar-se junto à 

obedecerão à seguinte ordem:

da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;

cada segmento;

recebidas e expedidas;

Fundo;

competente ou servidor;

esclarecimentos acerca do fluxo de 

superior a 30 (trinta) dias;

com recursos do Fundo;

profissionais da educação, as 

estejam vinculados;

filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;

suas funções;

verificar:

do Fundo;

transporte escolar;

serão objeto de solicitação junto à 

para fins de custeio.

esse fim, e por deliberação de 2/3 

necessário, definirá os relatórios e os 

financeiros que deseja receber do 

encaminhar representação à 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

mobilizadora, fiscalizadora, 

prioridade à Educação Infantil em 

Art.3º- As finalidades do Conselho 

justos; 

Educação de Jovens e Adultos; 

avaliação da Educação Municipal; 

e social da Educação Municipal; 

no âmbito da Educação; 

Municipal;

Educação de Paraíba do Sul - RJ;

medidas para aperfeiçoá-lo;

política educacional nacional; 

Janeiro;

do Sul - RJ;

públicas e privadas filantrópicas, 

como seu cancelamento; 

suas modalidades; 

legislação vigente;

Conselho Municipal de Educação; 

Municipal de Educação; 

educacionais;

assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;

Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 

Plano Municipal de Educação;

orçamentária; 

composição do primeiro; 

Direitos, visando à sintonia na 

no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

desenvolvimento do ensino; 

formação básica comum; 

Secretaria Municipal da Educação;

Educação Infantil;

Fundamental;

Anos Finais do Ensino Fundamental;

Educação de Jovens e Adultos;

e Ensino da Rede Pública Municipal; 

Supervisão;

Escolas Privadas;

Conselho Tutelar;

servidor público municipal; 

Superior;

Estadual de Educação;

ou definitiva com iguais direitos e 

definitivo quando ocorrer vacância 
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antes de findar o 

consanguíneos ou afins, até terceiro 

dos secretários; 

Municipal; 

curso do mandato, fica vedada: 

atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 

do conselho; 

injustificado da condição de 

nos últimos 08 (oito) anos; só 

justificativa, a mais de quatro (04) 

Municipal;

Municipal;

condições logísticas adequadas à 

cadastrais relativos à criação e 

Interno bem como suas alterações; 

do Sul- RJ por votação direta; 

Conselho; 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 

dia de ausência; 

sessões do Conselho; 

sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;

pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 

trabalho do ano vindouro; 

Municipal;

Municipal;

plenária ordinária ou extraordinária; 

conselheiros; 

determinadas pelo Plenário; 

à Presidência no decorrer da sessão 

Regimento; 

dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 

vigência do mandato; 

Conselho;

plenária; 

esclarecimentos; 

funcionamento do Conselho; 

com as finalidades do Conselho; 

realização de suas finalidades e 
competências; 

votação; 
XI. Resolver questões de ordem;

regimento; 

defesa e direito do contraditório; 

à Vice-Presidência e Secretaria; 

regimento; 

defesa e direito do contraditório;

aplicação de recursos do Conselho; 

financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 

atribuições definidas no artigo 19; 

referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 

desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 

providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 

todos os atos inerentes ao pleno;

Paraíba do Sul - RJ; 

no Regimento; 

Poder Executivo Municipal; 

demais órgãos; 

como as decisões da Plenária; 

respectivas convocações; 

acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

atividades do Conselho; 

sessões plenárias; 

melhor desempenho do Conselho; 

Conselho; 

digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 

jurídica e educacional; 

do Conselho;

término;

pelo Presidente; 

Presidente; e este, pelo(a) 

Art.27- A hora regimental, verificada 

§1º- Caso não haja número suficiente 

procederá à anotação dos nomes 

verificar o caráter de urgência e 

destinadas à eleição e posse do 

comunicação;

I. Leitura da ata da sessão anterior; 

proposições; 

discussão; 

explicações; 

autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 

parentes consanguíneos ou afins; 

qualquer justificativa. 

Conselheiro que a solicitar, ficando 

ser prorrogada por uma vez; sendo 

presentes; sendo respeitado o 

Conselheiros favoráveis à matéria 

cartões de identificação. 

poderá ser feita verificação nominal. 

à urna, à vista do Plenário, e os votos 

presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 

posicionamento definido. 

com vista à expansão e melhoria do 

prestado à população. 

conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 

Sul; 

esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;

desde que observadas às 

reuniões com direito à voz, não 

deliberações emanadas do CME;

comparecimento às sessões 

CME; 

para a qual for designado; 

administrativo do CME;

e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 

compõe; 

Conselho; 

perante o CME; 

realizá-los; 

atividades estranhas às funções ou 

qualquer proveito; 

quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 

Presidência; 

definitiva do cargo, nos casos de: 

mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 

por mais de um ano; 

mandato e a dignidade das funções; 

poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

justificativa, a mais de quatro (04) 

será comunicada expressamente à 

ausente às reuniões terá sua 

Art.57- Verificada a vacância da 

respectivo substituto a fim de 

será submetido às penalidades 

para este fim. 

com finalidade única de aprovar a 

narrado não configurar evidente 

em que poderá, justificadamente, 

indispensáveis à identificação e 

identificação da denúncia. 

f o r m a 
determinada senão quando a lei 
expressamente a exigir, 
reputando-se válidos os que, 
realizados de outro modo, lhe 
preencham a finalidade essencial. 

Parágrafo único - Nos casos 
omissos, o direito processual 
comum será fonte subsidiária das 
normas constantes deste Capítulo, 
exceto naquilo em que for 
incompatível.

Art.62- A instauração do processo 
disciplinar se dará mediante ato 
formal denominado Deliberação a 
ser publicada na sede 
administrativa do CME de Paraíba 
do Sul, que contenha a: 

I. Menção dos atos infringentes que 
estariam sendo imputados a 
conselheiro, com a respectiva 
tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 
Conselheiro, contra quem está 
sendo imputada a infringência; 
III. Ata da sessão extraordinária de 
designação da Câmara Temporária 
de Ética Disciplinar que procederá a 
apuração e julgamento dos fatos 
tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 
funções da Câmara Temporária que 
conduzirá os trabalhos. 

Art.63 - Como medida 
acautelatória, a Câmara poderá 
solicitar ao Presidente do CME o 
afastamento provisório do 
conselheiro indiciado, do exercício 
da função de conselheiro, por 
sessenta (60) dias. 
Parágrafo único - O afastamento 
poderá ser prorrogado por até 
sessenta dias, observado para tanto 
o mesmo procedimento, findo o 
qual cessarão os seus efeitos ainda 
que não concluída a instrução 
processual.

Art.64- Na apuração da 
irregularidade será assegurado ao 
indiciado os princípios 

constitucionais do contraditório e 
ampla defesa com os meios de 
defesas, produções de provas e 
recursos a ela inerentes. 

Art.65- Os conselheiros que 
compõem a Câmara estarão 
impedidos ou serão declarados 
suspeitos, sob pena de nulidade, por 
algum dos seguintes motivos, em 
relação à pessoa do indiciado: 

I. Parentesco consanguínio ou 
afinidade até o terceiro grau civil; ou 
II. Interesse particular no feito. 

Art.66- A conclusão dos trabalhos 
da Câmara Temporária de Ética 
Disciplinar ocorrerá no prazo de 
sessenta (60) dias ininterruptos do 
seu início, prorrogável por mais 
trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 
Presidência do CME.

CAPÍTULO X
DOS ATOS, TERMOS, PRAZOS 
PROCESSUAIS E PROVAS

Art.67- As notificações serão feitas 
pessoalmente ou pelo correio, com 
aviso de recepção de mãos próprias, 
ou, em último caso, por edital a ser 
publicado no jornal oficial do 
Município. 

Art.68- Os prazos previstos nesta lei 
são contínuos e começam a correr a 
partir do primeiro dia útil após a 
notificação, prorrogando-se até o 
primeiro dia útil subsequente, se o 
vencimento cair em sábado, 
domingo ou feriado. 

Art.69- Os autos dos processos não 
poderão sair da Sede Administrativa 
do Conselho Municipal de Educação, 
salvo com autorização do 
Presidente da Câmara, para a 
respectiva cópia, quando solicitada 
expressamente no interesse do 
acusado, às expensas deste. 

Art.70- Os acusados ou seus 

procuradores poderão consultar os 
processos na Sede Administrativa 
do CME, ou fotocopiá-los. 
Art. 71- A prova das alegações 
incumbe a quem as fizer. 

Art. 72- As testemunhas 
comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 
de não comparecimento, se 
servidores públicos municipais, 
sujeitas a processo por 
desobediência, caso, sem motivo 
justificado, não atendam à 
notificação.

Parágrafo único. A testemunha que 
for parente até o terceiro grau civil, 
amigo íntimo ou inimigo do acusado 
não prestará compromisso, e seu 
depoimento valerá como simples 
informação. 

Art.73- O documento oferecido para 
prova só será aceito se estiver no 
original ou em certidão autêntica, ou 
quando conferida a cópia ao original 
perante o Presidente da Câmara. 

CAPÍTULO XI
DAS AUDIÊNCIAS E RELATÓRIO 
CONCLUSIVO

Art.74- As audiências processuais 
realizar-se-ão preferencialmente na 
sala de reuniões da sede do CME, 
em data previamente fixada, no 
horário normal de expediente. 

Parágrafo único - Sempre que for 
necessário, poderão ser convocadas 
audiências extraordinárias. 

Art. 75- Os acontecimentos das 
audiências, incluídos os 
depoimentos e protestos, deverão 
ser registrados em ata, devendo o 
mencionado documento ser 
assinado pelo Presidente e pelos 
depoentes. 

Parágrafo único - Da ata de 
audiência poderão ser fornecidas 

cópias aos interessados.

Art. 76- Instaurado o Processo 
Disciplinar e iniciados os trabalhos 
da Câmara quanto ao 
conhecimento dos fatos 
ensejadores do Processo Disciplinar, 
a Câmara adotará como ato 
processual preliminar, a notificação 
pessoal do indiciado convocando-o 
e comunicando-o da instauração da 
Câmara Temporária de Ética 
Disciplinar anexando cópia da 
Deliberação publicada com 
antecedência mínima de três dias, 
para comparecer à audiência inicial. 

Art. 77- O indiciado deverá estar 
presente à audiência inicial, 
excetuado o caso de doença ou de 
motivo relevante, devidamente 
comprovado, que o impossibilite de 
comparecer pessoalmente, 
circunstância na qual o Presidente 
deverá adiar a audiência e designar 
nova data para sua realização. 

Parágrafo único - A ausência 
injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 
inicial, importa revelia além de 
confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 
procurador, caso presente, 
realizarem sua defesa, podendo 
ainda ser arredada a confissão ficta 
pela produção de contraprova real, 
na audiência de instrução. 

Art.78- A Câmara Temporária 
remeterá à Presidência do CME, 
autoridade que a instaurou, 
relatório no qual indicará o 
seguinte: 

I - Se houve procedência ou não da 
arguição feita contra o conselheiro; 
II - Em caso de procedência, quais 
os dispositivos violados.

Art. 79- As penas administrativas 
disciplinares são:
I - Advertência;
II - Suspensão;

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 



Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

financeiros de que trata o artigo 1º 

fiscal; 

 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

fiscalizador, permanente, 

(CAE) fica vinculado à Secretaria 

pelo Poder Executivo;

específica para tal fim, registrada 

emancipados;

assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,

assembléia específica para tal fim, 

deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 

especificamente para esse fim e 

§ 4º Fica vedada à indicação do 

fim, com o mandato coincidente 

reeleitos uma única vez;

mandato;

nos incisos I à IV, do artigo 4º.

do conselheiro;

segmento representado;

durante o ano sem justificativa;

para discutir esta pauta específica.

artigo 6º incisos I à IV, o segmento 

modificações da Lei Municipal / 

órgão;

forma regimental;

das reuniões;

encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 

Secretário do Conselho;

informações de interesse do órgão;

demais membros do Conselho;

membros do Conselho;

discussão e votação;

votações;

tomadas nas reuniões;

mesmas se manifestarem;

dos trabalhos do Conselho;

solução de casos análogos;

do Conselho;

cidade;

federal, estadual e local;

obediência às normas regimentais; 

Conselho;

controlar a correspondência;

reuniões, junto ao Presidente;

no âmbito do Conselho;

documentação;

colocadas à margem da pauta, as 

proceder a sua leitura;

Conselho;

regimento;

apresentadas;

comunicações;

convocações;
XII – obedecer às normas 

deliberações do Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;

requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;

que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;

de competência;

todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 

Escolar;

boas práticas higiênicas e sanitárias;

execução do programa;
XIII - obedecer às normas 

Artigo 11 – Caberá às Comissões 

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;

alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 

oferecidos;

não da execução do Programa;

escolas;
V - comunicar à Entidade 

tomadas as devidas providências;

os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;

físico-financeira do Programa, 

aceitabilidade, notas fiscais de 

(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 

nutricional dos alunos;

rede pública de educação básica;

à alimentação escolar, com vistas à 

forma igualitária;

regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;

preferência alimentar local saudável;

Federal; e,

execução do Programa;

necessitam de atenção específica;

e nutricional;

governo;

diversificados, produzidos em 

início do exercício financeiro e 

conselhos afins, e deverão observar 

assunto referente à alimentação 

Tribunais de Contas, à 

irregularidade identificada na 

de seus membros;

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 

conselheiros titulares;

local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

necessários à indicação e posse de

Artigo 17 – A justificativa de 

imediatamente subsequente à 

sua ausência à reunião a qual não 

valendo como justificativa prévia.

de justificativa.

Presidente e submetidos à 

fundado e justificado impedimento.

Suplentes às reuniões do Conselho, 

fiscalizador, permanente, 

infraestrutura necessária à plena 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

Alimentação Escolar (CAE);

humanos necessários às atividades 

efetividade;

dos canais oficiais de comunicação 

referentes à execução do PNAE em 

cardápios, notas fiscais de compras 

Financeira;

do PNAE;

corrente específica em que os 

aplicações financeiras realizadas; e,

(CAE) poderá solicitar à Entidade 

da análise em ata;

Regimento serão submetidos à 

Profissionais da Educação  do 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

Profissionais da Educação  do 

Profissionais da Educação – 

09 de agosto de 2011, vinculado à 

tem como finalidades o 

aplicação dos recursos financeiros 

Profissionais da Educação, instituído 

recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

conta do FUNDEB;

censo escolar, no que se refere às 

estabelecidos;

recursos;

verificação de demonstrativos 

recursos repassados e recebidos à 

referentes às despesas realizadas;

hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 

profissionais, cujo pagamento é 

legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 

ensino;

vice-presidência do colegiado;

à execução plena das competências 

da legislação vigente;

transferidos à conta do Programa 

Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 

conclusivo, e notificar o órgão 

utilização dos recursos;

Regimento Interno;

municipal;

Poder Executivo Municipal; e

legislação específica 

educacional equivalente;

pública;

públicas;

das escolas básicas públicas;

pública;

pública;

Conselho Municipal de Educação;

como pré- requisito à participação 

consanguíneos ou afins até terceiro 

e de Secretários Municipais;

prestem serviços relacionados à 

afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;

emancipados; e,

Executivo Municipal; ou

definitivo decorrente de:

particulares;

definitivo descrita no art. 4º, o 

afastamento definitivo descrito no 

periodicamente ao final de cada 

condições materiais adequadas à 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

sua competência;

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;

legislação vigente;

extraordinárias;

necessárias à consecução das suas 
finalidades;

membros do Conselho;

ordem;

Conselho;

colegiado;

juízo ou fora dele;

reunião;
IX. exercer o voto de desempate;

regulamento;

da Presidência;

lavrando as respectivas atas;

Conselho;

que lhe confere o cargo;

Conselho;

controlar correspondência;

plenárias;

digitação e impressão;

arquivo, estatística e documentação;

e a do expediente;

Conselho;

membros do Conselho às reuniões;

apresentadas;

convites e as comunicações;

informações, quando solicitado;

Presidência;

e documentação do mesmo;

aplicável à matéria;

demais membros do Conselho;

Titulares do Conselho;

vantagens inerentes à função.

relevante interesse social;

pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;

atuam;

injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,

injustificado da condição de 

atribuição de falta injustificada nas 

Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;

para as quais for designadas;

regimentais;

do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 

relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

reuniões do Conselho;

do Conselho;

Conselho;

estatísticos e financeiros que 

FUNDEB;

Art. 15 – Caberá às Comissões 

presentes e os que justificadamente 

ficará dispensada a verificação de 

competirá à lavratura das atas.

que justificou a convocação.

um dos membros a comparecer às 

fim de prestar esclarecimento sobre 

deverá identificar-se junto à 

obedecerão à seguinte ordem:

da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;

cada segmento;

recebidas e expedidas;

Fundo;

competente ou servidor;

esclarecimentos acerca do fluxo de 

superior a 30 (trinta) dias;

com recursos do Fundo;

profissionais da educação, as 

estejam vinculados;

filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;

suas funções;

verificar:

do Fundo;

transporte escolar;

serão objeto de solicitação junto à 

para fins de custeio.

esse fim, e por deliberação de 2/3 

necessário, definirá os relatórios e os 

financeiros que deseja receber do 

encaminhar representação à 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

mobilizadora, fiscalizadora, 

prioridade à Educação Infantil em 

Art.3º- As finalidades do Conselho 

justos; 

Educação de Jovens e Adultos; 

avaliação da Educação Municipal; 

e social da Educação Municipal; 

no âmbito da Educação; 

Municipal;

Educação de Paraíba do Sul - RJ;

medidas para aperfeiçoá-lo;

política educacional nacional; 

Janeiro;

do Sul - RJ;

públicas e privadas filantrópicas, 

como seu cancelamento; 

suas modalidades; 

legislação vigente;

Conselho Municipal de Educação; 

Municipal de Educação; 

educacionais;

assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;

Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 

Plano Municipal de Educação;

orçamentária; 

composição do primeiro; 

Direitos, visando à sintonia na 

no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

desenvolvimento do ensino; 

formação básica comum; 

Secretaria Municipal da Educação;

Educação Infantil;

Fundamental;

Anos Finais do Ensino Fundamental;

Educação de Jovens e Adultos;

e Ensino da Rede Pública Municipal; 

Supervisão;

Escolas Privadas;

Conselho Tutelar;

servidor público municipal; 

Superior;

Estadual de Educação;

ou definitiva com iguais direitos e 

definitivo quando ocorrer vacância 
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antes de findar o 

consanguíneos ou afins, até terceiro 

dos secretários; 

Municipal; 

curso do mandato, fica vedada: 

atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 

do conselho; 

injustificado da condição de 

nos últimos 08 (oito) anos; só 

justificativa, a mais de quatro (04) 

Municipal;

Municipal;

condições logísticas adequadas à 

cadastrais relativos à criação e 

Interno bem como suas alterações; 

do Sul- RJ por votação direta; 

Conselho; 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 

dia de ausência; 

sessões do Conselho; 

sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;

pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 

trabalho do ano vindouro; 

Municipal;

Municipal;

plenária ordinária ou extraordinária; 

conselheiros; 

determinadas pelo Plenário; 

à Presidência no decorrer da sessão 

Regimento; 

dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 

vigência do mandato; 

Conselho;

plenária; 

esclarecimentos; 

funcionamento do Conselho; 

com as finalidades do Conselho; 

realização de suas finalidades e 
competências; 

votação; 
XI. Resolver questões de ordem;

regimento; 

defesa e direito do contraditório; 

à Vice-Presidência e Secretaria; 

regimento; 

defesa e direito do contraditório;

aplicação de recursos do Conselho; 

financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 

atribuições definidas no artigo 19; 

referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 

desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 

providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 

todos os atos inerentes ao pleno;

Paraíba do Sul - RJ; 

no Regimento; 

Poder Executivo Municipal; 

demais órgãos; 

como as decisões da Plenária; 

respectivas convocações; 

acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

atividades do Conselho; 

sessões plenárias; 

melhor desempenho do Conselho; 

Conselho; 

digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 

jurídica e educacional; 

do Conselho;

término;

pelo Presidente; 

Presidente; e este, pelo(a) 

Art.27- A hora regimental, verificada 

§1º- Caso não haja número suficiente 

procederá à anotação dos nomes 

verificar o caráter de urgência e 

destinadas à eleição e posse do 

comunicação;

I. Leitura da ata da sessão anterior; 

proposições; 

discussão; 

explicações; 

autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 

parentes consanguíneos ou afins; 

qualquer justificativa. 

Conselheiro que a solicitar, ficando 

ser prorrogada por uma vez; sendo 

presentes; sendo respeitado o 

Conselheiros favoráveis à matéria 

cartões de identificação. 

poderá ser feita verificação nominal. 

à urna, à vista do Plenário, e os votos 

presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 

posicionamento definido. 

com vista à expansão e melhoria do 

prestado à população. 

conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 

Sul; 

esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;

desde que observadas às 

reuniões com direito à voz, não 

deliberações emanadas do CME;

comparecimento às sessões 

CME; 

para a qual for designado; 

administrativo do CME;

e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 

compõe; 

Conselho; 

perante o CME; 

realizá-los; 

atividades estranhas às funções ou 

qualquer proveito; 

quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 

Presidência; 

definitiva do cargo, nos casos de: 

mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 

por mais de um ano; 

mandato e a dignidade das funções; 

poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

justificativa, a mais de quatro (04) 

será comunicada expressamente à 

ausente às reuniões terá sua 

Art.57- Verificada a vacância da 

respectivo substituto a fim de 

será submetido às penalidades 

para este fim. 

com finalidade única de aprovar a 

narrado não configurar evidente 

em que poderá, justificadamente, 

indispensáveis à identificação e 

identificação da denúncia. 

preencham a finalidade essencial. 

tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 

sendo imputada a infringência; 

tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 

o mesmo procedimento, findo o 

relação à pessoa do indiciado: 

afinidade até o terceiro grau civil; ou 

trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 

Art.67- As notificações serão feitas 

publicado no jornal oficial do 

notificação, prorrogando-se até o 

acusado, às expensas deste. 

incumbe a quem as fizer. 

comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 

justificado, não atendam à 
notificação.

em data previamente fixada, no 

processual preliminar, a notificação 

para comparecer à audiência inicial. 

presente à audiência inicial, 

injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 

confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 

ainda ser arredada a confissão ficta 

remeterá à Presidência do CME, 

arguição feita contra o conselheiro; 

I - Advertência;
II - Suspensão;

III - Desligamento.

§1º. Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a natureza e a 

gravidade da infração e os danos que dela provierem para o CME.

§2º. A pena de advertência será aplicada por escrito, em razão de mera 

negligência aos incisos do artigo 51.

§3º. A pena de repreensão será aplicada por escrito, nos casos de 

reincidência em falta que tenha resultado na pena de advertência prevista 

no §2º deste artigo

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

proibições do artigo 52 e de reincidência em falta punida com a repreensão. 

§5º. O ato de desligamento mencionará sempre a causa da penalidade e seu 

fundamento legal. 

Art.80- A aplicação de penalidade é ato privativo do Presidente do CME, não 

podendo tal atribuição ser delegada. 

Art.81- As dúvidas e situações omissas a este regimento serão dirimidas pelo 

colegiado em sessão plenária. 

Art.82- Os membros do CME que se encontram com o mandato em 

exercício poderão manifestar vontade para recondução ao cargo, de acordo 

com o previsto no artigo 8º, §1º,  fazendo a  adequação ao segmento que irão 

representar.

Art. 83 - Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação em 

Sessão Plenária do Conselho Municipal de Educação, revogando-se as 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

Paraíba do Sul, 08 de dezembro de 2020.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

(Presidente do CME-Paraíba do Sul)

DECRETO Nº 2.003, de 14 de Dezembro de 2020.

DISPÕE SOBRE O REGIME DE TRABALHO DOS SERVIDORES EM 

ATUAÇÃO NA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O 

PERÍODO DE RECESSO FORENSE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no exercício da atribuição 

legal que lhe confere o art. 67,inciso VII, da Lei Orgânica do Município, bem 

como as disposições contidas na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

CONSIDERANDO a Resolução n° 71/2009 do Conselho Nacional de Justiça 

que dispõe sobre regime de plantão judiciário em primeiro e segundo graus 

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

CONSIDERANDO que o recesso forense abrange todos os tribunais perante 

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

que recomendam o distanciamento social, expedidas em virtude do advento 

da COVID-19,

DECRETA:

Art. 1º - Fica determinado, no período de recesso forense, compreendido 

entre os dias 20 de dezembro 2020 a 6 de janeiro de 2021, inclusive, regime 

remoto de trabalho aos servidores em atuação na Procuradoria-Geral do 

Município.

§ 1º -O regime estabelecido no caput deste artigo não dispensa o servidor do 

cumprimento das suas atribuições funcionais, nos limites da carga horária 

prevista para o seu respectivo cargo ou função, devendo praticar, 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 

Administração Pública municipal nos processos judiciais ou administrativos 

em que atuar, nos limites das determinações expedidas pelo 

Procurador-Geral do Município.

Art. 2º - Durante o recesso forense, havendo premente necessidade da 

Administração Pública, o servidor poderá ser convocado para prestar seus 

serviços de forma presencial, respeitando-se a carga horária estabelecida 

para o seu cargo, por determinação expedida pelo Procurador-Geral do 

Município.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 14 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL – RJ

2017-2020



Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

Municipal determinado a fixar a 

Biografia do Homenageado no local.

financeiros de que trata o artigo 1º 

fiscal; 

 Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

fiscalizador, permanente, 

(CAE) fica vinculado à Secretaria 

pelo Poder Executivo;

específica para tal fim, registrada 

emancipados;

assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata; e,

assembléia específica para tal fim, 

deste artigo, obedecida à 
proporcionalidade definida nos 

especificamente para esse fim e 

§ 4º Fica vedada à indicação do 

fim, com o mandato coincidente 

reeleitos uma única vez;

mandato;

nos incisos I à IV, do artigo 4º.

do conselheiro;

segmento representado;

durante o ano sem justificativa;

para discutir esta pauta específica.

artigo 6º incisos I à IV, o segmento 

modificações da Lei Municipal / 

órgão;

forma regimental;

das reuniões;

encerrar e suspender as reuniões;
V – proceder à verificação de 

Secretário do Conselho;

informações de interesse do órgão;

demais membros do Conselho;

membros do Conselho;

discussão e votação;

votações;

tomadas nas reuniões;

mesmas se manifestarem;

dos trabalhos do Conselho;

solução de casos análogos;

do Conselho;

cidade;

federal, estadual e local;

obediência às normas regimentais; 

Conselho;

controlar a correspondência;

reuniões, junto ao Presidente;

no âmbito do Conselho;

documentação;

colocadas à margem da pauta, as 

proceder a sua leitura;

Conselho;

regimento;

apresentadas;

comunicações;

convocações;
XII – obedecer às normas 

deliberações do Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;

requerimentos e moções;
IV – comparecer às reuniões na 
data e horário prefixados nas 
convocações;

que lhe forem especificamente 
cometidas pelo Conselho;

de competência;

todas as instâncias do Conselho;
VIII – justificar seu voto, quando 
necessário;

representação;
X – acompanhar e fiscalizar a 

Escolar;

boas práticas higiênicas e sanitárias;

execução do programa;
XIII - obedecer às normas 

Artigo 11 – Caberá às Comissões 

I - acompanhar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar;

alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à 

oferecidos;

não da execução do Programa;

escolas;
V - comunicar à Entidade 

tomadas as devidas providências;

os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora;

físico-financeira do Programa, 

aceitabilidade, notas fiscais de 

(CAE) acompanhar e fiscalizar:

I - o direito humano à 

nutricional dos alunos;

rede pública de educação básica;

à alimentação escolar, com vistas à 

forma igualitária;

regular e permanente à alimentação 
saudável e adequada;

preferência alimentar local saudável;

Federal; e,

execução do Programa;

necessitam de atenção específica;

e nutricional;

governo;

diversificados, produzidos em 
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início do exercício financeiro e 

conselhos afins, e deverão observar 

assunto referente à alimentação 

Tribunais de Contas, à 

irregularidade identificada na 

de seus membros;

PNAE, sempre que solicitado;
III - realizar reunião específica 

conselheiros titulares;

local colocado à disposição para 
esse fim pela Secretaria de 

necessários à indicação e posse de

Artigo 17 – A justificativa de 

imediatamente subsequente à 

sua ausência à reunião a qual não 

valendo como justificativa prévia.

de justificativa.

Presidente e submetidos à 

fundado e justificado impedimento.

Suplentes às reuniões do Conselho, 

fiscalizador, permanente, 

infraestrutura necessária à plena 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

Alimentação Escolar (CAE);

humanos necessários às atividades 

efetividade;

dos canais oficiais de comunicação 

referentes à execução do PNAE em 

cardápios, notas fiscais de compras 

Financeira;

do PNAE;

corrente específica em que os 

aplicações financeiras realizadas; e,

(CAE) poderá solicitar à Entidade 

da análise em ata;

Regimento serão submetidos à 

Profissionais da Educação  do 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

Profissionais da Educação  do 

Profissionais da Educação – 

09 de agosto de 2011, vinculado à 

tem como finalidades o 

aplicação dos recursos financeiros 

Profissionais da Educação, instituído 

recursos financeiros do FUNDEB 
Municipal;

conta do FUNDEB;

censo escolar, no que se refere às 

estabelecidos;

recursos;

verificação de demonstrativos 

recursos repassados e recebidos à 

referentes às despesas realizadas;

hábil à análise e manifestação do 
Conselho no prazo regulamentar;

profissionais do magistério, 
especialmente em relação à 

profissionais, cujo pagamento é 

legal de recursos;

IX. exigir o fiel cumprimento do 

ensino;

vice-presidência do colegiado;

à execução plena das competências 

da legislação vigente;

transferidos à conta do Programa 

Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, verificando os registros 

conclusivo, e notificar o órgão 

utilização dos recursos;

Regimento Interno;

municipal;

Poder Executivo Municipal; e

legislação específica 

educacional equivalente;

pública;

públicas;

das escolas básicas públicas;

pública;

pública;

Conselho Municipal de Educação;

como pré- requisito à participação 

consanguíneos ou afins até terceiro 

e de Secretários Municipais;

prestem serviços relacionados à 

afins, até terceiro grau, desses 
profissionais;

emancipados; e,

Executivo Municipal; ou

definitivo decorrente de:

particulares;

definitivo descrita no art. 4º, o 

afastamento definitivo descrito no 

periodicamente ao final de cada 

condições materiais adequadas à 

reuniões do Conselho;

equipamento de informática;

sua competência;

I. Presidência;
II. Vice-Presidência;

legislação vigente;

extraordinárias;

necessárias à consecução das suas 
finalidades;

membros do Conselho;

ordem;

Conselho;

colegiado;

juízo ou fora dele;

reunião;
IX. exercer o voto de desempate;

regulamento;

da Presidência;

lavrando as respectivas atas;

Conselho;

que lhe confere o cargo;

Conselho;

controlar correspondência;

plenárias;

digitação e impressão;

arquivo, estatística e documentação;

e a do expediente;

Conselho;

membros do Conselho às reuniões;

apresentadas;

convites e as comunicações;

informações, quando solicitado;

Presidência;

e documentação do mesmo;

aplicável à matéria;

demais membros do Conselho;

Titulares do Conselho;

vantagens inerentes à função.

relevante interesse social;

pessoas que lhe confiarem ou deles 
receberem informações;

atuam;

injustificada ao serviço em função 
das atividades do conselho; e,

injustificado da condição de 

atribuição de falta injustificada nas 

Conselho;

submetidas à deliberação do 
Conselho;
VII. comparecer às reuniões na 
hora prefixidas;

para as quais for designadas;

regimentais;

do Conselho;
XI. apresentar à apreciação do 

relacionados com suas atribuições;
XII. comparecer às reuniões 
ordinárias e extraodinárias;

reuniões do Conselho;

do Conselho;

Conselho;

estatísticos e financeiros que 

FUNDEB;

Art. 15 – Caberá às Comissões 

presentes e os que justificadamente 

ficará dispensada a verificação de 

competirá à lavratura das atas.

que justificou a convocação.

um dos membros a comparecer às 

fim de prestar esclarecimento sobre 

deverá identificar-se junto à 

obedecerão à seguinte ordem:

da ata da reunião anterior;
II. comunicação da Presidência;

cada segmento;

recebidas e expedidas;

Fundo;

competente ou servidor;

esclarecimentos acerca do fluxo de 

superior a 30 (trinta) dias;

com recursos do Fundo;

profissionais da educação, as 

estejam vinculados;

filantrópicas sem fins lucrativos e 
conveniadas com o poder público;

suas funções;

verificar:

do Fundo;

transporte escolar;

serão objeto de solicitação junto à 

para fins de custeio.

esse fim, e por deliberação de 2/3 

necessário, definirá os relatórios e os 

financeiros que deseja receber do 

encaminhar representação à 

previstas na Lei Orgânica Municipal;

mobilizadora, fiscalizadora, 

prioridade à Educação Infantil em 

Art.3º- As finalidades do Conselho 

justos; 

Educação de Jovens e Adultos; 

avaliação da Educação Municipal; 

e social da Educação Municipal; 

no âmbito da Educação; 

Municipal;

Educação de Paraíba do Sul - RJ;

medidas para aperfeiçoá-lo;

política educacional nacional; 

Janeiro;

do Sul - RJ;

públicas e privadas filantrópicas, 

como seu cancelamento; 

suas modalidades; 

legislação vigente;

Conselho Municipal de Educação; 

Municipal de Educação; 

educacionais;

assuntos pertinentes à educação e 
ao Plano Municipal de Educação;

Conferência Municipal de Educação; 
com vistas à elaboração, 

Plano Municipal de Educação;

orçamentária; 

composição do primeiro; 

Direitos, visando à sintonia na 

no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

desenvolvimento do ensino; 

formação básica comum; 

Secretaria Municipal da Educação;

Educação Infantil;

Fundamental;

Anos Finais do Ensino Fundamental;

Educação de Jovens e Adultos;

e Ensino da Rede Pública Municipal; 

Supervisão;

Escolas Privadas;

Conselho Tutelar;

servidor público municipal; 

Superior;

Estadual de Educação;

ou definitiva com iguais direitos e 

definitivo quando ocorrer vacância 

antes de findar o 

consanguíneos ou afins, até terceiro 

dos secretários; 

Municipal; 

curso do mandato, fica vedada: 

atuam; 
II. A atribuição de falta injustificada 

do conselho; 

injustificado da condição de 

nos últimos 08 (oito) anos; só 

justificativa, a mais de quatro (04) 

Municipal;

Municipal;

condições logísticas adequadas à 

cadastrais relativos à criação e 

Interno bem como suas alterações; 

do Sul- RJ por votação direta; 

Conselho; 

a) Pedido de justificativa de 
ausência de Conselheiro à sessão 
plenária; 

dia de ausência; 

sessões do Conselho; 

sobre as matérias relacionadas às 
competências do Conselho;

pauta, subordinando-se à maioria 
relativa de votos; 

trabalho do ano vindouro; 

Municipal;

Municipal;

plenária ordinária ou extraordinária; 

conselheiros; 

determinadas pelo Plenário; 

à Presidência no decorrer da sessão 

Regimento; 

dele; 
III. Assinar correspondências oficiais 

vigência do mandato; 

Conselho;

plenária; 

esclarecimentos; 

funcionamento do Conselho; 

com as finalidades do Conselho; 

realização de suas finalidades e 
competências; 

votação; 
XI. Resolver questões de ordem;

regimento; 

defesa e direito do contraditório; 

à Vice-Presidência e Secretaria; 

regimento; 

defesa e direito do contraditório;

aplicação de recursos do Conselho; 

financeiro seguinte e prestação de 
contas do exercício findo; 
VI. Autorizar despesas; 

atribuições definidas no artigo 19; 

referentes à organização e 
funcionamento do CME; 
II. Solicitar às autoridades 

desenvolvimento do CME; 
III. Emitir, assinar e encaminhar à 

providências; 
IV. Encaminhar os atos do CME à 
publicação em órgão oficial de 
imprensa do Município; 

todos os atos inerentes ao pleno;

Paraíba do Sul - RJ; 

no Regimento; 

Poder Executivo Municipal; 

demais órgãos; 

como as decisões da Plenária; 

respectivas convocações; 

acompanhar os atos oficiais 
expedidos; 

atividades do Conselho; 

sessões plenárias; 

melhor desempenho do Conselho; 

Conselho; 

digitação dos atos oficiais e demais 
documentos inerentes às 
atividades do Conselho; 

jurídica e educacional; 

do Conselho;

término;

pelo Presidente; 

Presidente; e este, pelo(a) 

Art.27- A hora regimental, verificada 

§1º- Caso não haja número suficiente 

procederá à anotação dos nomes 

verificar o caráter de urgência e 

destinadas à eleição e posse do 

comunicação;

I. Leitura da ata da sessão anterior; 

proposições; 

discussão; 

explicações; 

autorizados; 
IV. Levantar questão de ordem; 

parentes consanguíneos ou afins; 

qualquer justificativa. 

Conselheiro que a solicitar, ficando 

ser prorrogada por uma vez; sendo 

presentes; sendo respeitado o 

Conselheiros favoráveis à matéria 

cartões de identificação. 

poderá ser feita verificação nominal. 

à urna, à vista do Plenário, e os votos 

presente à votação poderá dela 
abster-se mediante justificação, 

posicionamento definido. 

com vista à expansão e melhoria do 

prestado à população. 

conselho; 
II. Assistir às sessões e tomar parte 

Sul; 

esclarecimentos a respeito dos atos; 
IV. Votar;

desde que observadas às 

reuniões com direito à voz, não 

deliberações emanadas do CME;

comparecimento às sessões 

CME; 

para a qual for designado; 

administrativo do CME;

e pareceres; contrariar os objetivos 
do referido Conselho; 

compõe; 

Conselho; 

perante o CME; 

realizá-los; 

atividades estranhas às funções ou 

qualquer proveito; 

quanto aos atos do Conselho; 
VI. Representar ou identificar-se 

Presidência; 

definitiva do cargo, nos casos de: 

mandato e a dignidade das funções; 

I. Morte; 
II. Renúncia expressa ou tácita; 

por mais de um ano; 

mandato e a dignidade das funções; 

poderes específicos para tal fim, 
assinado, com firma reconhecida. 

justificativa, a mais de quatro (04) 

será comunicada expressamente à 

ausente às reuniões terá sua 

Art.57- Verificada a vacância da 

respectivo substituto a fim de 

será submetido às penalidades 

para este fim. 

com finalidade única de aprovar a 

narrado não configurar evidente 

em que poderá, justificadamente, 

indispensáveis à identificação e 

identificação da denúncia. 

preencham a finalidade essencial. 

tipificação legal; 
II. Identificação e qualificação do 

sendo imputada a infringência; 

tipificados; 
IV. Identificação dos membros e 

o mesmo procedimento, findo o 

relação à pessoa do indiciado: 

afinidade até o terceiro grau civil; ou 

trinta, à vista de representação 
motivada de seus membros à 

Art.67- As notificações serão feitas 

publicado no jornal oficial do 

notificação, prorrogando-se até o 

acusado, às expensas deste. 

incumbe a quem as fizer. 

comparecerão à audiência mediante 
notificação formal, ficando, no caso 

justificado, não atendam à 
notificação.

em data previamente fixada, no 

processual preliminar, a notificação 

para comparecer à audiência inicial. 

presente à audiência inicial, 

injustificada do indiciado, e também 
do seu procurador, à audiência 

confissão ficta quanto à matéria de 
fato, salvo, quanto à revelia, se seu 

ainda ser arredada a confissão ficta 

remeterá à Presidência do CME, 

arguição feita contra o conselheiro; 

I - Advertência;
II - Suspensão;

§4º. A pena de desligamento será aplicada em caso de infração às 

disposições em contrário com observância às disposições legais correlatas. 

2020, e considerando o Decreto nº 1.510 de 16 de março de 2020;

de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

os quais esta Procuradoria do Município desempenha as suas atribuições;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obediência às normas sanitárias 

remotamente, todos os atos necessários à preservação do interesse da 

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL POR EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO CONFORME A LEI
MUNICIPAL No. 3.707/2020 de 10 DE
DEZEMBRO DE 2020, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº.: 1.997/2020

Art. 1° - Fica aberto o crédito adicional especial por excesso de arrecadação na
importância de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), nas dotações orçamentárias
elencadas em Anexo I, para a(o) PREFEITURA MUNICIPAL, Fundo Municipal de
Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde. 
 
Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão, conforme do Art. 1º. da Lei
nº 3.707/2020, provenientes do Excesso de Arrecadação verificados nas Fontes de
Recursos, conforme Art. 4o. Inciso IV da Lei 3.640/2019 de 12 de Dezembro de 2019 e
demonstrado em Anexo II. 
 
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 14 de fevereiro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no
Art. 4o. Inciso IV da Lei 3.640/2019 de 12 de Dezembro de 2019.

                                                                                      D    E    C    R    E    T    A:

Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – CEP: 25.850-000 – Paraíba do Sul – RJ
(24) 2263-1052 + (24) 2263-1477 + (24) 2263-1417

www.paraibadosul.rj.gov.br Página 1 de 4
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A N E X O   I

DECRETO Nº.: 1.997/2020 DE: 14/02/2020

CÓDIGOS DESPESA FONTE VALOR ANULADOESPECIFICAÇÃO VALOR REFORÇADO

Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – CEP: 25.850-000 – Paraíba do Sul – RJ
(24) 2263-1052 + (24) 2263-1477 + (24) 2263-1417
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PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Governo

2.01.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria

17863.3.90.30.00.00.00 500,00002

17893.3.90.39.00.00.00 500,00002

Procuradoria Geral do Município

2.03.02.061.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria

17903.3.90.39.00.00.00 500,00002
2.03.02.061.0081.2.043 Manutenção das Atividades do Fundo

17913.3.90.39.00.00.00 500,00002
2.03.04.122.0004.1.001 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

17924.4.90.52.00.00.00 500,00002
2.03.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria

17933.3.90.30.00.00.00 500,00002

17963.3.90.39.00.00.00 500,00002

Secret.Munic. de  Fazenda

2.06.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria

18243.3.90.30.00.00.00 500,00002

18263.3.90.39.00.00.00 500,00002
2.06.04.129.0032.2.096 Manutenção das Despesas com Fiscalização

18303.3.90.30.00.00.00 500,00002

18313.3.90.39.00.00.00 500,00002

18324.4.90.52.00.00.00 500,00002
2.06.04.129.0086.2.096 Manutenção das Despesas com Fiscalização

18333.3.90.30.00.00.00 500,00002

18343.3.90.39.00.00.00 500,00002

18354.4.90.52.00.00.00 500,00002

Sec.Munic.de Planejamento e Administraçã

2.07.04.122.0004.2.117 APORTES PREVIDENCIÁRIOS AO RPPS

18953.3.91.97.00.00.00 500,00002

Secr. Mun. de Transp.Obras e Projetos

2.12.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria

18743.3.90.30.00.00.00 500,00002

18763.3.90.39.00.00.00 500,00002
2.12.15.451.0009.1.013 Construção de Praças, Parques e Áreas de Lazer

18784.4.90.51.00.00.00 500,00002
2.12.15.451.0009.1.021 Pavimentação e Abertura de Vias Públicas

18804.4.90.51.00.00.00 500,00002

18814.4.90.52.00.00.00 500,00002
2.12.15.451.0009.2.069 Manutenção e Conservação de Encostas, Muros e Outros

18823.3.90.30.00.00.00 500,00002
2.12.15.451.0009.2.070 Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Áreas de Lazer

18833.3.90.39.00.00.00 500,00002
2.12.15.452.0018.2.064 Manutenção e Conservação da Limpeza Urbana

18873.3.90.39.00.00.00 500,00002
2.12.17.451.0037.2.065 Manutenção e Conservação da Rede de Esgoto e Águas Pluviais
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18883.3.90.30.00.00.00 500,00002

18893.3.90.39.00.00.00 500,00002
2.12.17.512.0037.1.014 Construção de Rede de Esgoto e Águar Pluviais

18904.4.90.51.00.00.00 500,00002
2.12.25.752.0015.2.066 Manutenção e Conservação da Rede Elétrica Pública

18913.3.90.30.00.00.00 500,00002

18923.3.90.39.00.00.00 500,00002

Secr. Munic.de Educação

2.14.04.122.0004.1.001 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

18364.4.90.52.00.00.00 500,00002
2.14.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria

18383.3.90.30.00.00.00 500,00002

18403.3.90.39.00.00.00 500,00002
2.14.12.244.0099.2.024 Contribuições e Auxílios Financeiros

18423.3.90.18.00.00.00 500,00002
2.14.12.361.0020.1.006 Aquisição de Móveis e Equipamentos Para as Escolas

18434.4.90.52.00.00.00 500,00002
2.14.12.361.0020.2.006 Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar

18453.3.90.30.00.00.00 500,00002
2.14.12.361.0020.2.021 Reforma, Manutenção e Conservação de Escolas

18473.3.90.30.00.00.00 500,00002

18493.3.90.39.00.00.00 500,00002

18514.4.90.51.00.00.00 500,00002
2.14.12.361.0020.2.030 Material Educacional

18523.3.90.32.00.00.00 500,00002
2.14.12.361.0020.2.087 Serviço de Consutoria

18533.3.90.35.00.00.00 500,00002
2.14.12.361.0041.1.007 Aquisição de Transporte Escolar

18544.4.90.52.00.00.00 500,00002
2.14.12.361.0041.2.062 Manutenção e Conservação da Frota Escolar

18553.3.90.30.00.00.00 500,00002

18563.3.90.39.00.00.00 500,00002
2.14.12.365.0021.1.005 Aquisição de Móveis e Equipamentos Para as Creches

18574.4.90.52.00.00.00 500,00002
2.14.12.365.0021.1.010 Capacitação Profissional

18583.3.90.39.00.00.00 500,00002
2.14.12.365.0021.2.005 Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Creches

18603.3.90.30.00.00.00 500,00002
2.14.12.365.0021.2.020 Reforma,Manutenção e Conservação de Creches e Pré-Escolas

18613.3.90.30.00.00.00 500,00002

18623.3.90.33.00.00.00 500,00002

18633.3.90.39.00.00.00 500,00002

18654.4.90.51.00.00.00 500,00002
2.14.12.365.0021.2.030 Material Educacional

18663.3.90.32.00.00.00 500,00002
2.14.12.365.0021.2.098 Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Pre Escola

18673.3.90.30.00.00.00 500,00002
2.14.12.366.0044.2.164 Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda escolar - EJA

18683.3.90.30.00.00.00 500,00002

26.500,00Total Reforçado da Unidade Gestora:

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

3.01.08.122.0004.1.001 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

18084.4.90.52.00.00.00 500,00002
3.01.08.122.0004.2.043 Manutenção das Atividades do Fundo

18103.3.90.30.00.00.00 500,00002

18123.3.90.39.00.00.00 500,00002
3.01.08.128.0034.2.053 Manutenção do Programa de Locação Social

18153.3.90.48.00.00.00 500,00002
3.01.08.242.0030.2.026 Distribuição de Carteiras Para o Transporte Gratuito

18163.3.90.48.00.00.00 500,00002
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3.01.08.243.1000.2.176 Manutenção da Casa de Acolhimento Temporário

18173.3.90.30.00.00.00 500,00002

18193.3.90.39.00.00.00 500,00002
3.01.08.244.0005.2.012 Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social

18203.3.90.32.00.00.00 500,00002

18213.3.90.39.00.00.00 500,00002
3.01.08.244.0005.2.015 Auxílio Serviços Funerários

18223.3.90.39.00.00.00 500,00002

5.000,00Total Reforçado da Unidade Gestora:

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

4.01.10.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria

17993.3.90.30.00.00.00 500,00002

18013.3.90.39.00.00.00 500,00002

18024.4.90.51.00.00.00 500,00002

18034.4.90.52.00.00.00 500,00002
4.01.10.301.0038.2.008 Aquisição de Materiais, Bens e Serviços Para Distribuição Gratuita

18053.3.90.32.00.00.00 500,00002
4.01.10.301.0038.2.013 Atendimento Ambulatorial - Exames

18063.3.90.39.00.00.00 500,00002
4.01.10.302.0019.2.112 Programa de Apoio aos Hospitais

18074.4.50.42.00.00.00 500,00002

3.500,00Total Reforçado da Unidade Gestora:

TOTAL REFORÇADO: 35.000,00

RESUMO DAS FONTES

FONTE Valor Anulado Valor Reforçado

002 35.000,00

0,00TOTAL: 35.000,00

Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – CEP: 25.850-000 – Paraíba do Sul – RJ
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A N E X O  II

Fonte Valor Previsto Valor Arrecadado Valor Decretado Saldo

Excesso de Arrecadação   2020   até mês de  NOVEMBRO

Descrição

2 ROYALTIES 3.406.215,70 9.760.386,17 4.541.082,89 1.813.087,58

TOTAL 3.406.215,70 9.760.386,17 4.541.082,89 1.813.087,58
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DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL POR SUPERAVIT FINANCEIRO
CONFORME A LEI MUNICIPAL No.
3.711/2020 de 10 DE DEZEMBRO DE 2020,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº.: 1.998/2020

Art. 1° - Fica aberto o crédito adicional especial por superavit financeiro na importância de
R$1.147.899,28 (um milhão, cento e quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e nove reais
e vinte e oito centavos), nas dotações orçamentárias elencadas em Anexo I, para a(o)
PREFEITURA MUNICIPAL. 
 
Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão, conforme do Art. 1º. da Lei
nº 3.711/2020, provenientes do Superávit Financeiro verificado(s) na(s) Fonte(s) de
Recursos, conforme Art. 4o. Inciso III da Lei 3.640/2019 de 12 de Dezembro de 2019 e
demonstrado em Anexo II. 
 
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 14 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no
Art. 4o. Inciso III da Lei 3.640/2019 de 12 de Dezembro de 2019,

                                                                                      D    E    C    R    E    T    A:

Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – CEP: 25.850-000 – Paraíba do Sul – RJ
(24) 2263-1052 + (24) 2263-1477 + (24) 2263-1417

www.paraibadosul.rj.gov.br Página 1 de 2
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A N E X O   I

DECRETO Nº.: 1.998/2020 DE: 14/12/2020

CÓDIGOS DESPESA FONTE VALOR ANULADOESPECIFICAÇÃO VALOR REFORÇADO

Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – CEP: 25.850-000 – Paraíba do Sul – RJ
(24) 2263-1052 + (24) 2263-1477 + (24) 2263-1417
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PREFEITURA MUNICIPAL

Secret.Munic. de  Fazenda

2.06.28.843.0003.2.078 Pagamento de Parcelamentos

19114.6.91.92.00.00.00 343.346,211990

Sec.Munic.de Planejamento e Administraçã

2.07.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

19123.1.91.92.00.00.00 804.553,071990

1.147.899,28Total Reforçado da Unidade Gestora:

TOTAL REFORÇADO: 1.147.899,28

RESUMO DAS FONTES

FONTE Valor Anulado Valor Reforçado

1990 1.147.899,28

0,00TOTAL: 1.147.899,28

A N E X O  II

Banco Fonte
Recurso

Restos a
Pagar

Decretos
Anteriores

CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2019*

Saldo Contábil em
31.12.2019

Agência Conta
Bancária

Restos 
Cancelados no

Exercício

Valores
Restituíveis

Superávit

1990 2393-0 73065-3 1990 1.159.494,22

Subtotal 0,00 0,00 0,00 1.159.494,221.159.494,22 0,00

Total Geral 1.159.494,22 0,00 0,00 0,00 1.159.494,220,00
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O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO
SUL, no uso de suas atribuições legais e com
fulcro no Inciso I do Art. 4º. da Lei nº
3.640/2019 de 12 de Dezembro de 2019,

DECRETO Nº.: 1.999/2020

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na importância de R$42.206,76 (quarenta e dois
mil, duzentos e seis reais e setenta e seis centavos), para reforço  da(s) dotação(ões)
orçamentária(s) constante(s) do Anexo I, para a(o) PREFEITURA MUNICIPAL e Fundação
Cultural.
 
Art. 2º - Os recursos para atender ao Art. 1º, serão provenientes de anulação(ões)
parcial(ais) e de igual valor, nos termos do Inciso I do Art. 4º  da Lei nº 3.640/2019 c/c Art.
43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, na(s) dotação(ões) orçamentária(s)
constante(s) do Anexo I.
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 14 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO

D    E    C    R    E    T    A:
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A N E X O   I

DECRETO Nº.: 1.999/2020 DE: 14/12/2020

CÓDIGOS DESPESA FONTE VALOR ANULADOESPECIFICAÇÃO VALOR REFORÇADO

PREFEITURA MUNICIPAL

Secr. Mun. de Transp.Obras e Projetos

2.12.15.451.0009.2.068 Manutenção e Conservação das Vias Públicas

1793.3.90.39.00.00.00 32.000,00001

Secr. Munic.de Educação

2.14.12.365.0021.2.005 Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Creches

3493.3.90.30.00.00.00 10.206,76027

42.206,76Total Anulado da Unidade Gestora:

TOTAL ANULADO: 42.206,76

Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – CEP: 25.850-000 – Paraíba do Sul – RJ
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PREFEITURA MUNICIPAL

Secr. Munic.de Educação

2.14.12.365.0021.2.098 Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Pre Escola

3833.3.90.30.00.00.00 10.206,76027

10.206,76Total Reforçado da Unidade Gestora:

Fundação Cultural

Fundação Cultural de Paraíba do Sul

5.01.23.695.0024.2.048 Manutenção de Parques e Pontos Turísticos

6323.3.90.30.00.00.00 32.000,00001

32.000,00Total Reforçado da Unidade Gestora:

TOTAL REFORÇADO: 42.206,76

RESUMO DAS FONTES

FONTE Valor Anulado Valor Reforçado

001 32.000,00 32.000,00

027 10.206,76 10.206,76

42.206,76TOTAL: 42.206,76
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COMUNICADO

 

COMUNICADO 

 

A Comissão de Avaliação dos Editais da Lei de Emergência Cultural, Aldir Blanc, 

nomeada pela Portaria Nº 459/2020, comunica alteração do cronograma, na forma que 

segue: 

ETAPA DATA INICIAL DATA FINAL 

a) Inscrição 27/11 02/12 

b) Recebimento das propostas 02/12 10/12 

c) Avaliação e resultado preliminar das 

propostas 

11/12 15/12 

d) Recebimento dos recursos 16/12 17/12 

e) Avaliação dos recursos 17/12 18/12 

f) Resultado final 21/12 21/12 

g) Prazo para repasse dos recursos 22/12 24/12 

h) Execução das propostas 

A combinar com 

a Fundação 

Cultural 

A combinar com 

a Fundação 

Cultural 

 

 

 

 

Comissão de Avaliação de Editais 


