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Registre-se e Publique-se.  

 

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO 
Prefeito Constitucional 

Publicado por: 
Andre Luiz Silva Batista 

Código Identificador:9A0345D8 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS 

PORTARIA 

 

PORTARIA Nº 108 / 2021 
  

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE 

BERNARDINO BATISTA, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município. 

  

RESOLVE  
  

Art. 1º: Nomear os seguintes membros para compor o Fórum 

Municipal de Educação do município de Bernardino Batista – PB, de 

acordo com o Art. 3º, da Portaria 103, de 21 de julho de 2021: 

  

KARLA SAMARA ANDRADE DE SOUSA, representante da 

Secretaria Municipal de Educação; 

AURINEIDE ALVES DA SILVA, representante da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Cidadania; 

ALINE CHAVES DE ANDRADE, representante da Secretaria 

Municipal de Saúde e Meio Ambiente; 

MARIA PATRICIA RIBEIRO, representante da Secretaria 

Municipal de Administração e Finanças; 

MÁRCIA MARIA ESTRELA, representante do Conselho 

Municipal de Educação; 

MÁRCIA MARIA PEREIRA, representante do Conselho Municipal 

de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB; 

ELISANGELA DAMIANA DE JESUS, representante do Conselho 

Municipal da Alimentação Escolar 

NIEDE BATISTA ALVES, representante dos gestores das escolas 

públicas municipais de Bernardino Batista; 

MARIA ELIETE DA SILVA, representante da Câmara Municipal 

de Bernardino Batista – PB; 

VERONICA DE ANDRADE DOS SANTOS, representante da 

Escola Estadual localizada no município de Bernardino Batista – PB. 

  

Art. 2º: Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando 

todas as disposições em contrário. 

  

Publique-se. 

Cumpra-se. 
  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 01 DE SETEMBRO 

DE 2021. 
  

ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA 
Prefeito Constitucional  

Publicado por: 
Mateus Ribeiro Dantas 

Código Identificador:48BC96EF 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS 

DECRETO 

 

DECRETO Nº 034 / 2021 
  

Dispõe sobre os Conselhos Escolares no âmbito do 

Sistema Municipal de Ensino e dá outras 

providências. 

  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, 

no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município, com fundamento no art. 206 da Constituição Federal e os 

arts. 3º, VIII e da 14 da Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação e, 

CONSIDERANDO a necessidade do fortalecimento da atuação dos 

Conselhos Escolares com vista à democratização da gestão e à 

melhoria da qualidade da educação; 

CONSIDERANDO que a integração dos diversos segmentos da 

comunidade escolar representa ganhos de qualidade para o processo 

de ensino-aprendizagem; 

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de regulamentação da 

estrutura e funcionamento dos Conselhos Escolares, 

  

DECRETA:  
  

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 
  

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

consultiva, fiscal, mobilizadora e executora, vinculado a cada unidade 

de ensino, cuja finalidade é efetivar a gestão democrática, na forma de 

colegiado, promovendo e apoiando a atuação articulada dos setores 

técnicos, pedagógicos e administrativos que compõem a unidade 

escolar, em consonância com as orientações da política educacional da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a legislação nacional 

vigente. 

Parágrafo Único: Os Conselhos Escolares constituirão as Unidades 

Executoras, representativas das escolas da rede pública de ensino, 

pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, devidamente 

inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, responsáveis pelo 

recebimento e execução dos recursos financeiros alocados às escolas, 

transferidos por órgãos federais e estaduais, e por outras fontes, 

objetivando a manutenção e o desenvolvimento do ensino. 

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

seguintes funções: 

I – Deliberativa: quando decidem sobre o projeto político-pedagógico 

e outros assuntos da escola, aprovam encaminhamentos de problemas, 

garantem a elaboração de normas internas e o cumprimento das 

normas dos sistemas de ensino e decidem sobre a organização e o 

funcionamento geral das escolas, propondo à direção as ações a serem 

desenvolvidas. Elaboram normas internas da escola sobre questões 

referentes ao seu funcionamento nos aspectos pedagógico, 

administrativo ou financeiro; 

II – Consultiva: quando têm um caráter de assessoramento, analisando 

as questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola e 

apresentando sugestões ou soluções, que poderão ou não ser acatadas 

pelas direções das unidades escolares; 

III – Fiscal (acompanhamento e avaliação): quando acompanham a 

execução das ações pedagógicas, administrativas e financeiras, 

avaliando e garantindo o cumprimento das normas das escolas e a 

qualidade social do cotidiano escolar; 

IV – Mobilizadora: quando promovem a participação, de forma 

integrada, dos segmentos representativos da escola e da comunidade 

local em diversas atividades, contribuindo assim para a efetivação da 

democracia participativa e para a melhoria da qualidade social da 

educação; 

V – Função Executora: para efeito de recebimento e movimentação 

dos recursos públicos financeiros destinados ao estabelecimento de 

ensino. 

  

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, COMPOSIÇÃO E 

COMPÊTENCIAS DO CONSELHO 
  

Art. 3º O Conselho Escolar possui a seguinte estrutura de 

funcionamento: 

I – Assembleia Geral; 

II – Conselho Deliberativo. 

Art. 4º A Assembleia Geral é constituída pela totalidade dos 

segmentos que compõem a comunidade escolar e é autônoma em suas 

deliberações, respeitada a legislação vigente. 

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


