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PODER EXECUTIVO 
 
 

 

PORTARIA INTERNA N.º 001/2020/SME/MT 

 

Dispõe e baixa instruções para a criação e reorganização dos Conselhos Deliberativos da Comunidade Escolar - CDCE das Unidades Escolares da Rede Pública 

Municipal de Ensino de Primavera do Leste e unifica os Estatutos dos CDCEs. 

 

 

ADRIANA TOMASONI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas por lei e CONSIDERANDO a necessidade de: 

- Promover a integração da escola com a comunidade escolar; 

- Criar condições que favoreçam a autonomia pedagógica, administrativa e financeira das Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino; 
- Estabelecer parâmetros para as atividades do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar em relação às Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de 

Ensino; e 

- Unificar normas para o funcionamento do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar bem como os respectivos Estatutos, 
 

RESOLVE: 

 
Art. 1º - Regulamentar e estabelecer a criação e/ou a reorganização dos Conselhos Deliberativos da Comunidade Escolar - CDCE em todas as Unidades Escolares 

da Rede Pública Municipal de Ensino. 

Art. 2º - Esta Portaria Interna abrange a Secretaria Municipal de Educação e todas as Unidades Escolares - UEs da Rede Pública Municipal de Ensino. 
Art. 3° - O Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar é um organismo deliberativo, consultivo e mobilizador de diretrizes e linhas gerais desenvolvidas na 

Unidade Escolar e congrega profissionais docentes e não docentes, pais e/ou responsáveis e alunos, com mandato de dois (02) anos, para exercer o controle social 

da educação. 
Art. 4° - O Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar é formado por: 

I - Diretoria Executiva composta por: 

a)Um Presidente; 

b)Um Vice-Presidente; 

c)Um Tesoureiro; 

d)Um Segundo Tesoureiro; 
e)Um Secretário; 

f)Um Segundo Secretário. 

II - Conselho Fiscal composto pelos demais membros do CDCE que não fazem parte da Diretoria Executiva. 
Art. 5º - O CDCE deve ser constituído por representantes dos profissionais docentes e não docentes, pais e/ou responsáveis, alunos e pelo Diretor da unidade 

escolar. 

§ 1°. Os representantes devem ser eleitos em reuniões de cada segmento da Comunidade Escolar. 
§ 2°. O CDCE será composto de oito (08) representantes, escolhidos paritariamente entre profissionais docentes e profissionais não docentes, por um lado e pais 

e/ou responsáveis, por outro. 

§ 3°. Na Unidade Escolar que ofertar a partir do 7° Ano do Ensino Fundamental, o CDCE terá em sua composição além da composição do parágrafo anterior, a 
representação de dois (02) alunos, eleitos pelo segmento, com direito a voz na participação das reuniões do Conselho, sendo vedado compor a Diretoria Executiva 

e o Conselho Fiscal, devido não possuir maioridade civil. 

§ 4°. O Diretor da unidade escolar é membro nato do CDCE. 
§ 5°. Não podem ser membros do CDCE parentes consanguíneos ou afins, até 3° grau, do Diretor da unidade escolar. 

§ 6°. A posse dos representantes eleitos se dará em reunião extraordinária do CDCE, realizada após as escolhas dos segmentos, a ser convocada pelo Diretor da 

unidade escolar. 
Art. 6º - A eleição dos membros do CDCE deverá acontecer no mínimo quinze (15) dias antes do término da vigência do mandato. 

§ 1°. O mandato será de dois (02) anos, com direito à recondução de apenas mais um (01) mandato. 
§ 2°. Será permitida nova participação de Conselheiro, que tenha exercido mandato na condição de reconduzido, apenas após o término, de pelo menos, um (01) 

mandato do CDCE, posterior aquele que o Conselheiro tenha participado nesta condição. 

Art. 7º - O mandato do CDCE deve ser iniciado, devido nova composição/eleição ou recondução, entre o período de fevereiro até o dia quinze (15) de março, 
considerando o ano de início do mandato do Biênio do Diretor da unidade escolar. 

§ 1º. Na Unidade Escolar em que não houver processo de eleição de Diretor da unidade escolar, o período para o início do mandato do CDCE deverá ser o mesmo 

do caput deste artigo. 
§ 2º. Na Unidade Escolar em que houver vacância da função de Diretor da unidade escolar, que foi eleito ou indicado, deverá  ser dado continuidade ao mandato 

do CDCE que foi composto, conforme caput deste artigo. 

Art. 8° - O CDCE deverá realizar Reuniões com a Comunidade Escolar para repasses semestrais de suas atividades financeiras, devendo conter os registros em Ata 
do CDCE. 

§ 1°.  Entendese por Comunidade Escolar, para efeito desta Portaria Interna, o conjunto de alunos, pais e/ou responsáveis por alunos e os profissionais 

docentes e não docentes em efetivo exercício no estabelecimento de ensino. 
§ 2°. As Reuniões com a Comunidade Escolar para repasse que trata o caput de artigo, poderão acontecer concomitantemente a Reunião de Pais. 

Art. 9° - O CDCE reunir-se-á, ordinariamente, uma (01) vez a cada bimestre, exceto nos períodos de férias e de recesso escolar, definidos no Calendário Escolar 

anual, mediante convocação do Presidente para conhecer o andamento dos trabalhos e tratar de assuntos de interesse geral. 
Parágrafo Único - O CDCE reunir-se-á, extraordinariamente, conforme a necessidade da Unidade Escolar mediante convocação do Diretor da unidade escolar, ou 

pelo Diretor juntamente com o Presidente, ou por solicitação da maioria de seus membros. 

PORTARIAS 
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Art. 10 - As normas de funcionamento do CDCE serão regulamentadas em Estatuto. 

Art. 11 - São atribuições do CDCE: 

I.Interagir junto à unidade escolar como instrumento de transformação de ação, promovendo o bem estar da comunidade do ponto de vista educativo, cultural e 

social; 
II.Promover a aproximação e a cooperação dos membros da comunidade e das atividades escolares; 

III.Contribuir para a solução dos problemas inerentes à vida escolar estabelecendo e preservando uma convivência harmônica entre os pais ou responsáveis legais, 

alunos, profissionais  docentes e não docentes da escola e membros da comunidade local; 
IV.Cooperar na conservação do prédio e equipamentos da unidade escolar; 

V.Administrar de acordo com as normas legais os recursos financeiros provenientes de repasses, subvenções, convênios, doações e arrecadações da entidade. 

Art. 12 - Compete ao Presidente do CDCE: 
I.Convocar juntamente com o Diretor da unidade escolar, as Reuniões da Comunidade Escolar e do CDCE; 

II.Convocar todos os Conselheiros, com setenta e duas (72) horas de antecedência, para reunião ordinária, em horário compatível com o da maioria destes, com pauta 

claramente definida na convocatória; 
III.Convocar, sempre que justificadas, reuniões extraordinárias com vinte e quatro  (24) horas de antecedência e pauta claramente definida; 

IV.Presidir juntamente com o Diretor da unidade escolar, as reuniões da Comunidade Escolar e as reuniões do CDCE; 
V.Planejar, organizar, coordenar e presidir a realização de reuniões do CDCE; 

VI.Diligenciar pela efetiva realização das decisões do CDCE, tomando medidas que visem a garantir seu bom funcionamento; 

VII.Estimular a participação de todos os Conselheiros em todas as reuniões do CDCE; 
VIII.Providenciar as comunicações e divulgações das decisões tomadas pelo CDCE, constatadas em ata com a assinatura dos presentes, juntamente com o Secretário; 

IX.Representar juntamente com o Diretor da unidade escolar, o CDCE em juízo e fora dele; 

X.Administrar, juntamente com o Tesoureiro e o Diretor da unidade escolar, os recursos financeiros da entidade; 
XI.Autorizar pagamentos e assinar juntamente com o Diretor da unidade escolar e o Tesoureiro, os cheques, recibos e balancete e/ou movimentar os recursos financei-

ros por meio eletrônico, inclusive cartão magnético; 

XII.Exercer o voto para fins de desempate, somente quando esgotadas as possibilidades de consenso das deliberações; 
XIII.Promover o entrosamento entre os membros do CDCE, acompanhando o desempenho de suas funções; 

XIV.Organizar as planilhas mensais do caixa interno e os relatórios bimestrais anuais do CDCE, em conjunto com os outros membros da Diretoria Executiva; 

XV.Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente. 
Art. 13 -   Compete ao Vice-Presidente do CDCE, as mesmas atribuições que cabem ao Presidente, em sua ausência. 

Art. 14 - Não poderão concorrer a Presidência e a Vice-Presidência do CDCE os membros da Comunidade Escolar que possuírem cargos comissionados, direta-

mente ligados a administração municipal. 
Art. 15 - Compete ao Secretário do CDCE: 

I.Auxiliar o Presidente em suas funções; 

II.Preparar o expediente do CDCE; 
III.Organizar as planilhas mensais do caixa interno e os relatórios bimestrais e anuais do CDCE, em conjunto com os outros membros da Diretoria Executiva; 

IV.Secretariar as Reuniões da Comunidade Escolar e do CDCE; 

V.Manter em dia os registros; 
VI.Manter organizado e atualizado os arquivos e os livros de atas; 

VII.Elaborar toda a correspondência e documentação: atas, carta, ofícios, convocações, etc; 

VIII.Ler atas em reuniões; 

IX.Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente. 

Art. 16 - Compete ao Segundo Secretário do CDCE, as mesmas atribuições que cabem ao Secretário, em sua ausência. 

Art. 17 -   Compete ao Tesoureiro do CDCE: 
I.Conhecer e acompanhar a utilização da receita da unidade escolar; 

II.Fazer a escrituração da receita e despesas, nos termos das instruções que forem baixadas pela Secretaria Municipal de Educação; 

III.Efetuar pagamentos autorizados pelo CDCE; 
IV.Manter em ordem e sob sua previsão os livros, documentos e serviços contábeis do CDCE; 

V.Prestar contas aos membros do CDCE e, semestralmente, a Comunidade Escolar; 

VI.Organizar as planilhas mensais do caixa interno e os relatórios bimestrais anuais do CDCE, em conjunto com os outros membros da Diretoria Executiva; 
VII.Assinar juntamente com o Presidente e o Diretor da unidade escolar, os cheques, recibos e balancete e/ou movimentar os recursos financeiros por meio eletrônico, 

inclusive cartão magnético; 

VIII.Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente. 
Art. 18 - Compete ao Segundo Tesoureiro do CDCE, as mesmas atribuições que cabem ao Tesoureiro, em sua ausência. 

Art. 19 -  São atribuições do Diretor da unidade escolar em relação ao CDCE: 

I.Coordenar, em consonância com o CDCE, a elaboração, a execução e a avaliação do Projeto Político Pedagógico e do Plano de Ação da Unidade Escolar, 
observadas as Políticas Públicas da Secretaria Municipal de Educação e outros processos de planejamento; 

II.Dar conhecimento aos membros do CDCE das diretrizes e normas emitidas pelos órgãos competentes; 

III.Submeter ao CDCE para exame e parecer, no prazo regulamentado, a prestação de contas dos recursos financeiros repassados à Unidade Escolar; 
IV.Representar juntamente com o Presidente, o CDCE em juízo e fora dele; 

V.Convocar e presidir juntamente com o Presidente, as Reuniões da Comunidade Escolar e do CDCE; 

VI.Administrar, juntamente com o Presidente e o Tesoureiro, os recursos financeiros da entidade; 
VII.Promover o entrosamento entre os membros do CDCE, acompanhando o desempenho de suas funções; 

VIII.Assinar juntamente com o Presidente e o Tesoureiro, os cheques, recibos e balancete e/ou movimentar os recursos financeiros por meio eletrônico, inclusive cartão 

magnético; 
IX.Divulgar à Comunidade Escolar a movimentação financeira da Unidade Escolar; 

X.Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente. 
Art. 20 - O Diretor da unidade escolar juntamente com o Presidente e o Tesoureiro eleitos do CDCE, encaminharão todos os documentos necessários para a regu-

lamentação do Conselho junto à Receita Federal e a Agência Bancária. 

§ 1° - A atualização das informações de troca do Presidente deve ser registrada em ata do CDCE, registrado no órgão competente de registro de documentos e 
regularizadas junto à Receita Federal e a Agência Bancária. 

§ 2° - A atualização das informações de trocas de Diretor da unidade escolar e/ ou Tesoureiro, devem ser registradas em ata do CDCE, registrado no órgão compe-

tente de registro de documentos e regularizadas junto a Agência Bancária. 
Art. 21 - As deliberações do CDCE serão tomadas por maioria de votos. 

Art. 22 - O Conselho Fiscal é parte do CDCE, cuja finalidade é de exercer o controle e a fiscalização da unidade escolar, sendo constituído por três (03) membros 

que não fazem parte da Diretoria Executiva. 
Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal: 

I.Participar de todas as reuniões do CDCE; 
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II.Fiscalizar as ações e movimentações financeiras; 

III.Examinar os documentos contábeis da entidade e os valores disponíveis; 

IV.Solicitar a Diretoria Executiva, sempre que se fizer necessário, esclarecimentos e documentos comprobatórios de receita e despesa; 

V.Apontar ao demais membros do CDCE as irregularidades que descobrir, sugerindo as medidas que considerar úteis ao mesmo; 
VI.Convocar Reuniões do CDCE e/ou da Comunidade Escolar, se o Presidente ou o Diretor da unidade escolar retardarem as reuniões previstas; 

VII.Apresentar à Comunidade Escolar parecer sobre as contas do Conselho, no exercício em que servir, juntamente com a Diretoria Executiva; 

VIII.Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente. 
Art. 24 - Ocorrerá a vacância do membro do CDCE por conclusão do mandato, renúncia, desligamento da unidade escolar, destituição, aposentadoria ou 

morte. 

§ 1º. O não comparecimento injustificado do membro do Conselho a três (03) reuniões ordinárias consecutivas ou a  cinco (05) reuniões ordinárias ou 
extraordinárias alternadas, também implicará vacância da função de conselheiro. 

§ 2º. Toda a ausência justificada do Conselheiro, por escrito ou verbalmente, deverá ser registrada em ata da reunião do CDCE. 

§ 3º.  Em caso de vaga livre do segmento que gerou a vacância, será realizada reunião com os representantes do segmento que compõe a Comunidade 
Escolar, para que seja eleito novo representante para concluir o mandato, no prazo máximo de trinta (30) dias. 

§ 4º.  Em caso do servidor que ocupe alguma função da Diretoria Executiva do CDCE, ao ser cedido para outro órgão da Educação, o mesmo poderá conti-
nuar na função ocupada, se assim optar. 

Art. 25 - Os membros do CDCE exercerão gratuitamente suas atribuições, não sendo, face as funções desempenhadas, considerados servidores públicos. 

Art. 26 - Doações, subvenções e auxílios que lhe forem concedidos pela União, Município, por particulares, entidades públicas privadas, associações de classe e 
quaisquer outras categorias ou entes comunitários, bem como promoções realizadas pela Unidade Escolar, constituem recursos da mesma. 

Parágrafo Único -  O CDCE tem autonomia para a utilização dos recursos financeiros da Unidade Escolar, respeitando a legislação vigente, tendo o obje-

tivo da melhoria do padrão de qualidade. 
Art. 27 - As aquisições ou contratações efetuadas pela unidade escolar deverão ser aprovadas previamente pelo CDCE, conforme legislação vigente. 

Art. 28 - A contratação de obras e serviços será restrita às necessidades de pequenas construções, reforma, ampliação, manutenção do prédio e equipamentos 

escolares, desde que aprovado previamente pelo CDCE e Secretaria Municipal de Educação. 
Art. 29 - A unidade escolar não poderá distribuir recursos sob nenhuma forma ou pretexto aos Dirigentes, membros CDCE e/ou outros. 

Art. 30 - É vedado ao Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar: 

I.Adquirir veículos ou imóveis, locar ou construir prédio com recursos oriundos das subvenções ou a lhe forem concedidos pelo Poder Público, sem autorização da 
Secretaria Municipal de Educação; 

II.Conceder empréstimos ou dar garantias de aval, fianças e caução, sob qualquer forma; 

III.Empregar subvenções, auxílios ou recursos de qualquer natureza, em desacordo com os projetos ou programas a que se destinam; 
IV.Contratação de professores e servidores para a unidade escolar; 

V.Exercer qualquer atividade de caráter comercial no âmbito da unidade escolar; 

VI.Cobrar mensalidade ou taxas aos membros da Comunidade Escolar, a qualquer título; 
VII.Deliberar qualquer ação que iniba ou impeça o aluno de frequentar a escola ou que fira o direito de acesso e permanência na mesma, direito esse expressamente 

garantido na Constituição Federal; 

VIII.Utilizar recursos para substituir ou complementar pessoal necessário para a atividade pedagógica, administrativa, nutricional, de limpeza, de vigilância ou outras 
funções. 

Art. 31 - Pela indevida aplicação da renda, responderão solidariamente os membros do Conselho que tenham autorizado à despesa ou efetuado o pagamento. 

Art. 32 - A aquisição de personalidade jurídica pelo CDCE tem como requisito a aprovação de seu Estatuto pelos membros que compõe o CDCE, observada a 

legislação pertinente. 

Art. 33 - A primeira composição do CDCE da Unidade Escolar tem responsabilidade de elaborar seu Estatuto, no prazo de trinta (30) dias, após a posse. 

§ 1° - O Estatuto será divulgado na primeira reunião do ano junto à Comunidade Escolar e ficará disponível a mesma para conhecimento. 
§ 2° - As adequações ou reformulações que se fizerem necessárias ao Estatuto, devem ser elaboradas em conjunto pelos membros do CDCE com o acompanha-

mento da Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 34 - O Estatuto do CDCE depois de elaborado deverá ser digitado, impresso e registrado em órgão competente de registro de documentos para ter validade. 
Art. 35 - Fica assegurada a capacitação e a orientação dos membros do CDCE pela Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 36 - A Unidade Escolar que vier a ser criada deverá constituir o CDCE. 

Art. 37 - O mandato do CDCE que esteja em vigência e que não coincida com o período de vigência do mandato do Diretor da unidade escolar eleito para o biênio, 
deverá ser prorrogado ou antecipado, mediante votação em reunião com a Comunidade Escolar,  pelo tempo que for necessário para que o mesmo seja unificado, 

sendo concomitante o mandato do CDCE com o do Diretor da unidade escolar. 

Parágrafo Único – O mandato do CDCE deve ser iniciado, por eleição ou recondução, até o dia quinze (15) de março, do ano do início do mandato do Diretor da 
unidade escolar. 

Art. 38 – As unidades escolares terão o prazo de sessenta (60) dias, a partir da publicação desta Portaria Interna, para adequar seus Estatutos e a vigência de seu 

CDCE 
Art. 39 – Faz parte desta Portaria Interna a Minuta do Estatuto do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, que acompanha na forma do Anexo I. 

Art. 40 – Compete a Secretaria Municipal de Educação resolver os casos omissos, acompanhar e fazer cumprir o disposto nesta Portaria Interna. 

Art. 41 – Esta Portaria Interna entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

 

 

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

 

 
 

Primavera do Leste - MT, 20 de janeiro de 2020. 
 

 

 

ADRIANA TOMASONI 
Secretária Municipal de Educação 

Portaria nº 003/2018 

 
 

 



 

DIOPRIMA  - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT •  22 de Janeiro de 2020 • Edição 1618  • Ano XIV  •  Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 4 

Anexo I – Minuta do Estatuto do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar 

 

ESTATUTO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR 

NOME DA UNIDADE ESCOLAR  

 

CAPÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO, DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS 

 

SEÇÃO I 

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO 

 

Art. 1º. O  Conselho  Deliberativo  da  Comunidade  Escolar/CDCE  da  Escola Municipal de _    , fundado em xxx de xxx de 

20xx , com sede na Rua _   , nº  , Bairro   ,   Município de Primavera do Leste, Estado de 
Mato Grosso – MT,  CEP 78.850-000, registrado junto a Receita Federal com CNPJ sob o número xx.xxx.xxx/xxxx-xx, é um organismo deliberativo, consultivo e 

mobilizador das diretrizes e linhas gerais desenvolvidas na unidade escolar, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, congrega profissionais docentes e não 
docentes, pais e/ou responsáveis e alunos, com personalidade jurídica distinta de seus membros, com atuação junto à referida unidade escolar, sede e foro no 

Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso – MT, e será regida pelo presente Estatuto. 

 
SEÇÃO II 

DA FINALIDADE 

 

Art. 2º. O CDCE tem por finalidade geral democratizar a unidade escolar, propiciando espaços de informação, formação e organização, promovendo o controle 

social da educação e a integração do poder público, comunidade, escola e família. 

 
Art. 3º. Constituem finalidades específicas do CDCE, a conjunção de esforços, a articulação de objetivos e a harmonia de procedimentos, caracterizadas por: 

 

I.Interagir junto à unidade escolar como instrumento de transformação de ação, promovendo o bem estar da comunidade do ponto de vista educativo, cultural e 
social; 

II.Promover a aproximação e a cooperação dos membros da comunidade e das atividades escolares; 

III.Contribuir para a solução dos problemas inerentes à vida escolar estabelecendo e preservando uma convivência harmônica entre os pais ou responsáveis legais, 
alunos, profissionais docentes e não docentes da unidade escolar e membros da comunidade local; 

IV.Cooperar na conservação do prédio e equipamentos da unidade escolar; 

V.Administrar de acordo com as normas legais os recursos financeiros provenientes de repasses, subvenções, convênios, doações e arrecadações da entidade. 
 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

SEÇÃO I 

DA CONSTITUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO 

 

Art. 4º. O CDCE é constituído por  ___ membros, representantes de todos os segmentos da comunidade escolar  sendo:  profissionais docentes e não docentes, pais 
e/ou responsáveis, alunos e o Diretor da unidade escolar nos termos da Portaria Interna nº 001  de 20 de janeiro de 2020. 

 

Parágrafo Único - A representação de aluno se dará nas unidades que possuírem turmas a partir do 7° Ano, sendo eleitos  02 (dois) representantes deste Segmento, 
que terão direito a voz nas reuniões do CDCE, fica vedado compor a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal devido não possuírem maioridade civil. 

 

Art. 5º. O Diretor da Unidade Escolar é membro nato do CDCE. 
 

Art. 6º. Os representantes do CDCE serão escolhidos entre seus pares, mediante processo eletivo, em reunião de cada segmento escolar. 

 
Art. 7º. O CDCE, de acordo com o princípio da representatividade que abrange toda a Comunidade Escolar, terá assegurado na sua constituição a paridade (núme-

ro igual de representantes por segmento) e a seguinte proporcionalidade: 

 
I.50% (cinquenta por cento) para representantes do segmento escola: profissionais docentes e não docentes;  

II.50% (cinquenta por cento) para representantes do segmento comunidade atendida: pais de alunos e/ou responsáveis legais. 

  
Parágrafo Único - A  representatividade do CDCE será composta:  

 

I.Diretor da Unidade Escolar (membro nato); 
II.      Dois (02) representantes dos profissionais docentes; 

III.Dois (02) representantes dos profissionais não docentes; 

IV.      Quatro (04) representante dos pais e/ou responsáveis legais por alunos; 
V.Dois (02) alunos, conforme parágrafo único do artigo 4º. 

 
SEÇÃO II 

DAS ELEIÇÕES, POSSE E EXERCÍCIO 

 

Art. 8º.  As eleições dos membros do CDCE  realizar-se-ão em reunião de cada segmento, convocada para este fim, para um mandato de 02 (dois) anos, corres-

pondendo a 730 (setecentos e trinta) dias e, em caso de ano bissexto, 731 (setecentos e trinta e um) dias, admitindo-se uma única recondução.   

 
§ 1°. As datas, horários e locais das reuniões para as eleições dos representantes serão estabelecidos pelo Diretor da unidade escolar,  que conduzirá o processo de 

eleição, com registro em livro ata. 

 
§ 2°. Não podem ser membros do CDCE parentes consanguíneos ou afins, até 3° grau, do Diretor da unidade escolar. 
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§ 3°. A recondução dos membros do CDCE dar-se-á: 

 

I.Por recondução total dos conselheiros, quando for o primeiro mandato de todos os membros; 

II.Por recondução parcial dos conselheiros, quando 01 (um) ou mais conselheiros estiver no primeiro mandato, representando o segmento. 
 

§ 4°. A recondução será decidida pelo CDCE que estiver constituído, observando a legislação vigente, com registro em ata, dando ciência ao segmento que o 

Conselheiro representa. 
 

Art. 9º. A convocação para as reunião de eleição dos representantes do CDCE deverá ser afixado em local visível na unidade escolar, no mínimo 05 (cinco) dias 

úteis antes da sua realização, durante o período letivo. 
 

Art. 10. A eleição dos membros do CDCE deverá acontecer no mínimo 15 (quinze) dias antes do término da vigência do mandato. 

 
 § 1º.  O mandato será de 02 (dois) anos, com direito à recondução de apenas mais 01 (um) mandato. 

 

§ 2º. O novo mandato do CDCE deverá ser subsequente e iniciar assim que for findado o anterior. 

 

§ 3º. É vedado o voto por procuração. 
 

Art. 11. O mandato do CDCE terá início, devido nova composição/eleição ou recondução, entre o período de fevereiro até o dia 15 (quinze) de março, consideran-

do o ano de início do mandato do Biênio do Diretor da unidade escolar empossado. 
 

Parágrafo Único - Em caso de vacância da função de Diretor da unidade escolar, Presidente ou Tesoureiro,  deverá  ser dado continuidade ao mandato do CDCE 

que foi composto, conforme caput deste artigo. 
 

Art. 12. O mandato será cumprido integralmente, no período para o qual os representantes foram eleitos, exceto em caso de destituição ou renúncia. 

 
Parágrafo Único -  O Conselheiro representante do segmento dos pais e/ou responsável, em caso de transferência do aluno, não poderá permanecer no Conselho 

até o final do período para o qual foi eleito, sendo realizada nova eleição para o segmento. 

 
Art. 13. Ocorrerá a vacância do membro do CDCE conforme artigo 50 deste Estatuto.  

 

Art. 14. O ato de posse dos representantes eleitos se dará em reunião extraordinária do CDCE, convocada pelo Diretor  da unidade escolar a  ser realizada após as 
escolhas dos segmentos. 

 

§ 1º. A posse dos representantes eleitos dar-se-á no dia imediatamente subsequente ao término da gestão anterior. 
 

§ 2º. O ato de posse dos Conselheiros consistirá de: 

 

I.Ciência do Estatuto, mediante leitura do mesmo; 

II.Apresentação do Regimento Escolar;  

III.Apresentação do Plano de Ação da Unidade Escolar; 
IV.Apresentação do Projeto Político-Pedagógico; 

V.Assinatura da Ata, após o término da reunião. 

 
Art. 15. Após o ato de posse dos representantes dos segmentos que compõe o CDCE, ocorrerá, na mesma reunião, a eleição da Diretoria Executiva e a composição 

do Conselho Fiscal, devendo constar registro na mesma ata. 

 
Art. 16. A Presidência do CDCE será exercida por um dos representantes dos segmentos, eleito pelos membros do Conselho. 

 

§ 1°. Não poderão concorrer à Presidência e a Vice-Presidência do CDCE os membros da comunidade escolar que possuírem cargos comissionados, diretamente 
ligados a administração municipal. 

 

§ 2°. Não poderão concorrer à Presidência do CDCE e a Vice-Presidência do CDCE os membros da comunidade escolar que estejam em situação de inadimplência 
junto a Receita Federal e Secretaria Estadual de Fazenda. 

 

Art. 17. O Diretor da unidade escolar juntamente com o Presidente e o Tesoureiro eleitos do CDCE, encaminharão todos os documentos necessários para a regu-
lamentação do Conselho junto à Receita Federal e a Agência Bancária. 

 

§ 1°.  A atualização das informações de troca do Presidente deverá ser registrada em ata do CDCE, registrado no órgão competente de registro de documentos e 
regularizadas junto à Receita Federal e a Agência Bancária. 

 

§ 2°.  A atualização das informações de trocas de  Diretor da unidade escolar e/ ou  do Tesoureiro,  deverão ser registradas em ata do CDCE, registrado no órgão 
competente de registro de documentos  e regularizadas junto a Agência Bancária. 

 
CAPÍTULO III 

DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 

Art. 18. O CDCE é um espaço de debates, de articulação entre os vários setores da unidade escolar, tendo em vista o atendimento das necessidades educacionais e 

os encaminhamentos necessários à solução de questões pedagógicas, administrativas e financeiras, que possam interferir no funcionamento da mesma. 

 
Art. 19. O CDCE encaminhará ações que contribuam com a organização e o funcionamento da unidade escolar, de acordo com o Projeto Político-Pedagógico e as 

políticas educacionais vigentes, responsabilizando-se pelas suas deliberações. 

 
Art. 20.  O CDCE reunir-se-á, periodicamente para conhecer o andamento dos trabalhos escolares, deliberar sobre aplicação e movimentação dos recursos finan-

ceiros, examinar outros assuntos de interesse do conselho e da unidade escolar.  
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Art. 21. As reuniões do CDCE poderão ser ordinárias e extraordinárias: 

 

I.As reuniões ordinárias ocorrerão bimestralmente, exceto nos períodos de férias e de recesso escolar, em dia e hora previamente marcados no Calendário Escolar 
anual, convocadas pelo Presidente do Conselho e o Diretor da unidade escolar e, no seu impedimento, por representante designado pelo mesmo, dentre os compo-

nentes do CDCE, com no mínimo,  72 (setenta e duas) horas de antecedência, com pauta definida na convocação; 

II. As reuniões extraordinárias ocorrerão conforme a necessidade do CDCE,  convocadas com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, com pauta claramente defi-
nida e por solicitação: 

a)do Diretor da unidade escolar; 

b)do Presidente do Conselho juntamente com o Diretor da unidade escolar; 
c)da maioria simples de seus membros, através de requerimento dirigido ao Presidente do Conselho especificando o motivo da solicitação. 

 

Art. 22. As reuniões serão realizadas, em primeira convocação, com quórum mínimo de maioria simples (metade mais um), ou em segunda convocação, 30 (trinta) 
minutos após, com no mínimo, 1/3 (um terço) de seus membros. 

 
§ 1º. Não havendo quórum estabelecido, cancela-se a reunião e registra-se a ocorrência em ata assinada pelos presentes. 

 

§ 2º. É permitida a participação de pessoas integrantes da comunidade escolar nas reuniões do CDCE, com direito a voz e sem direito a voto, quando constar da 
pauta assunto de seu interesse. 

 

Art. 23. As reuniões do CDCE serão lavradas em Atas, em livro próprio para registros, pelo Secretário e na ausência deste, pelo Segundo Secretário, ou por qual-
quer membro designado secretário “ad hoc” pelo Presidente. 

 

Art. 24. As deliberações do CDCE serão tomadas por maioria simples (metade mais um) depois de esgotadas as argumentações de seus membros. 
 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR E DOS CONSELHEIROS 

 

Art. 25. Compete ao Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar:   

 
I.Fundar o CDCE;  

II.Lavrar a ata de constituição do CDCE, com assinaturas dos participantes da reunião;   

III.Alterar o nome da Unidade Escolar em decorrência da alteração do nome da unidade escolar, nos termos da legislação vigente; 
IV.Dar posse aos membros eleitos dos segmentos; 

V.Eleger os membros que comporão a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal; 

VI.Nomear e destituir os membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal; 
VII.Participar da elaboração, acompanhamento e avaliação do Plano de Ação da unidade escolar;    

VIII.Participar da elaboração, acompanhamento e avaliação do Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar; 

IX.Avaliar anualmente os resultados alcançados pela unidade escolar; 

X.Contribuir para o funcionamento eficiente e criativo da unidade escolar; 

XI.Colaborar na execução de uma política educacional voltada para a Gestão Democrática e de qualidade;  

XII.Participar e colaborar na realização das atividades da unidade escolar; 
XIII.Definir critérios para utilização e cedência do prédio escolar, observando os dispositivos legais, sem prejuízo ao processo pedagógico da unidade escolar;  

XIV. Cooperar na conservação dos equipamentos e prédio da unidade escolar; 

XV. Analisar e aprovar juntamente com a Coordenação Pedagógica da unidade escolar projetos elaborados por quaisquer dos segmentos que compõem a comunidade 
escolar, no sentido de avaliar sua importância no processo educativo;   

XVI. Analisar e propor alternativas de solução às questões de natureza pedagógica, administrativa e financeira, detectadas pelo próprio CDCE, bem como as encami-

nhadas, por escrito, pelos diferentes participantes da comunidade escolar, no âmbito de sua competência;   
XVII.Deliberar, quando convocado, sobre problemas de rendimento escolar, indisciplina e infringências;  

XVIII. Elaborar e/ou reformular e aprovar o Estatuto do CDCE sempre que se fizer necessário, de acordo com as normas da Secretaria Municipal de Educação e legisla-

ção vigente;  
XIX.Comunicar a comunidade escolar sobre as adequações ou reformulações do Estatuto; 

XX. Definir e aprovar o uso dos recursos destinados à escola mediante Planos de Aplicação, registrando em Ata, bem como prestação de contas desses recursos, em 

ação conjunta com o Diretor da unidade escolar; 
XXI.Gerenciar recursos financeiros vinculados a repasses do Governo Federal e do Caixa Interno Escolar; 

XXII.Analisar planilhas e orçamentos para realização de reparos, reformas e ampliações no prédio escolar, acompanhando sua execução;  

XXIII.Deliberar sobre a contratação de serviços e aquisição de bens para a unidade escolar, observando a aplicação da legislação vigente quando a fonte de recursos for 
de natureza pública;  

XXIV.Realizar as prestações de contas dos recursos recebidos e promovidos pela unidade escolar, bem como as declarações fiscais na forma e prazos estabelecidos pela 

Secretaria Municipal de Educação; 
XXV.Divulgar para a comunidade escolar a prestação de contas das promoções e atividades realizadas, assim que findadas; 

XXVI.Efetuar as prestações de contas junto à Secretaria Municipal de Educação e Receita Federal;  

XXVII.Deliberar sobre propostas de convênios com o Poder Público ou instituições não-governamentais;   
XXVIII.Analisar anualmente o balanço financeiro e o relatório sobre o exercício findo, deliberando sobre os mesmos;   

XXIX.Discutir, analisar, rejeitar ou aprovar propostas de alterações no Regimento Escolar encaminhadas pela comunidade escolar;    
XXX.Promover círculos de estudos, objetivando a formação continuada dos Conselheiros a partir de necessidades detectadas, proporcionando um melhor desempenho 

do seu trabalho;   

XXXI.Participar da elaboração do Calendário Escolar e aprová-lo, levando em conta as normativas existentes;   
XXXII.Acompanhar o cumprimento do Calendário Escolar;     

XXXIII.Acompanhar o processo de distribuição de turmas e/ou aulas da unidade escolar; 

XXXIV. Zelar pelo cumprimento e defesa aos Direitos da Criança e do Adolescente, com base na Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente;  
XXXV. Encaminhar, quando for necessário, à autoridade competente, solicitação de verificação, com fim de apurar irregularidades de Diretor da unidade escolar, Coorde-

nadores e demais profissionais da unidade escolar, em decisão tomada pela maioria absoluta de seus membros, em reunião convocada de forma extraordinária para 

tal fim, com razões fundamentadas, documentadas e devidamente registradas;   
XXXVI. Comunicar, juntamente com o Diretor da unidade escolar, ao órgão competente as medidas de emergências, adotadas pelo CDCE, em casos de irregularidades 

graves na unidade escolar;   
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XXXVII. Encaminhar, quando for o caso, à autoridade competente, solicitação fundamentada de sindicância ou processo disciplinar administrativo para o fim 

de destituição de Diretor da unidade escolar, mediante decisão da maioria absoluta do CDCE; 

XXXVIII. Estabelecer anualmente um cronograma de reuniões ordinárias;   

XXXIX.Conhecer o processo e resultados da avaliação externa e interna do funcionamento da unidade escolar, que propõe planos que visem a melhoria do ensino; 
XL.Divulgar bimestralmente as atividades realizadas pelo CDCE; 

XLI.Garantir a divulgação do resultado do rendimento escolar de cada ano letivo; 

XLII.Acompanhar o plano de expansão do atendimento escolar e a organização da unidade de ensino, encaminhando a equipe da Secretaria Municipal de Educação; 
XLIII.Examinar outros assuntos de interesse da unidade escolar; 

XLIV.Avaliar anualmente o desempenho do CDCE. 

 

Art. 26. A ação de todos os membros será sempre visando ao coletivo e à qualidade de ensino, evitando-se o trato de interesses individuais. 

 

Art. 27. A atuação dos Conselheiros será restrita às reuniões do CDCE, ficando vedada sua interferência no trabalho de qualquer profissional ou aluno. 
 

Parágrafo Único - Os Conselheiros poderão, individual ou coletivamente, agir junto aos órgãos externos quando tal tarefa lhes for delegada em reunião do CDCE. 
 

Art. 28. São atribuições dos Conselheiros: 

 
I.Representar seu segmento, discutindo, formulando e avaliando internamente propostas a serem apresentadas nas reuniões do CDCE, bem como expressando as 

posições de seus pares, visando sempre à função social da escola; 

II.Ouvir os demais servidores de seus segmentos, a fim de discutir questões referentes à organização e ao funcionamento da unidade escolar, bem como o encami-
nhamento de sugestões e proposições ao CDCE; 

III. Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias sempre que convocados; 

IV.Divulgar as decisões do CDCE aos seus pares, quando se fizerem necessárias; 
V.Colaborar na execução das medidas definidas no CDCE, desenvolvendo ações no âmbito de sua competência; 

VI.Cumprir e exigir o cumprimento do presente Estatuto. 

 
CAPÍTULO V 

DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO FISCAL 

E DO DIRETOR DA UNIDADE ESCOLAR 

 

SEÇÃO I 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Art. 29. A Diretoria Executiva é parte do CDCE, sendo responsável pela representação e coordenação da unidade escolar, sendo constituído por 06 (seis) mem-

bros. 

 

Art. 30. São membros da Diretoria Executiva do CDCE: 

 

I.O Presidente; 

II.O Vice-Presidente; 

III.O Secretário; 
IV.O Segundo Secretário; 

V.O Tesoureiro; 

VI.O Segundo Tesoureiro. 

 

Parágrafo Único - Quando o Vice-Presidente, o Segundo Secretário e o Segundo Tesoureiro não estiverem representando a função de titular, exercerão os traba-

lhos de membros conselheiros, junto aos demais membros que não fazem parte da Diretoria Executiva. 
 

Art. 31. São atribuições do Presidente do CDCE: 

    
I.Convocar todos os Conselheiros, com 72 (setenta e duas) horas de antecedência, para reunião ordinária, em horário compatível com o da maioria destes, com pauta 

claramente definida na convocatória; 

II.Convocar, sempre que justificadas, reuniões extraordinárias com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência e pauta claramente definida; 
III.Presidir juntamente com o Diretor da unidade escolar, as reuniões da Comunidade Escolar e as reuniões do CDCE; 

IV.Planejar, organizar, coordenar e presidir a realização de reuniões do CDCE; 

V. Diligenciar pela efetiva realização das decisões do CDCE, tomando medidas que visem a garantir seu bom funcionamento; 
VI.Estimular a participação de todos os Conselheiros em todas as reuniões do CDCE; 

VII. Providenciar as comunicações e divulgações das decisões tomadas pelo CDCE, constatadas em ata com a assinatura dos presentes, juntamente com o Secretário; 

VIII.Representar juntamente com o Diretor da unidade escolar, o CDCE em juízo e fora dele; 
IX.Convocar juntamente com o Diretor da unidade escolar as reuniões da Comunidade Escolar e do CDCE; 

X.Administrar, juntamente com o Tesoureiro e o Diretor da unidade escolar, os recursos financeiros da entidade; 

XI.Autorizar pagamentos e assinar juntamente com o Diretor da unidade escolar e o Tesoureiro, os cheques, recibos e balancete e/ou movimentar os recursos financei-
ros por meio  eletrônico, inclusive cartão magnético; 

XII.Exercer o voto para fins de desempate, somente quando esgotadas as possibilidades de consenso das deliberações; 
XIII.Promover o entrosamento entre os membros do CDCE, acompanhando o desempenho de suas funções; 

XIV.Organizar as planilhas mensais do caixa interno e os relatórios bimestrais e anuais do CDCE, em conjunto com os outros membros da Diretoria Executiva; 

XV.Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente. 

 

Art. 32. Compete ao Vice-Presidente do CDCE, as mesmas atribuições que cabem ao Presidente, em sua ausência. 

 

Art. 33. Compete ao Secretário do CDCE: 

 

I.Auxiliar o Presidente em suas funções; 
II.Preparar o expediente do CDCE; 

III.Organizar as planilhas mensais do caixa interno e os relatórios bimestrais e anuais do CDCE, em conjunto com os outros membros da Diretoria Executiva; 
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IV.Secretariar as reuniões da comunidade escolar e do CDCE; 

V.Manter em dia os registros; 

VI.Manter organizado e atualizado os arquivos e os livros de atas;  

VII.Elaborar toda a correspondência e documentação: atas, carta, ofícios, convocações, etc; 
VIII.Ler atas em reuniões; 

IX.Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente. 

 
Art. 34. Compete ao Segundo Secretário do CDCE, as mesmas atribuições que cabem ao Secretário, em sua ausência. 

 

Art. 35. Compete ao Tesoureiro do CDCE:   
 

I.Conhecer e acompanhar a utilização da receita da unidade escolar; 

II.Fazer a escrituração da receita e despesas, nos termos das instruções que forem baixadas pela Secretaria Municipal de Educação; 
III.Efetuar pagamentos autorizados pelo CDCE; 

IV.Manter em ordem e sob sua previsão os livros, documentos e serviços contábeis do CDCE; 
V.Prestar contas aos membros do CDCE e, semestralmente, a comunidade escolar; 

VI.Organizar as planilhas mensais do caixa interno e os relatórios bimestrais e anuais do CDCE, em conjunto com os outros membros da Diretoria Executiva; 

VII.Assinar juntamente com o Presidente e o Diretor da unidade escolar, os cheques, recibos e balancete e/ou movimentar os recursos financeiros por meio eletrônico, 
inclusive cartão magnético; 

VIII.Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente. 

 
Art. 36. Compete ao Segundo Tesoureiro do CDCE, as mesmas atribuições que cabem ao Tesoureiro, em sua ausência. 

 

SEÇÃO II 

DO CONSELHO FISCAL 

 

Art. 37.  O Conselho Fiscal é parte do CDCE, cuja finalidade é de exercer o controle e a fiscalização da unidade escolar, sendo constituído por 03 (três) membros 
que não fazem parte da Diretoria Executiva.   

 

Art. 38. Compete ao Conselho Fiscal:    
  

I.Participar de todas as reuniões do CDCE; 

II.Fiscalizar as ações e movimentações financeiras; 
III.Examinar os documentos contábeis da entidade e os valores disponíveis; 

IV.Solicitar a Diretoria Executiva, sempre que se fizer necessário, esclarecimentos e documentos comprobatórios de receita e despesa; 

V.Apontar ao demais membros do CDCE as irregularidades que descobrir, sugerindo as medidas que considerar úteis ao mesmo; 
VI.Convocar reuniões do CDCE e/ou da Comunidade Escolar, se o Presidente ou o Diretor da unidade escolar retardarem as reuniões previstas; 

VII.Apresentar à Comunidade Escolar parecer sobre as contas do Conselho, no exercício em que servir, juntamente com a Diretoria Executiva; 

VIII.Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente. 

 

 

SEÇÃO III 

DO DIRETOR DA UNIDADE ESCOLAR 

 

Art. 39. O Diretor da unidade escolar é membro nato do CDCE. 
 

Art. 40. Compete ao Diretor da unidade escolar: 

 
I.Coordenar, em consonância com o CDCE, a elaboração, a execução e a avaliação do Projeto Político Pedagógico e do Plano de Ação da unidade escolar, 

observadas as Políticas Públicas da Secretaria Municipal de Educação e outros processos de planejamento; 

II.Dar conhecimento aos membros do CDCE das diretrizes e normas emitidas pelos órgãos competentes; 
III.Submeter ao CDCE para exame e parecer, no prazo regulamentado, a prestação de contas dos recursos financeiros repassados à unidade escolar; 

IV.Representar juntamente com o Presidente, o CDCE em juízo e fora dele; 

V.Convocar e presidir juntamente com o Presidente, as Reuniões da Comunidade Escolar e do CDCE; 
VI.Administrar, juntamente com o Presidente e o Tesoureiro, os recursos financeiros da entidade; 

VII.Promover o entrosamento entre os membros do CDCE, acompanhando o desempenho de suas funções; 

VIII.Assinar juntamente com o Presidente e o Tesoureiro, os cheques, recibos e balancete e/ou movimentar os recursos financeiros por meio eletrônico, inclusive cartão 
magnético;  

IX.Divulgar à comunidade escolar a movimentação financeira da unidade escolar; 

X.Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente. 
 

CAPÍTULO VI 

DOS DIREITOS, DOS DEVERES, DAS PROIBIÇÕES AO CONSELHEIRO E  

AO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR 

E DAS MEDIDAS DISCIPLINARES  

 

SEÇÃO I 

DOS DIREITOS 

 

Art. 41. Os Conselheiros terão os seguintes direitos: 

 
I.Participar das reuniões do CDCE, opinando, argumentando e representando seus segmentos; 

II.Articular com os demais Conselheiros, solicitando convocação de reunião extraordinária do CDCE em conformidade com o artigo 21, inciso II deste Estatuto;  

III.Receber no ato de posse, informações sobre as disposições contidas neste Estatuto; 
IV.Ser informado, em tempo hábil, de todas as reuniões do CDCE; 

V.Solicitar, em reunião do CDCE, esclarecimentos de qualquer natureza acerca das atividades da unidade escolar; 
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VI.Consultar, quando se fizer necessário, atas e livros do CDCE; 

VII.Votar durante as reuniões do CDCE. 

 

SEÇÃO II 
DOS DEVERES 

 

Art. 42. Aos Conselheiros, além de outras atribuições legais, compete:  
 

I.Representar as ideias e reivindicações de seus segmentos; 

II.Manter discrição sobre assuntos tratados que não devam ser divulgados; 
III.Conhecer e respeitar o referido Estatuto bem como as deliberações do CDCE; 

IV.Participar das reuniões do CDCE e estimular a participação dos demais Conselheiros nas mesmas; 

V.Justificar, oralmente ou por escrito, suas ausências nas reuniões do CDCE; 
VI.Orientar seus pares quanto a procedimentos a serem adotados para o encaminhamento de problemas referentes à unidade escolar; 

VII.Atualizar seu endereço e telefone, sempre que necessário. 
 

SEÇÃO III 

DAS PROIBIÇÕES AO CONSELHEIROS E CONSELHO DELIBERATIVO  

DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 

Art. 43. Aos Conselheiros é vedado: 
 

I.Tomar decisões individuais que interfiram no processo pedagógico e administrativo da unidade escolar; 

II.Expor pessoa ou grupo a situações vexatórias; 
III.Transferir a outra pessoa o desempenho do encargo que lhe foi confiado;  

IV.Interferir no trabalho de qualquer profissional no âmbito escolar; 

V.Divulgar assuntos que não se destinem ao domínio público, assuntos estes, tratados nas reuniões do CDCE. 
 

Art. 44.  É vedado ao CDCE: 

 

I.Adquirir veículos ou imóveis, locar ou construir prédio com recursos oriundos das subvenções ou auxílios que lhe forem concedidos pelo Poder Público, sem 

autorização da Secretaria Municipal de Educação; 

II.Conceder empréstimos ou dar garantias de aval, fianças e caução, sob qualquer forma; 
III.Empregar subvenções, auxílios ou recursos de qualquer natureza, em desacordo com os projetos ou programas a que se destinam; 

IV.Contratação de professores e servidores para a unidade escolar; 

V.Exercer qualquer atividade de caráter comercial no âmbito da unidade escolar; 
VI.Cobrar mensalidade ou taxas aos membros da Comunidade Escolar, a qualquer título; 

VII.Deliberar qualquer ação que iniba ou impeça o aluno de frequentar a escola ou que fira o direito de acesso e permanência na mesma, direito esse expressamente 

garantido na Constituição Federal. 

 

 

SEÇÃO IV 

DAS MEDIDAS DISCIPLINARES 

 

Art. 45. O Conselheiro que deixar de cumprir as disposições deste Estatuto ficará sujeito às seguintes medidas disciplinares: 
 

I.Advertência verbal, em particular, aplicada pelo Presidente do CDCE; 

II.Advertência verbal, em reunião do CDCE, com registro em ata e ciência do advertido; 
III.Repreensão, por escrita aplicada pelo Presidente e com ciência do advertido; 

IV.Afastamento do Conselheiro, por meio de registro em ata, em reunião do CDCE; 

 
Parágrafo Único - Nenhuma medida disciplinar poderá ser aplicada, sem prévia defesa por parte do Conselheiro.  

 

Art. 46. A Destituição do Conselheiro dar-se-á após a aplicação de todas as medidas cabíveis, assegurando ampla defesa nas fases anteriores. 
 

CAPÍTULO VII 

DOS DIREITOS DOS SEGMENTOS 

 

Art. 47. Os membros dos segmentos que compõem a comunidade escolar, terão os seguintes direitos: 

 
I.Ter conhecimento do Estatuto do CDCE; 

II.Eleger seus representantes para compor o CDCE; 

III.Requerer ajunto ao Presidente, a destituição do representante de seu segmento quando este não cumprir com as Atribuições dos Conselheiros previstas no artigo 41 
a 43 deste Estatuto. 

 
Art. 48. A Destituição de um Conselheiro só poderá ocorrer em reunião do segmento, especialmente convocada para este fim, com quórum mínimo de maioria 

simples (metade mais um) de seus integrantes, em conformidade com este Estatuto. 

 
§ 1º. A reunião de destituição será convocada pelo Presidente juntamente com o Diretor da unidade escolar, desde que dada ciência ao Conselheiro e assegurado o 

seu direito de defesa. 

 
§ 2º. A reunião deverá ser registrada em ata, com assinatura de todos os presentes, constando o motivo da destituição. 

 

Art. 49. Após a destituição de um Conselheiro, deverá ser eleito novo representante do segmento, na mesma reunião, em conformidade com este Estatuto. 
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CAPÍTULO VIII 

VACÂNCIA 

 

Art. 50. Ocorrerá a vacância do membro do CDCE por conclusão do mandato, renúncia, desligamento da unidade escolar, destituição, aposentadoria ou 
morte. 

 

§ 1º. O não comparecimento injustificado do membro do Conselho a 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 05 (cinco) reuniões ordinárias ou 
extraordinárias alternadas, também implicará vacância da função de conselheiro. 

 

§ 2º. Toda a ausência justificada do Conselheiro, por escrito ou verbalmente, deverá ser registrada em ata da reunião do Conselho.   
 

§ 3º.  Em caso de vaga livre do segmento que gerou a vacância, será realizada reunião com os representantes do segmento que compõe a Comunidade 

Escolar, para que seja eleito novo representante para concluir o mandato, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.  
 

§ 4º.  Em caso do servidor que ocupe alguma função da Diretoria Executiva do CDCE ao ser cedido para outro órgão da Educação, o mesmo poderá conti-
nuar na função ocupada, se assim optar. 

 

CAPÍTULO IX 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

Art. 51. Os meios e recursos para viabilizar o alcance dos objetivos da unidade escolar, serão obtidos mediante: 
 

I.Repasses do Governo Federal; 

II.Repasses do Governo Municipal; 
III.Doações; 

IV.Convênios, desde que autorizados pela SME; 

V.Subvenções diversas; 
VI.Promoções escolares; 

VII.Parcerias com entidades privadas, associações de classe e quaisquer outras categorias ou entes comunitários. 

 
§ 1º. Os recursos provenientes do Governo Federal serão depositados em conta corrente a ser aberta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 

FNDE ou outro órgão, devendo os mesmos serem vinculados a aplicação financeira junto à instituição bancária.  

 
§ 2º. A utilização de recursos financeiros pelas unidades escolares, que são oriundos de promoções e doações serão regulamentados pela Secretaria Muni-

cipal de Educação. 

 

Art. 52. É proibida a cobrança de mensalidade ou taxas aos membros do CDCE e da Comunidade Escolar, a qualquer título. 

 

Art. 53. Os recursos financeiros da unidade escolar, deverão ser movimentados por meio de cheque, por meio eletrônico e por cartão magnético e em espécie, no 

caso de recursos do Caixa Interno. 

 

Parágrafo Único - Os cheques devem possuir assinatura do Presidente, do Tesoureiro e do Diretor da unidade escolar 

 

Art. 54. Todos os recursos serão utilizados de acordo com o Plano de Aplicação a ser elaborado no início de cada ano letivo, ouvindo todos os segmentos da 

unidade escolar, com análise das  prioridades e aprovação dos membros do CDCE, constando registro em ata. 
 

Parágrafo Único - O Plano de Aplicação pode ser adequado no decorrer do ano, conforme a necessidade da unidade escolar. 

 
Art. 55.  As aquisições ou contratações efetuadas pela unidade escolar deverão ser aprovadas previamente pelo CDCE, conforme legislação vigente. 

 

Art. 56. A contratação de obras e serviços será restrita às necessidades de pequenas construções, reforma, ampliação, manutenção do prédio e equipamentos esco-
lares, desde que aprovado previamente pelo CDCE e Secretaria Municipal de Educação. 

 

 Art. 57.  É vedada a utilização de recursos para substituir ou complementar pessoal necessário para a atividade pedagógica, administrativa, nutricional, de limpe-
za, de vigilância ou outras funções. 

 

Art. 58.  A unidade escolar  não poderá distribuir recursos sob nenhuma forma ou pretexto aos Dirigentes, membros CDCE e/ou outros. 
 

CAPÍTULO X 

DA EXTINÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 

Art. 59. O CDCE extinguir-se-á pela extinção ou desativação total da unidade escolar ou por determinação legal. 

 
Art. 60. Extinta a unidade escolar, seu patrimônio reverterá a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sendo que a Secretaria Municipal de Educação delibera-

rá a destinação dos mesmos. 
 

Art. 61. O CDCE da unidade escolar, a ser extinta, deverá verificar a legislação vigente e regularizar a situação fiscal e contábil junto a Receita Federal e a Agên-

cia Bancária, com o auxílio da Secretaria Municipal de Educação, providenciando a baixa do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 
 

Art. 62. Os membros do CDCE não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais da entidade. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 63. O presente Estatuto poderá ser alterado, quando necessário, pelo CDCE, em reunião extraordinária convocada para este fim e mediante a aprovação de 2/3 

(dois terços) dos seus integrantes, entrando em vigor após seu registro. 
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§ 1° - As adequações ou reformulações que se fizerem necessárias no Estatuto, devem ser elaboradas em conjunto pelos membros do CDCE com o acompanha-

mento da Secretaria Municipal de Educação. 

 

§ 2° - Após a reformulação ou adequação do Estatuto, o mesmo deverá ser aprovado pelos membros do CDCE com registro em ata, dando ciência a Comunidade 

Escolar. 

 

§ 3° - As adequações que forem necessárias ao Estatuto, só terão sua validade depois de lavradas em ata do CDCE, adequadas no documento digitado e registrado 

no órgão competente de registro de documentos. 

 

Art. 64. O Estatuto será divulgado na primeira reunião do ano junto à Comunidade Escolar e ficará disponível da mesma para conhecimento.   

 

Art. 65. Pela indevida aplicação da renda, responderão solidariamente os membros do CDCE que tenham autorizado à despesa ou efetuado o pagamento. 

 

Art. 66. O Conselheiro que tiver que se ausentar do município, deverá comunicar previamente a Direção Escolar e/ou Presidente, para que tenha ciência do afas-
tamento temporário. 

 

Art. 67. Os membros do CDCE exercerão gratuitamente suas funções, não sendo, face as funções desempenhadas, considerados servidores públicos. 
 

Art. 68. Antes de findar o mandato, realizar-se-ão as eleições em prazo hábil, para garantir a nova composição do CDCE, respeitado o prazo do Biênio anterior. 

 
Art. 69. Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pelo próprio CDCE, ou se for os casos, terão sua solução orientada pela Secretaria Municipal de Educa-

ção. 

 

Art. 70. O presente Estatuto tem sua validade indeterminada. 

 

Art. 71. Fica eleito o Foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste Estatuto, renunciando-se a qualquer outro. 
 

Art. 72. O presente Estatuto entrará em vigor na data do seu registro.  

 
 

 

 
 

Primavera do Leste – MT, ___ de _______ de 2020. 

 
 

 

 

Nome 
Presidente do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar 

 

 

 

 

Nome 

Secretário 

 

 

 

 

 

 
Nome 

Tesoureiro 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Nome 

Diretor da Unidade Escolar 
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PORTARIA Nº 051/2020 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-

MAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, item II da 
Constituição Federal, e os incisos IX e XIV do Artigo 58 da Lei Orgânica 

Municipal, e o disposto no artigo 45 da Lei Municipal nº 679 de 25 de 

setembro de 2001, e de acordo com o Edital de Convocação nº 002, de 11 
de dezembro de 2019 do Concurso Público Municipal 01/2019, 

 

RESOLVE 

 

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipal, o senhor HIGOR 

FERNANDES DOURADO, para exercer a função de Agente Administra-

tivo, sendo enquadrado no Regime Estatutário, de acordo com a Lei Muni-

cipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, até disposição em contrário, rece-

bendo a remuneração constante dos anexos III e IV da Lei Municipal nº 704 
de 20 de dezembro de 2001 – Plano de Cargos e Salários e suas alterações. 

 

Registre-se e Publique-se. 
 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 21 de janeiro de 2020. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
ELO. 

 

TERMO DE REVOGAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS  Nº 009/2019   

PROCESSO Nº 257/2019 

 

 
A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, 

torna público para conhecimento dos interessados que a licitação supracitada 

tendo como objeto a contratação de empresa especializada na execução de 
obra de engenharia visando a contratação de empresa de engenharia 

especializada para execução dos serviços de adequação das instalações 

físicas conforme projeto executivo de prevenção e combate a incêndio, 
pânico e SPDA - sistema de proteção contra descargas atmosférica das 

instalações no Núcleo de Atendimento Multidisciplinar da Educação 

Inclusiva - NAMEI, com fornecimento de materiais, mão de obra, 
equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução 

dos serviços conforme especificações técnicas e condições estabelecidas no 

edital e seus anexos, de acordo com a Súmula 473 do STF, e artigo 49 
“caput” da Lei 8.666/93, resolve: REVOGAR em todos os seus termos, por 

interesse público e da administração, o processo licitatório tombado sob o nº 

257/2019, Tomada de Preços 009/2019.  
 

Primavera do Leste- MT, 16 de janeiro de 2020. 

 
  

*Leonardo Tadeu Bortolin 

Prefeito Municipal 

 

*Original assinado nos autos do processo. 
 

PREGÃO / LICITAÇÃO 

TERMO DE REVOGAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS  Nº 008/2019   

PROCESSO Nº 253/2019 

 

 

 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, 

torna público para conhecimento dos interessados que a licitação 

supracitada tendo como objeto a contratação de empresa especializada na 

execução de obra de engenharia visando a contratação de empresa de 

engenharia especializada para execução dos serviços de adequação das 

instalações físicas conforme projeto executivo de Prevenção e Combate a 

Incêndio, Pânico e SPDA-Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosférica das instalações na EMEI Jonas Pinheiro, com fornecimento de 

materiais, mão de obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e 

necessário para a execução dos serviços conforme especificações técnicas e 

condições estabelecidas no edital e seus anexos, de acordo com a Súmula 

473 do STF, e artigo 49 “caput” da Lei 8.666/93, resolve: REVOGAR em 

todos os seus termos, por interesse público e da administração, o processo 

licitatório tombado sob o nº 253/2019, Tomada de Preços 008/2019.  

 

Primavera do Leste- MT, 16 de janeiro de 2020. 

 

  

 

 

*Leonardo Tadeu Bortolin 

Prefeito Municipal 

*Original assinado nos autos do processo. 

TERMO DE REVOGAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS  Nº 010/2019   

PROCESSO Nº 259/2019 

 

 

 

 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, 

torna público para conhecimento dos interessados que a licitação supracitada 

tendo como objeto a contratação de empresa especializada na execução de 

obra de engenharia visando a contratação de empresa de engenharia 

especializada para execução dos serviços de adequação das instalações 

físicas conforme projeto executivo de prevenção e combate a incêndio, 

pânico e SPDA - sistema de proteção contra descargas atmosférica das 

instalações na EMEI Pequeno Príncipe, com fornecimento de materiais, mão 

de obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a 

execução dos serviços conforme especificações técnicas e condições 

estabelecidas no edital e seus anexos, de acordo com a Súmula 473 do STF, 

e artigo 49 “caput” da Lei 8.666/93, resolve: REVOGAR em todos os seus 

termos, por interesse público e da administração, o processo licitatório 

tombado sob o nº 259/2019, Tomada de Preços 010/2019.  

 

 

 

 

Primavera do Leste- MT, 16 de janeiro de 2020. 

 

  

 

 

 

*Leonardo Tadeu Bortolin 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

*Original assinado nos autos do processo. 
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TERMO DE REVOGAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS  Nº 011/2019   

PROCESSO Nº 260/2019 

 

 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, 
torna público para conhecimento dos interessados que a licitação 

supracitada tendo como objeto a contratação de empresa especializada na 

execução de obra de engenharia visando a contratação de empresa de 
engenharia especializada para execução dos serviços de adequação das 

instalações físicas conforme projeto executivo de Prevenção e Combate a 

Incêndio, Pânico e SPDA-Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosférica das instalações na EMEF Mauro Wendelino Weis, com 

fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e tudo o mais que se 
fizer bom e necessário para a execução dos serviços conforme 

especificações técnicas e condições estabelecidas no edital e seus anexos., 

de acordo com a Súmula 473 do STF, e artigo 49 “caput” da Lei 8.666/93, 
resolve: REVOGAR em todos os seus termos, por interesse público e da 

administração, o processo licitatório tombado sob o nº 260/2019, Tomada 

de Preços 011/2019.  
 

Primavera do Leste- MT, 16 de janeiro de 2020. 

 
  

 

*Leonardo Tadeu Bortolin 

Prefeito Municipal 

 

*Original assinado nos autos do processo. 
 

TERMO DE REVOGAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS  Nº 013/2019   

PROCESSO Nº 262/2019 

 

 

 

 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, 

torna público para conhecimento dos interessados que a licitação supracitada 
tendo como objeto a contratação de empresa especializada na execução de 

obra de engenharia visando a contratação de empresa de engenharia 

especializada para execução dos serviços de adequação das instalações 
físicas conforme projeto executivo de prevenção e combate a incêndio, 

pânico e SPDA - sistema de proteção contra descargas atmosférica das 
instalações na EMEI São José, com fornecimento de materiais, mão de obra, 

equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução 

dos serviços conforme especificações técnicas e condições estabelecidas no 
edital e seus anexos, de acordo com a Súmula 473 do STF, e artigo 49 

“caput” da Lei 8.666/93, resolve: REVOGAR em todos os seus termos, por 

interesse público e da administração, o processo licitatório tombado sob o nº 
259/2019, Tomada de Preços 010/2019.  

 

 
Primavera do Leste- MT, 16 de janeiro de 2020. 

 

  
*Leonardo Tadeu Bortolin 

Prefeito Municipal 

 

*Original assinado nos autos do processo. 

 

TERMO DE REVOGAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS  Nº 012/2019   

PROCESSO Nº 261/2019 

 

 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, 

torna público para conhecimento dos interessados que a licitação 

supracitada tendo como objeto a contratação de empresa especializada na 

execução de obra de engenharia visando a Contratação de empresa de 

engenharia especializada para execução dos serviços de adequação das 

instalações físicas conforme projeto executivo de prevenção e combate a 

incêndio, pânico e SPDA - sistema de proteção contra descargas atmosférica 

das instalações na EMEF São José, com fornecimento de materiais, mão de 

obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a 

execução dos serviços conforme especificações técnicas e condições 

estabelecidas no edital e seus anexos, de acordo com a Súmula 473 do STF, 

e artigo 49 “caput” da Lei 8.666/93, resolve: REVOGAR em todos os seus 

termos, por interesse público e da administração, o processo licitatório 

tombado sob o nº 261/2019, Tomada de Preços 012/2019.  

 

 

Primavera do Leste- MT, 16 de janeiro de 2020. 

 

  

*Leonardo Tadeu Bortolin 

Prefeito Municipal 

 

*Original assinado nos autos do processo. 

 

SECRETARIA DE SAÚDE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

 

Em cumprimento ao disposto no Art. 37 da Lei Federal 6.437, de 20 de 

agosto de 1977, a Coordenação de Vigilância Sanitária torna pública 

a(s) seguinte(s) DECISÃO (ÕES) FINAL (IS) em Processo(s) Adminis-

trativo(s) Sanitário(s), registrada(s) na data de 21/01/2020: 

 

 

 

5. Autuado: Marisa Cristina Vedovatto  

Data da Autuação: 07/11/19. 

Data da Decisão: 21/01/2020. 

CNPJ ou CPF: 24.755.912/0001-31 

Processo nº: 0024/2019 

Localidade: Primavera do Leste - MT 

Tipificação da Infração: Art. 328/333, Lei Municipal 691/01.  

 Decisão Final: Após tramitar Processo Administrativo Sanitário, fica 

aplicada a penalidade imposta pela Autoridade Sanitária Municipal. 

Penalidade Imposta: Advertência. 

 

 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
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SECRETARIA DE SAÚDE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Em cumprimento ao disposto no Art. 37 da Lei Federal 6.437, de 20 de agosto de 1977, a Coordenação de Vigilância Sanitária torna pública a(s) 

seguinte(s) DECISÃO (ÕES) FINAL (IS) em Processo(s) Administrativo(s) Sanitário(s), registrada(s) na data de 21/01/2020: 

 

1. Autuado: Fabiana Barbosa de Souza  

Data da Autuação: 18/10/19. 

Data da Decisão: 21/01/2020. 

CNPJ ou CPF: 892.938.601-63 

Processo nº: 0019/2019 

Localidade: Primavera do Leste - MT 

Tipificação da Infração: Art. 328/333, Lei Municipal 691/01.  

 Decisão Final: Após tramitar Processo Administrativo Sanitário, fica aplicada a penalidade imposta pela Autoridade Sanitária Municipal. 

Penalidade Imposta: Advertência. 

 

2. Autuado: Debora Ane Belotto  

Data da Autuação: 07/11/19. 

Data da Decisão: 21/01/2020. 

CNPJ ou CPF: 949.107.319-20 

Processo nº: 0023/2019 

Localidade: Primavera do Leste - MT 

Tipificação da Infração: Art. 149, Art. 328/333 Lei Municipal 691/01.   

Decisão Final: Após tramitar Processo Administrativo Sanitário, fica aplicada a penalidade imposta pela Autoridade Sanitária Municipal. 

Penalidade Imposta: Advertência. 

 

3. Autuado: Adriana da Rocha Rossetto  

Data da Autuação: 11/11/19. 

Data da Decisão: 21/01/2020. 

CNPJ ou CPF: 661.492.310-20 

Processo nº: 0026/2019 

Localidade: Primavera do Leste - MT 

Tipificação da Infração: Art. 149, Art. 328/333 Lei Municipal 691/01.   

Decisão Final: Após tramitar Processo Administrativo Sanitário, fica aplicada a penalidade imposta pela Autoridade Sanitária Municipal. 

Penalidade Imposta: Advertência. 

 

 

 

4. Autuado: Uilas Gomes da Costa – Bar Toa Toa  

Data da Autuação: 19/11/19. 

Data da Decisão: 21/01/2020. 

CNPJ ou CPF: 14.480.539/0001-08 

Processo nº: 0030/2019 

Localidade: Primavera do Leste - MT 

Tipificação da Infração: Art. 149, Art. 328/333 Lei Municipal 691/01.   

Decisão Final: Após tramitar Processo Administrativo Sanitário, fica aplicada a penalidade imposta pela Autoridade Sanitária Municipal. 

Penalidade Imposta: Advertência. 
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PORTARIA Nº 007, DE 20 DE JANEIRO DE 2020 

 

Nomear servidor em cargo de provimento em comissão e dá outras provi-

dências. 

 

PAULO MARCIO CASTRO E SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 23, 

anexo XV, do Regimento Interno; 

 

RESOLVE: 

 

NOMEAR, o servidor  FABRÍCIO DA COSTA, no cargo de ASSESSOR 

DE IMPRENSA, que perceberá remuneração prevista na Lei Municipal 

1050/2008 e suas alterações, nível VIII, classe A. 

 

Registre-se, 

Publique-se. 

 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal 

Em 20 de Janeiro de 2020. 

 

 

 

VER. PAULO MARCIO CASTRO E SILVA 

Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

O Brasão de Primavera do Leste foi criado por 

Luiz Humberto de Souza Barbosa e tem a seguinte 

simbologia: 

Soja, arroz e gado 

A economia. 

 

Sol e céu 

Um novo amanhecer. 

 

Trator e lavoura 

Uma nova plantação. 

 

 

PODER LEGISLATIVO 

PORTARIA Nº 008, DE 21 DE JANEIRO DE 2020 

 

Exonerar servidor em cargo de provimento em comissão e dá outras provi-
dências. 

 

PAULO MARCIO CASTRO E SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 
GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 23, 

anexo XV, do Regimento Interno; 

RESOLVE: 

EXONERAR, a servidora JUSCIMEIRE DIAS LUIZ, do cargo de AS-

SESSORA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, a partir desta data, nomeada 

pela Portaria 005 de 08 de Janeiro de 2019. 

Registre-se, 

Publique-se. 

 
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal 

Em 21 de Janeiro de 2020. 

 

VER. PAULO MARCIO CASTRO E SILVA 

Presidente da Câmara Municipal 

 

 


