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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 
PORTARIA Nº 096/2020                               
Monteiro – PB, 28 de dezembro de 2019. 
 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO 
MUNICÍPIO DE MONTEIRO, ESTADO DA PARAÍBA, usando 
das atribuições que lhe confere o artigo 58, da Lei Orgânica 
do Município, e de acordo com a Lei Municipal nº 1.645, de 
08 de agosto de 2011, que dispõe sobre o REGIME 
JURÍDICO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE 
MONTEIRO, ESTADO DA PARAÍBA, constante do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 010-2019; 
 

RESOLVE aplicar a pena de DEMISSÃO do 

servidor Sr. ERASMO CABRAL DE AQUINO NETO, Professor 
de Ensino Fundamental 2 – Língua Inglesa, matrícula 521.948-
5, lotado na Secretaria Municipal de Educação, em virtude de 
ter restado sobejamente comprovado a responsabilidade do 
mesmo nos fatos ora apurados, pela prática de desídia a 
prestação do serviço público, ato transgressor a Lei 
Complementar Municipal nº 019/2011, art. 22, incisos I, II, III, IV, 
VI, VIII, X, XIV, que trata do ESTATUTO E PCCR DO 
MAGISTÉRIO PÚBLICO desta edilidade, e pelo art. 102, incisos 
I, II, III, IV, V e XI, que disciplina o REGIME JURIDICO DOS 
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO, ESTADO DA 
PARAÍBA. 
 

GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL 
DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO, Estado da Paraíba, em 28 de 
Dezembro de 2020.  
 

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NÓBREGA 
- Prefeita Constitucional- 

 
 

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 

Secretaria Municipal de Educação 

Conselho Municipal de Educação 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 

INTERESSADO Secretaria Municipal de Educação 

ASSUNTO Normatização da Proposta Curricular do 
Estado da Paraíba – Educação Infantil 
e Ensino Fundamental para 
implementação no Sistema Municipal 
de Ensino de Monteiro 

RELATORA Veronice Paz da Silva 

PARECER Nº: 
01/2020 

COLEGIADO: CONSELHO PLENO 

 
I – HISTÓRICO 

A Secretaria Municipal de Educação solicitou do 
Conselho Municipal de Educação a emissão de um parecer 
sobre a implementação no nosso Sistema Municipal de Ensino, 
da Proposta Curricular do Estado da Paraíba para creches e 
escolas públicas/privadas das redes estadual e municipal do 
território paraibano. 

A elaboração deste documento foi decorrente da 
aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE) e a sua homologação, 
em 2017, pelo Ministério da Educação (MEC). Para tanto, 
houve uma série de iniciativas a ser implementadas pelos entes 
federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), entre 
elas, o pacto de colaboração entre Estados e Municípios para 
se elaborar os Currículos dos Estados, numa perspectiva 
territorial.  

O Município de Monteiro assinou em maio de 2018 um 
Termo de Compromisso/Pacto pelo Currículo junto à União dos 
Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME/PB e Secretaria 
de Estado da Educação. 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

- Constituição Federal de 1988, em seu artigo 211;  

- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 
9394/1996, em seu artigo 26 e 27;  

- Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017 que 
institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum 
Curricular.  

- Lei Federal de nº 13.005/2014 que instituiu o Plano Nacional 
de Educação;  

- Lei Estadual nº 10.488/201 que instituiu o Plano Estadual de 
Educação/PB;  

- Resolução de nº 500/2018 – CEE/PB; 

III – ANÁLISE  
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A Proposta Curricular do Estado da Paraíba apresenta 
uma concepção de currículo que considera a relevância dos 
contextos pessoal, social, cultural e político dos sujeitos em 
suas aprendizagens na escola, ou seja, o currículo não é visto 
como “decisões educativas institucionalizadas” que devem ser 
concretizadas na escola, mas também como um “campo de 
disputas e escolhas, que revela compromissos sociais e 
políticos e que envolve a construção de subjetividades e 
identidades”. (Paraíba, 2019)  

O Conselho Municipal de Educação de Monteiro, 
através da sua relatora, analisou a Proposta Curricular do 
Estado da Paraíba, e assim se posiciona:  

Na Educação Infantil a proposta curricular é 
organizada por “Campos de Experiência” que devem estar em 
consonância entre os objetivos de aprendizagem e o 
desenvolvimento das crianças, garantindo os direitos de 
aprendizagem dos alunos de 0 a 5 anos. Todo trabalho 
pedagógico na Educação Infantil é marcado por concepções 
que orientam as práticas do professor e demais educadores. A 
criança está no centro do planejamento curricular. As 
aprendizagens essenciais compreendem tanto noções, afetos, 
habilidades, atitudes e valores quanto vivências que promovam 
aprendizagem e desenvolvimento.  

No Ensino Fundamental, respeita também os marcos 
regulatórios como na Educação Infantil, as diretrizes estão 
organizadas respeitando os direitos e objetivos de 
aprendizagem, conteúdos e habilidades. Nos Anos Iniciais o 
foco do documento é a alfabetização das crianças e nos Anos 
Finais, segundo o documento os alunos devem retomar e 
ressignificar as aprendizagens da primeira fase, nas diferentes 
áreas, com vistas ao aprofundamento e ampliação do seu 
repertório de conhecimentos. 

De maneira geral o documento indica a necessidade 
de uma educação que contemple os direitos humanos e os 
princípios democráticos, combatendo a violência dentro e fora 
da escola e que é preciso que as escolas dialoguem com a 
diversidade de formação e vivências dos alunos onde 
consideramos que a atenção as dez competências contidas no 
documento ajudará professores e escolas a desenvolverem 
seus planos de trabalho.  

Por fim, o documento reforça a preocupação que a 
Secretaria de Educação e escolas devem ter com a transição 
dos alunos nas duas etapas: educação infantil para o ensino 
fundamental e deste para o ensino médio. E nesse sentido, 
orientamos que é preciso ouvir e acolher os anseios e projetos 
de continuidade de seus estudos para que as transições 
aconteçam, de forma a contemplar as expectativas e direitos de 
aprendizagem. 

IV – CONCLUSÃO  

A vista das análises apresentadas, a conselheira relatora 
conclui que:  

 o documento foi elaborado em consonância com Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) aprovado pelo 
Conselho Nacional de Educação e homologado pelo 
Ministério da Educação (MEC).  

 é ressaltado o regime de colaboração como essencial 
para a elaboração do documento, porém é preciso 
estar atento a autonomia do Sistema Municipal de 
Ensino de Monteiro.  

Diante do exposto e respeitando a legislação educacional e 
a partir da análise realizada, opino que o Conselho Pleno 
aprove a adoção da Proposta Curricular do Estado da Paraíba 
no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Monteiro com as 
seguintes recomendações:  

 que as Propostas Pedagógicas (Projeto Político-
Pedagógico) das escolas e creches, como também os 

planos de aulas dos professores estejam em 
consonância com as diretrizes do documento;  

 que num período de até 01 (um) ano, a contar da data 
de aprovação deste parecer seja instituído o Currículo 
Complementar Local tendo em vista as especificidades 
do nosso Município, conforme citado na Proposta 
Curricular Estadual,  

Vale salientar que a Proposta Curricular é 
um documento aberto a ser 
complementado pelos respectivos 
Sistemas de Ensino (público e privado), 
por meio de seus currículos, Projeto 
Político Pedagógico e plano de aula dos 
professores. (Paraíba, 2018, p.15) 

 que sejam encaminhadas cópias deste documento 
para a Secretaria de Educação e para as Escolas do 
Sistema Municipal de Ensino. 
É o parecer. 

V - DECISÃO:  

O Conselho Pleno aprova por unanimidade o parecer 
do relator.  

Monteiro, 21 de dezembro de 2020. 

 
Veronice Paz da Silva 

Presidente - CME Monteiro/PB 
 

 

Secretaria Municipal de Administração 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPPAD 

 
RELATÓRIO FINAL 

Processo nº 010-2019 
 
Ao Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Monteiro, 
Estado da Paraíba, Zilson Romão Vasconcelos. 
 
Comissão designada pela Secretaria de Administração da Prefeitura 
Municipal de Monteiro, Estado da Paraíba, por meio da Portaria – 
CPPPAD Nº 010/2019, de 16 de dezembro de 2019, publicada no 
Mensário Oficial do Município de Monteiro – Edição Nº 278 – Edição, de 
17 de dezembro de 2019, da lavra de V. Sª foi instaurado o presente 
Processo Administrativo Disciplinar n 010-2019, com a finalidade de 
apurar os fatos e irregularidades relacionadas ao exercício do serviço 
público exercido pelo servidor ERASMO CABRAL DE AQUINO NETO, 
Professor de Ensino Fundamental 2 – Língua Inglesa, matrícula 
521.948-5, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pois ao que 
supõe pela denúncia estaria o denunciado obtendo conduta contrária 
aos deveres do servidor público elencados na Lei Municipal nº 
1.645/2011, que disciplina sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Público do Município de Monteiro, Estado da Paraíba, e que também 
estaria infringindo os deveres do seu cargo público expressos pelo 
Estatuto e o Plano de cargos, carreira e remuneração do magistério 
público desta edilidade, redação da Lei Complementar nº 019/2011.  
 
Sendo constituída a referida Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar dos seguintes servidores do Quadro de Pessoal Efetivo do 
Município de Monteiro – Paraíba: Maria Amélia Caldeira de Oliveira, 
matrícula nº 520.991-9, Anne Rafaella De Santa Cruz Melo, matrícula nº 
521547-1, e Josenilda Souza da Silva Bandeira, matrícula nº 522.261-3. 

 
PRELIMINARMENTE 

 
Com respeito ao excesso de prazo para a conclusão do Processo 
Administrativo Disciplinar, configura a este fato mera irregularidade, não 
sendo motivo para declarar a nulidade do Processo Administrativo 
Disciplinar, salvo se resultar em prejuízo ao exercício da defesa, o que 
não é a hipótese dos autos. 
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Nesse sentido, se demonstra posicionamento consolidado pela 
jurisprudência pátria sobre esta impossibilidade, in verbis: 
 

PROCESSUAL   CIVIL.   ADMINISTRATIVO.   
AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO 
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 
APLICABILIDADE. POLICIAL MILITAR. 
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CAPITULADA 
COMO  CRIME.  PRESCRIÇÃO.  PRAZOS  
PREVISTOS  NA LEI PENAL. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR.  EXCESSO  
DE  PRAZO  PARA  A CONCLUSÃO. 
PREJUÍZO  AO  ACUSADO. NÃO 
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 
DO PAS DE  NULITÉ SANS GRIEF. 
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA 
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. 
I  -  Consoante  o  decidido  pelo  Plenário  
desta  Corte na sessão realizada  em  
09.03.2016,  o  regime recursal será 
determinado pela data  da  publicação do 
provimento jurisdicional impugnado. In casu, 
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 
II  -  O  acórdão  recorrido  adotou  
entendimento consolidado nesta Corte,  
segundo  o  qual,  caso o ilícito disciplinar 
praticado seja também  capitulado  como  crime,  
a  prescrição  segue o disposto na legislação 
penal. 
III  -  É  pacífico  no  âmbito desta Corte o 
entendimento segundo o qual, o excesso de 
prazo para a conclusão do processo 
administrativo disciplinar  não gera, por si 
só, a nulidade do feito, desde que não haja  
prejuízo  ao  acusado,  em  observância ao 
princípio do pas de nulité sans grief. 
IV  -  Não há nos autos efetiva comprovação de 
prejuízo sofrido pelo Recorrente,  em  razão  do  
excesso  de  prazo. Conclusão em sentido 
diverso  demandaria dilação probatória, o que 
não é possível em sede de  mandado  de  
segurança,  via processual na qual se exige a 
prova documental pré-constituída. 
V  -  O  Agravante  não apresenta, no agravo, 
argumentos suficientes para desconstituir a 
decisão recorrida. 
VI - Agravo Interno improvido. 
(AgInt no RMS 44.939/RO, Rel. Ministra 
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)(Grifo 
nosso) 
 
 
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE OSÓRIO. CARGO DE 
MOTORISTA. SUSPENSÃO. PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE 
CULMINOU NA SUSPENSÃO DO SERVIDOR. 
CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 
LIMITADO À ANÁLISE DE SUA LEGALIDADE 
E LEGITIMIDADE, VEDADO EXAME DO 
MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO 
DISPOSITIVO LEGAL NO MANDADO 
CITATÓRIO DO PROCESSADO. 
ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. O 
SERVIDOR DEFENDE-SE DOS FATOS QUE 
LHE SÃO IMPUTADOS E NÃO DA 
CAPITULAÇÃO LEGAL DA INFRAÇÃO. 
EXCESSO DE PRAZO DA ADMINISTRAÇÃO 
PARA  
CONCLUIR O PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR NÃO ENSEJA SUA NULIDADE. 
MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES. 
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. 
UNÂNIME.  (Apelação Cível Nº 70046761334, 
Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, 
Julgado em 30/01/2013) (Grifo nosso). 

 

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 
SINDICANCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
VIA ELEITA. PENALIDADE DE 
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 
LEGALIDADE. DESCONTOS EM FOLHA. 
PRÉVIO CONSENTIMENTO. (...) 3. O excesso 
de prazo na conclusão do processo 
administrativo disciplinar só é causa de 
nulidade quando se evidencia a ocorrência 
de prejuízo à defesa do servidor, o que não 
ocorreu na espécie. Precedentes do STJ. 4. 
Flexibilizado o rigorismo formal aplicado no 
âmbito do processo administrativo diante da 
demonstração efetiva da observância do devido 
processo legal durante toda a sindicância, no 
qual ultrapassou o caráter meramente 
investigativo e inquisitivo, revestindo-se de 
características próprias de um processo 
administrativo disciplinar (art. 205, da LC nº 
10.098/94), eis que o servidor participou de 
todos os atos praticados na esfera 
administrativa, apresentando defesa técnica 
através de procurador legalmente constituído, 
bem como da coleta de provas. 5. Poder 
Judiciário cabe somente a análise da 
formalidade do procedimento, sem adentrar no 
mérito administrativo propriamente dito, 
respeitado o espaço de discricionariedade 
reservado pela lei ao administrador. 6. 
Impossibilidade do desconto em folha à título de 
ressarcimento ao erário sem o prévio 
consentimento do servidor. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 
70049632557, Terceira Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, 
Julgado em 11/10/2012) (Grifo nosso). 

 
Saliente-se que sempre oportunizado ao servidor e aos seus 
procuradores o acesso aos documentos constantes neste processo, o 
acompanhamento dos atos, a produção de provas e a apresentação de 
defesa. 
 
Eventual excesso de prazo, por si só, não tem o condão de anular o 
procedimento quando não demonstrado prejuízo à defesa do servidor. 
Princípio do “Pas de nullité sans grieff” (não há nulidade sem prejuízo). 
 
Sob outra ótica, têm-se a consciência de que a ação administrativa 
sofreu morosidade vide o estado de pandemia ocasionada pelo novo 
corona vírus (COVID-19), que vivenciamos desde meados do primeiro 
trimestre do corrente ano e perdura até atualidade.  
 
Apesar do exposto, disciplina a Lei Federal nº 8.112/1990 em seu 
art.142, que a ação disciplinar prescreverá em 05 (cinco) anos quanto 
às infrações puníveis com demissão, e em 02 (dois) anos, quanto à 
suspensão, e em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.  
 
Desse modo, no caso em questão, inexiste qualquer irregularidade 
flagrante a ensejar a nulidade do processo administrativo disciplinar nº 
010-2019. 
 

SÍNTESE BREVE DOS FATOS 
 
 
O Processo transcorreu no prazo legal, tendo em vista que a demanda 
teve início a partir da publicação da Portaria – CPPPAD Nº 010/2019, 
de 16 de dezembro de 2019, com publicação no Mensário Oficial do 
Município de Monteiro – Edição Nº 278, no dia 17 de dezembro de 
2019, fls. 47.  
 
Observando que o prazo de apuração da denúncia, objeto do processo 
administrativo disciplinar nº 010-2019, foi determinado com 60 
(sessenta) dias para conclusão dos trabalhos, e com a possibilidade de 
prorrogação prescricional por igual período. No caso concreto a 
contagem se iniciou em 17 de dezembro de 2019 e findava em meados 
de fevereiro de 2020, contudo houve prorrogação ao prazo 
prescricional, fls. 91 e 92. 
 
Durante a instrução houve incidente processual, em razão da situação 
que se vivência até o presente momento do novo corona vírus (COVID 
19), que de acordo com o Decreto Municipal nº 1.152, de 17 de março 



 

Página 4        Edição nº 290 - EXTRA – 29 de Dezembro de 2020   Mensário Oficial do Município de Monteiro-PB 
 

de 2020, exigia a interrupção de eventos que pudessem gerar 
aglomeração ou por em risco a saúde de seus servidores.  
 
Assim, o prazo prescricional sofreu suspensão em virtude de medidas 
administrativa de contingência decorrentes da pandemia, ficando, 
portanto, suspensas as atividades a serem elaborada por esta comissão 
naquele momento, é o que informa o comunicado, fls. 99.  
 
Ocasião que sessou tal suspensão de prazo e de atividades deste 
procedimento, em 03 de setembro, quando se teve a segurança de dar 
continuidade as atividades laborativas desta comissão. Dando 
seguimento à inquirição das testemunhas, bem como do acusado a fim 
de colher depoimentos sobre fatos constantes na denúncia.  
 
Ao passo que, mais uma vez se fez a notificação do denunciado e das 
testemunhas para o evento, os depoimentos constam em fls 110 a 121, 
sendo que o denunciado preservando a conduta de recursar-se a 
assinar notificações/intimações, mas as recebendo de fato e tendo a 
ciência sobre os atos praticados por esta comissão, no dia e hora 
marcados para interrogatório o mesmo não compareceu e sequer 
apresentou justificativa pela ausência.  
 
A Comissão em pleno uso de seus direito de investigar a verdade dos 
fatos, buscou, solicitou, bem como recebeu documentos, imagens, 
áudios que corroboram na persecução da verdade dos fatos 
apresentados pela denúncia, e tendo conhecimento dos fatos redigiu o 
Termo de Indiciação do denunciado, fls. 137 a 139.  
 
Sobretudo garantido o direito e o princípio do contraditório e da ampla 
defesa do denunciado, lhe foi assegurado, sempre que solicitado, cópia 
integral do processo, e sendo o mesmo citado para apresentar defesa 
escrita, conforme demonstra fls. 151. 
 
E por consonância aos fatos e condutas analisadas durante a instrução, 
considerou esta comissão, por ata de deliberação, fls. 140 e 141, 
realizar o afastamento do denunciado de suas funções no prazo de 60 
(sessenta) dias, sem que houvesse prejuízo de sua remuneração, pelo 
o que reza a Lei Municipal nº 1.645/2011. 
 
E mesmo havendo renúncia ao mandado do escritório de advocacia que 
lhe representava, fls. 154 e 155, o servidor cumpriu com respeito ao 
prazo determinado para apresentar defesa escrita assinado pelo 
próprio, fls. 154 a 172. E tornou a apresentar pela segunda vez defesa 
escrita, juntada aos autos do processo, em fls. 177 a 388, desta vez 
sem procuração ad judicia, para conferir poderes as assinantes da 
defesa. 
 
Mas prezando pela verdade dos fatos, pela garantia aos direitos de 
defesa do denunciado, e pela ética ao trabalho desempenhado por esta 
Comissão, se aceita a segunda defesa escrita, mesmo havendo lacuna 
normativa sobre quem a produziu.  
 
Vale salientar, que desde a abertura da instrução a Comissão têm 
recebido ocorrências e relatos sobre condutas do denunciado que 
reiteram os fatos descritos pela denúncia principal.  
 
Na sequência se apresenta o respectivo RELATÓRIO. 

 
FUNDAMENTAÇÃO DA DENÚNCIA 

 
O Processo Administrativo Disciplinar nº 010-2019 foi instaurado sob a 
suspeita professor Erasmo Cabral de Aquino Neto estar infringindo 
regulamentos para a prática do serviço público, o que fere diretamente 
o Regime Jurídico dos Servidores Público do Município de Monteiro, no 
que tange a norma estabelecida no art. 102, incisos I, II, III, IV, IX, X e 
XI, da Lei Municipal nº 1.645/2011, in verbis:  
 

Art. 102 – São deveres do servidor:  
I – exercer com zelo e dedicação as 
atribuições do cargo; 
II – ser leal às instituições a que servir; 
III – observar as normas legais e 
regulamentares; 
IV – cumprir as ordens superiores, 
exceto quando manifestamente ilegais; 
[...] 
IX – manter conduta compatível com a 
moralidade, inclusive administrativa; 
X – ser assíduo e pontual ao serviço 
público; 
XI – tratar com urbanidade as pessoas; 
[...] 

 
Ainda mais precisamente o denunciado incorreu a infrações a Lei 
Complementar nº 019/2011, pelo o que lê o art. 22, incisos I, II, III, IV, 
VI, VIII, X, XIV, que trata sobre o Estatuto e PCCR do magistério público 
municipal de Monteiro, Estado da Paraíba, veja-se:  
 

Art. 22 - O profissional do magistério 
tem o dever de considerar a relevância 
social de suas atribuições, mantendo 
conduta adequada à dignidade 
profissional, em razão do que deverá: 
I - conhecer e respeitar esta Lei;  
II - preservar os princípios, ideais e fins 
da educação nacional;  
III - utilizar processos didáticos-
pedagógicos acompanhando o 
progresso científico da educação e 
sugerir medidas para o aperfeiçoamento 
dos serviços educacionais;  
IV - elaborar e cumprir plano de trabalho 
segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino;  
[...] 
VI - comparecer ao local de trabalho 
com assiduidade e pontualidade, 
executando tarefas com eficiência, zelo 
e presteza; 
[...] 
VIII - apresentar atitudes de respeito e 
consideração para com os superiores 
hierárquicos e tratar com urbanidade os 
colegas e os usuários dos serviços 
educacionais; 
[...] 
X - ministrar os dias letivos e horas-
aula, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao 
planejamento, a avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 
[...] 
XIV - zelar pela aprendizagem dos 
alunos; 

 
À administração desta municipalidade tomou conhecimento do ocorrido 
por meio do Ofício 103/2019 – SEDUC, ofertado pela Sra. Ana Lima 
Feliciano Torres, Secretária Municipal de Educação, que apresentou os 
documentos em anexo, fls. 02 a 46, no qual relata os fatos que 
desencadearam a presente instrução.  
Em fl. 04, consta o relatório de ocorrência redigido pela diretora da 
EMEEF I Tiradentes, a Sra. Maria do Socorro Caldeira Martins, que 
descreve falhas do denunciado na prestação de sua função, quais 
sejam: a falta de compromisso com as normas regulamentares da 
instituição escolar, quando o mesmo apresenta faltas injustificadas e 
atrasos recorrentes; insubordinação perante seu superior hierárquico, 
nesta ato referido quando responde o supervisor pedagógico com 
desacato e impõe prazeres próprio para contestar atrasos de 
15min/30min para chegada do professor à escola, e pondo em 
desordem o início das aulas.  
 
Foi apresentado ainda documentos que comprovam de forma robusta o 
desrespeito do denunciado tanto quanto as atribuições imposta ao 
cargo público municipal de professor desta edilidade, bem como suas 
normas regulamentares, e aos seus superiores hierárquicos, pelas 
seguintes fls. a 05 a 44 da denúncia originária da instrução 
administrativa. E durante todo o procedimento foram juntados outros 
tantos documentos que asseveram as práticas transgressoras do 
denunciado.  
 
Em fl. 05, consta informativo ofertado pela Sra. Maria do Socorro 
Caldeira Martins, diretora administrativa da EMEEF I Tiradentes, no 
qual relata que o denunciado comparece aos planejamentos, mas no 
entanto não interagem com os demais colegas de sua disciplina, e que 
deixa de cumprir com seu caderno/roteiro de planejamento, e quando 
solicitado por seu supervisor sobre esses documentos o denunciado 
sempre apresenta-os desatualizados. 
 
A seguir, seguem documentos apresentados pelo supervisor 
pedagógico da EMEEF I Tiradentes, o Sr. Valdemir Monteiro de Sousa, 
onde descreve e apresenta reclamações sobre as condutas desidiosas 
do professor perante suas obrigações com a instituição escolar, bem 
como seu desempenho deficiente na execução das atividades de 
ensino da disciplina de Língua Inglesa perante seus alunos, fls. 06 a 44.  
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Confirma o supervisor sobre as faltas apresentadas pelo professor 
Erasmo Cabral de Aquino Neto, e que independente de serem essas 
justificadas ou injustificadas, o denunciado tem o dever de cumprir com 
seu roteiro de aulas e não deixar que sua ausência cause morosidade 
ao ensino da disciplina ministrada. Alerta que durante o ano letivo de 
2019, o professor teria realizado apenas 30% (trinta por cento) das 
atividades pela sequência didática elaborada pela escola a ser 
ministrada na disciplina de Língua Inglesa. Informa, ainda, a cobrança 
que os pais tinham sobre a forma que o professor Erasmo exercia sua 
função, e que estaria prejudicando os alunos durante o processo de 
aprendizagem da disciplina.  
 
Pelas fls. 07 e 08, o supervisor anexou a Proposta de Ensino para 
Consolidar a Aprendizagem dos Descritores – PECAD, referência à 
sequência de aulas de 2019, onde há descrito a competência curricular 
bimestral a ser seguida pelo professor da disciplina de Língua Inglesa 
durante aquele ano letivo.  
 
Ademias, em fls. 09 a 11, pelos acompanhamentos do supervisor para 
com os professores da EMEEF I Tiradentes, sempre apresentam 
situação de faltas do denunciado, fato este que se iniciou desde o 
primeiro ato curricular do ano com a Abertura da Jornada Pedagógica, e 
esta sem justificativa. 
 
Fora anexado, em fls. 16 a 44, ainda pelo supervisor cópia de cadernos 
de alunos do denunciado e apresentam a deficiência com que a 
disciplina era repassada para os mesmos, ocasião com que o 
supervisor demonstra os 30% (trinta por cento) do conteúdo elaborado 
pelo professor.  
 
Eis o relato da denúncia.  
 

DAS PROVAS APURADAS 
 
Durante a instrução esta Comissão iniciou a persecução da verdade 
dos fatos iniciado apuração sobre os relatos que integram a denúncia 
principal, desta forma foi solicitado documentos, houve a juntada de 
relatórios de ocorrências e reclamações sobre condutas do servidor 
contra o bom funcionalismo didático de ensino. 
 
Assim, consta em anexo ao processo relatório da supervisão 
pedagógica, fls. 61 e 62, informando que o denunciado durante o 1º e 2º 
bimestre se manteve descumprindo com suas obrigações perante a 
coordenação, e, sobretudo deixando de cumprir com suas atribuições 
do cargo do magistério quando deixou de apresentar seus planos de 
aulas semanais e/ou quinzenais, a frequência e os registros dos seus 
alunos, situação que perdurou durante todo o ano letivo de 2019.  
 
A Comissão a fim de sanar dúvidas sobre possíveis faltas do 
denunciado solicitou da Secretária Municipal de Educação, a Sra. Ana 
Lima Feliciano Torres, fl. 64, a folha de ponto das instituições escolares 
que o denunciado estava vinculado, e demais documentos pertinentes 
ao  
 
 
processo. O que foi juntado, em fl. 65, o relatório de ocorrência sobre 
conduta do denunciado, bem como as citadas folhas de ponto do 
mesmo.  
 
Pela fl. 66, consta ocorrência do dia 19 de novembro de 2019 na 
EMEEF I Tiradentes, onde o professor Erasmo teria se referido de 
modo depreciativo e com desacato a diretora administrativa, Maria do 
Socorro Caldeira, fato relatado e testemunhado por demais colegas de 
profissão que assinaram o documento.  
 
Nas fls. 67 e 88, foram apresentadas as folhas de ponto das escolas em 
que o denunciado ministrou aulas durante o ano letivo de 2019, de 
forma que se pode confirmar 10 (dez) faltas injustificadas do 
denunciado na EMEEF I Tiradentes, e 19 (dezenove) faltas 
injustificadas do denunciado na EMEEF Bento Tenório.  
 
E a partir do recebimento do relatório de ocorrência supracitado, fl. 66, a 
Comissão tomou a termo em ata de deliberação sobre a necessidade 
de colher depoimento das testemunhas que atestaram o fato e do 
denunciado para que apresentasse a sua versão dos fatos.  
 
Foi realizado interrogatório dos servidores: Claudio Vitória Barcia; 
Vanuza Marques dos Santos; Ozeildo Salvino Silva; Tadeu Lucio Tome 
Fernandes; e, Maria do Socorro Caldeira Barbosa, fls.  
110 a 121. E que neste ato todas as testemunhas, de forma unanime, 
relataram o tratamento que o denunciado desferia com desrespeito, 

desacato, depreciativa aos seus superiores hierárquicos, tanto a 
supervisão pedagógica como a direção administrativa. Relataram, 
ainda, sobre as faltas do denunciado, sobre a cobrança que existia dos 
responsáveis dos alunos sobre a disciplina do denunciado, alegando 
que de fato houve prejuízo ao processo de aprendizagem dos alunos do 
denunciado.  
 
Em fls. 100 a 102, foi juntado ao processo administrativo disciplinar 
reclamação da servidora Camila Rodrigues Mariz, também professora 
de Língua Inglesa desta edilidade, relatando condutas desidiosas do 
denunciado quanto ao cumprimento dos prazos e entregas de 
planejamento de atividades da disciplina à Coordenação Pedagógica, 
bem como a deficiência das atividades apresentadas aos alunos, 
causando transtornos aos alunos e pais, e sobrecarregando aos demais 
colegas da disciplina por tentarem assessorar os alunos do denunciado, 
já que o mesmo não o faz.  
 
Em fls. 126 a 131, apresenta-se Ofício 061/2020, de 25 de setembro de 
2020, ofertado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra. Ana Lima 
Feliciano Torres, onde apresenta cópias de conversa por aplicativo, 
bem como áudios de responsáveis de alunos do denunciado 
apresentando reclamações sobre o desempenho da disciplina 
ministrada pelo denunciado no período de aulas remotas. E que o 
denunciado não interage com seus alunos, se recusa a explicar 
assuntos abordados, e mesmo havendo pedidos, cobranças, insistência 
dos responsáveis o denunciado responde com silêncio a obrigações 
que lhe são inerentes a função, qual seja desenvolver, repassar, 
transmitir, instigar o ensino da disciplina da Língua Inglesa aos seus 
alunos.  
 
Pelas fls. 132 a 136, foi juntado cópia de Termo de Notificação, feito 
pela Secretária Municipal de Educação direcionada ao denunciado para 
que o mesmo cumprisse com o seu dever enquanto professor, qual 
seja: cumprir com as obrigações perante a coordenação pedagógica em 
realizar avaliação e correção de sua disciplina, e descreve que o 
mesmo deve honrar com suas atribuições na segurança de resguardar 
os direitos sociais à educação de seus alunos, e que mesmo em 
situações adversas com a que vivenciamos em decorrência da 
pandemia pelo Covid-19 o denunciado deve corresponder a realização 
de metodologia híbrida adotada pelo sistema educacional deste 
município para concretizar o ensino de sua disciplina.  
 
Em fls. 390 a 394, demonstram mais uma vez diálogos infrutíferos com 
o denunciado para realizações dos deveres do mesmo perante a matriz 
pedagógica, desta vez apresentando cópias de conversas via aplicativo 
solicitando a presença do professor para preencher lacunas nos 
registros dos diários de classe, e que mesmo respondendo aos seus 
superiores com descaso, foi relatado que após a cobrança o 
denunciado ainda disponibilizou a direção de lhe enviar mensagens.  
 
Situação que ensejou intervenção desta Comissão, quando ofertou ao 
denunciado o Termo de Obrigação de Fazer, fls. 395 e 396, para que se 
fizesse cumprir com as pendências existentes do professor perante as 
instituições escolares a qual está vinculado. 
 

RAZÕES DA DEFESA 
 
A Comissão, nos termos do inciso LV, do art. 5º da Constituição Federal 
de 1988 e do art. 127 da Lei Municipal nº 1.645/2011, assegurou ao 
servidor o contraditório e a ampla defesa, quando lhe deu a 
oportunidade para apresentarem defesa acerca de denúncia.  
 
Foi devidamente citado no dia 08 de outubro de 2020, fl. 151, para 
apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias úteis, o que fez em 
20 de outubro de 2020, fls. 154 a 175. E posteriormente, apresentou 
nova defesa escrita sem que houvesse nova citação para a mesma, fls. 
177 a 388.  
 
Trata a primeira defesa, assinada pelo próprio denunciado: 
 

a) sobre a inexistência de provas contundentes que se afirmem 
os relatos da denúncia, e assim desviando qualquer 
penalidade que poderia ser aplicada ao denunciado. E 
apresenta em anexo sequência de fotos em evento escolar, e 
selfies em sala de aula.  

 
Ocorre que as provas que a defesa questiona serem insuficientes 
para a instrução, entende a Comissão que são necessárias para 
demonstrar de forma clara todas as transgressões praticadas pelo 
denunciado. E que mesmo durante este procedimento o 
denunciado continuou a exercer condutas semelhantes àquelas 
denunciadas inicialmente, o que se observa mais uma vez a 
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inobediência do mesmo as normas regulamentares desta 
edilidade. 
 
Na segunda defesa escrita, assinadas por advogadas ainda não 
constituídas em razão de ausência de procuração que lhes detenham 
pelos poderes de representação pelo denunciado, argumenta ponto 
específicos da denúncia:  
 

a) Participação/Interação aos planejamentos, que o 
comparecimento ao evento já supre a necessidade, onde a 
defesa considera ser suficiente a estadia do professor, e que 
a interação a que se refere à denúncia compreende caráter 
subjetivo, e que cada professor faz seu trabalho de acordo 
com sua experiência e habilidade.  

 
A legislação sobre educação básica brasileira é possui vasta 
materialidade normativa e serve como parâmetros para instituições 
escolares se adequarem a um sistema de ensino único, e assim 
adotarem diretrizes curriculares para compor um plano 
pedagógico homogêneo e igualitário entre as diversas formas de 
metodologia, estrutura e realidade ao qual o aluno esteja inserido.  
 
Nesse contexto, seus objetivos são: sistematizar princípios e 
diretrizes da Educação Básica para garantir uma formação comum 
nacional aos estudantes; fomentar a reflexão crítica e propositiva 
para elaborar, executar e avaliar o projeto político-pedagógico 
(PPP) das escolas; e direcionar os cursos de formação inicial e 
continuada dos profissionais, os sistemas educativos dos estados 
e municípios, e as escolas que fazem parte deles. 
 
Em consonância as normas institucionais acima elencadas, a 
Educação Básica possui direcionamento seguindo as orientações 
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que traduz ao campo 
de atuação os direitos de aprendizagem. Em outras palavras, 
determina o que todo aluno deve saber antes de terminar o Ensino 
Médio. Por isso, indica quais conteúdos são obrigatórios em todas 
as escolas, bem como as habilidades e competências a serem 
trabalhadas.  
 
Desta forma, não há de se falar em autonomia do professor em 
adotar metodologia adversa àquela proposta pela instituição 
escolar, bem como deixar de executar qualquer outra atividade 
disciplinada pelo plano político-pedagógico da escola a seu bel 
prazer. A educação possui caráter social imprescindível à 
dignidade da pessoa humana e não deve ser violada por prática 
desidiosa por quem tem o dever de repassá-la.  
 
Quanto à participação/interação aos planejamentos da escola não 
se permite interpretação subjetiva, não se trata de nível de 
relacionamento entre professores, mas sim de articulação e 
estudos sobre os conteúdos programados da disciplina a fim de 
que a interação entre estes complemente o trabalho um do outro 
dentro da diretriz curricular determinada pela instituição.  
 

b) Obrigação com o caderno/roteiro de aulas, que entende haver 
independência para cada educador realizar seu trabalho com 
metodologia própria, e afirma não haver nenhuma norma 
interna que obriguem aos professores aderirem ao 
caderno/roteiro de aulas.  

 
Diante do foi abordado no quesito anterior reitera toda a afirmação 
sobre o respeito às normas e diretrizes educacionais, e seguindo o 
entendimento de que a falta de consonância a estas metodologias 
devem ser reprimidas dentro do âmbito escolar, espaço deve 
buscar priorizar o sistema de aprendizagem e sua continuidade. 
Ocasião que não se reconhece o argumento apresentado pela 
defesa.  
 

c) Trata que o parentesco entre a Sra. Maria do Socorro 
Caldeira Barbosa, ex direitora administrativa da EMEEF I 
Tiradentes e a Sra. Maria Amélia Caldeira de Oliveira, ora 
presidente da Comissão Permanente de Processo 
Administrativo Disciplinar, implica a tipificação do crime de 
nepotismo, pois estaria beneficiando sua familiar com a 
instrução em desfavor do denunciado, e que o mesmo sofria 
pressão psicológicas de sua ex diretora administrativa, a Sra. 
Maria do Socorro Caldeira Barbosa. 

 
As alegações a que se referem ao crime tipificado por Nepotismo, 
como discorre a defesa, não deve prosperar por estar diante de 
situação adversa ao que se conclui a qualificação do mesmo. Uma 
vez que, a presidente da Comissão Permanente de Processo 

Administrativo Disciplinar, a Sra. Maria Amélia Caldeira de Oliveira, 
como demonstra a Portaria Nº 070A/2020, de 14 de junho de 2019, 
atua com data anterior à denúncia. E que já exercer a função 
comissionada ao cargo de presidência da Comissão Permanente 
de Processo Administrativo Disciplinar há anos anteriores ao 
recebimento da denúncia.  
 
E ao saber que a diretora administrativa no tempo, a Sra. Maria do 
Socorro Caldeira Barbosa, não mais atua nesta edilidade desde 
dezembro de 2019, portanto não havendo vínculo algum da ex 
diretora em nada poderia beneficiá-la. O que cai por terra qualquer 
argumento que tente desestruturar a impessoalidade desta 
Comissão, ainda mais por saber que além da ocorrência do dia 
19/11/2019, durante todo o processo se recebeu notificações, 
reclamações, denúncias de outros servidores em desfavor do 
denunciado e em todos os eventos relatando fatos condizentes ao 
objeto da denúncia.  
 
O que configura não ser um ato unilateral entre a Sra. Maria do 
Socorro Caldeira Barbosa contra o denunciado, pois as condutas 
exercidas pelo professor Erasmo Cabral de Aquino Neto interfere 
diretamente no bom funcionamento da instituição escolar, e isso 
acarreta reclamações à direção sobre a má prestação do cargo 
público, ocasionando prejuízo ao ensino da disciplina de Língua 
Inglesa.  
 

d) Competência para exercer o cargo de professor, a defesa 
demonstra que o professor detém de capacidade, 
experiência, e qualificação profissional necessária para 
investidura do cargo público. E anexou documentos pessoais 
do denunciado, diploma, certidões, declarações de outras 
instituições escolares alegando a presteza com que exercia o 
cargo de professor que ocupava na época que trabalhou. 
Consta, também, cópia de cadernos escolares, plano de 
ensino da EMEEF I Tiradentes e diários preenchidos, EMEEF 
I Tiradentes para corroborar na defesa. 

 
No tocante à capacidade, experiência e qualificação do denunciado 
para lecionar a disciplina não foi posta em questão em nenhum 
momento durante o procedimento. O objeto de que trata esta ação 
administrativa refere-se as práticas desidiosas quanto a prestação 
do serviço público, bem como atos de insubordinação, desrespeito 
as normas e regulamentos próprios desta Administração, entre 
tantos outros já expressos neste relatório.  
 
Sobre os documentos em anexo que trata sobre cópia de conteúdo 
em caderno de aluna têm-se a ressalva para identificar de qual 
escola especificamente este aluna está matriculada, e pois as 
cópias apresentadas pelo supervisor educacional da EMEEF I 
Tiradentes não condiz com as transcrições feitas, por 
compreender serem atividades diferentes.  
 
Ainda mais, notou-se uma gama de cópias repetidas apresentadas 
pela defesa, quais sejam as folhas: 348 igual a 386; 347 igual a 351 
igual a 375; 354 igual a 355; 336 igual a 366; 337 igual a 367; 343 
igual a 368; 340 igual a 369; 341 igual a 370; 346 igual a 371; 342 
igual a 372; 344 igual a 373; 345 igual a 374; 348 igual a 376; 349 
igual a 377; 350 igual a 378; 356 igual a 379; 353 igual a 380 igual a 
388; 357 igual a 381; 333 igual a 382; 334 igual a 383; 338 igual a 
384. 
 
Ademais, as cópias que não apresentam repetição possuem datas 
distintas e o que se chamou a atenção é que essas datas são 
alternadas do período letivo de 2019, e correspondem apenas a 11 
(onze) dias de conteúdo escrito em caderno durante todo o ano. O 
que se confirma mais uma vez a deficiência do servidor em 
cumprir com o plano político-pedagógico da escola, afirmando a 
insuficiência de conteúdo repassados da disciplina, como 
assevera a denúncia principal.  
 
E no que diz respeito ao roteiro metodológico da disciplina durante 
o período letivo de 2019, anexados pela defesa, torna-se inválido 
uma vez que a denúncia já alertava a intempestividade para 
apresentar o material preenchido,  passado 01 (um).  
 

CONCLUSÃO 
 

Por todo o exposto, e após analisados todos os eventos que compõe o 
processo esta Comissão acorda pela veracidade da denúncia 
apresentada em desfavor do Sr. ERASMO CABRAL DE AQUINO 
NETO, Professor de Ensino Fundamental 2 – Língua Inglesa, matrícula 
521.948-5, lotado na Secretaria Municipal de Educação.  
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Observa-se que o servidor atua maliciosamente se valendo por práticas 
desidiosas, que envenenam o processo de aprendizagem dos alunos 
com a disciplina de Língua Inglesa. E ainda, adota condutas 
transgressoras às normas regulamentares desta edilidade. 
 
 
 
Não devendo, portanto, prosperar sua continuidade em exercer a 
função pública municipal, ao saber que este ato põe em risco a 
finalidade da Educação Básica, e o acesso a ela. 
 
Portanto, dá-se por concluído os trabalhos, em cumprimento ao 
princípio da legalidade, norteador de todos os atos na Administração 
Pública em tudo o que foi exaustivamente reunido no presente 
Processo e, salvo melhor juízo, nada foi esquecido para possibilitar com 
absoluta clareza a imparcialidade o elemento formador da convicção da 
Comissão, sendo assim, nada foi considerado trivial, todas as provas 
coligidas foram examinadas, esta Comissão, com amparo no art. 102, 
incisos I, II, III, IV, V e XI, da Lei Municipal nº 1.645/2011, e Lei 
Complementar Municipal nº 019/2011, art. 22, incisos I, II, III, IV, VI, VIII, 
X, XIV, assim considera que o servidor, o Sr, ERASMO CABRAL DE 
AQUINO NETO, apresenta condutas contrárias a Administração 
Pública, sobretudo contrária à Educação Básica Brasileira, ocasião que 
esta Comissão opina pela aplicação da pena de DEMISSÃO.  
 
É o nosso parecer.  

Monteiro – PB, 22 de Dezembro de 2020. 
 

____________________________________ 
MARIA AMÉLIA CALDEIRA DE OLIVEIRA 

Presidente 
 

_____________________________________ 
ANNE RAFAELLE SANTA CRUZ MELO 

Membro 
 

______________________________________ 
JOSENILDA SOUZA DA SILVA BANDEIRA 

Membro 
 

_____________________________________________ 
MARIA VITÓRIA DA NÓBREGA PORTO DE MOURA 

Secretária 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
Trata-se de um Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pelo 
Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Monteiro, 
Estado da Paraíba, Zilson Romão Vasconcelos, por meio da Portaria – 
CPPPAD Nº 010/2019, de 16 de dezembro de 2019, publicada no 
Mensário Oficial do Município de Monteiro – Edição Nº 278 – Edição, de 
17 de dezembro de 2019, que objetivou apurar, em toda a sua 
extensão, os fatos contidos no Processo Administrativo Disciplinar nº 
010-2019, em face da conduta do Sr. ERASMO CABRAL DE AQUINO 
NETO. 
 
Analisando os autos do referido processo, inicialmente, verifica-se que 
foram observadas as formalidades legais para a apuração dos fatos 
denunciados.  
 
Neste sentido, para que produza seus efeitos legais e jurídicos, este 
Secretário homologa, INTEGRALMENTE, o parecer conclusivo da 
Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 010-2019.  
 
RESOLVE: 
 
Opinar pela DEMISSÃO a ser ofertada ao Sr. ERASMO CABRAL DE 
AQUINO NETO, Professor de Ensino Fundamental 2 – Língua Inglesa, 
matrícula 521.948-5, lotado na Secretaria Municipal de Educação, em 
virtude de ter restado sobejamente comprovado a responsabilidade do 
mesmo nos fatos ora apurados, pela prática de desídia a prestação do 
serviço público, ato transgressor a Lei Complementar Municipal nº 
019/2011, art. 22, incisos I, II, III, IV, VI, VIII, X, XIV, que trata do 
ESTATUTO E PCCR DO MAGISTÉRIO PÚBLICO desta edilidade, e 
pelo art. 102, incisos I, II, III, IV, V e XI, que disciplina o REGIME 
JURIDICO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO, 
ESTADO DA PARAÍBA, não impedindo a sua abertura em caso de fatos 
novos; 

 
Encaminhar cópias dos autos à Digníssima Senhora Prefeita 
Constitucional do Município de Monteiro, Estado da Paraíba, para 
conhecimento e providências que julgar necessária.  
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se.  
 
Monteiro – PB, 23 de Dezembro de 2020. 
 

Zilson Romão Vasconcelos 
Secretário Municipal de Administração 

Mensário Oficial 
 

 

 

 
Prefeitura Municipal de Monteiro 

Secretaria Municipal de Administração 
Gerência de Administração 

Setor do Dário Oficial do Município 
 

PODER EXECUTIVO 

 

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NÓBREGA 
Prefeita Constitucional do Município 

 

CELECILENO ALVES BISPO 
Vice-Prefeito Constitucional do Município 

 

MARIA DE FÁTIMADE SOUSA SANTOS 
Chefe do Gabinete da Prefeita 

 

SÉRGIO PETRÔNIO BEZERRA DE AQUINO 
Procurador Geral do Município 

 

ZILSON ROMÃO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração 

 

ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE 
Secretário Municipal de Finanças 

 

WALDIRENE APARECIDA ALVES BEZERRA 
Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo 

 

ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE 
Secretário Municipal de Controle Interno 

 

TULIO CESAR GOMES CONRADO 
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 

 

FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES 
Secretário Municipal de Comunicação Social 
 

ANA LIMA FELICIANO TORRES 
Secretária Municipal de Educação 

 

ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde 

 

ROSA MARIA ALEIXO NUNES DA SILVA 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social  

 

ERINALDO BEZERRA MELO 
Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

 

CHRISTIANNE SINÉSIO LEAL 
Secretária Municipal de Cultura e Turismo 

 

RENAURO ROSTAND PESSOA CHAVES 
Secretário Municipal de Esportes 
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MANOOEL FERREIRA DE LIMA NETO 
Superintendente do CENDOV 

 
JOSÉ VALDECY DA SILVA 
Superintendente do MONTRAN 

 
ROBSON SILVA LEANDRO 
Secretário Executivo de Governo 

 

 

PODER LEGISLATIVO 
Câmara Municipal de Monteiro  

Casa “Vereador José Ferreira Tomé” 

 

MESA DIRETORA BIÊNIO 2019-2020 
 
RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES 
Presidente 
 
IDERVALDO CAMPOS BELIZ 
Vice-Presidente 
 
RAUL LAFAYETTE FORMIGA FIGUEIREDO 
Primeiro Secretário 
 
HÉLIO SANDRO LIRA DA SILVA 
Segundo Secretário 
 
 

VEREADORES – GESTÃO 2017 – 2020 
 
ANTÔNIO DE MELO SOBRINHO 

DJACI ALEIXO DOS SANTOS 

EDILSON MENDES 

GILVALBÉRIO ALVES FERREIRA 

HÉLIO SANDRO LIRA DA SILVA 

IDERVALDO CAMPOS BELIZ 

JACIRA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES 

JOSÉ ROBERTO CORDEIRO BEZERRA 

RAUL LAFAYETTE FORMIGA FIGUEIREDO 

RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES 

SEBASTIÃO DE FARIAS SILVA 

SEBASTIÃO NUNES NETO 

SIMÃO LEAL PEREIRA 
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Ao elaborar o seu texto para publicação no 
Mensário Oficial do Município de 
Monteiro, observe atentamente as 
instruções abaixo: 
a) Edição dos textos enviados à Secretaria 
Municipal de Administração via rede 
interna, E-mail: monteiropb.doe@gmail.com; 

b) Matéria externa deverá ser enviada por 
CD ou Pen Drive; 
c) Medida da página em formato A4; 
d) Editor de texto padrão: Word for 
Windows – versão 6.0 ou superior; 
e) Tipo de fonte: Arial; 
f) Tamanho da letra: 12; 
g) Entrelinhas automático; 
h) Excluir linhas em branco; 
i) Tabela/Quadro sem linhas de grade ou 
molduras; 
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem 
compactar, sem vírus de computador; 
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado 
após o ato estar devidamente assinado; 
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto 
exigir; 
n) As matérias que não atenderem as 
exigências acima serão devolvidas e não 
publicadas.  
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