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PORTARIA Nº 3195/GS/SEDUC  

DE 04 DE AGOSTO DE 2021 
 
 

Estabelece procedimentos para 
reconhecimento público do trabalho 
realizado pelos integrantes dos 
Conselhos Escolares, no âmbito da 
Rede Pública Estadual. 

 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE  EDA CULTURA, no uso 
de suas atribuições legais e regulamentares, tendo em vista o disposto no artigo 211, § 
3º, da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, conforme estabelecido no artigo 
90, da Constituição do Estado de Sergipe, de 05 de outubro de 1989, em consonância 
com o art. 17 e art. 29, inciso XVI, ambos da Lei nº 8.496, de 28 de dezembro de 2018, 
que dispõe sobre a estrutura organizacional da Administração Pública Estadual de 
Sergipe, e em consonância com o disposto no Art. 22 e o inciso XVI do Art. 43 da Lei nº 
6.130, de 02 de abril de 2007, a Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional e, 

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 235, de 6 de janeiro de 2014, que institui os 
Conselhos Escolares como órgãos propulsores da gestão democrática nas unidades de 
ensino da rede pública estadual; 

CONSIDERANDO as relevantes contribuições dos conselhos escolares na gestão 
participativa; 

CONSIDERANDO que, mesmo sendo um direito adquirido e uma ação de cidadania, 
existe baixa adesão dos integrantes da comunidade escolar; 

CONSIDERANDO a necessidade da SEDUC criar atrativos para composição dos 
conselhos escolares, como forma de incentivo à participação e permanência dos membros 
eleitos no colegiado, até o final do respectivo mandato. 

 
 
RESOLVE:  

Art. 1º - A presente Portaria estabelece procedimentos de reconhecimento público às 
relevantes contribuições dos integrantes dos conselhos escolares: diretor, professores e 
pedagogos, pais ou responsáveis legais, alunos, demais servidores públicos e 
representante da comunidade local. 
 
Art. 2º - O reconhecimento às contribuições dos integrantes dos Conselhos Escolares dar-
se-á mediante: 
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I. Certificação pela SEDUC, com carga horária discriminada, conforme o tempo de 
permanência no mandato, para todos os membros; e 

II. Pontuação em editais de processos seletivos e concursos, no âmbito da SEDUC, 
para representantes dos diferentes segmentos, que permaneçam como membro do 
Conselho Escolar, por no mínimo, um ano; e 

III. Pontuação em editais de incentivo à pesquisa promovidos pela SEDUC. 

§ 1º - As funções de Conselheiro são consideradas de relevante interesse público e os 
servidores públicos e estudantes que as exerçam, terão justificadas as suas ausências ao 
serviço e/ou aula, nos horários das reuniões do Conselho, desde que sejam garantidos os 
direitos dos estudantes, por meio de substituição do profissional ou reposição da aula, 
conforme o caso. 

§ 2º - Será de responsabilidade do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional – 
DASE/SEDUC a certificação referida no inciso I deste Artigo, mediante solicitação do 
conselheiro. 

§ 3º - Será de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos – DRH/SEDUC 
e demais Departamentos da SEDUC, conforme a natureza do Edital, a definição de 
pontuação referida no inciso II deste artigo.  

§ 4º - Será de responsabilidade da Comissão Integrada de Apoio a Projetos Escolares – 
CIAPE, instituída no âmbito da SEDUC, a definição de pontuação referida no inciso III 
deste artigo.  

 

Art. 3º - Anualmente, a SEDUC emitirá título de destaque aos Conselhos Escolares que 
atenderem aos critérios de participação e desempenho das atribuições definidas na Lei 
Estadual nº 235/2014 e desenvolverem ações de impacto na comunidade escolar. 

Parágrafo único – A indicação dos Conselhos Escolares referidos no caput deste artigo, 
fica a cargo das respectivas Diretorias de Educação, com base em chamada anual a ser 
lançada pelo DASE através de edital. 

Art. 4º -  Serão de responsabilidade do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional 
- DASE as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria. 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Dê-se ciência. 
Cumpra-se. 
Publique-se. 
 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA. 
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA. 
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Aracaju, 04 de agosto de 2021. 
 
 
 

JOSUÉ MODESTO DOS PASSOS SUBRINHO 
Secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura 

 


