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LEI MUNICIPAL N° 490, de 28 de julho de 2020.
EMENTA: Disp6e sobre a criagao e implantagao
dos conselhos escolares no ambito da rede
municipal de ensino.

A PREFEITA DO MUN]CipIO DE SANTA CRUZ, ESTADO DE PERNAMBUCO:

Faeo saber que a Camara de Vereadores APROVOU, e eu SANCIONO e
PROMULGO a seguinte Lei:

Art.1°. Ficam institufdos, no ambito das escolas da rede municipal de ensino,

os Conselhos Escolares, previstos no art. 183 da Constituigao do Estado de
Pernambuco, conforme estabelecido na presente lei.
Art. 2°. 0 Conselho Escolar, com atribuie6es consultivas e deliberativas, tern
como finalidade:

I - garantir a gestao democratica da escola;
11 -zelar pela qualidade da educagao escolar oferecida a populaeao;
111 -garantir articulaeao da escola com a comunidade;

lv -acompanhar e mobilizar os trabalhos da escola;

V - garantir a divulgagao das ae6es da escola na comunidade interna e
externa;
Vl - manter continuamente articulagao com a Secre{aria Municipal de

Educacao, visando
adequado da escola;

assegurar

as

condic6es

necessarias

ao

funcionamento

Vll - garantir a compatibilizagao das diretrizes e metas estabelecidas pela
Secretaria Municipal de Educagao a realidade da Escola; e

Vlll - garantir que as ag6es e resultados da escola sejam devidamente
registradas e publicizadas pelos meios oficiais.
Art. 3°. Compete ao Conselho Escolar, zelar pela politica educacional do
municipio de Santa Cruz de acordo com a legislagao estadual e federal vigente, e
em especial:
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11 - participar e relatar os temas propostos na reuniao geral de planejamento

avaliacao e replanejamento das ac6es da esco[a, no inicio e ao final de cada
semestre letivo;
Ill -acompanhar e apreciar:

a) o plano de aplicagao e a prestagao de contas dos recursos financeiros da
escola;
b) os trabalhos de ampliagao, reforma e reparos do predio da escola;
c) o armazenamento preparagao e distribuieao da merenda escolar;
d) o recebimento e a distribuigao de livros e materiais didaticos destinados a
alunos e professores;
e) as medidas visando a conservagao e preservagao do patrim6nio m6vel e
im6vel da unidade escolar.

IV - acompanhar o desempenho dos alunos, observando a frequencia, o
desempenho, o rendimento, as causas de repetencia e evasao escolar, propondo
medidas para solucionar as causas dos problemas detectados;
V -estimular a parficipagao da comunidade escolar em atividades cientificas,
artisticas, culturais, Iiterarias e desportivas;

Vl - participar da organizaQao e coordenagao de eventos na escola,
garantindo a divulgagao pelos meios oficiais de comunicacao na comunidade;

Vll -garantir a divulgaeao da chamada da populagao para o cumprimento da

obrigatoriedade da matricula escolar, sendo:
a) de 0 de 3 anos - Creche;

b) de 4 a 5 anos - Pie-escola;
c) de 6 a 10 anos -Ensino Fundamental I;
d) de 11 a 14 anos -Ensino Fundamental 11;

e) a partir de 15 anos - Educagao de Jovens e Adultos
VIll -apreciar e emitir parecer sobre o desligamento de membros, devido ao

nao cumprimento das normas estabelecidas no estatuto do Colegiado;
lx - propor medidas adequadas para melhor utilizagao do espago fisico, do
material escolar e didatico.
X -elaborar projetos visando a integragao escola-familia-comunidade;
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Xll - elaborar e encaminhar, ao Secretario Municipal de Educagao, relat6rios
semestrais com pareceres avaliat6rios,
desempenho do seu trabalho;

propondo

medidas para

melhoria

no

XllI - identificar alternativas para solugao dos problemas relacionados com a

execueao do Projeto Politico Pedag6gico -PPP da escola;
Art. 4°. 0 Conselho Escolar sera constituido pelos seguintes membros
titulares e seus respectivos suplentes:
I -o(a)Diretor(a) da Escola;

11 -urn representante de professores em exercicio da docencia na escola;
Ill -urn representante do pessoal t6cnico-pedag6gico da escola;
lv-urn representante do corpo administrativo;
V -urn representante dos pais ou responsaveis pelos alunos;
VI -urn representante dos alunos, que devefa contar com, pelo menos, 16
anos de idade;
VII - urn representante do conjunto das entidades legalmente organizadas da
comunidade existentes nas areas de atuagao da escola, como associae6es.
§ 1°. A presid6ncia do Conselho sera exercida pelo Diretor da Escola,
substituido nas suas ausencias pelo Diretor-Adjunto ou pelo professor mais antigo

em exercicio na unidade escolar, desde que nao exerga outra representa?ao no
Conselho.

§ 2°. Juntamente com os demais representantes,
suplentes, atendidos os mesmos requisitos.

serao eleitos seus

§ 3°. Os representantes, a excegao do presidente, sefao escolhidos por
maioria simples de votos, atraves ae votagao aberta, em reuniao ae cacla uma
dessas categorias convocadas para tal fim.
§ 4°. Na hip6tese de empate na eleieao dos representantes do Conselho
escolar, serao adotados os seguintes criterios:

I - em relagao aos representantes dos professores:
a) o de maior tempo na escolar;
b) o de maior carga hofaria na escola;
c) o mais idoso.

11 -em relagao aos representantes do pessoal t6cn
dos representantes do corpo administrati

o-pedag6gico da escola e

a) maior tempo da escola;
b) o mais idoso.
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Ill -em relaeao aos representantes dos pais ou responsaveis pelos alunos:
a) major ndmero de filhos alunos na escola;
b) o mais idoso.

IV -em refetencia ao representante dos alunos, quando cabivel:
a) o de melhor desempenho;
b) o mais idoso.

§ 5°. Nas escolas de Ensino Fundamental I (1° ao 5° ano), onde nao existam
alunos maiores de 16 anos de idade, nao havera representagao do corpo discente.

§ 6°. 0 dnico representante e seu respectivo suplente das entidades
legalmente organizadas pela comunidade na area de atuagao da escola, serao
indicados conjuntamente pelos presidentes de cada entidade, a exemplo de
associag6es.
Art. 5°. 0 Conselho somente podera ser instalado quando escolhidos pelo

menos quatro dos seus componentes, alem do Presidente ou seu substituto legal.

Art. 6°. 0 Estatuto definifa o prazo de duragao dos mandatos dos membros
do Conselho Escolar, que podera ser de ate 04 (quatro) anos, permitida uma
recondueao, com excegao do diretor da escola que permanecera enquanto estiver
na direeao da unidade escolar.
Paragrafo Onico. Nao havera remuneragao a qualquer tftulo pelo exercfcio do
mandato de Conselheiro.
Art. 7°. Anualmente, na primeira reuniao ordinaria, o Conselho Escolar

elegefa seu secretario dentre os seus membros, servidores da Secretaria Municipal
de Educaeao.
Paragrafo Unico. Ao secretario do Conselho Escolar compete consignar os

assuntos discutidos, as sugest6es apresentadas e as deliberag6es aprovadas,
registrando-as e [ivro pr6prio.

Art. 8°. Os membros do Conselho Escolar que faltarem durante o ano letivo a
02 (duas) reuni6es consecutivas ou 04 (quatro) reuni6es alternadas, ou a 01 (uma)
das reuni6es semestrais de avaliagao da escola, sem motivo justificado,
devidamente reconhecido pelo Conselho Escolar sefao destituidos e substituidos
pelos respectivos suplentes.

Art. 9°. Quando convocado pelo seu presidente ou pela metade mais urn de

seus membro, o Conselho Escolar reunir-se-a extraordinariamente para tratar de

Telefones: (87) 3874-8134 / 3874-8175 / 3874-8156
E-mall : pmscDe@hotmail.corQwebslte: ww\^/.santacruz.De.qov.br

PREFEITURA DE SANTA CRUZ/PE
CNPJ No 24.301.475/0001-86

Pafagrafo dnico. As reuni6es do Conselho Escolar realizar-se-ao em dependencias
da unidade escolar.

Art. 10. 0 Conselho Escolar encaminhara ao final do ano ao Secretario
Municipal de Educagao relat6rio geral das suas avaliag6es.

Art. 11. 0 Conselho Escolar divulgara amplamente as ag6es da escola e
resultados do seu trabalho atraves dos seus membros representantes nas reuni6es
de professores, de pais ou responsaveis de alunos e nas entidades presentes nesta
Lei.

Art. 12. Os Conselhos Escolares em funcionamento adequarao os seus
Estatutos e Regimentos lnternos ao disposto na presente Lei, no prazo de at6180
(cento e oitenta) dias.

Paragrafo tlnico. Os casos omissos serao objeto de regulamentaeao de Decreto do
Poder Executivo.

Art.13. Esta Lei entrara em vigor na data da sua publicagao, revogando-se as
disposie6es em contrario.
de 2020.

SOARES
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