
LEI MUNICIPAL Nº 596/2011, de 13 de janeiro de 2011. 

 

Regulamenta a implantação, competências e a composição do 

Conselho Escolar da Rede Municipal de Ensino de Novo Xingu / 

RS e dá outras providências. 

 

 

 ROMEU OLINDO KNAAH, Prefeito Municipal em Exercício 

de Novo Xingu – RS FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal e de acordo com o art. 29, item V, da Constituição Federal, que a Câmara Municipal de 

Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art.1º - Fica instituído o Conselho Escolar da Rede Municipal de 

Ensino Fundamental e da Educação Infantil do município de Novo Xingu, com fundamento no Artigo 

206, da Constituição Federal e Artigos 3º e 14º da Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação. 

 

Art.2º - O Conselho Escolar terá a função consultiva, 

deliberativa e fiscalizadora, como forma de exercício da gestão democrática da educação, garantindo a 

representação de todos os segmentos que compõem a comunidade escolar. O mesmo constitui-se no 

órgão máximo, ao nível da escola, nos limites da Legislação em vigor e compatíveis com as Diretrizes 

e Política Educacional traçadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, comprometidas com 

a oportunidade de acesso e permanência de todos à escola pública gratuita e de qualidade. 

 

Art.3º - O Conselho Escolar será um centro de debate, de 

articulação entre os vários setores das escolas, tendo em vista o atendimento das necessidades comuns 

e a solução de conflitos que possam interferir no funcionamento das escolas e nos problemas 

administrativos e pedagógicos que estas poderão enfrentar. 

   

Art.4º - Dentre as atribuições do Conselho Escolar, a serem 

definidas em Estatuto próprio, devem, obrigatoriamente, constar as de:   

 

I. Elaborar Estatuto próprio, assegurando as diretrizes emanadas 

pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Proposta Pedagógica, Regimento Escolar e 

Legislação em vigor; 

II. Definir as diretrizes, prioridades e metas de ação das escolas 

para cada período letivo; 

III. Avaliar o desempenho da escola, em face às diretrizes, 

prioridades e metas estabelecidas; 

IV. Promover atividades culturais, cívicas, artísticas, desportivas e 

recreativas que promovam a integração entre os alunos, pais e professores, destinadas a ampliar, 

fortalecer e motivar as ações educativas; 

V. Apreciar e deliberar sobre problemas de rendimento escolar dos 

alunos, indisciplina, evasão, repetência e absenteísmo de servidores, buscando e propondo soluções;  



VI. Criar e garantir mecanismos de participação efetiva e 

democrática da comunidade escolar; 

VII. Arbitrar e propor alternativas sobre impasses de natureza 

administrativa e pedagógica, esgotadas as possibilidades de solução pela Equipe Escolar; 

VIII. Traçar normas disciplinares para o funcionamento das escolas –

Regimento Interno - dentro dos parâmetros da Legislação em vigor; 

IX. Divulgar informações referentes à qualidade dos serviços 

prestados pelas escolas e resultados obtidos; 

X. Apreciar e aprovar alterações no Regimento Escolar e PPP; 

XI. Convocar assembléias gerais da comunidade escolar ou dos 

seus segmentos; 

XII. Auxiliar na definição do Calendário Escolar, no que compete às 

escolas, observadas as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a 

Legislação vigente; 

XIII. Apreciar e emitir parecer sobre desligamento de um ou mais 

membros do Conselho Escolar, quando do não cumprimento das normas estabelecidas em Regimento e 

ou procedimentos incompatíveis com a dignidade da função, encaminhando tal documento à Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura; 

XIV. Orientar e acompanhar, juntamente com os CPMs (Círculo de 

Pais e Mestres), a aplicação e os recursos financeiros gerados pela escola e aqueles a ela repassados, de 

qualquer natureza; 

XV. Elaborar, acompanhar e avaliar o PDE (Plano de 

Desenvolvimento da Escola); 

XVI. Colaborar nas promoções, juntamente com os CPMs (Circulo 

de Pais e Mestres), para viabilizar investimentos e melhorias nas Unidades Escolares e nas atividades 

educacionais; 

XVII. Zelar pela defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

com base na Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do adolescente. 

Parágrafo Único – Na definição das questões pedagógicas 

deverão ser resguardadas as normas e diretrizes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

 

Art. 5º - O Conselho Escolar será composto por membros natos, 

diretores das três escolas municipais e representantes dos segmentos da comunidade escolar. Entre 

titulares e suplentes serão 19 (dezenove) membros, ficando assim constituído: 

I. Três representantes das Unidades Escolares através dos 

diretores (membros natos); 

II. Dois representantes do corpo docente, do quadro permanente e 

em efetivo exercício nas Unidades Escolares; 

III. Dois representantes do corpo discente, através de alunos a 

partir do 4º ano ou 10 (dez) anos de idade, regularmente matriculados e freqüentando a escola; 

IV. Dois representantes do corpo administrativo, através dos 

servidores públicos das escolas em efetivo exercício, do quadro permanente; 

V. Dois representantes dos pais ou responsáveis pelos alunos. 

 



Art. 6º - A eleição dos representantes dos segmentos da 

comunidade escolar que integrarão o Conselho Escolar, bem como, as dos respectivos suplentes, se 

realizará através de assembléias nas escolas, com cada segmento, por votação direta e secreta. 

Parágrafo Único – O processo eleitoral para constituição do 

Conselho Escolar do município de Novo Xingu será orientado pela Coordenação Pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

 

Art. 7º - Terão direito a votar na eleição: 

I. Os alunos regularmente matriculados nas escolas a partir dos 

4º ano ou maiores de dez anos de idade; 

II. Um dos pais ou responsáveis, perante a escola, por alunos 

menores de dezoito anos; 

III. Os membros do magistério e os demais servidores públicos, 

em exercício nas escolas, no dia da eleição. 

Parágrafo Único – Ninguém poderá votar mais de uma vez, 

ainda que seja pai ou responsável por mais de um aluno, representantes de segmentos diversos ou 

acumule cargos ou funções.  

 

Art. 8º - Poderão ser votados os seguintes membros da 

comunidade escolar:  

 

I. Os alunos regularmente matriculados na escola a partir do 4º 

ano ou maiores de dez anos de idade; 

II. Um dos pais ou responsáveis perante a escola por alunos 

menores de dezoito anos; 

III. Os membros do magistério e demais servidores públicos em 

exercício nas escolas, no dia da eleição. 

Parágrafo Único – Os membros do magistério e demais 

servidores que possuem filhos regularmente matriculados na escola, poderão concorrer ou votar 

somente como membros do magistério ou servidores respectivamente. 

 

 Art. 9º - O Conselho Escolar deverá reunir-se, ordinariamente, a 

cada dois meses e, extraordinariamente, quando necessário, convocados pelo presidente ou no seu 

impedimento, pelo vice. 

 

Art. 10 - O Conselho Escolar funcionará somente com o 

“quorum” mínimo de metade mais um de seus membros. 

Parágrafo Único – Serão validadas as deliberações do Conselho 

Escolar, tomadas por metade mais um dos votos dos presentes na reunião. 

 

Art. 11 - O mandato do Conselho Escolar terá duração de dois 

anos, sendo permitida apenas uma recondução consecutiva. 

 

Art. 12 - A função de membro do Conselho Escolar não será 

remunerada, sendo considerada de relevante interesse público. 

 



Art. 13 - A vacância da função de conselheiro dar-se-á por 

conclusão do mandato, renúncia, aposentadoria, desligamento da unidade escolar ou destituição. 

Parágrafo Único – O ato de destituição da função de conselheiro 

deverá estar definido em Estatuto próprio. 

 

Art. 14 - Cabe ao suplente:  

I. Substituir o titular em caso de impedimento; 

II. Completar o mandato do titular em caso de vacância. 

 

Art. 15 - As peculiaridades do Conselho Escolar deverão ser 

especificadas em Estatuto próprio, a ser elaborado pelo Conselho Escolar e aprovado em assembléia. 

 

Art. 16 - O Conselho Escolar do Município de Novo Xingu 

deverá ser implantado no prazo de 60 (sessenta) dias, após a aprovação desta lei. 

 

Art. 17 - A posse do primeiro Conselho Escolar do Município de 

Novo Xingu será dada pela Equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e, dos seguintes, 

pelo próprio Conselho Escolar.   

 

Art. 18 - Após a posse e nomeação pelo Prefeito Municipal, na 

primeira reunião do Conselho Escolar, o presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro serão 

escolhidos mediante votação secreta entre os membros que o compõem.  

Parágrafo Único - O Conselho Escolar também elaborará seu 

Estatuto próprio no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o qual será submetido a homologação da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, desde que seus dispositivos não estabeleçam conflito com 

a Legislação vigente.  

Art. 19 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU / RS, em 13 de janeiro de 2011. 

 

 

 

ROMEU OLINDO KNAAH 

Prefeito Municipal em Exercício 

 

Registre-se e Publique-se 

 

DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN 

Sec. Mun. da Adm. Plan. e Finanças 


