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LEINº287/2013.

LeiComplementarcriaConselhosEscolaresnasEscolasPúblicas
Municipais, atendendo ao que determina a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, e dá outras
providências.

PREFEITA MUNICIPAL DE APUAREMA  ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição que lhe confere a Lei
OrgânicaMunicipal,fazsaberqueaCâmaradoMunicípiodeApuaremaaprovouesancionaapresenteLei:


Art.1°AsescolaspúblicasmunicipaiscontarãocomConselhosEscolares,constituídospeladireção
daescolaerepresentantesdossegmentosdacomunidadeescolaredacomunidadelocal.

§ 1° Entendese por comunidade escolar, para efeito deste artigo, o conjunto de alunos, pais e
responsáveis por alunos, membros do magistério e demais servidores em efetivo exercício na
unidadeescolar;

§ 2° e comunidade local representantes de associações ou entidades não governamentais que
prestamserviçossociais,culturais,educacionaiseesportivosnacomunidade.

Art.2°OsConselhosEscolaresterãofunçõesconsultiva,deliberativaefiscalizadora,constituindose
noórgãomáximo,emníveldeescola.

Art.3°DentreasatribuiçõesdoConselhoEscolar,aseremdefinidasnoregimentodecadaunidade
escolar,devemobrigatoriamenteconstarasde:
I. Elaborar seu regimento, com base no Regimento Unificado das Unidades Escolares da rede
Municipal.
II. Adendar,modificareaprovaroplanoadministrativoanual,elaboradopeladireçãodaescola
sobreprogramaçãoeaplicaçãodosrecursosfinanceiros;demandadepessoalederecursos
materiais necessários ao pleno funcionamento do ensino e a manutenção e conservação da
escola.
III. Criaregarantirmecanismosdeparticipaçãoefetivaedemocráticadacomunidadeescolarna
definiçãodeprojetospolíticoadministrativopedagógicodaunidadeescolar;
IV. Divulgar, periódica e sistematicamente, informações referentes ao uso dos recursos
financeiros,qualidadedosserviçosprestadoseresultadosobtidos;
V. Coordenaroprocessodediscussão,elaboraçãooualteraçãodoregimentoescolar;
VI. Convocarassembleiasgeraisdacomunidadeescolaroudosseussegmentos;
VII. Proporecoordenardiscussãojuntoaossegmentosdacomunidadeescolarevotaralterações
nocurrículo,noqueforatribuiçãodaunidadeescolar,respeitadaalegislaçãovigente.
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VIII.

Propor, coordenar a discussão junto aos segmentos e votar as alterações metodológicas,
didáticaseadministrativasdaescola,respeitadaalegislaçãovigente.
IX. Opinar na organização do calendário escolar, no que competir à unidade, observada a
legislaçãovigente.
X. Fiscalizaragestãoadministrativopedagógicaefinanceiradaunidadeescolar;
XI. Zelar pelo cumprimento do mínimo de 800 horas e de 200 dias letivos de efetivo trabalho
escolar nas classes do ensino fundamental, em cumprimento ao que determina o artigo 24
incisoIdaLeinº9.394/96eaLei10.287/2001,medianteacompanhandodasaçõesprevistas
nocalendárioescolar.
XII. Zelarpelocumprimentodenomínimo200diasletivosdeefetivoatendimentoaalimentara
criançasdecrecheepréescola,eensinofundamental,conformeparágrafo1º,Artigo17da
ResoluçãodoFNDE/CD/nº005de24demarçode2006.
XIII. Acompanhar a evolução dos indicadores educacionais (abandono escolar, aprovação,
reprovação,níveldeaprendizagem,entreoutros)propondo,quandonecessária,intervenções
pedagógicas, médicas e ou sociais, visando à melhoria da qualidade social da educação
escolar.
XIV. Participar da elaboração do plano de formação continuada dos conselheiros escolares,
visandoampliaraqualificaçãodesuaatuação.
XV. Promoverrelaçõesdeintercâmbiocomoutrosconselhosescolares.

Parágrafo único. Na definição das questões pedagógicas deverão ser resguardados os princípios
constitucionais, as normas e diretrizes dos Conselhos Nacional e Municipal de Educação e da
SecretariaMunicipaldeEducaçãoeCulturaEsporteeLazer.

Art. 4° O Conselho Escolar será composto por número ímpar de integrantes, que não poderá ser
inferioracinco,nemsuperioravinteeum.
Parágrafo único. O Conselho Escolar das escolas com até dois membros do Magistério Público
poderásercompostoporummínimodetrêsintegrantes.

Art.5°ADireçãodaescolaintegraráaoConselhoEscolar,representadapeloDiretor,comomembro
nato,e,emseuimpedimento,porumdeseusViceDiretoresporelaindicada.

Art. 6° Todos os segmentos existentes na comunidade escolar deverão estar representados no
ConselhoEscolar,asseguradaaproporcionalidadede50%(cinquentaporcento)parapaisealunos
e50%(cinquentaporcento)paramembrosdoMagistérioeservidores.

§ 1° No impedimento do segmento dos alunos ou do segmento dos pais, o percentual de 50%
(cinquentaporcento)serácompletado,respectivamente,porrepresentantesdepaisedealunos.
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§ 2° Na inexistência do segmento de servidores o percentual de 50% (cinquenta por cento), será
completadoporrepresentantesdosmembrosdoMagistério.

Art. 7º A eleição dos representantes dos segmentos da comunidade escolar que integrarão o
Conselho Escolar, bem como a de seus suplentes, realizarseá na escola em cada segmento, por
votaçãodiretaesecreta,uninominalmente.

Art.8°Terãodireitosavotarnaeleição:
I. osalunosmaioresde12(doze)anos,regularmentematriculadosnaescola;
II. ospaisouoresponsávellegalpeloalunomenorde16(dezesseis)anos;
III. osmembrosdoMagistérioeosdemaisservidorespúblicosemefetivoexercícionaescola,no
diadaeleição.

Parágrafo único. Ninguém poderá votar mais de uma vez na mesma unidade escolar, ainda que
representesegmentosdiversosouacumulecargosoufunções.

Art. 9° Poderão ser votados todos os segmentos da comunidade escolar arrolados nos incisos do
art.8°destaLei.

Art. 10 Os membros do Magistério e demais servidores que possuam filhos regularmente
matriculados na escola poderão concorrer somente como membros do Magistério ou servidores,
respectivamente.

Art.11ParadirigiroprocessoeleitoralseráconstituídaComissãoEleitoral,decomposiçãoparitária,
comumoudoisrepresentantesdecadasegmentoquecompõeacomunidadeescolar.

§ 1° Poderão compor a Comissão Eleitoral, como representante de seu segmento, alunos com
direitodevotareseremvotados.

§2°AComissãoEleitoralseráinstaladanaprimeiraquinzenadomêsdeabril.

§3°AComissãoEleitoralelegeráseupresidentedentreosmembrosqueacompõem,maioresde
dezoitoanos,oquedeveráserregistradoemata,bemcomotodososdemaistrabalhospertinentes
aoprocessoeleitoral.

Art.12OsmembrosdaComissãoEleitoralserãoescolhidospeloConselhoEscolar.
Parágrafoúnico.OsmembrosdaComissãoEleitoralquedirigiráoprocessodeeleiçãodoprimeiro
Conselho Escolar serão eleitos por seus pares em assembleias gerais, em cada segmento,
convocadaspeloDiretordaescola.
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Art. 13 Os membros da comunidade escolar, integrantes da Comissão Eleitoral, não poderão
concorrercomocandidatosaoConselhoEscolar.
§1°OdispostonesteartigonãoseaplicaaosmembrosdoMagistérionasunidadesescolaresque
contaremcomatécincomembrosdoMagistério.

§2°Odispostonesteartigonãoseaplicaaosservidoresnasunidadesescolaresquecontaremcom
atécincoservidorespúblicos.

Art. 14 A comunidade escolar com direito de votar, de acordo com o artigo 8° desta Lei, será
convocada pela Comissão Eleitoral, através de Edital, na segunda quinzena de abril, para, na
segundaquinzenademaio,procederseaeleição.

Parágrafo único. O Edital convocando para a eleição e indicando prérequisitos e prazos para
inscrição, homologação e divulgação das nominatas ou chapas, dia, hora e local da votação,
credenciamento de fiscais de votação e apuração, além de outras instruções necessárias ao
desenvolvimentodoprocessoeleitoral,seráafixadoemlocalvisíveldaescola,devendoaComissão
remeteroavisodoEditalaospaisouresponsáveisporalunos,comantecedênciamínimadetrinta
dias.

Art. 15 Os candidatos ou as chapas deverão ser registrados junto à Comissão Eleitoral até quinze
diasantesdarealizaçãodaseleições.

Art. 16 Da eleição será lavrada ata que, assinada pelos membros da Comissão Eleitoral, ficará
arquivadanaescola.

Art. 17 Qualquer impugnação relativa ao processo de votação deverá ser arguida à Comissão
Eleitoralnoatodesuaocorrência.

Parágrafoúnico.Noprazomáximodetrêsdias,aComissãoEleitoralapreciaráasimpugnaçõesaela
apresentadas.

Art.18OConselhoEscolartomarápossequinzediasapóssuaeleição.

§1°ApossedoprimeiroConselhoEscolarserádadapelaDireçãodaEscolae,aosseguintes,pelo
próprioConselhoEscolar.

§ 2° O Conselho Escolar elegerá seu presidente entre os membros que o compõem, maiores de
dezoitoanos.
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Art. 19 O mandato de cada membro do Conselho Escolar terá a duração de dois anos, sendo
permitidaapenasumareconduçãoconsecutiva.

Art. 20 O Conselho Escolar deverá reunirse ordinariamente uma vez por mês e,
extraordinariamente,quandofornecessário,fazendosuaconvocaçãonosseguintescasos:
I.
peloseupresidente;
II.
porsolicitaçãodoDiretordaescola;
III.
porrequisiçãodametademaisumdeseusmembros.
Parágrafoúnico.AfunçãodemembrosdoConselhoEscolarnãoseráremunerada.

Art.21OConselhoEscolarfuncionarásomentecomquórummínimodemetademaisumdeseus
membros.

Parágrafoúnico.SerãoválidasasdeliberaçõesdoConselhoEscolartomadaspormetademaisum
dosvotosdospresentesàreunião.

Art.22Avacânciadafunçãodeconselheirodarseánosseguintescasos:
I. porconclusãodomandato;
II. renúncia;
III. aposentadoria;
IV. desligamentodaunidadeescolar;
V. destituiçãoouexoneraçãodafunçãooucargo;
VI. falecimento.

§1°OnãocomparecimentoinjustificadodomembrodoConselhoEscolaratrêsreuniõesordinárias
consecutivas ou a cinco reuniões ordinárias ou extraordinárias alternadas, também implicará na
perdadomandatodeconselheiro.

§ 2° Ocorrerá destituição de qualquer membro do Conselho Escolar quando aprovada em
assembleiageraldosegmentocujopedidodeconvocaçãosejaacompanhadodeassinaturade,no
mínimo,20%(vinteporcento)deseuspares,acompanhadodejustificativa.

§ 3° No prazo mínimo de quinze dias, preenchidos os requisitos dos parágrafos anteriores, o
Conselhoconvocaráumaassembleiageraldorespectivosegmentodacomunidadeescolar,quando
os pares, ouvidas às partes, deliberarão sobre o afastamento ou não do membro do Conselho
Escolar,queserádestituídoseamaioriadospresentesàassembleiaassimodefinir.

Art.23Cabeaosuplente:
I–substituirotitularemcasodeimpedimento;
II–completaromandatodotitular,emcasodevacância.
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Parágrafo único. Caso algum segmento da comunidade escolar tenha a sua representação
diminuída,oConselhoprovidenciaráaeleiçãodenovorepresentantecomseurespectivosuplente,
noprazomáximodetrintadiasapósavacância.

Art.24OsestabelecimentosdeensinopúblicomunicipaldeverãocontarcomumConselhoEscolar
noprazomáximodeumano,acontardadatadapublicaçãodestaLei,oudoefetivofuncionamento
daunidadeescolar.

Parágrafo único. O mandato dos representantes eleitos para o primeiro Conselho Escolar terá
duraçãodiferentedoprevistonoartigo19,paraqueaseleiçõessubsequentesrespeitemosprazos
definidosnoart.14destaLei.

Art.25OdispostonestaLeiaplicaseatodososestabelecimentosdeensinomantidospeloPoder
PúblicoMunicipaldeApuarema.

Art. 26 As situações omissas a esta lei serão tratadas em Regimento Interno dos Conselhos
Escolares.

Art.27EstaLeientraemvigornadatadesuapublicaçãoerevogamseasdisposiçõesemcontrário.





PrefeituraMunicipaldeApuarema,28deagostode2013.






JOZILENEBARRETORIBEIROHELENILDOMARTINSSANTOS
PrefeitaAssessordeGabinete
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