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Decreto n°. 4.908, de 21 de setembro de 2016. 

"Dispöe sobre a criacão, implantação, regulamentaçäo e organizaço dos Conselhos de Escola nas 

Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino do MunicIplo de SeverInia." 

Edwanil de Oliveira, Prefeito Municipal de SeverInia, Estado de So Paulo, em cumprimento ao que 

estabelece a Constituicão Federal do Brasil e a Lei de Diretrizes e Bases da Educaço Nacional n° 

9.394/96, e no uso de suas atribuiçoes legais, DECRETA: 

Art. 1° - Ficam regulamentados os Conselhos de Escola das Escolas de Ensino Fundamental e criados 

as Conseihos de Escola das Escolas de Educaco Infantil do MunicIpio de Severinia. 

Art. 2° - Os Conselhos de Escola so centros permanentes de debate e órgos articuladores de todos 

Os setores: escolar e comunitário, constituindo-se em cada Escola, de um colegiado formado por 

representantes dos segmentos da cornunidade escolar, de acordo corn as normas estabelecidas 

neste Decreto. 

Art. 3° - 0 Conselho de Escola e composto por membros e representantes dos seguintes segmentos 

na quantidade estabelecida no anexo I deste Decreto: 

I - Magistéria: Professor, Coordenador pedagógico, Diretor e Vice-diretor de Escola; 

II - Alunos regularmente matriculados; 

III - Pais ou responsáveis pelos alunos; 

IV - Servidores: Secretário de Escola, Escriturrio, Servente, Auxiliar de Educação, Inspetor de 

Aluno, Assistente Administrativo; 

V - Sociedade Civil: membro de Sindicato, ou de Associacäo de Moradores, ou de 

Empresários. 

§ 1° - Cada segmento será representado por mernbros eleitos por seus pares, excetuando o 

item V que admite indicação direta. 

§ 2° - 0 Diretor de Escola Municipal de Ensino Fundamental ou de Educacão Infantil será 

mernbro nato do Conselho. 

§ 3° - Nas Unidades Infantis no haverà representatividade do grupo de alunos, sendo que a 

quantidade de pals de alunos será acrescida na igualdade de membros. 

§ 4° - Para cada representaco haverá urn suplente por titular, que assumir6 no caso de 

impedimento ou desistência do titular. 

§ 5° - 0 segmento dos alunos dever6 apresentar candidatos que comprovadamente possuam 

dez anos ou mais e estejam regularmente rnatriculados. 

§ 6° - 0 segmento de pais no poderá ser representado por professores da Unidade Escolar. 

§ 7 °  - 0 cargo em vacância ser6 preenchido por nova eleição de seus membros ou de outra 

forma, conforme a estabelecido neste Decreto. 

Art. 4° - A autonornia do Conselho se exercerá nos limites da legislacão de ensino, das polIticas e 

diretrizes educacionais da Secretaria Municipal da Educação de SeverInia, comprmetidas corn a 

opor-tunidade de acesso de todos a escola püblica, e corn a qualidade de ensino. 
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Art. 5° - 0 Conselho de Escola é órgão de natureza normativa, deliberativa e consultiva no âmbito da 

Unidade Escolar, cabendo zelar pelo alcance dos objetivos institucionais da escola, estabelecendo 

modos operacionais para seu funcionamento, organização e relacionamento corn a comunidade. 

Art. 6° - 0 Conselho de Escola terá material de expediente e apoio-administrativo, oriundos da 

Unidade Escolar, necessários ao seu funcionamento. 

Art. 7° - 0 mandato de todos os membros será de urn ano, admitida urna ünica recondução. 

Parágrafo ünico: Haverá a renovaco anual de cinquenta por cento de seus mernbros, sendo da 

competência do Conselho de Escola decidir a duraco do mandato de cada membro. 

Art. 8° - Compete ao Conseiho de Escola: 

- Propor diretrizes para o planejarnento anual da Escola e acompanhar seu 

desenvolvimento; 

II - Colaborar corn o aperfeicoamento das atividades desenvolvidas pela escola quando 

devidamente consultado, em matéria didático-cientIfica, administrativa e disciplinar; 

Ill- Contribuir na elaboracão de projetos de recuperaço de aprendizagem e outros de acordo 

corn as normas estabelecidas na Iegislacão e nas diretrizes emanadas da Secretaria Municipal 

da Educacão; 

IV - Orientar e acompanhar a processo de matricula visando garantir o acesso gradativo a 
educacão infantil e acesso universal a Educaco Básica; 

V - deliberar sobre providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de indisciplinas 

individuais e cotetivas, ou quaisquer anomalias; 

VI - Criar e garantir mecanismos de participacão efetiva e democrtica da comunidade 

escotar na definiço e aprovação do Projeto Politico Pedagógico, sugerindo modificaçOes 

sernpre clue necessário; 

VII - Desencadear campanhas de esciarecimento sobre o zelo e conservaco do patrirnônio 

püblico, do prédio escolar, da importância da educacào püblica de qualidade dentre outras; 

VIII - Tornar efetiva a participacão dos pais no processo educativo, incentivando-os para 

maior envolvimento na vida escolar de seus fithos; 

IX - Participar ativamente das atividades da escola, da eIaboraço do Regimento Interno da 

Escola, das reuniães do Conseiho de Escola, da aplicacão de recursos financeiros por parte da 

unidade de ensino, e sua prestacão de contas; 

X - Tornar efetiva a participaco de todos os segrnentos representados no Conselho; 

XI - Promover atividades culturais visando o enriquecimento curricular; 

XII - Aprovar o piano de aplicação de recursos financeiros oriundos de transferências ou 

captados pela escola, em consonancia corn a Iegislacão vigente e a projeto politico 

pedagOgico da unidade de ensino; 

XIII - Garantir a transparência da execucão das acöes desenvolvidas na escola; 

XIV - Estabelecer relacäes de cooperação, autonornia e independência corn as organizaçôes 

clue representarn as segmentos clue compöem a comunidade escolar; 

XV - Divulgar e garantir o curnprimento do Estatuto da Crianca e do Adolescente, da Lei da 

Educação Ambiental, da Violência Doméstica e Familiar contra a rnuIhee.da Alimentaçäo 

Escolar; 

XVI - Elaborar seu Regimento Interno e propor alteracöes, semre clue necesr 
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XVII - Garantir que a cornunidade escolar näo pague taxas pelos servicos prestados pela 

unidade escolar; 

XVIII - Participar da eIaboraco do calendário escolar, no que competir a unidade escolar, 

observada a Iegislacão vigente; 

XIX - acompanhar a evoIuco dos indicadores educacionais (abandono escolar, aprovaçào, 

aprendizagem, entre outros) propondo, quando se fizerem necessárias, intervencöes 

pedagógicas e/ou medidas socioeducativas visando a melhoria da qualidade social da 

educacão escolar; 

XX - Exercer outras atividades correlatas. 

Art. 9 °  - 0 Conselho de Escola reunir-se-ã no âmbito de sua Unidade Escolar, ordinariamente, uma 

vez a cada bimestre, por convocacão do presidente, corn setenta e duas horas de antecedência e 

pauta definida e, extraordinariamente por convocacão do presidente ou a pedido da maioria simples 

de seus membros corn especificaco dos assuntos a serem tratados. 

Art. 10 - As reuniöes do Conselho podero ser realizadas por maloria simples dos membros que a 

compöe e as deliberaçöes ocorrero corn a maioria simples dos membros presentes a reunio. 

Parágrafo Unico: Após trinta minutos do horário marcado para o inIcio da reuniäo, ela poderá 

realizar-se independente do nümero de presentes e deliberará corn a maioria dos presentes. 

Art. 11 - Os membros do Conselho de Escola sero eleitos numa mesma data, a ser fixada pela 

Secretaria Municipal da Educaco que constará no Calendário Escolar, e o processo eleitoral será 

devidamente acompanhado por uma comissao central, designada pelo(a) Secretário(a) Municipal de 

Educacâo de SeverInia. 

Art. 12 - A eleico dos representantes nos Conselhos serà realizada por segrnento, em votaco 

direta, excetuando a representante da sociedade civil e, é vedada a inscrico de candidatos em rnais 

de urn segrnento. 

Art. 13 - Por convocacäo do Diretor da Unidade Escolar, cada segmento indicar6 em sua unidade 

escolar urn representante para compor a comissão coordenadora das eleicäes na respectiva escola. 

Art. 14— Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposicöes em contrrio. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Prefeitura Municipal de SeverInia, em 21 de setembro de 2016. 

wanil de Oliveira 
Prefeito Municipal 

Eu, Cátia Cristina Medeiros Ducatti, na qualidade de Escriturária, rest ritivarnente, provi o registro e a 

publicaçäo na Secretaria da Prefeitura Municipal de SeverInia, em 21 de setembro de 2016. 

Cátia  Ckri a 	eirol s D tti 
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Anexo I - Decreto /2016 de 21 de setembro de 2016. 

N° de Alunos Matriculados N° de Representante par Segmento 

01 representante do Magistérlo 

01 representante de Pals de Alunos 

50_100 01 representante de Alunos 

01 representante dos Servidores Püblicos 

01 representante da Sociedade Civil 

02 representante do Magistério 

02 representante de Pals de Alunos 

100_250 02 representante de Alunos 

02 representante dos Servidores Püblicos 

02 representante da Sociedade Civil 

03 representante do Magistério 

03 representante de Pals de Alunos 

250500 03 representante de Alunos 

03 representante dos Servidores Ptiblicos 

03 representante da Sociedade Civil 

04 representante do Magistérlo 

04 representante de Pals de Alunos 

500_750 04 representante de Alunos 

04 representante dos Servidores Póblicos 

04 representante da Sociedade Civil 
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