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LEI Nº 1.072/2014, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2014. 
 
 
 

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSE-
LHO ESCOLAR NOS ESTABELECIMENTOS 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUN-
DAMENTAL DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA 
DO TOLDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
 
 
 

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA, Prefeito Municipal de Bela Vista 

do Toldo, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o 

art. 67, IV da Lei Orgânica do Município, faz saber a todos que a Câmara de 

Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte: 

 
LEI: 

 
Art. 1º. Fica criado o Conselho Escolar em todos os estabelecimentos 

de Educação Infantil e Ensino Fundamental, no âmbito do município de Bela 

Vista do Toldo. 

 
Art. 2º. As Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Educação 

Infantil da Rede Municipal de Ensino implantarão o Conselho Escolar, órgão 

colegiado de caráter consultivo e deliberativo, que atuará em assuntos re-

ferentes à gestão pedagógica, administrativa e financeira da Unidade Esco-

lar. 
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Art. 3º. O Conselho Escolar será formado por representantes de todos 

os segmentos da comunidade escolar, constituindo-se em agente de participa-

ção na construção da gestão democrática da escola. 

 
Parágrafo Único: Nas suas ações de natureza deliberativa, o Conse-

lho Escolar se norteará pelos princípios constitucionais, normas legais vigen-

tes, políticas educacionais e diretrizes emanadas do Sistema Municipal de 
Ensino do Município de Bela Vista do Toldo. 

 
Art. 4º. O Conselho Escolar terá como objetivo assegurar aos grupos 

representativos do município de Bela Vista do Toldo, o direito de participar, vis-

to que é instrumento de gestão democrática colegiada, especialmente no 
acompanhamento responsável da prática educativa que se desenvolve na es-

cola. 

 
Art. 5º. Compete ao Conselho Escolar: 

 
I - Deliberar sobre as diretrizes e metas do Projeto Político Pedagógi-

co da Escola, seus mecanismos de elaboração, aprovação, supervisão e 

avaliação, que envolvem ações pedagógicas, administrativas e financeiras da 

Unidade Escolar. 

 
II - Propor alternativas de solução, prioridades e procedimentos para me-

lhoria da qualidade do trabalho escolar, respeitando as normas legais vigentes. 
 
III - Coordenar e supervisionar com a Direção da Unidade Escolar, a 

elaboração do Regimento Interno, calendário letivo, o cumprimento dos dias 

de efetivo trabalho escolar e horas-aula estabelecidos na respectiva grade 

curricular. 
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IV - Apreciar e emitir parecer sobre os relatórios anuais da escola, anali-

sando o seu desempenho em face das diretrizes e metas estabelecidas no 

projeto político pedagógico. 

 
V  -  Articular-se com outras associações escolares, criando mecanis-

mos de acompanhamento e execução das políticas educacionais e planos de 

desenvolvimento da escola. 
 
VI - Recorrer a instâncias superiores sobre questões que não se julgar 

apto a decidir e não previstas na legislação e no Regimento Escolar. 

 
VII - Acompanhar a evolução dos indicadores educacionais (evasão, re-

tenção, aprovação, aprendizagem, entre outros) propondo, quando se fizerem 

necessárias, intervenções pedagógicas e/ou medidas socioeducativas visando 

à melhoria da qualidade social do educando. 

 
VIII - Elaborar o seu Regimento Interno de acordo com a legislação e 

normas vigentes. 
 
IX - Articular-se com outros Conselhos Escolares, promovendo relações 

de cooperação, participando de capacitações, visando ampliar a qualificação 

de sua atuação. 

 
X - propor atividades culturais e/ou pedagógicas que favoreçam o enri-

quecimento curricular, o respeito ao saber do/a aluno/a e a valorização da cul-

tura da comunidade local. 

 
XI - Participar da elaboração do calendário escolar, consideradas as ori-

entações da SME e zelar pelo cumprimento dos dias de efetivo trabalho escolar 

e horas-aula, estabelecidos na respectiva matriz curricular. 
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XII - deliberar sobre providências destinadas a prevenir ou corrigir atos 

de indisciplina coletiva ou quaisquer outras anomalias. 

 
Art. 6º. O Conselho Escolar será formado por representantes de todos 

os segmentos da comunidade escolar, constituindo-se em agente de participa-

ção na construção da gestão democrática da escola. 
 
§ 1º. Entende-se por comunidade escolar para efeito deste artigo, o con-

junto de alunos, pais ou responsáveis por alunos, membros do Magistério e 

demais servidores públicos em efetivo exercício na unidade escolar. 

 
§ 2º. Os componentes do Conselho serão escolhidos entre seus segmen-

tos mediante eleição direta e secreta. 

 
§ 3º. A Direção da Escola integrará o Conselho, representada por seu Di-

retor na qualidade de membro nato. 

 
§ 4º. O Conselho Escolar elegerá o seu presidente dentre os membros 

que o compõe. 

 
Art. 7º. O Conselho Escolar, eleito a cada 02 (dois) anos, será constituí-

do por um número de no mínimo 05 (cinco) e no máximo 08 (oito) Conselhei-

ros, de acordo com a realidade de cada escola, assegurando-se a proporciona-
lidade de 50% (cinquenta por cento) ao segmento pais/alunos e 50% (cinquen-

ta por cento) ao segmento do magistério/servidores. 

 
Art. 8º. A constituição do Conselho a que se refere o caput do artigo 6º 

obedecerá à seguinte proporcionalidade: 
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I - 25 % de docentes. 

 
II - 25% das equipes técnicas e de apoio, incluindo o representante nato 

(diretor). 

 
III - 25% de representantes dos pais, mães ou responsáveis. 

 
IV - 25% de alunos a partir de 10 anos. 

 
§ 1º. No impedimento legal de membros do segmento alunos/as para 

compor a representação estabelecida neste parágrafo, o percentual de 25% 

(vinte e cinco por cento) será completado, respectivamente, por representantes 
dos/as pais/mães ou responsáveis legais. 

 
§ 2º. Na insuficiência de representantes do segmento trabalhadores em 

educação não docentes, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) será 

completado pelos/as trabalhadores/as em educação docentes. 

 
Art. 9º. A eleição do Conselho será no mês de abril e o mandato de cada 

Membro Conselheiro será de 02 (dois) anos, sendo permitida apenas uma re-

condução. 

 
Art. 10. As deliberações do Conselho constarão em ata e serão torna-

das públicas no âmbito da comunidade escolar. 
 
Art. 11. A função do membro conselheiro não será remunerada. 

 
Art. 12. Cabe a  Secretaria Munic ipa l  de Educação baixar orienta-

ções e normas complementares ao funcionamento do Conselho Escolar. 
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Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.. 
 

 

 

 
 

Bela Vista do Toldo - SC, 24 de dezembro de 2014. 
 
 
 
 
 
 

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 

MARIO CESAR CORRÊA 
Secretário Municipal de Administração e Fazenda 

 
 
 
 
 
 

 
Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, na data supra.  
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