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PROJETO DE LEI N.º 014/2019                       Tiradentes do Sul-RS, 02 de Julho de 2019. 
 
  

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO GESTÃO DEMO-
CRÁTICA NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 
PÚBLICO DE TIRADENTES DO SUL/RS E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
    ALCEU DIEL, Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Mu-
nicípio, encaminha e propõe ao Legislativo o seguinte Projeto de Lei: 

  
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Institui a Gestão Democrática, na Rede Municipal de Ensino Público de Tiradentes 

do Sul, RS, de acordo com o disposto na Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional; no artigo 206, VI da Constituição Federal; na Lei Municipal nº 641/2010, que institui o 

Sistema Municipal de Ensino no Município de Tiradentes do Sul e na Lei nº 802/2015 que aprova 

o Plano Municipal de Educação - PME e dá outras Providências. 

Art. 2º Os estabelecimentos de ensino municipal serão instituídos como órgãos relativa-

mente autônomos, dotados de autonomia na gestão administrativa, financeira e pedagógica, em 

consonância com a legislação específica de cada setor.  

Art. 3º Todo estabelecimento de ensino está submetido à Secretaria Municipal de Educa-

ção, Cultura e Desporto e ao Executivo Municipal, na forma da legislação municipal vigente.  

Art. 4º  Para fins desta lei, consideram-se:  

I – Estabelecimento de ensino municipal: espaço público, onde são atendidos alunos da rede 

municipal de ensino nas etapas de Educação Infantil e Ensino Fundamental;  

II – Conselho Escolar: grupo composto por representantes de todos os segmentos da comuni-

dade escolar;  

III – Comunidade Escolar: grupo composto por alunos, membros do magistério, equipe diretiva, 

servidores públicos do quadro geral, pais e responsáveis legais pelos alunos, e a comunidade 

local que se relaciona com a escola.  

 

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO 

 

Art. 5º  A Gestão Democrática do Ensino Público Municipal tem como princípios básicos:  

I – Autonomia relativa dos estabelecimentos de ensino na gestão administrativa, financeira e 

pedagógica;  
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II – Livre organização dos segmentos da comunidade escolar;  

III – Participação da comunidade escolar na definição e na implementação de decisões pedagó-

gicas, administrativas e financeiras, por meio de órgãos colegiados;  

IV – Transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos;  

V – Valorização dos profissionais da educação;  

VI – Eficiência no uso dos recursos.  

 

CAPÍTULO III 

DA AUTONOMIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Seção I 

 

Das Disposições Gerais 

Art. 6º  A Gestão Democrática será efetivada por intermédio dos seguintes mecanismos 

de participação, regulamentados pelo Poder Executivo municipal: 

I – Instâncias colegiadas da gestão municipal de educação: 

 
a) Conferência Municipal de Educação 

b) Fórum Municipal de Educação 

c) CME –  Conselho Municipal de Educação 

d) CACS/FUNDEB – Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB 

e) CAE – Conselho da Alimentação Escolar 

 

II – Instâncias colegiadas da gestão escolar municipal: 

a) Conselho Escolar 

b) Círculo de Pais e Mestres – CPM 

c) Grêmio Estudantil 

d) Indicação da direção das escolas da rede municipal de ensino 

Art. 7º  A SMEC – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto é órgão próprio do 

Sistema Municipal de Ensino para planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar as ativi-

dades de ensino a cargo do poder público municipal. 

 

Seção II 

Das Instâncias Colegiados da Gestão Municipal de Educação 

Subseção I 

Da Conferência Municipal de Educação 

 

mailto:proj@tiradentesdosul.rs.gov.br
http://www.tiradentesdosul.rs.gov.br/


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL 

CNPJ 94.726.320/0001-77 - adm@tiradentesdosul.rs.gov.br 
www.tiradentesdosul.rs.gov.br 

 

 

 
 

Av. Tiradentes, 1090 – Tiradentes do Sul, RS – CEP- 98680-000 
Fone – 0xx55 3617 3232/3231 

 

 

 

Art. 8º A Conferência Municipal de Educação constitui-se em espaço de debate, mobili-

zação, pactuação e formulação das políticas da Educação, tendo como base o Plano Municipal 

de educação em vigor, com vistas aos seguintes objetivos:  

I – propor políticas educacionais de forma articulada;  

II – institucionalizar política de gestão participativa, democrática e descentralizada;    

III – propor políticas educacionais que garantam a qualidade social da educação, o acesso 

e a permanência na escola, a progressão e a conclusão dos estudos com sucesso;  

IV – estruturar políticas educacionais que fomentem o desenvolvimento social sustentável, 

a diversidade cultural e a inclusão social;  

V – implementar política de valorização dos profissionais da educação. 

Art. 9º A Conferência Municipal da Educação debaterá, a cada dez anos o PME – Plano 

Municipal de Educação, a ser encaminhado para apreciação pelo Poder Legislativo, nos termos 

do Plano Nacional de Educação, com a finalidade de definir objetivos, diretrizes e metas para a 

educação no município de Tiradentes do Sul. 

Parágrafo único. A Conferência Municipal de Educação, que precederá a Conferência 

Estadual e Nacional de Educação, será organizada pela Secretaria Municipal da Educação, Fó-

rum e Conselho Municipal da Educação de Tiradentes do Sul, a qual contará com a participação 

das comunidades escolares, diretores, professores, pais e alunos, agentes públicos e entidades 

da sociedade civil e terá sua programação, temário e metodologia definidos em regimento in-

terno. 

Subseção II 

Do Fórum Municipal de Educação 

Art. 10 O Fórum Municipal de Educação, de caráter permanente, nos moldes do Fórum 

Estadual e Nacional de Educação, e tem a finalidade de acompanhar e avaliar a implementação 

das políticas públicas de educação no âmbito do município de Tiradentes do Sul.  

Parágrafo único. O Fórum Municipal de Educação, criado por decreto próprio, conta com 

regimento interno aprovado em plenária por todos seus membros.  

Art. 11 A Secretaria da Educação, Cultura e Desporto através do Secretário da Educação, 

coordenará as atividades do Fórum Municipal de Educação, que tem sua composição, estrutura, 

organização, funcionamento e competência regulamentados pelo Decreto Municipal nº 34 /2016. 

Subseção III 

Do Conselho Municipal de Educação 

Art. 12 O Conselho Municipal de Educação é órgão consultivo, normativo de deliberação 

coletiva e de assessoramento à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto de Tira-

dentes do Sul, com a atribuição de definir normas e diretrizes para o Sistema Municipal de En-

sino, bem como de orientar, fiscalizar e acompanhar o ensino da rede pública municipal e privada 

do Sistema de Ensino de Tiradentes do Sul.  
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Parágrafo único. O Conselho Municipal de Educação criado pela Lei Municipal 687/2011, 

e regulado pela Lei Municipal nº 837/2016, conta com regimento interno aprovado pelo colegiado, 

o qual dispõe sobre sua composição, estrutura, organização, funcionamento e competência. 

Subseção IV 

Do CACS/FUNDEB – Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB 

 

Art. 13 O Conselho Municipal de acompanhamento do FUNDEB é órgão deliberativo, fis-

calizador e de Assessoramento da Secretaria da Educação, Cultura e Desporto regulamentado 

pela Lei nº 11.494/2007, pelo Decreto nº 6.253/2007 e Portaria Nº 481, de 11 de outubro de 2013. 

 

Subseção V 

Do Conselho de Alimentação Escolar – CAE 

 

Art. 14 O Conselho de Alimentação Escolar é órgão consultivo, deliberativo, fiscalizador 

e de Assessoramento da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, conforme Re-

solução do FNDE nº. 32 de 10 de agosto de 2006 e Lei Municipal 289/2000 que cria o CAE- 

Tiradentes do Sul. 

 

Seção III 

Das Instâncias Colegiados da Gestão Escolar  

 

Subseção I 

Do Conselho Escolar 

Art. 15 Os estabelecimentos de ensino da Rede Municipal de Tiradentes do Sul contam, 

na sua estrutura e organização, com Conselhos Escolares, que são órgãos de natureza consul-

tiva, fiscalizadora, mobilizadora, deliberativa e representativa dos segmentos da comunidade es-

colar, conforme disposto na Lei Municipal nº 804/2015, que determina a organização, atribuições 

e o funcionamento do Conselho Escolar nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. 

 

Subseção II 

Do Círculo de Pais e Mestres - CPM 

Art. 16 O Círculo de Pais e Mestres - CPM, Unidade Executora das Escolas Públicas 

Municipais de Tiradentes do Sul, se constituem em pessoa jurídica de direito privado, com regis-

tro no CNPJ, de caráter educativo, cultural, desportivo e assistencial, sem fins lucrativos ou reli-

giosos, regido por estatuto próprio aprovado em assembléia púbica, de acordo com a legislação 

vigente. 

 

Subseção III 

Do Grêmio Estudantil 
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Art. 17 Os estabelecimentos de ensino da Rede Municipal de Tiradentes do Sul, que aten-

dem o ensino fundamental, anos finais, devem estimular e favorecer a implementação e o forta-

lecimento de grêmios estudantis, como forma de desenvolvimento da cidadania e da autonomia 

dos estudantes e como espaço de participação estudantil na gestão democrática escolar.  

Parágrafo Único. A organização e o funcionamento do grêmio escolar serão estabeleci-

dos em estatuto próprio, aprovado pelo segmento dos estudantes em assembléia geral.  

Art. 18 Os Conselhos Escolares, Círculos de Pais e Mestres e os Grêmios Estudantis dos 

estabelecimentos de ensino da Rede Pública de Tiradentes do Sul, deverão se reunir, anual-

mente, convocados pela Secretaria Municipal da Educação, em um Fórum Municipal para deba-

ter e acompanhar as políticas educacionais do município resultantes da implementação e moni-

toramento do Plano Municipal de Educação de Tiradentes do Sul. 

 

Subseção IV 

Indicação da direção das escolas da rede municipal de ensino 

Art. 19 As funções de Diretor de Escola são de livre nomeação e exoneração do Executivo 

Municipal, nos termos do que dispõe o Plano de Carreira do Magistério Municipal.  

 

CAPÍTULO IV 
DA AUTONOMIA DA ESCOLA PÚBLICA 

 
Seção I 

Da Autonomia da Gestão Pedagógica 
 

Art. 20 Cada estabelecimento de ensino deverá formular, atualizar e implementar seu 
projeto político-pedagógico, em consonância com as políticas educacionais vigentes, às normas 
e diretrizes do Sistema Municipal de Ensino de Tiradentes do Sul e de acordo com o Plano Mu-
nicipal de Educação em vigor. 

 
Art. 21 O Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cul-

tura e Desporto, promoverá ações que visem ao aperfeiçoamento dos profissionais que atuam 
nas escolas da rede pública municipal, mediante programas de formação continuada em serviço, 
com objetivo de proporcionar a reflexão e a reorientação qualificada das práticas pedagógicas 
considerando as diferentes realidades e especificidades, no sentido de uma educação de quali-
dade social. 
 

Seção II 
Da Autonomia Administrativa 

 
Art. 22 A administração dos estabelecimentos de ensino será exercida pelo Diretor de 

Escola, em consonância com as deliberações do Conselho Escolar, respeitadas as disposições 

legais.  
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Art. 23 A autonomia da gestão administrativa dos estabelecimentos de ensino será asse-

gurada:  

I – pela escolha de representantes de segmentos da comunidade no Conselho Escolar;  

II – pela garantia de participação dos segmentos da comunidade nas deliberações do Conselho 

Escolar;  

III – pela participação do Conselho Escolar na elaboração do Projeto Político Pedagógico, do 

regimento escolar, do plano de aplicação financeira e na fiscalização da aplicação dos recursos 

geridos pela Escola.  

 
Art. 24 Além das atribuições previstas no Plano de Carreira do Magistério Municipal, com-

petem ao Diretor de Escola:  

I – Coordenar a elaboração do Plano de Aplicação Financeira da Escola, em colaboração com o 

Conselho Escolar, apresentando-o à supervisão da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e 

Desporto;  

II – Gerir os recursos destinados à Unidade Executora da Escola, observando e fazendo observar 

os dispositivos desta Lei, bem como os da Lei Federal nº 8.666/1993, no que couber;  

III – Elaborar e submeter a prestação de contas da aplicação dos recursos financeiros recebidos 

pela Unidade Executora da Escola, para apreciação e parecer, encaminhando-a, posteriormente, 

à Administração Municipal;  

IV – Divulgar à comunidade escolar a movimentação financeira da escola;  

V – Dar conhecimento à comunidade escolar das diretrizes e normas emanadas dos órgãos do 

Sistema de Ensino.  

 
Seção III 

Da Autonomia Financeira 
 

Art. 25 A autonomia da gestão financeira dos estabelecimentos de ensino objetiva o seu 

funcionamento e será assegurada:  

I – pela adesão das escolas aos Programas de descentralização financeira do Ministério da Edu-

cação/FNDE;  

II – pela participação no orçamento anual da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Des-

porto;  

Subseção I 

Da Descentralização Financeira do MEC/FNDE 

Art. 26 A adesão aos Programas de descentralização financeira do MEC consiste no re-

cebimento de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), em caráter suplementar, das escolas municipais da educação básica.  

Art. 27 A regulamentação da Adesão aos Programas de descentralização financeira do 

Ministério da Educação/FNDE, quanto à definição dos beneficiários, destinação dos recursos, 

parcerias com o Círculos de Pais e Mestres - CPMs, forma de transferências dos recursos, valo-

res destinados às escolas, condições para o recebimento dos recursos, formas de movimentação 
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dos recursos e a prestação de contas, será realizada seguindo a regulamentação estabelecida 

pelo Governo Federal.  

Art. 28 Independente dos recursos serem oriundos do MEC/FNDE, as escolas, por serem 

instituições públicas municipais, todos os recursos destinados para elas, ou através de sua Uni-

dade Executora, deverão ser planejados, executados e prestado contas ao Conselho Escolar e 

à Administração Municipal.  

 

Subseção II 

Da participação no orçamento anual da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Des-

porto; 

 
Art. 29 A autonomia da gestão financeira das escolas da rede de ensino municipal de 

Tiradentes do Sul será assegurada na administração dos recursos pela respectiva unidade exe-

cutora, nos termos de seu Projeto Político Pedagógico, do plano de aplicação financeira da es-

cola e da disponibilidade de recursos repassados, conforme  disposto na Lei Municipal nº 

640/2010, que institui o Programa de Autonomia Financeira das escolas Públicas Municipais de 

Tiradentes do Sul, visando a melhoria da manutenção das instalações escolares e a qualificação 

do processo de ensino-aprendizagem. 

Parágrafo único. Entende-se por unidade executora da escola, o Círculo de Pais e Mes-

tres – CPM, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por finalidade apoiar 

o estabelecimento de ensino no cumprimento de suas respectivas competências e atribuições; 

 
CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 30 A gestão pedagógica será exercida pelos Conselhos Escolares, Equipe Diretiva e 

Pedagógica, segundo as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.  

Art. 31 O Círculo de Pais e Mestres – CPM – forma um órgão auxiliar na gestão das 

escolas, constituindo seu trabalho de relevância social.  

Art. 32 As transferências dos recursos previstas em legislação municipal serão atendidas 

por dotação orçamentária específica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.  

Art. 33 As escolas da rede municipal terão o compromisso de fomentar e fortalecer a 

organização dos Conselhos Escolares, contemplando a participação de todos os segmentos da 

comunidade escolar. 

Art. 34 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, Cul-

tura e Desporto. 

Art. 35 Revogam-se as disposições em contrário.  

Art. 36 Esta Lei poderá ser regulamentada por Decreto, e entra em vigor na data de sua 

publicação.  
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Gabinete do Prefeito de Tiradentes do Sul, aos 02 dias do julho de 2019.  

 

 

 

ALCEU DIEL 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 014/2019. 

 

  SENHOR PRESIDENTE,  

  SENHORES VEREADORES:  
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 O presente Projeto de Lei objetiva regulamentar a gestão democrática do ensino 

público municipal, em atendimento a:  

1º) Constituição Federal de 1998 define que o ensino será ministrado com base no princípio da 

gestão democrática do ensino público, na forma da lei (art. 206, Inciso VI);  

2º) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelece que o ensino público será 

ministrado conforme os princípios da gestão democrática, na forma da lei (LDB – Lei nº 9394/96, 

artigo 3º);  

3º) A Lei Federal nº 13.005/2014, estabelece que os municípios deverão ter sua lei de gestão 

democrática do ensino público aprovada;  

4º) Lei Municipal 641/2010, especialmente o artigo 4º, que estabelece que o ensino será minis-

trado seguindo os princípios da gestão democrática do ensino;  

 O atendimento as legislações acima citadas possibilitará a descentralização das 

decisões da área educacional onde as escolas passam a ter autonomia relativa quanto as ques-

tões administrativas, financeiras e pedagógicas, no âmbito da escola, seguindo as diretrizes da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.  

 A Gestão Municipal de Educação é estabelecida pela Gestão Democrática educa-

cional na rede municipal de ensino de Tiradentes do Sul e será efetivada por intermédio de ór-

gãos colegiados vinculados a gestão da Secretaria Municipal de Educação, já em vigor: Confe-

rência Municipal de Educação, Fórum Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação, 

CACS e CAE.  

 Este projeto foi discutido com o Conselho Municipal de Educação.  

 Estas são as razões de levarmos à apreciação dos nobres Edis, o presente Projeto 

de Lei, esperando a sua aprovação. 

 

    Tiradentes do Sul, 02 de julho de 2019.  

 

 

 

Alceu Diel 

Prefeito Municipal 

 
 
 
 
Oficio Nº 159/2019   Tiradentes do Sul-RS, 08 de julho de 2019. 

 

 

     Senhora Presidente, Srs. Vereadores: 

mailto:proj@tiradentesdosul.rs.gov.br
http://www.tiradentesdosul.rs.gov.br/


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL 

CNPJ 94.726.320/0001-77 - adm@tiradentesdosul.rs.gov.br 
www.tiradentesdosul.rs.gov.br 

 

 

 
 

Av. Tiradentes, 1090 – Tiradentes do Sul, RS – CEP- 98680-000 
Fone – 0xx55 3617 3232/3231 

 

 

 

 

 

Ao Cumprimentá-la Cordialmente, em nome da Administração Muni-
cipal Tiradentense, remeto a Vossa Excelência e demais Vereadores o Projeto de Lei nº 
014/2019 que "DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO GESTÃO DEMOCRÁTICA NO SISTEMA MU-
NICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DE TIRADENTES DO SUL/RS E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS".  

  

 

     Anexo o Projeto o Projeto de Lei para Exposição. 

 

 

   Sendo o que se apresenta para o momento, colocamos a inteira dis-

posição. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Alceu Diel 

Prefeito Municipal 

 

 

Exma. Senhora. 

MARISA INÊS NEUMANN 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. 

Tiradentes do Sul – RS. 
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