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DISPOE     SOBRE     A     INSTITUICAO     DA
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OUTRAS PROVIDENCIAS.

FERNANDO WEGMANN, Prefeito Municipal de Humaifa, Estado do RIo Grande do Sul, no uso
das  atribulg6es  legais,  confichdas  pela  Lei  Organica  do  Muniofpio,  FACO  SABER  que  a  Cfroara  de
Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Municipal:

GESTA0 DEMOCRATICA NO SISTEMA MUNICIPAL I)E ENSINO PtlBLICO

cApino I
DAS DISPOSICOE S PRELIMINARES

Art.1°Institui a Gestao Democfatica na Rede Municipal de Ensino Pilblico de Humaifa, RS, de
acordo com o disposto no art. 206, VI, da Constituicao Federal; no artigo 197, VI, da Constituicao
Estadual do RS; da Lei ±!£22Q/2012, que disp6e sobre a Gestao Democranca do Ensino Ptiblico do
Estado RS e da Lei n° 2543/2015, que aprova o Plano Municipal de Educacao de Humaifa.

Art.  2°  Os estabelecimentos de  eusino municipal  sao dotados  de autonomia relativa na gestao
admihistTativa, financeira e pedag6gica, em consonincia com a legisla9fro especifica de cada setor,
e vinculados ao Secretalio Municipal da Educapao e ao Prefeito, na forma da legislapao municipal
vi8ente.

Art. 3° Para fins desta lei, consideram-se:

I  -  Estabelecimento  de  ensino  municipal:  espaco  phblico,  onde  sao  atendidos  alunos  da  rede
municipal de ensino res etapas da Educacao Infantil e Eusino Fundamental.

11 - Couselho Escolar: grupo composto por representantes de todos os segmentos da comunidade
escolar e confome estabelece o regimento intemo do Conselho Escolar de cada escola.

Ill - Comunidade Escolar: grupo composto por alunos, trabalhadores em educapfro, docentes e nao
docentes, equipe diretiva,  servidores pdblicos do quadro geral,  pais e respousaveis legais pelos
alunos, e a comunidade lcoal que se relaciona com a escola.

cApfroLO H
DOS PRINcipI0S DA GHSTA0 I)EMOCRATICA DO ENSINO PbBLIC0

Art. 4° A  Gestao Democrdtica do Ensino Ptlblico Municipal,  principio  iuscrito no Artigo  206,
inciso VI, da Constitui9ao Federal e no Art.  14 da Lei  de Diretrizes e Bases da Educap5o,  sera
exercida na foma desta Lei, obedecendo aos seguintes preceitos:
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I - participapao da comunidade escolar na definicao e na implementapao de decisdes pedag6gicas,
administrativas e financeiras, por meio de 6rgaos colegiados, e na cousulta e indicapao da lista
triphce de diretor do estabelecimento de ensino;

11 - respeito a pluralidade, a diversidade, ao carater laico da escola phblica e aos direitos humanos
em todas as iustfincias da Rede Municipal de Eusino Ptiblico;

Ill - autonomia dos estabeleeimentos de eusino, mos termos da legislapao, mos aspectos pedag6gico,
administrativo e da gestao financeira;

IV - transparencia da gestao educacional da Rede Mumcipal de Ensino ltbhco, em todos os seus
hiveis, mos aspectos pedag6gicos, administrativos e financeiros;

V  - garantia de  qunlidade  social, traduzida pela busca constante  do pleno  desenvolvimento da
pessoa, do preparo para o exercicio da cidadania e da qunlificapao para o trabalho;

VI - democratizapao das relap6es pedag6gicas e de trabalho e criapao de anbiente seguro e propicio
ao aprendizado, a coustrugao do conhecimento e a disseminapto da cultura;

VII - valorizapao do profissional da educapao;

VIII - eficiencia no uso dos recursos.

cApiruLO in
DA AUTONOMIA NA GESTA0 DEMOCRATICA

Secao  I
Das Disposic6es Imcials

Art. 5° A  Gestao  Democritica  sera  efetivada  por  intemedio  dos  seguintes  meeanismos  de
pardcipap5o, a serem regulamentados pelo Poder Executivo:

I - Instancias colegiadas da Gesfao Municipal de Educa9fro:

a) Conferencia Municipal de Educapao
b) Forum Municipal de Educapao;
c) Conselho Municipal de Educap5o;
d) CACS - Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB;
e) Conselho da Alimentapao Escolar.

11 -Instincias colectadas da gestao escolar municipal:

a) Conselho Escolar;
b) Circulo de Pals e Mestres - CPM;
c) Gremio Estudantil;
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d) Consulta e indicapao da direcao das escolas da rede municipal de ensino.

Art. 6°     A secretaria Municipal da Educapao de Humalti e o 6rgfro pr6prio do sistema Municipal
de Eusino para planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar as atividades de eusino a cargo .
do poder pbbhco municipal.

Secao 11
Das Instancias Colegiados da Gesfao Municipal de Educapao

Subsecfro I
Da Conferchcia Municipal de Educapao

Art. 70   A Conferencia Municipal de Educapao constitui-se em espapo de debate, mobilizacao,
Pactuapao e fomulapao das politicas da educapao, tends como base o Plano Municipal de Educapao
em vigor, com vistas aos seguintes objetivos:

I - propor polfticas educacionals de forma articulada;

11 - iustitucionalizar politica de gestao participativa, democratica e descentralizada;

Ill  -  propor politicas  educacionais  que  garantam  a qualidade  social  da educap5o,  o  acesso  e  a
permanencia na escola, a progressao e a conclusao dos estudos com sucesso;

IV  -  estrLiturar  politicas  educacionais  que  fomentem  o  desenvolvimento  social  sustenfavel,  a
diversidade cultural e a inclusao social;

V - implementar politica de valorizapao dos profissionais da educapao.

Art. 8°  A Conferencia Municipal da Educapto debatefa o Plano Municipal de Educapao - PME,
mos  termos  do  Plano Nacional  de Educapao,  confome  estabelecido  na Lei  2543/2015,  com  a
finalidade de definir objetivos, diretrizes e metas para a educap5o no muhicipio de Humalti.

Pafagrafo inico. A Confer€ncia Municipal de Educapao sera organizada pela Secretaria Municipal
da Edueapao, Forum e Couselho Municipal da Educapao a qual contari com a participacao das
comunidades  escolares,  diretores,  professores,  pals  e  alunos,  agentes  pdblicos  e  entidades  da
sociedade civil e tern sun programapao, temario e metodologia defihidos em regimento intemo.

Subsecao 11
Do Forum Municipal de Educapao

Art. 9°     O Forum Municipal de Edueapfro, de carater permanente, mos moldes do Fdrun Estadual
e Nacional de Educapao, ten a finaLidade de acompanhar e avaliar a implementacao das politicas
pdblicas de educapao no @mbito do municipio de Humalfa.

Art.  100   A  Secretaria Municipal da Educapfro coordenara as atividades do Forum
competencia regulamentados pelo Decreto n° 40/2017.
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Subsegiv Ill
Do Conselho Municipal de Educacao

Art.11   0 Conselho Municipal de Educapao e 6rgao consultivo, nomativo de deliberapao coletiva
e de assessoramento a Secretaria Municipal da Educacao de Humaifa, com a atribui9fro de definir
nomas  e  diretrizes  para o  Sistema  Municipal  de  Eusino,  ben  como  de  orientar,  fiscalizar  e
acompanhar o ensino da rede ptlbLica municipal e privada do Sistema de Eusino deste municipio.

Subsecfro IV
Do CACS - Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB

Art.   12        0   Couselho   de   Acompanhamento   e   Controle   Social   do   FUNDEB   6   drgao
deliberativo,  fiscalizador  e  de  assessoramento  da  Secretaria  Municipal  da  Edueapao,  com  a
atribuicao de acompanhar e controlar a reparti95o, transfe]encia e aplicagao dos recursos do Fundo;
supervisionar a realizapfro do Censo Educacional Anunl e a elaborapao da proposta orcanientdria
anual; examinar os registros contabeis e demoustrativos gerenciais mensals e atualizados relativos
aos recursos repassados ou retidos a conta do Fundo.

Paragrafo dnico.  0 Conselho Munieipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovapao e
Fiscalizapao do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educap5o Bdsica e da Valorizapao
do; Profissionais da Educapao -FUNDEB foi criado pela Lei n°1849/2007, que disp6e sobre sun
composi9ao, estrutura, organiza95o, funcionamento e competencia.

Subsegao V
Do Couselho de Alimentapao Escolar - CAB

Art. 13   0 Couselho de Alimentapao Escolar, respousavel por acompanhar e fiscalizar diretamente
o  Programa Nacional  de  Alimentapao  Escolar  (PNAE)  6  6rgfro  deliberativo,  fiscalizador  e  de
Assessoramento da Secretaria Municipal da Educapao, com a atribuigao de acompanhar e fiscalizar
o  cumprimento  das  diretrizes  da alimentapfro  escolar,  acompanhar e  fiscalizar a aplicapao  dos
recursos destinados a alimentapao escolar; zelar pela qunlidade dos alimentos, em especial quanto
ds condig5es higienicas, bern como a aceitabilidade dos cardipios oferecidos.

Paragrafo inico. 0 Conselho Municipal de Alimentapao -CAE foi criado pela Lei n°  1438/2000
que disp5e sobre sua composi9ao, estrutura, orgahizapao, funcionamento e competencia.

Sapao Ill
Das Instancias Colegiados da Gestao Escolar Municipal

Subsecfro I
Do Couselho Escolar

Art.  14     0s estabelecimentos de ensino da Rede Municipal de Humaife terao na sua estrutura e
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orgahizapfro  os  Conselhos  Escolares,  que  sao  6rgaos  de  natureza  cousultivi  fiscalizadora,
mobilizadora, deliberativa e representativa da comunidade.

Pafagrafo inico.  A organizacao e o funcionamento dos Conselhos Escolares estao estabelecidos .
em regimento intemo prdprio,  aprovado em  assembleia geral  do respectivo estabelecimento de
eusino.

Subsecao 11
Do Circulo de Pals e Mestres - CPM

Art. 15   0 Circulo de Pals e Mestres - CPM, Unidade Executora das Escolas Pdblicas Muricipals
de Humaiti se coustrfuem em pessoajuridica de direito privado, com rectstro no CNPJ, de cariter
educativo, cultural, desportivo e assistencial, sem firs lucrativos ou religiosos, retldo por estatuto
pr6prio aprovado em assembleia, de acordo com a legislapao vigente.

Subsegao Ill
Dos Gremios Estudantis

Art.  16    0s estabeleeimentos de eusino da Rede Municipal de Ensino que atendem o eusino
fundamental,  anos  finals,  devem  estimular e  favorecer a implementap5o  e  o fortalecimento  de
gremios estudantis, como forma de desenvolvimento da cidadania e da autonomia dos estudantes
e como espa9o de participapao estudantil na gestao democratica escolar.

Parigrafo tinico. A organizapao e o funcionamento dos gremios estudantis sefao estabelecidos em
estatuto pr6prio, aprovado pelo segmento dos estudantes em assembleia geral.

Art.  17    0s  Couselhos  Escolares,  Circulos  de  Pals  e  Mestres  e  os  Gremios  Estudantis  dos
estabelecimentos  de  eusino  Rede  de  Eusino  Ptlblica  de  Hunaiti,  participarao;    anualmente,
convocados pela Secretaria Municipal da Educapao, em urn Forum Municipal de Educapao e ou
Conferencia Municipal  de Edueapao,  para debater  e  acompanhar as  politicas  educacionais  do
municipio resultantes da implementapao e monitoramento do Plano Municipal de Educacao.

Subsegao IV
Da cousulta e indicacao da diregao das escolas da rede municipal de ensino

Art. 18 A cousulta e indicapao da lista triplice para a fungfro de diretor das escolas municipals de
Educapao Infantil e Eusino Fundamental, seguirao o regulaniento disposto por decreto municipal.

CAI)iruLO IV
DA AUTONOMIA DA ESCOLA PthLICA

Secao I
Da Autonomia da Gestao Pedag6tica

Art.  19  Cada estabelecimento  de  ensino deverd  formular,  atualizar  e  implementar  seu projeto
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pot itico-pedag6tlco, em consonincia com as politicas educacionais vigentes, as noinas e diretrizes
da Rede Municipal de Ensino de Humalti.
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Educapao em vigor.

Art. 20 A autonomia da Gestao Pedag6gica dos estabelecimentos de eusino sera assegurada pela
qualificap5o     dos     profissionals     da     educapao     mos     diferentes     niveis     e     disciplinas.

Art.  21  0  Poder  Executivo  Municipal  promovefa  ap5es  que  visem  ao  aperfeiapamento  dos
profissionais que atuam nas escolas da rede ptiblica municipal, mediante programas de formapao
continuada em servico, com objetivo de proporcionar a reflexao e a reorientapao qualificada das
Praticas pedagdgicas considerando as diferentes realidades e especificidades, no sentido de uma
educapao de qunlidade social.

Secao 11
Da Autonomia Administrativa

Art.  22    A  autonomia  admihistrativa  dos  estabelecimentos  de  ensino  municipal,  observada  a
legislapao vigente, sera garantida por:

I  -  folmulap5o,  aprovapao e  implementapao  do  plano de gestao do  estabelecimento de eusino;

11 - gerenciamento dos recursos oriundos da descentralizapao financeira;

Ill - rcorganizapao do seu calendalo escolar nos casos de reposigao de aulas.

Art. 23      A administracfro dos estabelecimentos de ensino sera exercida pelos:

I - Diretor e Vice-Diretor da escola, conforme ledslapao municipal vigente;

11 - Conselho Escolar, cooforme regimento intemo aprovado.

Art. 24  A autonomia da gesfao admiristrativa do estabelecimento de eusino sera assegurada:

I - pela escolha de representantes de segmentos da comunidade no Couselho Escolar;

11  - pela garantia de participap5o dos  segmentos  da comuhidade nas  deliberap5es  do  Conselho
Escolar;

Ill - pela participapao do Couselho Escolar na elabora9ao do regimento escolar e na fiscalizapao
da aplicapao dos recursos geridos pelo Diretor de Escola.

Art. 25   Alem das atnbuicdes previstas na legislapao municipal vigente, competem ao Diretor da
Escola:
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I - elaborar o plano operacional dos recursos financeiros do estabelecimento, em c`olaborapao com
o  couselho  escolar,  apresentando-o  a  supervisao  administrativa  da  Secretaria  Municipal  da
Educapao;

11 - gerir a execugao do plano operactonal do estabelecimento, observando e fazendo observar os
dispositivos desta Lei, ben como os da Lei Federal n° 8.666/1993, no que couber;

Ill - elaborar e submeter a prestapao de contas da aplicacao dos recursos financeiros recebidos ao
conselho  escolar,   para  apreciapao  e  parecer,  encaminhando-a,  posteriormente,  a  Secretana
Municipal de Educapao ;

IV - divulgar a comuhidade escolar a movimentapao financeira da escola;

V  -  dan conhecimento  a comuhidade  escolar das  diretrizes  e  nomas  emanadas  dos  6rgaos  do
Sistema de Eusino.

Secao Ill
Da Autonomia Financeira

Art. 26     A autonomia da gest5o financeira dos estabelecimentos de ensino phblico municipal de
Humaiti sera assegurada pela admihistrapao dos recursos pela respectiva unidade executora, mos
temos de seu projeto politico-pedag6rico, do plano de gestao e da disponihilidade financeira nela
alocada, conforme ledrslapao vigente, visando a melhoria da eficiencia e da efiedcia da manutengfo
das instalap6es escolares e para qualificar o processo de ensino-aprendizagem.

Pafagrafo bnico. Entende-se por unidade executora da escola, o Circulo de Pals e Mestres - CPM,
pessoa  juridica  de  direito   privado,   sem  firs   lucrativos,   que  ten  por  finalidade  apoiar  o
estabelecinento de ensino no cumprimento de suas respectivas competencias e atribulcdes;

Art.  27    Constituem  recursos  das  unidades  executoras  das  escolas  os  repasses  de  recursos
financeiros,  as  doap5es  e  subvenapes  que  lhes  forem  concedidas  pela Uniao,  pelo  estado,  por
pessoas fisicas ejuridicas, entidades ptlblicas, associap6es de classe e entes comuritinos, de acordo
com nomatizagao e aprovapao do Conselho Escolar do estabelecimento de eusino.

§  1°  Os  recursos repassados  ao estabelecimento de  eusino sao geridos pelo  seu diretor, com  o
acompanhamento  e  fiscalizapao  do  Conselho  Escolar  respectivo  e  a  supervisao  da  Secretaria
Municipal da Educapao.

§  20  A  execapao  das  despesas  com  os  recursos  recebidos pelo estabelecimento de  ensino,  mos
temos desta Lei,  fica condicionada a realiza95o  de  pesquisa de mercado,  atraves  da coleta de
pre9os de, no minimo, tres fomecedores ou prestadores de servicos distintos e do mesmo ramo de
atividade,  comprovadas em or9amentos por escrito,  podendo  ser dispensado,  com justificativa,
quando, pela urgencia na realizapao da despesa ou por restricdes de mereado.

Art. 28    Compete a Secretaria Municipal da Educapao:

I - estabelecer os procedinentos operacionais que assegurem o cumprimento da Lei;
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11 - orientar e capacitar as direc6es das unidades escolares no que conceme ds normas gerais que
regem   a   execap5o,   controle   e   prestacao   de   contas   de   recursos   financeiros   phblicos;    I

Ill - analisar e emitir parecer qunnto ao merito das prestap6es de contas dos recursos financeiros
recebidos   pelos   estabelecinentos   de   ensino,   disponibilizando-as   aos   6rgaos   de   controle   e
incorporando-as a sun pr6pria prestapao de contas.

CApfTUL0 V
DAS DISPOSICOES GERAIS I TRANSITORIAS

Art. 29   Esta Lei aplica-se a todos os estabelecimentos de ensino da Rede Municipal de Ensino,
de todos os niveis, mantidas pela Secretaria Municipal da Educapao.

Parigrafo  dnico.  Os  estabelecimentos  de  ensino  municipal  que  vierem  a  ser  criados  ap6s  a
publicapao desta Lei,  deverao se adequar no prazo miximo de  1  (urn) ano, contado da data da
publicapao do ato de autorizapao do seu funcionamento.

Art.  30      A  Secretana  Munieipal  da  Educagao  promovefa  ampla  divulgapao  dos  processos
consultivos de todas as instalcias da gestao educacional e da gestao escolar.

Art. 31      A Secretaria Mumcipal da Educapao oferecefa cursos de formapao e capacitapao aos
diretores de escolas, couselheiros e secrrfuos  de escola, em cooperagao com o Mihisterio da
Educapao e Secretaria de Educacao do Estado do RS.

Art. 32       Esta Lei entra em vigor na data de sua publicapao.

Registre-se e Publique-se:
EziiREifissArmGh~

a Municipal de Administrapao
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