ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
DECRETO N° 12215 - DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015.
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DISPÕE SOBRE O CONSELHO ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES
DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições privativas que lhe são conferidas pelo inciso IV do artigo 96 da Lei
Orgânica Municipal;
DECRETA
Art. 1º - As Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Rio Negrinho
deverão instituir o Conselho Escolar, colegiado permanente de debate e articulação entre
os vários segmentos da comunidade escolar e local, tendo em vista a gestão democrática
da escola pública e a melhoria da qualidade socialmente referenciada da educação nela
ofertada.
§ 1º Entende-se por comunidade escolar, para efeito desta Lei, o conjunto
de alunos, pais ou responsáveis legais por alunos, trabalhadores em educação docentes e
não docentes em efetivo exercício na unidade escolar.
§ 2º Por comunidade local entende-se pessoa que mora e/ou trabalha nas
imediações da escola e que não seja pertencente a nenhum dos outros segmentos
definidos nesta Lei.
Art. 2º - O Conselho Escolar constitui-se no órgão máximo da gestão
escolar e exercerá as funções consultiva, deliberativa, fiscalizadora, mobilizadora e
executora nos assuntos referentes à gestão pedagógica, administrativa e financeira da
Unidade Escolar, resguardados os princípios constitucionais, as disposições legais e as
diretrizes da política educacional da Secretaria Municipal de Educação de Rio
Negrinho/SC.
Art. 3º - O Conselho Escolar será constituído pelo gestor da escola, por um
(01) membro da comunidade local, um (01) representante dos docentes, um (01)
representante dos trabalhadores em educação não docentes, um (01) representante de
pais ou responsável legal pelo aluno, um (01) representante dos estudantes, um (01)
representante da Associação de Pais e Professores (APP).
§ 1º Os membros do Conselho Escolar serão escolhidos entre seus
segmentos, mediante eleição direta e secreta.
§ 2º O Gestor da escola tem assento nato no Conselho Escolar e não
poderá exercer os cargos de Presidente e Vice-Presidente deste colegiado.
§ 3º A diretoria da APP elegerá, entre seus integrantes, um (01)
representante para o Conselho Escolar, que não poderá exercer o cargo de Presidente e
Vice-Presidente deste, tendo como objetivo a articulação entre os dois colegiados.
§ 4º O representante dos estudantes não poderá exercer o cargo de
Presidente, Vice-Presidente ou Secretário deste.
§ 5º A escolha do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Escolar
deverá ser feita pelos membros que o compõe, não podendo recair sobre o Gestor da
escola, o representante da Associação de Pais e Professores (APP) e o representante dos
estudantes.
§ 6º O número total de integrantes do Conselho Escolar deverá ser
necessariamente ímpar.
§ 7º Cada representante terá um (01) suplente que assumirá no caso de
impedimento, desistência ou vacância do titular, com exceção do gestor, que seguirá
legislação específica.
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Art. 4º - A eleição do primeiro Conselho Escolar das Unidades Escolares da
Rede Pública Municipal de Rio Negrinho deverá ser realizada dia 03/12/2015.
§ 1º O mandato do Conselho será de dois (2) anos, com direito a uma
recondução consecutiva em anos ímpares.
§ 2º O exercício da função de membro do Conselho Escolar não será
remunerada e é considerado de relevante interesse público.
Art. 5º - O processo de eleição do Conselho Escolar será coordenado por
uma Comissão Eleitoral Escolar composta por um (01) representante titular e seu
respectivo suplente de cada segmento da comunidade escolar.
§ 1º Os membros da Comissão Eleitoral da Escola não podem ser
candidatos.
§ 2º O gestor escolar organizará o processo de eleição, junto à Comissão
Eleitoral da Unidade Escolar;
§ 3º A eleição será organizada por Comissão Eleitoral formada pelos
segmentos da escola e comunidade local, designando os componentes das mesas
receptoras e escrutinadoras para conduzirem o processo eleitoral em cada Unidade
Escolar.
Art. 6º - As deliberações do Conselho Escolar constarão em ata e serão
tornadas públicas no âmbito da comunidade escolar.
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 10 de novembro de 2015.

ALCIDES GROHSKOPF
Prefeito Municipal

GEÓRGIA A. V. DA L. BLEYER MENDES
Secretária de Administração

e Recursos Humanos

ANITA MEISTER RASCHKE
Secretária de Educação

Registrado e publicado o presente Decreto no átrio desta Prefeitura Municipal,
em 10 de novembro de 2015.
Maristela Briniak - Diretora do Departamento Administrativo,
da Secretaria de Administração e Recursos Humanos.
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