
ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia
CNPJ N° 33.000.670/0001-67     

LEI MUNICIPAL Nft 536/2009

DE 17 DE NOVEMBRO DE 2009

"DISPOE SOBRE A GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO

PUBLICO MUNICIPAL"

GERSON ROSA DE MORAES, PREFEITO MUNICIPAL DE PONTAL DO

ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuieCies legais faco saber que a

Camara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

TITULO I
CAPiTULO I

Da Gestao Democratica do Ensino
Pilblico Municipal

Art. 1° A Gestdo Democratica do Ensino Pnblico Municipal, principio inscrito no artigo
206, inciso VI da Constituicdo Federal e no artigo 14 da Lei Federal n° 9394/96 Diretrizes e Bases
da Educacdo, sera exercido na forma desta lei obedecendo aos seguintes preceitos:

I — Co-responsabilidade entre Poder Pablico e Sociedade na gestdo dos Conselhos
democraticamente instituidos;

II — Autonomia pedagOgica, administrativa e financeira da unidade escolar, mediante
organizacdo e funcionamento dos Conselhos Deliberativos da Comunidade Escolar;

III — Transparencia dos mecanismos administrativos, financeiros e pedag6gicos;
IV — Eficiencia e eficacia no uso dos recursos financeiros;
V — Liberdade de organizacdo de segmentos da comunidade escolar, associac6" es,

gremios ou outras formas;
VI — Escolha democratica dos gestores escolares.

Art. 2° A Gestdo Democratica do Ensino entendida como acdo colegiada, principio e
pratica politico-filosOfica, abrangera todas as entidades e organismos integrantes da Rede Municipal
de Ensino, que sdo:

I — Conselho Municipal de Educaedo;
II — Conselho de Alimentaedo Escolar;
III — Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de

Manutencdo e Desenvolvimento da Educacdo Basica - FUNDEB;
IV — Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar;

§ 1° A Gestdo Democratica norteara todas as acOes de planejamento, elaboraedo,
organizaedo, execucdo e avaliacdo das politicas educacionais, englobando:

I — Plano Municipal de Educacdo;
II — Escolha de Gestores de unidade escolar, mediante processo seletivo dos candidatos e

corn participacdo efetiva da comunidade escolar na escolha dos candidatos;
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III — Elaboracdo de regimentos escolares;
IV — Transparacia nos mecanismos pedagOgicos, administrativos e financeiros;
V — Avaliacalo do desempenho dos profissionais da educacdo, na forma da lei do Plano

de Carreira dos Profissionais da Educacdo Basica do Municipio;
VI - Avaliacdo da aprendizagem dos educandos, regulamentada por decreto do Executivo

Municipal e portarias da Secretaria Municipal de Educacdo e Cultura;
VII — Respeito a autonomia de organizacdo dos segmentos da comunidade escolar.
VIII — Autonomia pedagOgica e administrativa das unidades escolares de acordo corn as

diretrizes.

§ 2° Integram a comunidade escolar os alunos, seus pais ou responsaveis, os
profissionais de educacao e demais servidores pUblicos em exercicio na unidade escolar.

Seca() I
Do Conselho Municipal de Educacäo

Art. 3° 0 Conselho Municipal de Educacdo e Orgdo colegiado de carater consultivo,
mobilizador e fiscalizador, vinculado a Secretaria Municipal de Educacdo, regulamentado por lei
especifica.

Seca° II
Do Conselho de Alimentacäo Escolar

Art. 4° 0 Conselho Municipal de Alimentacão Escolar, e &gab deliberativo, fiscalizador
e de assessoramento da Secretaria Municipal de Educacdo e Cultura, regulamentado por lei
especifica, conforme leis vigentes, funcionando de acordo com regimento prOprio.

Secao III
Do Conselho do Fundeb

Art. 5° 0 Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutencão e Desenvolvimento da Educacao Basica visa acompanhar a aplicacäo dos recursos
destinados a Educacão, regulamentado por lei especifica, conforme leis vigentes, e funcionando de
acordo com regimento prOprio.

Seca() IV
Do Conselho Deliberativo Escolar

Art. 6° 0 Conselho Deliberativo Escolar e urn Orgao consultivo, deliberativo e
fiscalizador das diretrizes e linhas gerais desenvolvidas na unidade escolar e constitui-se de
profissionais da Educacao Basica, de pais e de alunos.

Art. 7° 0 Conselho Deliberativo Escolar devera ser constituido, paritariamente, por 50%
(cinquenta por cento) de profissionais da educacdo basica e 50% (cincitienta por cento) de pais e
alunos, sendo composto de no minimo 6 (seis) e no maximo 12 (doze) membros.

§ 1° 0 Gestor Escolar e membro nato do Conselho Deliberativo Escolar, sendo vedado
ocupar o cargo de presidente.
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§ 2° Fica assegurada a participaeao de professores e demais funcionarios como
representantes do segmento profissionais da educacâo basica.

Art. 8° Fica assegurada a eleicao de 1 (um) suplente para cada membro de cada
segmento, que assumird apenas ern caso de vacancia ou destituicao de urn membro do segmento que
representa.

Art. 9° Os representantes do Conselho Deliberativo Escolar serao eleitos em assembleia
de cada segmento da comunidade escolar, por maioria simples.

Art. 10 Para fazer parte do Conselho Deliberativo Escolar, o candidato do segmento
aluno devera estar cursando o 6° ano do Ensino Fundamental ou ter no minimo 12 (doze) anos.

Art. 11 Os representantes do segmento pais ndo poderdo ser profissionais da Educacdo
Basica da Rede Municipal (professores e demais funcionarios).

Art. 12 A primeira eleicao dos membros do Conselho Deliberativo Escolar devera
ocorrer ate 90 (noventa) dias apOs o inicio do ano letivo e seu mandato sera. de 2 (dois) anos, corn
direito apenas a uma reeleieao.

Paragrafo Unico. As eleicaes subseqtlentes deverao ocorrer concomitantemente com o
termino do mandato.

Art. 13 As Unidades Escolares de Educaeao Infantil obedecerdo aos mesmos criterios de
composicao do Conselho Deliberativo Escolar.

Art. 14 Ocorrera a vacancia do membro do Conselho Deliberativo Escolar por termino
do mandato, renUncia ou desligamento da unidade escolar, destituicao, aposentadoria ou morte.

§ 1° 0 nao comparecimento injustificado do membro do Conselho Deliberativo Escolar
a 3 (tres) reuniOes ordinarias ou extraordindrias alternadas, implicard em destituicao da funcao de
conselheiro;

§ 2° Os casos de destituicao de membro do Conselho Deliberativo Escolar serao
deliberados, por maioria, por assembleia geral do respectivo segmento escolar.

Art. 15 Compete ao Conselho Deliberativo Escolar:

I— Eleger o presidente, vice-presidente, o secretario e o tesoureiro;
II - Elaborar seu regimento interno;
III — Sugerir mecanismos de participacdo da comunidade escolar na definicao da

proposta pedagOgica e demais processos de planejamento no ambito da comunidade escolar;
IV — Participar da elaboracdo, acompanhamento e avaliaeao da proposta pedagOgica da

unidade escolar;
V — Tomar ciencia do calendario escolar e fazer cumpri-lo;
VI — Conhecer o processo e resultados da avaliacao do funcionamento da unidade

escolar, sugerindo pianos efetivos que visem a melhoria do ensino;
VII — Acompanhar o desempenho dos profissionais da unidade escolar, tendo assessoria

da Secretaria Municipal de Educacao e sugerir medidas que favorecam a superacdo das deficiencias,
quando for o caso;
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VIII — Acompanhar o processo de atribuicao de turmas e/ou aulas dos professores
efetivos da unidade escolar;

IX — Garantir a divulgacdo da produtividade escolar de cada ano letivo, bem como urn
relatOrio das atividades docentes a comunidade;

X — Analisar, acompanhar e avaliar os projetos a serem desenvolvidos pela unidade
escolar;

XI — Deliberar sobre aplicacao e movimentacdo dos recursos da unidade escolar;
XII — Encaminhar, quando for o caso, a autoridade competente, solicitacao fundamentada

para o fim de destituicdo do Gestor Escolar e do Coordenador PedagOgico, mediante decisdo da
maioria absoluta do Conselho Deliberativo Escolar;

XIII — Realizar a prestac -ao de contas dos recursos que forem repassados e/ou angariados,
bem como os recursos advindos da cantina da unidade escolar:

quando se tratar de recursos palicos a Secretaria Municipal de Educacao e a
Prefeitura Municipal.

quando se tratar de recursos de outras fontes a Assembleia Geral.

Art. 16- Compete ao presidente:

I - representar o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar em juizo e fora dele;

II - convocar a Assembleia Geral e as reunieies do Conselho Deliberativo da Comunidade
Escolar;

Escolar;
III - presidir a Assembleia Geral e as reunieies do Conselho Deliberativo da Comunidade

IV - autorizar pagamento e assinar cheques, em conjunto corn o tesoureiro.

Art. 17- Compete ao secretario:

I - auxiliar o presidente em suas funcOes;

II - preparar o expediente do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar;

III - organizar o relatOrio anual do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar;

IV - secretariar a Assembleia Geral e as reuniOes do Conselho Deliberativo da
Comunidade Escolar;

V - manter em dia os registros.

Art. 18 Compete ao tesoureiro:

I - arrecadar a receita da unidade escolar;

II - fazer a escrituracdo da receita e despesa, nos termos das instrucaes que forem
baixadas pela Secretaria Municipal de Educacdo e as do Tribunal de Contas; 
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III - apresentar o relatOrio corn o demonstrativo da receita e despesa da escola ao
Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar;

IV - efetuar pagamentos autorizados pelo Conselho Deliberativo da Comunidade
Escolar;

V - manter em ordem e sob sua supervisdo os livros, documentos e servicos contabeis do
Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar;

VI - assinar cheques juntamente corn o presidente.

Art. 19 0 Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar reunir-se-a, ordinariamente,
uma vez por mes, exceto nos periodos de ferias e de recesso escolar, em dia e hora previamente
marcados, mediante convocacdo do presidente para conhecer o andamento dos trabalhos e tratar de
assuntos de interesse geral.

Art. 20 E vedado ao Conselho Deliberativo Escolar:

I — Conceder emprestimo ou dar garantias de aval, fiancas e caucOo sobre qualquer
forma;

II — Empregar subvencOes, auxilios ou recursos de qualquer natureza, em desacordo corn
os projetos ou programas a que se destinam;

Art. 21 Os membros do Conselho Deliberativo Escolar respondem civil e criminalmente
pela aplicacdo indevida dos recursos geridos.

Art. 22 A aquisicdo de personalidade juridica pelo Conselho Deliberativo Escolar tem
como requisito a aprovacdo de seu Estatuto pela Assembleia Geral, observada a legislacdo
pertinente.

Secâo VI
Da Escolha para Gestores de Unidade Escolar

da Rede Municipal de Ensino

Art. 23 A escolha do profissional para a gestdo das unidades escolares da rede municipal
de ensino, considerard a aptiddo para lideranca e as habilidades administrativas necessarias ao
exercicio da funcao.

Art. 24 A Secretaria Municipal de Educacdo elaborard no prazo de 60 (sessenta) dias
antes do termino do ano letivo, o edital contendo as normas, condicOes e prazos para a realizacOo do
processo de escolha de gestores das unidades escolares municipais, respeitando-se as disposicOes
contidas nesta Lei.
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Art. 25 Para participar do processo de selec'ao o candidato deverd comprovar os seguintes
requisitos:

I — Ser ocupante de cargo efetivo do quadro da Educacdo Basica da Rede Municipal;
II — Ser habilitado em nivel de licenciatura plena em Pedagogia ou outra licenciatura

plena da area da educacao;
III — Ser integrante do quadro da unidade escolar que pretende candidatar-se;
IV - Que n'ao responde a processo administrativo disciplinar;
V — Que n'ao esteja sob licencas medicas continuas;
VI — Que nao esteja usufruindo licenca de interesse particular ou permuta.

Art. 26 0 processo de escolha dos gestores das unidades escolares rede municipal de
ensino sera realizado em uma Unica etapa

I - Aprovacdo pela comunidade escolar;

§ 1° 0 candidato deverd apresentar plano de trabalho a comunidade escolar contendo:

objetivos e metas para melhoria da unidade escolar e da aprendizagem;
estrategias para a preservacao do patrimOnio pablico;
estratègias para a participacão da comunidade no cotidiano da unidade escolar, na

gestao administrativa, financeira e pedagOgica;
0 plano de trabalho deverd ficar exposto no mural da escola.

§ 2° 0 processo eleitoral sera realizado pelas unidades escolares, atraves de comissão
constituida em assemblêia geral juntamente com o CDCE, nas datas fixadas pela Secretaria
Municipal de Educacao e Cultura.

§ 3° Sera eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos validos.

§ 4° 0 criterio de desempate sera o de maior titulacão, sendo mestrado, pOr s graduacdo, e
se persistir o empate, considera-se o maior tempo de servico na unidade escolar, e maior idade;

Art. 27 0 candidato escolhido pela comunidade escolar sera empossado pelo Conselho
Deliberativo da Comunidade Escolar para exercer a funcdo de gestor escolar pelo period() de
02(dois) anos, permitida uma imica reeleicao.

Paragrafo Unico - Caso n'do haja candidatos inscritos ou aprovados, o gestor escolar sera
nomeado pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 28 E vedado ao candidato e a comunidade:

I — Realizar festas na unidade escolar, que não estejam previstas no calendario escolar;
II — Praticar atos que impliquem no oferecimento de promessas fora do piano de trabalho,

ou vantagens de qualquer natureza;
III — Utilizar simbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes as empregadas por

organs do Municipio.
IV — Utilizar-se de recursos de marketing, tais como: panfletos, cartazes, faixas, midia

dentre outros.  
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Art. 29 Podem votar:

I — Profissionais da educacao em exercicio na unidade escolar;
II — Alunos regularmente matriculados corn freqiiencia regular, que tenham no minimo

12 (doze) anos de idade ou estejam cursando no minimo o 6° ano do Ensino Fundamental;
III — Responsdvel legal pelo aluno.

§ 1° 0 profissional da educacdo que ocupa mais de urn cargo na unidade escolar votary
apenas uma vez;

§ 2° 0 profissional da educacao coin filhos na unidade escolar, votar y apenas no seu
segmento;

Art. 30 0 profissional que exercer a funcao de Gestor Escolar, ao fim de cada exercicio,
devera apresentar a comunidade escolar a avaliacao pedag6gica, administrativa e financeira de sua
gestao, o balanco do acervo documental e recursos financeiros, o inventario do material,
equipamento e patrimOnio existentes na unidade escolar.

Art. 31 A vacancia da funcao de Gestor Escolar ocorre por renancia, destituicao,
aposentadoria ou falecimento e afastamento por periodo superior . a 01 (urn) mes, corn excecao de
licenca sande, familia e gestante.

Art. 32 Ocorrendo a vacancia da funcao de Gestor Escolar sera promovido novo
processo de escolha nos termos ja definidos nesta Lei, com excecao do termino do mandato que
ocorrera concomitantemente corn as demais unidades escolares.

Paragrafo Unico No caso da vacancia ocorrer faltando 06 (seis) meses para o termino do
mandato, sera designado novo gestor pela Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, escolhido
dentre os indicados em lista triplice apresentada pelos profissionais da educacdo da unidade escolar.

Art. 33 A destituicao do Gestor Escolar ocorrera:

Por ato do Poder Executivo, se comprovada improbidade administrativa;
Por descumprimento desta lei;

III- Pelo voto destituinte da Comunidade Escolar atrav6s de assemblëia corn aprovacao
da maioria simples;

TITULO II
Da Escolha para Coordenadores
da Unidade Escolar Municipal

Art. 34 Os criterios para escolha de coordenadores tem como referencia clara os campos
do conhecimento, da competencia e lideranca, na perspectiva de assegurar o compromisso corn a
Proposta Pedag6gica e as diretrizes do Plano Municipal de Educacao. 
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Art. 35 Para participar do processo de escolha de Coordenador PedagOgico das Unidades
Escolares, o candidato deve:

I - Ser professor efetivo de licenciatura plena em Pedagogia ou outra licenciatura plena
na area da educacdo;

II - Ter, na data de inscricao, no minimo, 2 (dois) anos de experiéncia em docencia.
III - Ndo estar em licencas continuas.

Art. 36 A escolha para Coordenaedo PedagOgica sera feita por todos os docentes da
unidade escolar e pelos membros titulares do Conselho Escolar.

Art. 37 0 criterio de desempate sera o de maior titulaeao e, persistindo, o de maior
tempo de servico na area de Coordenacdo PedagOgica;

Art. 38	 0 Coordenador PedagOgico escolhido sera empossado pelo Conselho
Deliberativo da Comunidade Escolar para exercer a funedo por um period() de 1 (Urn) ano,
permitida uma tinica reconducdo.

Paragrafo Unico. Caso nao haja candidato, o Coordenador PedagOgico sera indicado
pela Secretaria Municipal de Educaeao e Cultura e nomeado pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 39 Ocorrendo a vacancia da furred() de Coordenador PedagOgico sera promovido
novo processo de escolha nos termos ja definidos nesta Lei, corn exceed() do termino do mandato
que ocorrerd concomitantemente corn as demais unidades escolares.

Paragrafo imico: No caso da vacancia ocorrer faltando 06 (seis) meses para o termino do
mandato, sera designado novo Coordenador Pedag6gico pela Secretaria Municipal de Educacao e
Cultura, escolhido dentre os indicados em lista triplice apresentada pelos profissionais da educaedo
da unidade escolar.

Art. 40 Os casos de vacancia da funedo de Coordenador Pedag6gico serao os mesmos
elencados para a funedo de Gestor Escolar previsto no Art. 31 desta Lei.

Art. 41 A avaliacdo do trabalho desenvolvido pelo Coordenador PedagOgico deve ser
realizada conjuntamente pelos profissionais da educaedo da unidade escolar e pela assessoria
pedagOgica, observando os seguintes criterios:

I — As condiedes necessarias para o desenvolvimento do plano de trabalho;
II — 0 tempo minimo necessario para desenvolvimento do plano de trabalho;
III — Envolvimento de todos os professores da unidade escolar.

Art. 42 As atribuiebes do Coordenador PedagOgico deverdo abranger as seguintes acOes:

Coordenar o planejamento e a execuedo das awes pedagOgicas na unidade escolar;
Articular a elaboraeao participativa do Projeto Politico PedagOgico da unidade

escolar;
Coordenar, acompanhar e avaliar o Projeto Politico PedagOgico na unidade escolar;
acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento da programacdo curricular,

orientando e intervindo junto aos professores e alunos quando necessario; 
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Coletar, analisar e divulgar os resultados de desempenho dos alunos, visando
correcao e intervencdo no processo de aprendizagem;

Promover sessOes de estudos com os professores para o aprimoramento profissional;
VII- prestar assistencia tecnica aos professores, visando assegurar a eficiencia do

desempenho dos mesmos para a melhoria do padrao de ensino;
VIII - assistir o Diretor em sua area de atribuicdo;
IX - recomendar e propor a utilizacdo de materiais didaticos;
X- Propor, em articulacdo corn a direcdo e Conselho Deliberativo Escolar, a

implementacdo de medidas e awes que contribuam para promover a melhoria da qualidade de
ensino e o sucesso escolar dos alunos.

TITULO III
Da Autonomia da Gestäo Financeira

Art. 43 A autonomia da gestdo financeira das unidades escolares municipais objetiva a
melhoria do funcionamento e do padrão de qualidade.

Art. 44 Constituem recursos da unidade escolar:

I — Repasses, doacOes, subvencOes que the forem concedidas pela Unido, Estado,
Municipio, entidades pUblicas, privadas, associacOes de classe, e/ou entes comunitarios;

II — Renda de exploracão de cantina, bem como outras iniciativas ou promocOes;
III — Repasses de convenios.

Art. 45 0 repasse de recursos financeiros pelo Poder Pnblico Municipal as unidades
escolares que visa o financiamento de servicos e necessidades basicas sera regulamentado por lei
especifica.

TITULO IV
Da Gestän PedagOgica e Administrativa

Art. 46 A autonomia da gestdo pedagOgica e administrativa das unidades escolares sera
assegurada pela definicao de seu Projeto Politico PedagOgico, que, construldo coletivamente, tern
por fim dar efetividade aos interesses da unidade escolar, respeitando-se a legislacao vigente.

Art. 47 A autonomia das unidades escolares implica na consolidacao dos principios:
I — Eticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem

comum;

II — Politicas dos direitos e deveres da cidadania, do exercicio da criatividade e do
respeito a ordem democratica;

Art. 48 A Equipe Gestora compreende o Gestor Escolar, o Coordenador PedagOgico e o
Secretario Escolar cuja atuacäo se caracteriza pelo esforco individual e coletivo em torno de
objetivos comuns, definidos por uma politica de acao e inspirados por uma filosofia orientadora e
por todos compartilhada. 
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§ 1° A administracdo das unidades escolares sera exercida pela equipe gestora, em
consondncia corn as deliberacOes do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, respeitadas as
disposicOes legais.

Art. 49 Compete ao Diretor:

I - representar a escola, responsabilizando-se pelo seu funcionamento;

II - coordenar, em consonancia corn o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, a
elaboracdo, a execucdo e a avaliacdo do Projeto Politico-PedagOgico e do Plano de
Desenvolvimento Estrategico da Escola, observadas as Politicas Publicas da Secretaria Municipal de
Educacdo, e outros processos de planejamento;

III - coordenar a implementacdo do Projeto Politico-PedagOgico da Escola, assegurando
a unidade e o cumprimento do curriculo e do calendario escolar;

IV - manter atualizado o tombamento dos bens pilblicos, zelando, em conjunto corn todos
os segmentos da comunidade escolar, pela sua conservacdo;

V - dar conhecimento a comunidade escolar das diretrizes e normas emitidas pelos
Orgdos do sistema de ensino;

VI - divulgar a comunidade escolar a movimentacdo financeira da escola;

VII - coordenar o processo de avaliacdo das acOes pedagOgicas e tacnico-administrativo-
financeiras desenvolvidas na escola;

VIII - apresentar, anualmente, a Secretaria Municipal de Educacdo e a comunidade
escolar, a avaliacdo do cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento da
Escola, avaliacdo interna da Escola e as propostas que visem a melhoria da qualidade do ensino e ao
alcance das metas estabelecidas;

IX - cumprir e fazer cumprir a legislacdo vigente.

TITULO V
Das Disposieks Gerais

Art. 50 A fungdo de Gestor Escolar, Coordenador Pedag6gico e Secretario Escolar,
deverd obrigatoriamente ter dedicacdo exclusiva, ndo podendo exercer outra fungal° em outro Orgdo
ou entidade, seja publica ou privada.

Art. 51 A Secretaria Municipal de Educacdo e Cultura organizard grupos de trabalho
com a finalidade de promover apoio, formacdo e avaliacdo do processo de Gestdo Democratica do
Ensino.
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Art. 52 Os membros do Conselho Municipal de Educac -ao, do Conselho de Alimentacäo
Escolar, do Conselho do FUNDEB e dos Conselhos Deliberativos Escolares, na() serdo
remunerados.

Art. 53 Mantidos principios gerais desta lei, outras formas de organizacdo politico-
administrativa e pedagOgica poderdo ser propostas pela unidade ou conjunto de unidades escolares
Secretaria Municipal de Educacao e Cultura.

Art. 54 Esta lei sera regulamentada no prazo de 30(trinta) dias.

Art. 55 Esta lei entrard em vigor na data de sua publicacdo, revogadas as disposicoes em
contrario..

Pontal do Araguaia- MT, 17 de novembro de 2009.

Prefeito Municipal
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