
Porto Alegre, 15 de junho de 2020.

Orientação Técnica IGAM nº 30.190/2020

I. O Poder Legisla vo do Município de Carazinho solicita análise e orientações acerca do
Projeto de Lei nº 24, de 2020, oriundo do Poder Execu vo, que tem como ementa: “Dispõe sobre a
Gestão Democrá ca do Ensino Público Municipal e dá outras providências”.

II. Preliminarmente, esclareça-se que a matéria encontra-se inserida nas competências
legisla vas  conferidas  aos  Municípios  para  legislar  sobre  assuntos  de  interesse  local,  conforme
dispõem a Cons tuição Federal1 e a Lei Orgânica Municipal2.

Da  mesma  forma,  considerando  que  a  proposição  versa  sobre  a  organização  e
funcionamento da Administração local e a prestação de serviços como o ensino público, depreende-
se legí ma a inicia va do Poder Execu vo, também nos termos da Lei Orgânica do Município3. 

Sob o ponto de vista material, a gestão democrá ca do ensino público cons tui um
dos princípios erigidos na Carta Magna para reger sua ministração no país:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
(...)
VI - gestão democrá ca do ensino público, na forma da lei;

Por gestão democrá ca do ensino público também se entenda a atuação sistêmica e
ar culada  de e  em um  conjunto  de  instâncias  de  tempo  (fóruns  e  conferências  de  educação,

1 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
(…)
V -  proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; (Redação dada

pela Emenda Cons tucional nº 85, de 2015) 
(…)
Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;

2 Art. 7º - A competência legisla va e administra va do Município, estabelecida nas Cons tuições Federal e Estadual, será
exercida na forma disciplinada nas leis e regulamentos municipais.

 
3 Art. 53 – Compete priva vamente ao Prefeito:

(…)
VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na forma da lei; 
(…)
X – planejar e promover a execução dos serviços públicos municipais;
(…)
XXII - providenciar sobre o ensino público; 
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consultas públicas) e de espaço (conselhos municipais e outras estruturas colegiadas), sob o apoio
administra vo  e financeiro do Poder  Público,  no caso,  com vinculação à Secretaria Municipal  de
Educação.

Assim, além da referência expressa aos diversos conselhos existentes na estrutura
municipal em matéria de educação, diga-se que, por exemplo, a criação de conselhos escolares se
fundamenta nos princípios  da par cipação polí ca  e da gestão democrá ca do ensino,  que vêm
sendo exercitados desde a promulgação da Cons tuição Cidadã.

Por sua vez, a Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as
diretrizes e bases da educação nacional (LDB) reproduz aquela regra cons tucional:

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
(...)
VIII - gestão democrá ca do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino;
(...)
Art.  14.  Os sistemas  de ensino definirão  as  normas da gestão democrá ca  do
ensino público  na  educação  básica,  de  acordo  com  as  suas  peculiaridades  e
conforme os seguintes princípios: (grifou-se)
(...)
II  -  par cipação  das  comunidades  escolar  e  local  em  conselhos  escolares  ou
equivalentes.

A bem da verdade, a ins tuição dos Conselhos Escolares por meio do projeto de lei
em análise, no âmbito da gestão democrá ca do ensino, consiste em adequações da administração
municipal sobre conselhos escolares, mecanismos de par cipação popular na gestão da Educação,
cuja  atuação  está  amparada  na  Cons tuição  Estadual4,  matéria  para  a  qual  existe  legislação
específica:  a  Lei  Estadual  nº 10.576,  de  14  de  novembro  de  1995,  que  dispõe  sobre  a  Gestão
Democrá ca do Ensino Público, sendo per nente transcrever:

Dos Conselhos Escolares
Art.  40.  Os  estabelecimentos  de  ensino  estaduais  contarão  com  Conselhos
Escolares cons tuídos pela direção da escola e representantes dos segmentos da
comunidade escolar.
Art.  41.  Os  Conselhos  Escolares,  resguardados  os  princípios  cons tucionais,  as
normas legais e as diretrizes da Secretaria da Educação, terão funções consul va,
delibera va  e  fiscalizadora nas  questões  pedagógico-administra vo-financeiras.
(grifou-se)
Art. 42. São atribuições do Conselho Escolar, dentre outras:
I - elaborar seu próprio regimento;
II  -  criar  e  garan r  mecanismos  de  par cipação  efe va  e  democrá ca  da
comunidade escolar na definição do Plano Integrado da Escola;
III - adendar, sugerir modificações e aprovar o Plano Integrado da Escola;
IV - aprovar o plano de aplicação financeira da escola;
V - apreciar a prestação de contas do Diretor;
VI  -  divulgar,  trimestralmente,  informações  referentes  à  aplicação dos recursos

4 Art.  213  -  As  escolas  públicas  estaduais  contarão  com  conselhos  escolares,  cons tuídos  pela  direção  da  escola  e
representantes dos segmentos da comunidade escolar, na forma da lei.
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financeiros, resultados ob dos e qualidade dos serviços prestados;
VII  - coordenar em conjunto com a direção da escola, o processo de discussão,
elaboração ou alteração do regimento escolar;
VIII - convocar assembléias-gerais dos segmentos da comunidade escolar;
IX  -  encaminhar  quando  for  o  caso,  à  autoridade  competente,  proposta  de
instauração de sindicância para  os fins de des tuição de Diretor da escola,  em
decisão  tomada  pela  maioria  absoluta  de  seus  membros  e  com  razões
fundamentadas e registradas formalmente;
X - recorrer a instâncias superiores sobre questões que não se julgar apto a decidir,
e não previstas no regimento escolar;
XI  -  analisar  os resultados da avaliação  interna  e  externa da  escola,  propondo
alterna vas para melhoria de seu desempenho;
XII - analisar e apreciar as questões de interesse da escola a ele encaminhadas.

Nesses termos, os Conselhos Escolares, como foi claramente afirmado pela referida
lei estadual no art. 41, exercem função consul va, delibera va e fiscalizadora, como, aliás, o fazem
todos os conselhos que, por sua natureza, não se sobrepõem à Administração, mas a assessoram na
execução das polí cas públicas.

No que tange à organização dos Conselhos Escolares, deve-se observar, ainda, que
caso o Município faça parte do sistema estadual de ensino, deve adaptar-se às regras da Lei Estadual
nº 10.576, de 1995, naquilo que em que for cons tucional5. Contudo, caso tenha sistema próprio,
pode o Município estabelecer os Conselhos Escolares como mecanismos de inserção da comunidade
na condução da educação local, como instrumento de democracia par cipa va, aos moldes previstos
como princípio fundamental na Cons tuição Federal e segundo critérios próprios de conveniência e
oportunidade.

Destarte,  se  os  Conselhos  Escolares  es verem  sendo  criados  neste  momento,
justamente por  meio do projeto  de lei  em análise,  tal  medida deve estar  clara  e obje vamente
definida, como convém ao texto de um ato norma vo.

Sobre a autonomia da gestão pedagógica e a elaboração da proposta pedagógica são
garan as que se  baseiam no princípio  cons tucional  chamado  “liberdade  de  cátedra”,  também
previsto no art. 206 da Carta Magna, que consiste em que o ensino deve representar a liberdade de
ensinar  e  aprender,  divulgar  o  pensamento  e  respeitar  o  pluralismo  de  ideias  e  concepções
pedagógicas:

5 Por exemplo, note-se que existe um descompasso entre essa Lei Estadual de 1995 e as alterações advindas da Emenda
Cons tucional no 19, de 05 de junho de 1998, que conferiu novos contornos à livre nomeação e à exoneração de detentores
de função de confiança, entre as quais estão as funções de diretor e vice-diretor de escola. São incons tucionais, portanto,
todas as previsões, em lei municipal, de que Diretor e Vice-Diretor de Escola devam ser eleitos. Afinal, tratam-se de cargos
de escolha priva va do Prefeito Municipal, baseada em critérios de confiança. 

Nesse sen do, o Supremo Tribunal Federal:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ARTIGO 213, § 1o. LEIS

GAÚCHAS NoS 9.233/91 E 9.263/91.  ELEIÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE DIRETORES DE UNIDADE DE ENSINO.
INCONSTITUCIONALIDADE. 1. É competência priva va do Chefe do Poder Execu vo o provimento de cargos em comissão de
diretor de escola pública. 2. Cons tuição do Estado do Rio Grande do Sul, ar go 213, § 1o, e Leis estaduais nos 9.233 e 9.263,
de 1991.  Eleição para o preenchimento de cargos de diretores de unidade de ensino público. Incons tucionalidade. Ação
Direta de Incons tucionalidade procedente.  (STF, ADIn 578 / RS, Tribunal Pleno,  Rel. Min.  Maurício Corrêa, julgado em
03/03/1999, DJU 18/05/2001).
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