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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
62/2020

Matéria: PL 24/2020
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO 
ADMINISTRATIVO. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA. 
AUTORIA DO EXECUTIVO. IMPLANTANÇÃO DA 
GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO 
MUNICIPAL. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL.

Trata-se de pedido encaminhado pela servidora Viviane Muller Menezes 
Nunes à Procuradoria Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, em seus aspectos 
constitucionais e legais, acerca do projeto de lei n. 24, de 04 de junho de 2020, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo, que d/spõe sobre a Gestão Democrática do Ensino Púbiico Municipal 
e dá outras providências.

A exposição de motivos foi apresentada em anexo.

E o breve relato.

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver nítido 
interesse local1. A iniciativa legislativa, da mesma forma, encontra-se correta, por ser privativa do 
Prefeito Municipal2.

O instrumento utilizado, do mesmo modo, está certo, já que não envolve 
matéria que deva ser disciplinada via lei complementar3.

1 (CRFB): Art. 30. Compete aos Municípios:
1 - tegislar sobre assuntos de interesse local;
II • suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
III • instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuizo da obrigatoriedade de 
prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, 
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino 
fundamental;
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino 
fundamental; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 53, de 2006)
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e 
da ocupação do solo urbano;
IX - promover a proteção do património histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.
2 (LOA) Art. 29 - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou 
aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública;
IV - matéria orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou subvenções.
3 (LOM); Art. 28. Serão objeto de lei complementar:
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No mais.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, apresenta o 
conjunto de princípios que solidificam a educação nacional. Dentre esses, o inciso VI indica a 
"gestão democrática do ensino público, na forma da lei”.

A lei mencionada na Constituição Federal é a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB), Lei n. 9.394/1996, a qual ratifica em seu artigo 3o, que também 
trata dos princípios da educação nacional, aquilo que a CF já indicava, mas dispõe de maneira 
um pouco mais específica no inciso VIII: “gestão democrática do ensino público, na forma desta 
Lei e da legislação dos sistemas de ensino”.

No artigo 14, a LDB retoma o tema e indica:

Art. 14: Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 
seguintes princípios:
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 

da escola;
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes.

Ou seja, a LDB informa que a gestão democrática é objeto de 
regulamentação nas normas de cada sistema de ensino, desde que estejam garantidos os dois 
tópicos indicados nos incisos I e II, os quais tomam como referência a noção de participação 
como elemento emblemático da democracia.

Tal participação é compreendida em duas frentes, uma interna à escola, 
com a ação dos trabalhadores da educação na elaboração do projeto da escola e, de outro lado, 
externa, com a inclusão de pessoas da comunidade na qual a escola está inserida na 
composição e funcionamento dos conselhos escolares.

No âmbito municipal, atendendo ao inciso II, do art. 14, da LDB, já 
houve no ano de 2010, a criação dos conselhos escolares, por meio de Lei Municipal n. 7.214, a 
qual traz em seus artigos iniciais como se dará a composição e quais serão as atribuições de tais 
conselhos:

I - Código de Obras;
II • Código de Posturas;
III - Código de Loteamento;
IV - Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI • Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII • Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX • demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ 1c Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de Vereadores.
§ 2o As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da publicação dos projetos.
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Art. I*5 As Escolas Públicas Municipais contarão com Conselhos Escolares, 
constituídos pela Direção da Escola e representantes dos segmentos da 
Comunidade Escolar.
Parágrafo único. Entende-se por Comunidade Escolar para efeito deste artigo, o 
conjunto de alunos, pais e responsáveis por alunos, membros do magistério e 
demais servidores públicos em efetivo exercício na Unidade Escolar.

Art. 2o Os Conselhos Escolares terão funções consultiva, deliberativa e fiscalizadora 
nas questões pedagógico-administrativo-financeiro, constituindo-se no órgão 
máximo de discussão ao nível de escola.
Parágrafo único. Na definição das questões pedagógicas deverão ser 

resguardados os princípios constitucionais, as normas legais e diretrizes do 
Conselho Nacional de Educação, Conselho Municipal de Educação (CME) e 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC).

Assim, estando o presente projeto de lei de acordo com a Constituição 
Federal e com as demais leis que tratam da matéria, não há qualquer óbice constitucional ou 
legal à aprovação da presente proposição, passando a matéria, exclusivamente, pelo chamado 
mérito administrativo, cuja análise de conveniência e oportunidade fica restrita à Administração, 
não cabendo, aqui, interferências neste sentido,

POR TAIS RAZÕES, opina-se pela viabilidade técnico-jurídica do PL n°
24/2020.

E o fundamento.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 17 de junho de 2020.

OÍTAVu'
NatWn Beffart do Nascimento

Assessora Jurídica da Mesa Diretora 
OAB/RS 89.366
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