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ESTATUTO SOCIAL 

 

Capítulo I 

DA DENOMINAÇÃO SEDE, NATUREZA E FINALIDADES 

 

Art. 1º - O presente Estatuto dispõe sobre a criação do Conselho Escolar do 

_____________________________________e é constituído segundo as disposições contidas neste Estatuto. 

 

Art. 2º - O Conselho Escolar do _____________________________________________________________, 

é uma Associação Civil de Direito Privado, fundada em 09 de outubro de 2014, tem sede e foro no Município 

de Manaus, Estado do Amazonas, sito a Rua ___________________CEP: ___________________e reger-se-

á pelo presente Estatuto, bem como pelas orientações e diretrizes da Secretária Municipal de Educação. 

 

Seção I 

Da Natureza 

 

Art. 3º - O Conselho Escolar é um órgão colegiado de natureza deliberativa, consultiva e fiscal com caráter 

de Unidade Executora, responsável pelo recebimento dos recursos próprios e públicos. 

 

Art. 4º - O Conselho Escolar é uma entidade autônoma, instituído na forma da lei por tempo indeterminado, 

sem fins lucrativos, religiosos, raciais e políticos partidários. 

 

Seção II 

Das Finalidades 

 

Art. 5º - O Conselho Escolar tem por finalidade geral fortalecer a prática da gestão democrática na forma de 

colegiado, promovendo a articulação entre os segmentos da comunidade escolar na gestão administrativa, 

financeira e pedagógica em função da melhoria da qualidade do ensino e do desempenho da escola. 

 

Art. 6º - Constituem finalidades específicas do Conselho Escolar a conjugação de esforços, a articulação dos 

objetivos e a harmonia de procedimentos que visem principalmente: 

 

I. Democratizar as relações no âmbito da escola, visando à qualidade de ensino através de uma 

educação transformadora que prepare o indivíduo para o exercício da plena cidadania; 

II. Incentivar a discussão e a elaboração do Projeto Político Pedagógico como a própria expressão da 

organização educativa da unidade escolar, que deverá orientar-se pelo princípio da participação; 

III. Buscar parcerias que contribuam para o desenvolvimento e melhoria da comunidade escolar; 

IV. Administrar de forma transparente as ações político-pedagógicas, administrativas, bem como o 

recebimento e aplicação de recursos financeiros próprios e públicos (Federal/Municipal), conforme as 

normas legais vigentes; 

V. Garantir decisões efetivamente coletivas para que todos os segmentos da comunidade escolar possam 

expressar suas idéias e necessidades, contribuindo para as discussões dos problemas e a busca de 

soluções no âmbito escolar; 

VI. Contribuir para a preservação da convivência harmônica entre pais ou responsáveis legais, 

educadores, alunos, funcionários da escola e comunitários. 

 

Capítulo II 

DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO ESCOLAR 

 

Art. 7º - As competências do Conselho Escolar são definidas em função das condições reais da escola, da 

organicidade do próprio Conselho Escolar e das competências dos profissionais em exercício efetivo no 

estabelecimento de ensino. 

 

Art. 8º - São Competências do Conselho Escolar: 
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I. Incentivar a participação da comunidade escolar e local quando da elaboração, acompanhamento e 

avaliação do Regimento Interno e do Projeto Político Pedagógico da Escola; 

II. Acompanhar e avaliar o desempenho da escola face às diretrizes, prioridades e metas estabelecidas no 

Plano Anual, redirecionando as ações quando necessário; 

III. Constituir comissões especiais ou grupos de apoio para estudos relacionados aos aspectos financeiros, 

pedagógicos e administrativos; 

IV. Incentivar ou mesmo indicar qualquer membro conselheiro para participar de outras instâncias 

democráticas como: Conselho Regional, Estadual e Municipal da Estrutura Educacional para 

definição, acompanhamento e fiscalização de políticas públicas educacionais; 

V. Articular ações com segmentos da sociedade que possa contribuir para melhoria da qualidade de 

ensino-aprendizagem; 

VI. Garantir o cumprimento das normas, procedimentos e outras medidas administrativas estabelecidas 

pela Secretaria Municipal de Educação; 

VII. Propor alternativas de soluções dos problemas de natureza administrativas e pedagógicas; 

VIII. Analisar projetos elaborados ou em execução por quaisquer segmentos que compõem a comunidade 

escolar, no sentido de avaliar a importância dos mesmos, no processo ensino-aprendizagem; 

IX. Reformular o Estatuto do Conselho Escolar, sempre que necessário; 

X. Discutir sobre a proposta curricular da escola visando ao aperfeiçoamento e enriquecimento desta, 

respeitando as diretrizes emanadas da Secretaria Municipal de Educação; 

XI. Assessorar, apoiar e colaborar com o diretor em matéria de competência e em todas as suas 

atribuições; 

XII. Propor em reuniões, inovações, temas, informações, discussões significativas que contribuam para o 

crescimento de uma visão crítica do homem e da sociedade; 

XIII. Definir providências cabíveis, nos casos que lhe forem encaminhadas relativas a sanções aplicadas 

em alunos, pais, funcionários, professores e diretor, de acordo com o previsto no Regimento Escolar, 

respeitada a legislação vigente; 

XIV. Propor a Secretaria Municipal de Educação a instauração de sindicância para apurar irregularidades 

quando 2/3 (dois terços) dos seus membros acharem necessários, a partir de evidências comprovadas; 

XV. Incentivar a organização dos trabalhadores em educação, dos grêmios estudantis e outros colegiados 

representativos dos segmentos da comunidade escolar e local; 

XVI. Promover círculos de estudos, palestras, seminários e debates objetivando prevenir e minimizar 

necessidades detectadas, envolvendo todos os integrantes da comunidade escolar e local, buscando a 

integração do tripé Escola, Família e Comunidade. 

 

Capítulo III 

DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESCOLAR 

 

Art. 9º - O Conselho Escolar é um órgão colegiado composto por representantes da Comunidade Escolar e 

Local, de natureza deliberativa, consultiva e fiscal, constitui-se num verdadeiro fórum de debates no âmbito 

escolar, acerca tanto das questões político-pedagógicas, quanto administrativas e financeiras. 

 

Art. 10 - Constitui-se fórum de discussão e deliberação do Conselho Escolar: 

 

I. A Reunião da Diretoria Executiva; 

II. A Assembleia Geral. 

 

Capítulo IV 

DA ESTRUTURA DE REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR 

 

Art. 11 - A Estrutura Administrativa do Conselho Escolar é constituída por membro nato (Diretor) e por 

representantes de segmento da Comunidade Escolar e Local escolhidos mediante eleição direta. 

 

Art. 12 - Entende-se por Comunidade Escolar o conjunto dos protagonistas em efetivo exercício no 

estabelecimento do ensino, conforme discriminação abaixo: 

 



 

 3 

I. Quadro de pessoal técnico ou docente; 

II. Quadro de funcionários administrativos; 

III. Quadro de pessoal discente; 

IV. Pai, mãe ou responsável legal pelo educando, regularmente matriculado na unidade escolar. 

 

Art. 13 - Entende-se por Comunidade Local, as representações sociais organizadas, tais como: 

 

I. Associações de moradores; 

II. Conselhos Comunitários; 

III. Conselhos Confessionais e Filantrópicos; 

IV. Representantes de Movimentos Estudantis, reconhecido pela União Brasileira de Estudantes 

Secundaristas (UBES). 

 

Art. 14 - A representatividade do Conselho Escolar é constituída pela seguinte formação: 

 

I. 2 (dois) representantes do quadro de pessoal técnico ou docente; 

II. 2 (dois) representantes do quadro de funcionários administrativos; 

III. 2 (dois) representantes do quadro de pessoal discente a partir de 16 (dezesseis) anos de idade; 

IV. 2 (dois) representantes de pais ou responsáveis de alunos; 

V. 2 (dois) representantes das entidades de classe da comunidade local. 

 

§ 1º - Não havendo nas escolas, alunos a partir de 16 (dezesseis) anos, a representação de pais se estende para 

4 (quatro) membros. 

 

§ 2º - O Conselho Escolar tem como Presidente Nato da Diretoria Executiva o Diretor da Unidade Escolar, 

completando o número ímpar de conselheiros, os demais membros que compõem a Diretoria Executiva e a 

Comissão Fiscal são eleitos em Assembleia Geral, para cumprirem mandato de 2 (dois) anos, na forma 

prevista neste Estatuto. 

 

§ 3º - Os membros da Diretoria Executiva do Conselho Escolar, exceto o presidente, têm o mandato de 2 

(dois) anos, podendo ser reconduzido 1 (uma) única vez ao cargo. 

 

§ 4º - O exercício do mandato de Conselheiro do Conselho Escolar é considerado serviço público relevante e 

não será remunerado. 

 

§ 5º - O Conselho Escolar não distribui e nem distribuirá entre os seus associados, conselheiros, diretores, 

doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou 

parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, aplicando-os integralmente na 

consecução do seu objetivo social. 

 

§ 6º - No impedimento do Presidente, assume interinamente o Vice-Presidente. 

 

Art. 15 - A representação Administrativa e Funcional do Conselho Escolar constituir-se-á pela Diretoria 

Executiva e pela Comissão Fiscal, com a seguinte formação: 

 

I. Diretoria Executiva: sendo 7 (sete) conselheiros representantes da Comunidade Escolar e Local, 

sendo 5 (cinco) titulares e 2 (dois) suplentes: 

 

a) Presidente: diretor ou professor responsável pela escola; 

b) Vice-Presidente: funcionário administrativo; 

c) Secretário (a) Geral: pai, mãe ou responsável pelo aluno; 

d) 1º Secretário (a): pessoal discente; 

e) Tesoureiro: funcionário administrativo ou pessoal técnico ou docente; 

f) 1º Suplente: comunitário local; 

g) 2º Suplente: pessoal discente. 
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II.Comissão Fiscal: sendo 3 (três) conselheiros representantes da Comunidade Escolar e Local: 

 

a) Presidente: pessoal técnico ou docente; 

b) 1º Fiscal: pai, mãe ou responsável pelo aluno; 

c) 2º Fiscal: comunitário local. 

 

§ 1º - O Diretor da Unidade Escolar obrigatoriamente é o Presidente da Diretoria Executiva, com exceção das 

escolas da Zona Rural, que na sua maioria, o (a) Diretor (a) é um (a) Professor (a) Responsável. 

 

§ 2º - Caso o (a) Diretor (a) da Escola, por qualquer motivo for afastado da Direção da Escola, assumirá 

interinamente o Vice Presidente, até o preenchimento da Vaga do (a) novo (a) Diretor (a) da Escola, 

momento em que dará posse ao mesmo, os membros que compõem a Estrutura do Conselho, prevista neste 

Estatuto. 

 

§ 3º - Poderão ser candidatos a cargos eletivos da Diretoria Executiva e Comissão Fiscal do Conselho Escolar 

os representantes da Comunidade Escolar e Local. 

 

§ 4º - A composição da Diretoria Executiva e Comissão Fiscal será  paritária. 

 

Art. 16 - São deveres dos Conselheiros, além de outras atribuições legais:  

 

I. Conhecer, cumprir e exigir o cumprimento deste Estatuto, assim como as deliberações do Conselho 

Escolar; 

II. Participar das reuniões do Conselho Escolar e Assembleias Gerais e estimular a participação dos 

demais conselheiros; 

III. Representar as idéias e reivindicações de seus segmentos; 

IV. Orientar seus pares quanto a procedimentos corretos para encaminhamento de problemas referentes à 

escola; 

V. Justificar, oralmente ou por escrito, suas ausências nas reuniões do Conselho Escolar; 

VI. Responsabilizar-se pela conservação e manutenção do prédio e de seus equipamentos, especialmente 

quando a escola for usada em atividades do Conselho Escolar; 

VII. Desempenhar responsavelmente as funções e cargos que lhes forem confiados; 

VIII. Manter sempre informados seus pares das decisões do Conselho Escolar. 

 

Art. 17 - Os conselheiros no uso de suas atribuições são proibidos de: 

 

I. Usar o Conselho Escolar para fins diferentes dos seus objetivos, visando privilégio pessoal ou de 

grupo; 

II. Deixar de cumprir as disposições deste Estatuto; 

III. Prestar informações referentes ao Conselho Escolar que coloquem em risco a integridade de seus 

membros; 

IV. Praticar atos que venham a denegrir a entidade e seus membros; 

V. Atentar contra a guarda ou emprego de recursos e bens da escola; 

VI. Atentar contra a integridade física de qualquer membro; 

VII. Transferir a outra pessoa o desempenho do encargo que lhe foi confiado; 

VIII. Interferir no trabalho de qualquer profissional no âmbito escolar. 

 

Capítulo V 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FUNCIONAL 

 

Art. 18 - São órgãos que compõem a estrutura administrativa e funcional do Conselho Escolar: 

 

I. Assembleia Geral; 

II. Diretoria Executiva; 
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III. Comissão Fiscal. 

 

§ Único - Os órgãos são independentes, porém harmônicos entre si, respeitando-se o grau de hierarquia de 

cada um e deverão executar suas funções com estrita observância as Leis e as disposições deste Estatuto. 

 

Seção I 

Da Assembleia Geral 

 

Art. 19 - A Assembleia Geral é a instância máxima de discussão e deliberação do Conselho Escolar, soberana 

em suas decisões desde que não sejam contrárias as Leis e as disposições deste Estatuto, dela participam com 

direito a voz e voto todos os membros do Conselho Escolar, além da totalidade dos membros da Comunidade 

Escolar e Local. 

 

§ 1º - A Assembleia Geral reunir-se-á: 

 

a)Ordinariamente uma vez por ano para tratar da aprovação das contas da Diretoria Executiva, com 

prévio parecer da Comissão Fiscal; 

b) A cada 2 (dois) anos para eleger os Conselheiros que assumirão os cargos da Diretoria Executiva e 

da Comissão Fiscal, na forma prevista neste Estatuto; 

c)Extraordinariamente, a qualquer tempo para tratar de assuntos de sua competência, quando 

convocada por metade mais um dos Conselheiros do Conselho Escolar ou por 1/5 (um quinto) dos 

associados quites com suas obrigações estatutárias. 

 

§ 2º - Em qualquer caso a convocação é feita por meio de edital, com no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de 

antecedência, fundamentada, e com discriminação completa dos assuntos a ser tratados. 

 

Art. 20 - A Assembleia Geral delibera por maioria simples de voto, salvo disposto em sentido contrário neste 

Estatuto, sendo obrigatório quorum mínimo de 1/5 (um quinto) do total dos membros da Comunidade 

Escolar, para sua instalação, ou em segunda convocação, 30 (trinta) minutos depois com qualquer número. 

 

Art. 21 - Compete à Assembleia Geral, deliberar acerca dos seguintes assuntos: 

 

I. Aprovar a criação do Conselho Escolar; 

II. Empossar a Diretoria Executiva e a Comissão Fiscal do Conselho Escolar; 

III. Discutir, reformular e aprovar o presente Estatuto; 

IV. Apreciar, discutir e aprovar o Plano de Ação Anual, o Plano de Aplicação de Recursos Financeiros e 

as Prestações de Contas do exercício do mandato; 

V. Debater e aprovar o Projeto Político Pedagógico e o Regimento Interno da Escola; 

VI. Eleger os representantes dos respectivos segmentos, referendado em Assembleia; 

VII. Destituir membros da Diretoria Executiva e da Comissão Fiscal do Conselho Escolar.  

 

Seção II 

Da Diretoria Executiva e Suas Competências 

 

Art. 22 - A Diretoria Executiva é o órgão gestor da Administração do Conselho Escolar, eleita em 

Assembleia  Geral, para cumprir mandato de 2 (dois) anos, com a seguinte formação: 

 

I. Presidente; 

II. Vice Presidente; 

III. Secretário Geral; 

IV. 1º Secretário; 

V. Tesoureiro; 

VI. 1º Suplente; 

VII. 2º Suplente. 
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Art. 23 - Compete a Diretoria Executiva: 

 

I. Elaborar e executar o Plano de Ação Anual e o Plano de Aplicação de Recursos do Conselho Escolar; 

II. Encaminhar a Comissão Fiscal o Plano de Ação Anual e o Plano de Aplicação de Recursos, bem 

como as devidas prestações de contas antes de submetê-los à apreciação da Assembleia Geral; 

III. Reunir-se, conforme calendário estabelecido no Plano de Ação Anual, pelo menos uma vez ao mês, 

para tratar de assuntos de interesse do Conselho Escolar; 

IV. Cumprir e fazer cumprir as deliberações de suas reuniões internas; 

V. Registrar em ata as Assembleias gerais e reuniões internas do Conselho Escolar e suas deliberações; 

VI. Manter guardados na escola, escriturados e à disposição dos membros os livros, papéis e documentos 

referentes à Diretoria Executiva; 

VII. Receber e executar todos os recursos arrecadados, bem como realizar a prestação de contas e enviá-la 

à Comissão Fiscal para posterior aprovação em Assembleia Geral; 

VIII. Manter os membros da Comunidade Escolar e Local, sempre informados sobre as decisões e 

deliberações do Conselho Escolar; 

IX. Exercer as demais atribuições decorrentes de outros dispositivos deste Estatuto e as que lhe venham 

ser legalmente conferidas; 

X. Constituir por ocasião das eleições para novos Conselheiros da Diretoria Executiva e Comissão Fiscal 

do Conselho Escolar, Comissão Eleitoral para organizar e conduzir todo o pleito eleitoral. 

 

Art. 24 - Compete ao Presidente: 

 

I. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto; 

II. Convocar e presidir através de edital de convocação, todos os Conselheiros com 72 (setenta e duas) 

horas de antecedência, para reunião Ordinária, Extraordinária e Assembleia Geral, em horário 

compatível com o da maioria dos Conselheiros e com pauta claramente definida na convocatória; 

III. Diligenciar pela efetiva realização e divulgação das decisões do Conselho Escolar; 

IV. Representar oficial, extra-oficial e juridicamente o Conselho Escolar, apresentando relatórios 

resultantes das atividades programadas, executadas ou em execução pertinentes as suas competências; 

V. Movimentar fundos sob responsabilidade do Conselho Escolar, assinando cheques e outros 

documentos juntamente com o Tesoureiro, mediante autorização da Comissão Fiscal;  

VI. Assinar juntamente com o Secretário todas as atas das reuniões e Assembleias e ainda as 

correspondências do Conselho Escolar; 

VII. Participar da elaboração do Plano de Ação Anual e do Plano de Aplicação de Recursos Públicos; 

VIII. Autorizar o pagamento das despesas do Conselho Escolar mediante os respectivos comprovantes; 

IX. Apresentar obrigatoriamente ao término do mandato os comprovantes de movimento financeiro-

tributário, tais como as declarações do Imposto de Renda (IR), Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS) e Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) de sua gestão; 

X. Promover o entrosamento entre os membros da Diretoria Executiva, articular e mediar à participação 

coletiva na escola, a fim de que as funções sejam desempenhadas satisfatoriamente; 

XI. Assinar e encaminhar ao setor competente os processos de prestação de contas dos recursos 

financeiros advindos de recursos públicos; 

XII. Quando nomeado, proceder à alteração na ficha de cadastro junto à Receita Federal, as Instituições 

Bancárias, ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e junto às Instituições Financeiras de 

interesse do Conselho Escolar; 

XIII. Proceder às devidas baixas junto à Receita Federal, as Instituições Bancárias, ao Cadastro Nacional 

de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e junto às Instituições Financeiras, em caso de desativação do Conselho. 

 

Art. 25 - Compete ao Vice-Presidente: 

 

I. Auxiliar o Presidente nas funções pertinentes ao cargo; 

II. Assumir as funções do Presidente quando este se encontrar impedido de exercê-la, ou quando 

renunciar o cargo; 

III. Exercer as funções que lhe forem confiadas. 
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Art. 26 - Compete ao Secretário Geral: 

 

I. Elaborar e divulgar a correspondência e a documentação do Conselho Escolar: atas, cartas, ofícios, 

comunicados, convocações e outros; 

II. Ler as atas nas Assembleias e reuniões; 

III. Assinar juntamente com o Presidente todas as correspondências a serem expedidas pela diretoria do 

Conselho Escolar e ainda todas as atas das reuniões e Assembleias; 

IV. Manter o arquivo organizado e atualizado; 

V. Conservar os livros de atas em dia e sem rasuras; 

VI. Elaborar os relatórios das ações desenvolvidas juntamente com os demais membros da Diretoria 

Executiva. 

 

Art. 27 - Compete ao 1º Secretário: 

 

I. Auxiliar o Secretário Geral em suas tarefas; 

II. Substituir o Secretário Geral em seus impedimentos eventuais e em casos de renúncia do cargo. 

 

Art. 28 - Compete ao Tesoureiro: 

 

I. Assumir a responsabilidade da movimentação financeira do Conselho Escolar: entradas e saídas de 

valores; 

II. Assinar, juntamente com Presidente, os cheques, recibos e relatórios; 

III. Prestar contas à Diretoria Executiva e a Comissão Fiscal periodicamente e aos membros da 

Comunidade Escolar e Local através de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; 

IV. Manter os livros contábeis em dia e sem rasuras. 

 

Art. 29 - Compete aos Suplentes da Diretoria Executiva, substituir os titulares em suas ausências e 

impedimentos. 

 

Art. 30 - As matérias de competência da Diretoria Executiva deverão ser aprovadas pela maioria de seus 

membros. 

 

Art. 31 - As reuniões da Diretoria Executiva do Conselho Escolar serão realizadas em caráter ordinário e 

extraordinário. 

 

§ 1º - O cronograma das reuniões ordinárias é estabelecido na primeira reunião anual do Conselho Escolar. 

 

§ 2º - As reuniões extraordinárias são realizadas sempre que necessário: 

 

a) Por convocação do Presidente da Diretoria Executiva do Conselho Escolar; 

b) Por solicitação de 1/5 (um quinto) de seus membros por meio de requerimento dirigido ao 

Presidente da Diretoria Executiva do Conselho Escolar especificando o motivo da convocação. 

 

Seção III 

Da Comissão Fiscal e Suas Competências 

 

Art. 32 - A Comissão Fiscal é um órgão encarregado de acompanhar, supervisionar e fiscalizar o Conselho 

Escolar, eleita em Assembleia Geral, para cumprir mandato de 2 (dois) anos. 

 

Art. 33 - A Comissão Fiscal será empossada junto com a Diretoria Executiva. 

 

§ 1º - Os membros aos quais se refere o caput devem ser nomeados os segundos mais votados de cada 

segmento no pleito sendo: 

 

a) 1 (um) funcionário administrativo ou pessoal técnico ou docente; 
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b) 1 (um) pai, mãe ou responsável pelo aluno; 

c) 1 (um) comunitário local. 

 

Art. 34 - Compete aos membros da Comissão Fiscal: 

 

I. Fiscalizar ações e movimentação financeira, entradas, saídas e aplicação de recursos, emitindo 

pareceres para posterior apreciação dos órgãos competentes; 

II. Examinar e aprovar o Plano de Ação Anual para o respectivo exercício; 

III. Analisar e aprovar o Plano de Aplicação de Recursos Públicos, Relatórios e Prestação de Contas do 

Conselho Escolar; 

IV. Solicitar da Diretoria Executiva, sempre que se fizer necessário, esclarecimentos e documentos 

comprobatórios da receita e despesa. 

 

§ Único - A Comissão Fiscal reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano, para tratar de assuntos do âmbito 

de sua competência, e extraordinariamente a qualquer tempo, quando convocada pela maioria de seus 

membros, pela diretoria ou ainda por 1/5 (um quinto) dos associados quites com suas obrigações estatutárias. 

As decisões emanadas da Comissão Fiscal serão encaminhadas à Assembleia Geral e só terão validade se 

aprovadas por maioria absoluta dos votos. 

 

Capítulo VI 

DAS ELEIÇÕES 

 

Art. 35 - As eleições para preenchimento dos cargos de conselheiros que formarão a Diretoria Executiva e 

Comissão Fiscal do Conselho Escolar serão realizadas a cada biênio. 

 

Art. 36 - A eleição dos representantes dos segmentos da Comunidade Escolar e Local, que formarão a 

Diretoria Executiva e a Comissão Fiscal, é realizada na unidade escolar por segmento, uninominalmente, por 

voto direto, secreto e facultativo, ficando vedado o voto por procuração. 

 

§ 1º - A participação dos representantes da Comunidade Escolar e Local se dará através de requerimento 

pessoal do interessado à Comissão Eleitoral. 

 

§ 2° - No segmento de representantes do quadro de pessoal discente maior de 16 (dezesseis) anos de idade, os 

mesmos serão orientados e assessorados no ato da Assembleia Geral por membros da Comissão Eleitoral. 

 

Art. 37 - O Edital de Convocação para as eleições dos representantes de cada segmento, será expedido pelo 

Presidente do Conselho Escolar com antecedência nunca inferior a 30 (trinta) dias do término da gestão. 

 

Art. 38 - O período de inscrição dos candidatos para concorrer aos cargos de conselheiros do Conselho 

Escolar é contado a partir de 30 (trinta) dias, antes da realização das eleições. 

 

Art. 39 - Podem concorrer a assento no Conselho Escolar todo e qualquer membro da Comunidade Escolar e 

Local que tenha sido indicado por seus pares nas Assembleias Gerais e na Comunidade Local e todos que 

tenham registrado suas candidaturas, mediante requerimento protocolado junto a Comissão Eleitoral da 

Escola. 

 

Art. 40 - As datas, horários e locais de realização das Assembleias dos segmentos para indicar os seus 

representantes que concorrem às eleições do Conselho Escolar, são estabelecidos pela Comissão Eleitoral. 

 

Art. 41 - Para dirigir o Processo Eleitoral é constituída uma Comissão Eleitoral de composição com 1 (um) 

representante de cada segmento da Comunidade Escolar e Local, escolhido em  Assembleia Geral, convocada 

pelo Conselho Escolar. 

 

§ 1º - Os membros da Comissão Eleitoral, não podem candidatar-se aos cargos de conselheiros do Conselho 

Escolar. 
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Art. 42 - No segmento que houver apenas um representante administrativo, este deve ser eleito para membro 

do Conselho Escolar. 

 

Seção I 

Dos Eleitores e Candidatos 

 

Art. 43 - Podem votar e ser votados: 

 

I. Os alunos regularmente matriculados na Unidade Escolar, com freqüência regular que possuam idade 

igual ou superior a 16 (dezesseis) anos; 

II. Os pais e/ou responsáveis legais de alunos regularmente matriculados, mediante apresentação 

comprobatória da paternidade ou representação; 

III. A Comunidade Local, de acordo com as representações sociais descritos no Art. 13 deste Estatuto; 

IV. Os funcionários lotados na Unidade de Ensino em efetivo exercício de suas atividades. 

 

§ 1° - Considerar-se em efetivo exercício, portanto com direito a voto, os funcionários que estiverem 

afastados com amparo da lei, em decorrência de: 

 

a) Férias; 

b) Licença – Prêmio; 

c) Licença para tratamento de saúde; 

d) Licença maternidade; 

e) Júri e os outros serviços obrigatórios por lei; 

f) Casamento até 08 (oito) dias; 

g) Luto até 08 (oito) dias: cônjuge, pais, descendentes, irmãos e sogros; 

h) Luto até 02 (dois) dias: tios, cunhados, padrasto, madrasta, genro e nora. 

 

§ 2° - No segmento de pedagogos ou professores, o integrante do quadro de pessoal técnico ou docente 

detentor de duas matrículas na mesma Unidade de Ensino, tem direito a um voto, e em Unidade de Ensino 

diferentes, um voto em cada Unidade de Ensino. 

 

§ 3° - No segmento de representantes de pais ou responsáveis de alunos, o voto é um por família (pai ou mãe 

ou responsável legal), independente do número de filhos matriculados na escola. 

 

§ 4° - Nenhum membro da Comunidade Escolar e Local pode votar em mais de uma categoria na escola, 

ainda que represente segmento diverso ou acumule funções. 

 

Art. 44 - A apuração dos votos ocorre no dia da realização da eleição, imediatamente após o encerramento da 

votação. 

 

Art. 45 - Serão considerados vencedores do pleito os (as) candidatos (as) por categoria que obtiverem o 

primeiro e segundo lugar na votação. 

 

§ Único - Havendo empate e não havendo renúncia de nenhum dos candidatos, a Comissão Eleitoral define 

critérios de desempate como: sorteios, antiguidade, idade e etc. 

 

Art. 46 - No ato da eleição para conselheiros são nomeados 02 (dois) suplentes para a Diretoria Executiva do 

Conselho Escolar que assumem na ausência dos titulares e na vacância, de qualquer cargo, exceto do 

Presidente. 

 

Seção II 

Da Posse e do Exercício do Mandato 
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Art. 47 - A posse dos Conselheiros eleitos dá-se em Assembleia Geral convocada até 03 (três) dias após a 

apuração dos votos. 

 

§ Único - O ato de posse dos Conselheiros consiste de assinaturas em Ata, de conhecimento do Estatuto do 

Conselho Escolar e do Regimento da Escola ou Regimento Geral das Escolas de Rede Municipal de Ensino. 

 

Art. 48 - O mandato é cumprido integralmente no período para o qual os Conselheiros são eleitos, exceto em 

caso de destituição ou renúncia. 

 

§ Único - O Conselheiro representante do segmento dos pais, em caso de transferência do aluno, é 

automaticamente substituído por um suplente. 

 

Art. 49 - No caso de vacância do cargo de qualquer um dos Conselheiros e não havendo mais suplentes é 

convocada nova eleição para representante do respectivo segmento a fim de complementar o período em 

vigor. 

 

Art. 50 - Perde o mandato o representante do Conselho Escolar que: 

 

I. Cancelar sua matricula em decorrência de sua transferência da Unidade Escolar; 

II. Não desempenhar as funções ou encargos que lhes são atribuídos; 

III. Pais que não têm mais filhos matriculados na Unidade Escolar; 

IV. Praticar atos que atentem contra os interesses do Conselho Escolar; 

V. O Conselheiro que se ausentarem por 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) intercaladas. 

 

Capítulo VII 

DO QUADRO SOCIAL, ADMISSÃO, DIREITOS, DEVERES E PENALIDADES 

 

Art. 51 - O quadro de associados do Conselho Escolar, em sua totalidade, é formado pela Comunidade 

Escolar, cuja admissão de dará automaticamente, para os funcionários administrativos, técnicos e professores, 

para os que forem alunos da escola, assim como seus pais, e pela Comunidade Local, cuja admissão de dará 

para aqueles que preencherem a ficha cadastral com todas as indicações pessoais. 

 

Art. 52 - São Direitos dos associados: 

 

I. Participar das reuniões do Conselho Escolar, opinando, argumentando, apresentando sugestões nas 

áreas política, social e cultural, oferecendo colaboração e representando seus segmentos; 

II. Articular-se com os demais Conselheiros, solicitando convocação de Assembleia Geral 

Extraordinária do Conselho Escolar em conformidade com o Art. 19, § 1°, alínea b, deste Estatuto; 

III. Votar e ser votado; 

IV. Informar-se, em tempo hábil, de todas as reuniões e Assembleias gerais do Conselho Escolar;  

V. Solicitar em Assembleia Geral, esclarecimentos de qualquer natureza acerca das atividades da escola, 

bem como da utilização dos recursos financeiros e dos atos da Diretoria Executiva e da Comissão 

Fiscal do Conselho Escolar; 

VI. Utilizar as dependências do estabelecimento de ensino para as reuniões, e quando se fizer necessário, 

consultar atas e livro do Conselho Escolar;  

VII. Convocar os órgãos deliberativos mediante requerimento subscrito por 1/5 (um quinto) dos 

associados, quites com suas obrigações estatutárias. 

VIII. Solicitar ao diretor da escola o uso do espaço físico escolar a fim de reunir-se com seu segmento de 

forma autônoma para deliberar assuntos de natureza pedagógica, administrativa e financeira sem 

prejuízo das atividades pedagógicas, responsabilizando-se por sua limpeza e conservação. 

 

Art. 53 - São deveres dos Associados: 

 

I. Cumprir as determinações previstas neste Estatuto; 

II. Colaborar com o Conselho Escolar na consecução de seus objetivos; 
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III. Tratar seus pares com respeito; 

IV. Participar das Assembleias Gerais quando convocado; 

V. Desempenhar responsavelmente as funções e cargos que lhes forem confiados; 

 

§ Único - Os associados não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações sociais, assumidas 

pela Diretoria Executiva do Conselho. 

Capítulo VIII 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 54 - Constituem-se infrações disciplinares passíveis de penalidades ao conselheiro que no uso de suas 

atribuições deixarem de cumprir as disposições deste Estatuto ficando sujeito às seguintes sanções: 

 

a) Advertência - pelo cometimento da faltas de natureza leve, notadamente as que não prejudiquem o 

andamento dos trabalhos do Conselho Escolar, tais como: faltar às reuniões para os quais foram 

previamente convocados; faltar com o decoro; ofender seus pares; comportar-se de forma descortês 

nas reuniões do Conselho Escolar. 

b) Suspensão - pela reincidência nas faltas previstas no inciso anterior, e pela violação de seus deveres; 

c) Exclusão - pelo cometimento de falta grave; pela violação de forma reiterada das disposições deste 

Estatuto; pela saída do aluno do quadro de aluno da Escola. 

Capítulo IX 

DAS COMPETÊNCIAS PARA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES 

 

Art. 55 - São competentes para aplicar sanções somente os membros da Diretoria Executiva. 

 

§ 1° - Ao associado de conduta irregular dá-se o direito de apresentar sua defesa no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, perante a Diretoria Executiva ou Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim. 

 

§ 2° - A não apresentação da defesa no prazo estabelecido, o conselheiro tem seu afastamento decretado pela 

Diretoria Executiva até a apuração dos fatos. 

 

Art. 56 - No caso de infrações cometidas por membros do Conselho Escolar, é competente para a apuração 

dos fatos mediante abertura de sindicância a Secretaria Municipal de Educação, após o recebimento de 

requerimento de 1/3 (um terço) dos associados que compõem a Assembleia Geral. 

 

Art. 57 - O afastamento de qualquer membro associado ao Conselho Escolar dar-se-á: 

 

I. Quando solicitado oficialmente seu afastamento do quadro de membros do Conselho Escolar; 

II. Por ato da Diretoria Executiva do Conselho Escolar, quando sua conduta se tornar incompatível com 

as finalidades e objetivos da entidade, resguardando-se o direito de defesa perante a Assembleia 

Geral; 

III. Quando deixar de integrar o quadro de servidores da escola a qual o Conselho Escolar está vinculado; 

IV. Quando solicitar o seu afastamento, através do Termo de Renúncia, em casos de afastamento de cargo 

do Conselho Escolar. 

Capítulo X 

DO PATRIMÔNIO E FONTES DE RECURSOS PARA SUA MANUTENÇÃO 

 

Art. 58 - O patrimônio do Conselho Escolar é constituído por bens móveis e imóveis, adquiridos por 

proventos próprios, recursos federais e outros adquiridos por doação e legado, devendo a origem dos bens, 

serem de natureza lícita. 

 

Art. 59 - Os meios e recursos para atender os objetivos do Conselho Escolar são obtidos mediante: 

a) Recursos federais destinados a escola; 

b) Contribuições voluntárias dos seus associados; 

c) Convênios; 

d) Subvenções; 
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e) Doações; 

f) Promoções sociais, esportivas e culturais, especificadas no Plano de Ação Anual do Conselho. 

 

Art. 60 - Em caso de dissolução do Conselho Escolar na forma prevista neste Estatuto, o patrimônio do 

Conselho Escolar será destinado a outra entidade de fins congênere, ou ainda, reverter-se para a Secretaria de 

Educação do Município. 

 

Art. 61 - Os bens móveis e imóveis adquiridos, doados ou legados ao Conselho Escolar são revertidos à 

escola e tombados pelo patrimônio público. 

 

§ 1º - Em caso de desativação ou extinção da escola, os bens móveis e imóveis são destinados e ficam sob 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. 

 

§ 2º - No início e no final de cada mandato, a Diretoria Executiva do Conselho Escolar deve declarar a 

relação de bens adquiridos no exercício do mandato e revertidos à escola, bem como os ativos financeiros 

existentes no Caixa Escolar. 

 

§ 3º - Os bens móveis e imóveis de que trata este artigo devem permanecer na escola sede do Conselho 

Escolar enquanto a mesma estiver em funcionamento, à disposição dos trabalhos da comunidade escolar, 

sendo vedado à disponibilidade destes bens a outra instituição sob qualquer tipo de alegação.  

 

Capítulo XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 62 - O Conselho Escolar não se responsabilizara por obrigações financeiras ou sociais contraídas por 

seus membros sem a prévia autorização da Diretoria Executiva. 

Art. 63 - O Conselho Escolar só poderá ser extinto, na hipótese em que a escola onde estiver instalado 

também for extinta; por disposição de Lei, ou ainda por sentença judicial com transito em julgado. 

Art. 64 - Os casos omissos neste Estatuto são resolvidos pelo próprio Conselho Escolar ou se for o caso tem 

solução orientada pela Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 65 - O presente Estatuto entra em vigor após a sua publicação. 

Manaus, ___de ________ de 201_. 

 

...................................................................................... 

                                                      

Presidente da Diretoria Executiva do Conselho Escolar 

 

............................................................................ 

 

OAB/AM  

 



 

 1 

ESTATUTO SOCIAL 

 

Capítulo I 

DA DENOMINAÇÃO SEDE, NATUREZA E FINALIDADES 

 

 

Art. 1º - O Conselho Escolar da Escola Municipal Conselho Escolar ________________________, é uma 

Associação Civil de Direito Privado, fundada em ___ de _____ 201___, tem sede e foro no Município de 

Manaus, Estado do Amazonas, sito a ____________, _______________________________, CEP 

___________ e reger-se-á pelo presente Estatuto, bem como pelas orientações e diretrizes da Secretária 

Municipal de Educação. 

 

Seção I 

Da Natureza 

 

Art. 2º - O Conselho Escolar é um órgão colegiado de natureza deliberativa, consultiva e fiscal com caráter 

de Unidade Executora, responsável pelo recebimento dos recursos próprios e públicos. 

 

Art. 3º - O Conselho Escolar é uma entidade autônoma, instituído na forma da lei por tempo indeterminado, 

sem fins lucrativos, religiosos, raciais e políticos partidários. 

 

Seção II 

Das Finalidades 

 

Art. 4º - O Conselho Escolar tem por finalidade geral fortalecer a prática da gestão democrática na forma de 

colegiado, promovendo a articulação entre os segmentos da comunidade escolar na gestão administrativa, 

financeira e pedagógica em função da melhoria da qualidade do ensino e do desempenho da escola. 

 

Art. 5º - Constituem finalidades específicas do Conselho Escolar a conjugação de esforços, a articulação dos 

objetivos e a harmonia de procedimentos que visem principalmente: 

 

I. Democratizar as relações no âmbito da escola, visando à qualidade de ensino através de uma 

educação transformadora que prepare o indivíduo para o exercício da plena cidadania; 

II. Incentivar a discussão e a elaboração do Projeto Político Pedagógico como a própria expressão da 

organização educativa da unidade escolar, que deverá orientar-se pelo princípio da participação; 

III. Buscar parcerias que contribuam para o desenvolvimento e melhoria da comunidade escolar; 

IV. Administrar de forma transparente as ações político-pedagógicas, administrativas, bem como o 

recebimento e aplicação de recursos financeiros próprios e públicos (Federal/Municipal), conforme as 

normas legais vigentes; 

V. Garantir decisões efetivamente coletivas para que todos os segmentos da comunidade escolar possam 

expressar suas idéias e necessidades, contribuindo para as discussões dos problemas e a busca de 

soluções no âmbito escolar; 

VI. Contribuir para a preservação da convivência harmônica entre pais ou responsáveis legais, 

educadores, alunos, funcionários da escola e comunitários. 

 

Capítulo II 

DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO ESCOLAR 

 

Art. 6º - As competências do Conselho Escolar são definidas em função das condições reais da escola, da 

organicidade do próprio Conselho Escolar e das competências dos profissionais em exercício efetivo no 

estabelecimento de ensino. 

 

Art. 7º - São Competências do Conselho Escolar: 
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I. Incentivar a participação da comunidade escolar e local quando da elaboração, acompanhamento e 

avaliação do Regimento Interno e do Projeto Político Pedagógico da Escola; 

II. Acompanhar e avaliar o desempenho da escola face às diretrizes, prioridades e metas estabelecidas no 

Plano Anual, redirecionando as ações quando necessário; 

III. Constituir comissões especiais ou grupos de apoio para estudos relacionados aos aspectos financeiros, 

pedagógicos e administrativos; 

IV. Incentivar ou mesmo indicar qualquer membro conselheiro para participar de outras instâncias 

democráticas como: Conselho Regional, Estadual e Municipal da Estrutura Educacional para 

definição, acompanhamento e fiscalização de políticas públicas educacionais; 

V. Articular ações com segmentos da sociedade que possa contribuir para melhoria da qualidade de 

ensino-aprendizagem; 

VI. Garantir o cumprimento das normas, procedimentos e outras medidas administrativas estabelecidas 

pela Secretaria Municipal de Educação; 

VII. Propor alternativas de soluções dos problemas de natureza administrativas e pedagógicas; 

VIII. Analisar projetos elaborados ou em execução por quaisquer segmentos que compõem a comunidade 

escolar, no sentido de avaliar a importância dos mesmos, no processo ensino-aprendizagem; 

IX. Reformular o Estatuto do Conselho Escolar, sempre que necessário; 

X. Discutir sobre a proposta curricular da escola visando ao aperfeiçoamento e enriquecimento desta, 

respeitando as diretrizes emanadas da Secretaria Municipal de Educação; 

XI. Assessorar, apoiar e colaborar com o diretor em matéria de competência e em todas as suas 

atribuições; 

XII. Propor em reuniões, inovações, temas, informações, discussões significativas que contribuam para o 

crescimento de uma visão crítica do homem e da sociedade; 

XIII. Definir providências cabíveis, nos casos que lhe forem encaminhadas relativas a sanções aplicadas 

em alunos, pais, funcionários, professores e diretor, de acordo com o previsto no Regimento Escolar, 

respeitada a legislação vigente; 

XIV. Propor a Secretaria Municipal de Educação a instauração de sindicância para apurar irregularidades 

quando 2/3 (dois terços) dos seus membros acharem necessários, a partir de evidências comprovadas; 

XV. Incentivar a organização dos trabalhadores em educação, dos grêmios estudantis e outros colegiados 

representativos dos segmentos da comunidade escolar e local; 

XVI. Promover círculos de estudos, palestras, seminários e debates objetivando prevenir e minimizar 

necessidades detectadas, envolvendo todos os integrantes da comunidade escolar e local, buscando a 

integração do tripé Escola, Família e Comunidade. 

 

Capítulo III 

DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESCOLAR 

 

Art. 8º - O Conselho Escolar é um órgão colegiado composto por representantes da Comunidade Escolar e 

Local, de natureza deliberativa, consultiva e fiscal, constitui-se num verdadeiro fórum de debates no âmbito 

escolar, acerca tanto das questões político-pedagógicas, quanto administrativas e financeiras. 

 

Art. 9º - Constitui-se fórum de discussão e deliberação do Conselho Escolar: 

 

I. A Reunião da Diretoria Executiva; 

II. A Assembléia Geral. 

 

Capítulo IV 

DA ESTRUTURA DE REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR 

 

Art. 10º - A Estrutura Administrativa do Conselho Escolar é constituída por membro nato (Diretor) e por 

representantes de segmento da Comunidade Escolar e Local escolhidos mediante eleição direta. 

 

Art. 11º - Entende-se por Comunidade Escolar o conjunto dos protagonistas em efetivo exercício no 

estabelecimento do ensino, conforme discriminação abaixo: 
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I. Quadro de pessoal técnico ou docente; 

II. Quadro de funcionários administrativos; 

III. Quadro de pessoal discente; 

IV. Pai, mãe ou responsável legal pelo educando, regularmente matriculado na unidade escolar. 

 

Art. 12° - Entende-se por Comunidade Local, as representações sociais organizadas, tais como: 

 

I. Associações de moradores; 

II. Conselhos Comunitários; 

III. Conselhos Confessionais e Filantrópicos; 

IV. Representantes de Movimentos Estudantis, reconhecido pela União Brasileira de Estudantes 

Secundaristas (UBES). 

 

Art. 13º - A representatividade do Conselho Escolar é constituída pela seguinte formação: 

 

I. 2 (dois) representantes do quadro de pessoal técnico ou docente; 

II. 2 (dois) representantes do quadro de funcionários administrativos; 

III. 2 (dois) representantes do quadro de pessoal discente a partir de 16 (dezesseis) anos de idade; 

IV. 2 (dois) representantes de pais ou responsáveis de alunos; 

V. 2 (dois) representantes das entidades de classe da comunidade local. 

 

§ 1º - Não havendo nas escolas, alunos a partir de 16 (dezesseis) anos, a representação de pais se estende para 

4 (quatro) membros. 

 

§ 2º - O Conselho Escolar tem como Presidente Nato da Diretoria Executiva o Diretor da Unidade Escolar, 

completando o número ímpar de conselheiros, os demais membros que compõem a Diretoria Executiva e a 

Comissão Fiscal são eleitos em Assembléia Geral, para cumprirem mandato de 2 (dois) anos, na forma 

prevista neste Estatuto. 

 

§ 3º - Os membros da Diretoria Executiva do Conselho Escolar, exceto o presidente, têm o mandato de 2 

(dois) anos, podendo ser reconduzido 1 (uma) única vez ao cargo. 

 

§ 4º - O exercício do mandato de Conselheiro do Conselho Escolar é considerado serviço público relevante e 

não será remunerado. 

 

§ 5º - O Conselho Escolar não distribui e nem distribuirá entre os seus associados, conselheiros, diretores, 

doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou 

parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, aplicando-os integralmente na 

consecução do seu objetivo social. 

 

§ 6º - No impedimento do Presidente, assume interinamente o Vice-Presidente. 

 

Art. 14º - A representação Administrativa e Funcional do Conselho Escolar constituir-se-á pela Diretoria 

Executiva e pela Comissão Fiscal, com a seguinte formação: 

 

I. Diretoria Executiva: sendo 7 (sete) conselheiros representantes da Comunidade Escolar e Local, 

sendo 5 (cinco) titulares e 2 (dois) suplentes: 

 

a) Presidente: diretor ou professor responsável pela escola; 

b) Vice-Presidente: funcionário administrativo; 

c) Secretário (a) Geral: pai, mãe ou responsável pelo aluno; 

d) 1º Secretário (a): pessoal discente; 

e) Tesoureiro: funcionário administrativo ou pessoal técnico ou docente; 

f) 1º Suplente: comunitário local; 

g) 2º Suplente: pessoal discente. 
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II.Comissão Fiscal: sendo 3 (três) conselheiros representantes da Comunidade Escolar e Local: 

 

a) Presidente: pessoal técnico ou docente; 

b) 1º Fiscal: pai, mãe ou responsável pelo aluno; 

c) 2º Fiscal: comunitário local. 

 

§ 1º - O Diretor da Unidade Escolar obrigatoriamente é o Presidente da Diretoria Executiva, com exceção das 

escolas da Zona Rural, que na sua maioria, o (a) Diretor (a) é um (a) Professor (a) Responsável. 

 

§ 2º - Caso o (a) Diretor (a) da Escola, por qualquer motivo for afastado da Direção da Escola, assumirá 

interinamente o Vice Presidente, até o preenchimento da Vaga do (a) novo (a) Diretor (a) da Escola, 

momento em que dará posse ao mesmo, os membros que compõem a Estrutura do Conselho, prevista neste 

Estatuto. 

 

§ 3º - Poderão ser candidatos a cargos eletivos da Diretoria Executiva e Comissão Fiscal do Conselho Escolar 

os representantes da Comunidade Escolar e Local. 

 

§ 4º - A composição da Diretoria Executiva e Comissão Fiscal será  paritária. 

 

Art. 15º - São deveres dos Conselheiros, além de outras atribuições legais:  

 

I. Conhecer, cumprir e exigir o cumprimento deste Estatuto, assim como as deliberações do Conselho 

Escolar; 

II. Participar das reuniões do Conselho Escolar e Assembléias Gerais e estimular a participação dos 

demais conselheiros; 

III. Representar as idéias e reivindicações de seus segmentos; 

IV. Orientar seus pares quanto a procedimentos corretos para encaminhamento de problemas referentes à 

escola; 

V. Justificar, oralmente ou por escrito, suas ausências nas reuniões do Conselho Escolar; 

VI. Responsabilizar-se pela conservação e manutenção do prédio e de seus equipamentos, especialmente 

quando a escola for usada em atividades do Conselho Escolar; 

VII. Desempenhar responsavelmente as funções e cargos que lhes forem confiados; 

VIII. Manter sempre informados seus pares das decisões do Conselho Escolar. 

 

Art. 16º - Os conselheiros no uso de suas atribuições são proibidos de: 

 

I. Usar o Conselho Escolar para fins diferentes dos seus objetivos, visando privilégio pessoal ou de 

grupo; 

II. Deixar de cumprir as disposições deste Estatuto; 

III. Prestar informações referentes ao Conselho Escolar que coloquem em risco a integridade de seus 

membros; 

IV. Praticar atos que venham a denegrir a entidade e seus membros; 

V. Atentar contra a guarda ou emprego de recursos e bens da escola; 

VI. Atentar contra a integridade física de qualquer membro; 

VII. Transferir a outra pessoa o desempenho do encargo que lhe foi confiado; 

VIII. Interferir no trabalho de qualquer profissional no âmbito escolar. 

 

Capítulo V 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FUNCIONAL 

 

Art. 17º- São órgãos que compõem a estrutura administrativa e funcional do Conselho Escolar: 

 

I. Assembléia Geral; 

II. Diretoria Executiva; 
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III. Comissão Fiscal. 

 

§ Único - Os órgãos são independentes, porém harmônicos entre si, respeitando-se o grau de hierarquia de 

cada um e deverão executar suas funções com estrita observância as Leis e as disposições deste Estatuto. 

 

Seção I 

Da Assembléia Geral 

 

Art. 18º - A Assembléia Geral é a instância máxima de discussão e deliberação do Conselho Escolar, 

soberana em suas decisões desde que não sejam contrárias as Leis e as disposições deste Estatuto, dela 

participam com direito a voz e voto todos os membros do Conselho Escolar, além da totalidade dos membros 

da Comunidade Escolar e Local. 

 

§ 1º - A Assembléia Geral reunir-se-á: 

 

a)Ordinariamente uma vez por ano para tratar da aprovação das contas da Diretoria Executiva, com 

prévio parecer da Comissão Fiscal; 

b) A cada 2 (dois) anos para eleger os Conselheiros que assumirão os cargos da Diretoria Executiva e 

da Comissão Fiscal, na forma prevista neste Estatuto; 

c)Extraordinariamente, a qualquer tempo para tratar de assuntos de sua competência, quando 

convocada por metade mais um dos Conselheiros do Conselho Escolar ou por 1/5 (um quinto) dos 

associados quites com suas obrigações estatutárias. 

 

§ 2º - Em qualquer caso a convocação é feita por meio de edital, com no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de 

antecedência, fundamentada, e com discriminação completa dos assuntos a ser tratados. 

 

Art. 19º - A Assembléia Geral delibera por maioria simples de voto, salvo disposto em sentido contrário neste 

Estatuto, sendo obrigatório quorum mínimo de 1/5 (um quinto) do total dos membros da Comunidade 

Escolar, para sua instalação, ou em segunda convocação, 30 (trinta) minutos depois com qualquer número. 

 

Art. 20º - Compete à Assembléia Geral, deliberar acerca dos seguintes assuntos: 

 

I. Aprovar a criação do Conselho Escolar; 

II. Empossar a Diretoria Executiva e a Comissão Fiscal do Conselho Escolar; 

III. Discutir, reformular e aprovar o presente Estatuto; 

IV. Apreciar, discutir e aprovar o Plano de Ação Anual, o Plano de Aplicação de Recursos Financeiros e 

as Prestações de Contas do exercício do mandato; 

V. Debater e aprovar o Projeto Político Pedagógico e o Regimento Interno da Escola; 

VI. Eleger os representantes dos respectivos segmentos, referendado em Assembléia; 

VII. Destituir membros da Diretoria Executiva e da Comissão Fiscal do Conselho Escolar.  

 

Seção II 

Da Diretoria Executiva e Suas Competências 

 

Art. 21º - A Diretoria Executiva é o órgão gestor da Administração do Conselho Escolar, eleita em 

Assembléia  Geral, para cumprir mandato de 2 (dois) anos, com a seguinte formação: 

 

I. Presidente; 

II. Vice Presidente; 

III. Secretário Geral; 

IV. 1º Secretário; 

V. Tesoureiro; 

VI. 1º Suplente; 

VII. 2º Suplente. 
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Art. 22º - Compete a Diretoria Executiva: 

 

I. Elaborar e executar o Plano de Ação Anual e o Plano de Aplicação de Recursos do Conselho Escolar; 

II. Encaminhar a Comissão Fiscal o Plano de Ação Anual e o Plano de Aplicação de Recursos, bem 

como as devidas prestações de contas antes de submetê-los à apreciação da Assembléia Geral; 

III. Reunir-se, conforme calendário estabelecido no Plano de Ação Anual, pelo menos uma vez ao mês, 

para tratar de assuntos de interesse do Conselho Escolar; 

IV. Cumprir e fazer cumprir as deliberações de suas reuniões internas; 

V. Registrar em ata as assembléias gerais e reuniões internas do Conselho Escolar e suas deliberações; 

VI. Manter guardados na escola, escriturados e à disposição dos membros os livros, papéis e documentos 

referentes à Diretoria Executiva; 

VII. Receber e executar todos os recursos arrecadados, bem como realizar a prestação de contas e enviá-la 

à Comissão Fiscal para posterior aprovação em Assembléia  Geral; 

VIII. Manter os membros da Comunidade Escolar e Local, sempre informados sobre as decisões e 

deliberações do Conselho Escolar; 

IX. Exercer as demais atribuições decorrentes de outros dispositivos deste Estatuto e as que lhe venham 

ser legalmente conferidas; 

X. Constituir por ocasião das eleições para novos Conselheiros da Diretoria Executiva e Comissão Fiscal 

do Conselho Escolar, Comissão Eleitoral para organizar e conduzir todo o pleito eleitoral. 

 

Art. 23º - Compete ao Presidente: 

 

I. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto; 

II. Convocar e presidir através de edital de convocação, todos os Conselheiros com 72 (setenta e duas) 

horas de antecedência, para reunião Ordinária, Extraordinária e Assembléia Geral, em horário 

compatível com o da maioria dos Conselheiros e com pauta claramente definida na convocatória; 

III. Diligenciar pela efetiva realização e divulgação das decisões do Conselho Escolar; 

IV. Representar oficial, extra-oficial e juridicamente o Conselho Escolar, apresentando relatórios 

resultantes das atividades programadas, executadas ou em execução pertinentes as suas competências; 

V. Movimentar fundos sob responsabilidade do Conselho Escolar, assinando cheques e outros 

documentos juntamente com o Tesoureiro, mediante autorização da Comissão Fiscal;  

VI. Assinar juntamente com o Secretário todas as atas das reuniões e assembléias e ainda as 

correspondências do Conselho Escolar; 

VII. Participar da elaboração do Plano de Ação Anual e do Plano de Aplicação de Recursos Públicos; 

VIII. Autorizar o pagamento das despesas do Conselho Escolar mediante os respectivos comprovantes; 

IX. Apresentar obrigatoriamente ao término do mandato os comprovantes de movimento financeiro-

tributário, tais como as declarações do Imposto de Renda (IR), Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS) e Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) de sua gestão; 

X. Promover o entrosamento entre os membros da Diretoria Executiva, articular e mediar à participação 

coletiva na escola, a fim de que as funções sejam desempenhadas satisfatoriamente; 

XI. Assinar e encaminhar ao setor competente os processos de prestação de contas dos recursos 

financeiros advindos de recursos públicos; 

XII. Quando nomeado, proceder à alteração na ficha de cadastro junto à Receita Federal, as Instituições 

Bancárias, ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e junto às Instituições Financeiras de 

interesse do Conselho Escolar; 

XIII. Proceder às devidas baixas junto à Receita Federal, as Instituições Bancárias, ao Cadastro Nacional 

de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e junto às Instituições Financeiras, em caso de desativação do Conselho. 

 

Art. 24º - Compete ao Vice-Presidente: 

 

I. Auxiliar o Presidente nas funções pertinentes ao cargo; 

II. Assumir as funções do Presidente quando este se encontrar impedido de exercê-la, ou quando 

renunciar o cargo; 

III. Exercer as funções que lhe forem confiadas. 
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Art. 25º - Compete ao Secretário Geral: 

 

I. Elaborar e divulgar a correspondência e a documentação do Conselho Escolar: atas, cartas, ofícios, 

comunicados, convocações e outros; 

II. Ler as atas nas assembléias e reuniões; 

III. Assinar juntamente com o Presidente todas as correspondências a serem expedidas pela diretoria do 

Conselho Escolar e ainda todas as atas das reuniões e assembléias; 

IV. Manter o arquivo organizado e atualizado; 

V. Conservar os livros de atas em dia e sem rasuras; 

VI. Elaborar os relatórios das ações desenvolvidas juntamente com os demais membros da Diretoria 

Executiva. 

 

Art. 26º- Compete ao 1º Secretário: 

 

I. Auxiliar o Secretário Geral em suas tarefas; 

II. Substituir o Secretário Geral em seus impedimentos eventuais e em casos de renúncia do cargo. 

 

Art. 27º- Compete ao Tesoureiro: 

 

I. Assumir a responsabilidade da movimentação financeira do Conselho Escolar: entradas e saídas de 

valores; 

II. Assinar, juntamente com Presidente, os cheques, recibos e relatórios; 

III. Prestar contas à Diretoria Executiva e a Comissão Fiscal periodicamente e aos membros da 

Comunidade Escolar e Local através de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária; 

IV. Manter os livros contábeis em dia e sem rasuras. 

 

Art. 28º- Compete aos Suplentes da Diretoria Executiva, substituir os titulares em suas ausências e 

impedimentos. 

 

Art. 29º- As matérias de competência da Diretoria Executiva deverão ser aprovadas pela maioria de seus 

membros. 

 

Art. 30º - As reuniões da Diretoria Executiva do Conselho Escolar serão realizadas em caráter ordinário e 

extraordinário. 

 

§ 1º - O cronograma das reuniões ordinárias é estabelecido na primeira reunião anual do Conselho Escolar. 

 

§ 2º - As reuniões extraordinárias são realizadas sempre que necessário: 

 

a) Por convocação do Presidente da Diretoria Executiva do Conselho Escolar; 

b) Por solicitação de 1/5 (um quinto) de seus membros por meio de requerimento dirigido ao 

Presidente da Diretoria Executiva do Conselho Escolar especificando o motivo da convocação. 

 

Seção III 

Da Comissão Fiscal e Suas Competências 

 

Art. 31º - A Comissão Fiscal é um órgão encarregado de acompanhar, supervisionar e fiscalizar o Conselho 

Escolar, eleita em Assembléia Geral, para cumprir mandato de 2 (dois) anos. 

 

Art. 32º - A Comissão Fiscal será empossada junto com a Diretoria Executiva. 

 

§ 1º - Os membros aos quais se refere o caput devem ser nomeados os segundos mais votados de cada 

segmento no pleito sendo: 

 

a) 1 (um) funcionário administrativo ou pessoal técnico ou docente; 
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b) 1 (um) pai, mãe ou responsável pelo aluno; 

c) 1 (um) comunitário local. 

 

Art. 33º - Compete aos membros da Comissão Fiscal: 

 

I. Fiscalizar ações e movimentação financeira, entradas, saídas e aplicação de recursos, emitindo 

pareceres para posterior apreciação dos órgãos competentes; 

II. Examinar e aprovar o Plano de Ação Anual para o respectivo exercício; 

III. Analisar e aprovar o Plano de Aplicação de Recursos Públicos, Relatórios e Prestação de Contas do 

Conselho Escolar; 

IV. Solicitar da Diretoria Executiva, sempre que se fizer necessário, esclarecimentos e documentos 

comprobatórios da receita e despesa. 

 

§ Único - A Comissão Fiscal reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano, para tratar de assuntos do âmbito 

de sua competência, e extraordinariamente a qualquer tempo, quando convocada pela maioria de seus 

membros, pela diretoria ou ainda por 1/5 (um quinto) dos associados quites com suas obrigações estatutárias. 

As decisões emanadas da Comissão Fiscal serão encaminhadas à Assembléia Geral e só terão validade se 

aprovadas por maioria absoluta dos votos. 

 

Capítulo VI 

DAS ELEIÇÕES 

 

Art. 34º - As eleições para preenchimento dos cargos de conselheiros que formarão a Diretoria Executiva e 

Comissão Fiscal do Conselho Escolar serão realizadas a cada biênio. 

 

Art. 35º - A eleição dos representantes dos segmentos da Comunidade Escolar e Local, que formarão a 

Diretoria Executiva e a Comissão Fiscal, é realizada na unidade escolar por segmento, uninominalmente, por 

voto direto, secreto e facultativo, ficando vedado o voto por procuração. 

 

§ 1º - A participação dos representantes da Comunidade Escolar e Local se dará através de requerimento 

pessoal do interessado à Comissão Eleitoral. 

 

§ 2° - No segmento de representantes do quadro de pessoal discente maior de 16 (dezesseis) anos de idade, os 

mesmos serão orientados e assessorados no ato da Assembléia Geral por membros da Comissão Eleitoral. 

 

Art. 36º - O Edital de Convocação para as eleições dos representantes de cada segmento, será expedido pelo 

Presidente do Conselho Escolar com antecedência nunca inferior a 30 (trinta) dias do término da gestão. 

 

Art. 37º - O período de inscrição dos candidatos para concorrer aos cargos de conselheiros do Conselho 

Escolar é contado a partir de 30 (trinta) dias, antes da realização das eleições. 

 

Art. 38º - Podem concorrer a assento no Conselho Escolar todo e qualquer membro da Comunidade Escolar e 

Local que tenha sido indicado por seus pares nas Assembléias Gerais e na Comunidade Local e todos que 

tenham registrado suas candidaturas, mediante requerimento protocolado junto a Comissão Eleitoral da 

Escola. 

 

Art. 39º - As datas, horários e locais de realização das Assembléias dos segmentos para indicar os seus 

representantes que concorrem às eleições do Conselho Escolar, são estabelecidos pela Comissão Eleitoral. 

 

Art. 40º - Para dirigir o Processo Eleitoral é constituída uma Comissão Eleitoral de composição com 1 (um) 

representante de cada segmento da Comunidade Escolar e Local, escolhido em  Assembléia Geral, convocada 

pelo Conselho Escolar. 

 

§ 1º - Os membros da Comissão Eleitoral, não podem candidatar-se aos cargos de conselheiros do Conselho 

Escolar. 
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Art. 41º - No segmento que houver apenas um representante administrativo, este deve ser eleito para membro 

do Conselho Escolar. 

 

Seção I 

Dos Eleitores e Candidatos 

 

Art. 42º - Podem votar e ser votados: 

 

I. Os alunos regularmente matriculados na Unidade Escolar, com freqüência regular que possuam idade 

igual ou superior a 16 (dezesseis) anos; 

II. Os pais e/ou responsáveis legais de alunos regularmente matriculados, mediante apresentação 

comprobatória da paternidade ou representação; 

III. A Comunidade Local, de acordo com as representações sociais descritos no Art. 13 deste Estatuto; 

IV. Os funcionários lotados na Unidade de Ensino em efetivo exercício de suas atividades. 

 

§ 1° - Considerar-se em efetivo exercício, portanto com direito a voto, os funcionários que estiverem 

afastados com amparo da lei, em decorrência de: 

 

a) Férias; 

b) Licença – Prêmio; 

c) Licença para tratamento de saúde; 

d) Licença maternidade; 

e) Júri e os outros serviços obrigatórios por lei; 

f) Casamento até 08 (oito) dias; 

g) Luto até 08 (oito) dias: cônjuge, pais, descendentes, irmãos e sogros; 

h) Luto até 02 (dois) dias: tios, cunhados, padrasto, madrasta, genro e nora. 

 

§ 2° - No segmento de pedagogos ou professores, o integrante do quadro de pessoal técnico ou docente 

detentor de duas matrículas na mesma Unidade de Ensino, tem direito a um voto, e em Unidade de Ensino 

diferentes, um voto em cada Unidade de Ensino. 

 

§ 3° - No segmento de representantes de pais ou responsáveis de alunos, o voto é um por família (pai ou mãe 

ou responsável legal), independente do número de filhos matriculados na escola. 

 

§ 4° - Nenhum membro da Comunidade Escolar e Local pode votar em mais de uma categoria na escola, 

ainda que represente segmento diverso ou acumule funções. 

 

Art. 43º - A apuração dos votos ocorre no dia da realização da eleição, imediatamente após o encerramento 

da votação. 

 

Art. 44º - Serão considerados vencedores do pleito os (as) candidatos (as) por categoria que obtiverem o 

primeiro e segundo lugar na votação. 

 

§ Único - Havendo empate e não havendo renúncia de nenhum dos candidatos, a Comissão Eleitoral define 

critérios de desempate como: sorteios, antiguidade, idade e etc. 

 

Art. 45º - No ato da eleição para conselheiros são nomeados 02 (dois) suplentes para a Diretoria Executiva do 

Conselho Escolar que assumem na ausência dos titulares e na vacância, de qualquer cargo, exceto do 

Presidente. 

 

Seção II 

Da Posse e do Exercício do Mandato 
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Art. 46º - A posse dos Conselheiros eleitos dá-se em  Assembléia Geral convocada até 03 (três) dias após a 

apuração dos votos. 

 

§ Único - O ato de posse dos Conselheiros consiste de assinaturas em Ata, de conhecimento do Estatuto do 

Conselho Escolar e do Regimento da Escola ou Regimento Geral das Escolas de Rede Municipal de Ensino. 

 

Art. 47º - O mandato é cumprido integralmente no período para o qual os Conselheiros são eleitos, exceto em 

caso de destituição ou renúncia. 

 

§ Único - O Conselheiro representante do segmento dos pais, em caso de transferência do aluno, é 

automaticamente substituído por um suplente. 

 

Art. 48º - No caso de vacância do cargo de qualquer um dos Conselheiros e não havendo mais suplentes é 

convocada nova eleição para representante do respectivo segmento a fim de complementar o período em 

vigor. 

 

Art. 49º - Perde o mandato o representante do Conselho Escolar que: 

 

I. Cancelar sua matricula em decorrência de sua transferência da Unidade Escolar; 

II. Não desempenhar as funções ou encargos que lhes são atribuídos; 

III. Pais que não têm mais filhos matriculados na Unidade Escolar; 

IV. Praticar atos que atentem contra os interesses do Conselho Escolar; 

V. O Conselheiro que se ausentarem por 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) intercaladas. 

 

Capítulo VII 

DO QUADRO SOCIAL, ADMISSÃO, DIREITOS, DEVERES E PENALIDADES 

 

Art. 50º - O quadro de associados do Conselho Escolar, em sua totalidade, é formado pela Comunidade 

Escolar, cuja admissão de dará automaticamente, para os funcionários administrativos, técnicos e professores, 

para os que forem alunos da escola, assim como seus pais, e pela Comunidade Local, cuja admissão de dará 

para aqueles que preencherem a ficha cadastral com todas as indicações pessoais. 

 

Art. 51º - São Direitos dos associados: 

 

I. Participar das reuniões do Conselho Escolar, opinando, argumentando, apresentando sugestões nas 

áreas política, social e cultural, oferecendo colaboração e representando seus segmentos; 

II. Articular-se com os demais Conselheiros, solicitando convocação de Assembléia Geral 

Extraordinária do Conselho Escolar em conformidade com o Art. 19, § 1°, alínea b, deste Estatuto; 

III. Votar e ser votado; 

IV. Informar-se, em tempo hábil, de todas as reuniões e assembléias gerais do Conselho Escolar;  

V. Solicitar em Assembléia Geral, esclarecimentos de qualquer natureza acerca das atividades da escola, 

bem como da utilização dos recursos financeiros e dos atos da Diretoria Executiva e da Comissão 

Fiscal do Conselho Escolar; 

VI. Utilizar as dependências do estabelecimento de ensino para as reuniões, e quando se fizer necessário, 

consultar atas e livro do Conselho Escolar;  

VII. Convocar os órgãos deliberativos mediante requerimento subscrito por 1/5 (um quinto) dos 

associados, quites com suas obrigações estatutárias. 

VIII. Solicitar ao diretor da escola o uso do espaço físico escolar a fim de reunir-se com seu segmento de 

forma autônoma para deliberar assuntos de natureza pedagógica, administrativa e financeira sem 

prejuízo das atividades pedagógicas, responsabilizando-se por sua limpeza e conservação. 

 

Art. 52º - São deveres dos Associados: 

 

I. Cumprir as determinações previstas neste Estatuto; 

II. Colaborar com o Conselho Escolar na consecução de seus objetivos; 
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III. Tratar seus pares com respeito; 

IV. Participar das Assembléias Gerais quando convocado; 

V. Desempenhar responsavelmente as funções e cargos que lhes forem confiados; 

 

§ Único - Os associados não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações sociais, assumidas 

pela Diretoria Executiva do Conselho. 

 

Capítulo VIII 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 53º - Constituem-se infrações disciplinares passíveis de penalidades ao conselheiro que no uso de suas 

atribuições deixarem de cumprir as disposições deste Estatuto ficando sujeito às seguintes sanções: 

 

a) Advertência - pelo cometimento da faltas de natureza leve, notadamente as que não prejudiquem o 

andamento dos trabalhos do Conselho Escolar, tais como: faltar às reuniões para os quais foram 

previamente convocados; faltar com o decoro; ofender seus pares; comportar-se de forma descortês 

nas reuniões do Conselho Escolar. 

b) Suspensão - pela reincidência nas faltas previstas no inciso anterior, e pela violação de seus deveres; 

c) Exclusão - pelo cometimento de falta grave; pela violação de forma reiterada das disposições deste 

Estatuto; pela saída do aluno do quadro de aluno da Escola. 

 

Capítulo IX 

DAS COMPETÊNCIAS PARA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES 

 

Art. 54º - São competentes para aplicar sanções somente os membros da Diretoria Executiva. 

 

§ 1° - Ao associado de conduta irregular dá-se o direito de apresentar sua defesa no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, perante a Diretoria Executiva ou Assembléia Geral especialmente convocada para esse fim. 

 

§ 2° - A não apresentação da defesa no prazo estabelecido, o conselheiro tem seu afastamento decretado pela 

Diretoria Executiva até a apuração dos fatos. 

 

Art. 55º - No caso de infrações cometidas por membros do Conselho Escolar, é competente para a apuração 

dos fatos mediante abertura de sindicância a Secretaria Municipal de Educação, após o recebimento de 

requerimento de 1/3 (um terço) dos associados que compõem a Assembléia Geral. 

 

Art. 56º - O afastamento de qualquer membro associado ao Conselho Escolar dar-se-á: 

 

I. Quando solicitado oficialmente seu afastamento do quadro de membros do Conselho Escolar; 

II. Por ato da Diretoria Executiva do Conselho Escolar, quando sua conduta se tornar incompatível com 

as finalidades e objetivos da entidade, resguardando-se o direito de defesa perante a Assembléia 

Geral; 

III. Quando deixar de integrar o quadro de servidores da escola a qual o Conselho Escolar está vinculado; 

IV. Quando solicitar o seu afastamento, através do Termo de Renúncia, em casos de afastamento de cargo 

do Conselho Escolar. 

 

Capítulo X 

DO PATRIMÔNIO E FONTES DE RECURSOS PARA SUA MANUTENÇÃO 

 

Art. 57º - O patrimônio do Conselho Escolar é constituído por bens móveis e imóveis, adquiridos por 

proventos próprios, recursos federais e outros adquiridos por doação e legado, devendo a origem dos bens, 

serem de natureza lícita. 

 

Art. 58º - Os meios e recursos para atender os objetivos do Conselho Escolar são obtidos mediante: 

a) Recursos federais destinados a escola; 
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b) Contribuições voluntárias dos seus associados; 

c) Convênios; 

d) Subvenções; 

e) Doações; 

f) Promoções sociais, esportivas e culturais, especificadas no Plano de Ação Anual do Conselho. 

 

Art. 59º - Em caso de dissolução do Conselho Escolar na forma prevista neste Estatuto, o patrimônio do 

Conselho Escolar será destinado a outra entidade de fins congênere, ou ainda, reverter-se para a Secretaria de 

Educação do Município. 

 

Art. 60º - Os bens móveis e imóveis adquiridos, doados ou legados ao Conselho Escolar são revertidos à 

escola e tombados pelo patrimônio público. 

 

§ 1º - Em caso de desativação ou extinção da escola, os bens móveis e imóveis são destinados e ficam sob 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. 

 

§ 2º - No início e no final de cada mandato, a Diretoria Executiva do Conselho Escolar deve declarar a 

relação de bens adquiridos no exercício do mandato e revertidos à escola, bem como os ativos financeiros 

existentes no Caixa Escolar. 

 

§ 3º - Os bens móveis e imóveis de que trata este artigo devem permanecer na escola sede do Conselho 

Escolar enquanto a mesma estiver em funcionamento, à disposição dos trabalhos da comunidade escolar, 

sendo vedado à disponibilidade destes bens a outra instituição sob qualquer tipo de alegação.  

 

Capítulo XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 61º - O Conselho Escolar não se responsabilizara por obrigações financeiras ou sociais contraídas por 

seus membros sem a prévia autorização da Diretoria Executiva. 

Art. 62º - O Conselho Escolar só poderá ser extinto, na hipótese em que a escola onde estiver instalado 

também for extinta; por disposição de Lei, ou ainda por sentença judicial com transito em julgado. 

Art. 63º - Os casos omissos neste Estatuto são resolvidos pelo próprio Conselho Escolar ou se for o caso tem 

solução orientada pela Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 64º - O presente Estatuto entra em vigor após a sua publicação. 

Manaus, ___ de ____ de 201__. 

 

........................................................................ 

 

PRESIDENTE 

 

 

............................................................................ 

 

OAB/AM  

 




