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APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação - SEMED tem como uma de suas metas a
implementação e o fortalecimento dos Conselhos Escolares em todas as escolas da rede.
O Conselho Escolar - CE, entidade civil de direito privado, tem, entre outras, a função
de controle social e deliberação, contribuindo para a efetivação da gestão democrática no
espaço escolar.
Atualmente, a rede municipal de ensino conta com 453 (quatrocentos e cinquenta e
três) Conselhos Escolares implantados, todavia, observa-se que não há uma efetiva
participação desse colegiado no processo administrativo e pedagógico da escola, mas uma
atuação restrita aos aspectos financeiros.
Com o intuito de fortalecer a atuação do Conselho Escolar, a SEMED, por meio da
Divisão de Apoio a Gestão Escolar – DAGE condensou a orientação de vários documentos
nacionais e municipais direcionados à valorização da gestão democrática para subsidiar este
colegiado nas tomadas de decisões e nos procedimentos de consultas, deliberações,
execuções, planejamento e fiscalização, para tanto, disponibiliza neste manual, conceitos e
competências pedagógicas, administrativa, financeira e participativa desse órgão colegiado,
além de apresentar as funções de cada segmento na diretoria do Conselho, oferecendo o
embasamento legal que fundamentará o planejamento das ações do CE.
O que se pretende com essa iniciativa é apontar caminhos, com o objetivo de
melhorar a qualidade do ensino oferecido às escolas municipais de Manaus. Nessa
perspectiva, quem pode definir a qualidade na escola, é a própria comunidade onde a escola
está inserida, onde cada sujeito se compreende e se reconhece como autor do processo e
um agente transformador, propondo e agindo na busca da qualidade da educação. A
representatividade desses sujeitos é que constitui o Conselho Escolar.
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MARCOS LEGAIS DOS CONSELHOS ESCOLARES

Gestão democrática, gestão compartilhada e gestão participativa foram termos
muito utilizados como bandeira de luta de educadores e movimentos sociais organizados em
defesa de um projeto de educação pública de qualidade social e democrática. A
intensificação desse movimento na década de 1980 resultou na aprovação do princípio de
gestão democrática na educação, na Constituição Federal de 1988 art. 206.

Constituição Federal
Art. 206
VI – gestão democrática do ensino na forma da lei.

No que tange à educação, a gestão democrática tem sido defendida como dinâmica a
ser implementada nas unidades escolares, como uma garantia dos processos coletivos de
participação e decisão, assegurados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDB nº 9.394/96:

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional institui:
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas de
gestão democrática do ensino público da educação
básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os
seguintes princípios:
I – participação dos profissionais da educação na
elaboração do projeto político pedagógico da escola;
II – participação da comunidade escolar e local em
Conselhos Escolares ou órgãos equivalentes.
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É importante ressaltar que a existência de organismos colegiados na escola não é
uma novidade.

A Associação de Pais, Mestres e Comunitários - APMC, os grêmios

estudantis, são provas incontestes dessa participação coletiva. Todavia, a inovação que se
pretende com os Conselhos Escolares é a participação efetiva na gestão administrativa,
pedagógica e financeira, constituindo-se como um espaço participativo plural composto
pelos diversos segmentos presentes na escola e na comunidade.
Em Manaus, a implantação dos Conselhos Escolares ganha corpo com a publicação
do Decreto Municipal nº 9.669, de 11 de julho de 2008, que institui os Conselhos Escolares
nas unidades da rede municipal de ensino.

DECRETO Nº 9669, DE 11 DE JULHO DE 2008
Art. 1° Fica constituído o Conselho Escolar nas unidades da Rede
Municipal de Ensino.
Art. 2° O Conselho Escolar é um órgão colegiado composto por
representantes da Comunidade Escolar e Local, de natureza
deliberativa, consultiva e fiscal nos assuntos tanto da gestão
institucional, administrativa e financeira quanto das questões
político-pedagógicas no âmbito escolar.
§ 1º As eleições do Conselho Escolar serão realizadas a cada
biênio.
§ 2º A participação como membro do Conselho Escolar é gratuita
e constitui serviço público relevante.
Art. 3° Os Conselhos Escolares têm personalidades jurídicas
próprias e registro na Receita Federal.

Com a recomendação da LDB 9394/96 e do Plano Nacional de Educação – Lei nº
10.172/2001, acerca da organização da escola em Conselhos Escolares, visando uma
participação efetiva desse colegiado na gestão administrativa, pedagógica e financeira da
escola, a Secretaria Municipal de Educação – SEMED, a partir de discussões com
representantes

das APMCs, representante do Conselho Municipal de Educação e da

Assessoria Jurídica, deu inicio ao processo de transformação das APMCs em Conselhos
Escolares. Atualmente a rede municipal conta com 453 Conselhos Escolares implantados.
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O QUE É O CONSELHO ESCOLAR?

É um órgão colegiado da escola pública composto pelo diretor e representantes de
professores, funcionários administrativos, pais, alunos ou responsáveis e comunidade local,
com função deliberativa, consultiva, fiscalizadora e mobilizadora, ao qual cabe avigorar o
projeto político-pedagógico de sua escola, como a própria expressão de sua organização
educativa, garantindo

a participação das comunidades

escolar e local, na gestão

administrativa, pedagógica e financeira, tendo o diretor escolar como membro nato, com
responsabilidade compartilhada de gestão da escola.

No âmbito do CE, cada conselheiro eleito deve atuar como representante de seu
segmento, decidindo e discutindo com seus pares e não por eles, as questões
administrativas, pedagógicas e financeiras de sua escola. Um bom conselheiro é aquele que
anda junto com o outro, que o representa e se faz representar com respeito e compromisso.
Configura-se como um espaço heterogêneo de participação, no qual diferentes
sujeitos interagem e se relacionam compreendendo o espaço educativo sob diversos
ângulos, compartilhando objetivos comuns, visando a qualidade de educação.

FINALIDADES DO CONSELHO ESCOLAR


Fortalecer a prática da gestão democrática na forma de colegiado;



Promover a articulação entre os segmentos da comunidade escolar para discutir
questões administrativas, financeiras e pedagógicas em função da melhoria da
qualidade do ensino e do desempenho da escola.
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QUE FAZER PARA FORTALECER A PRÁTICA DEMOCRÁTICA NA UNIDADE DE ENSINO?

 Sensibilizar a comunidade escolar da importância do Conselho
Escolar;
 Buscar parcerias que contribuam para o desenvolvimento e
melhoria
da comunidade
Um Conselho
Escolarescolar;
que aprende a caminhar com
 Administrar de forma transparente o recebimento e aplicação
autonomia, é um Conselho forte. Não precisa de
de recursos financeiros próprios e públicos, conforme as
agentes externos que o force a agir, ou diga a direção
normas legais vigentes;
a seguir,
haja
vista que por
democrático
e
 Contribuir
para
a preservação
da ser
convivência
harmônica
entre
participativo
ele
decide
o
que
é
melhor
para
sua
pais ou responsáveis legais, educadores, alunos, funcionários
escola.e comunitários;
da escola
 Participar dos cursos de formações oferecidos pelo MEC;
 Acessar e consultar o material disponibilizado pelo Programa
de Fortalecimento dos Conselhos Escolares
no sítio:
conselhoescolar.mec.gov.br/comunidade

FUNÇÕES DO CONSELHO ESCOLAR

O Conselho escolar delibera sobre a gestão administrativo-financeira das unidades escolares,
visando a construção efetiva de uma educação de qualidade social. Para o exercício dessas
atividades, os Conselhos têm as seguintes funções:
Função deliberativa

Função consultiva
Função mobilizadora

Função fiscalizadora

Aconselha e emite opiniões sobre questões, assuntos e problemas
relacionados à escola. Assessora e encaminha as questões
levadas pelos diversos segmentos e apresenta sugestões, que
poderão ou não ser acatadas pela unidade escolar.
Examina as situações apresentadas ao Conselho Escolar com vista
a uma decisão; aprova proposições, encaminhamentos e
prestação de contas
Promove, estimula e articula a participação integrada dos
segmentos da escola e da comunidade local
Administra 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

O exercício da participação faz com que o cidadão reconheça sua importância
enquanto sujeito individual e coletivo. Quanto mais o conselheiro atinge essa clareza, mais
se aproxima de um ideal de autonomia.
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O CONSELHO ESCOLAR E AS INSTÂNCIAS: PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

 INSTÂNCIA PEDAGÓGICA
É comum enfatizar a importância da atuação do CE na instância pedagógica,
entretanto é necessário ter uma clara compreensão do que isso significa.
Segundo Oliveira,

A dimensão pedagógica presente no próprio “saber fazer” do
processo ensino aprendizagem, é imprescindível, pois a construção
e sistematização do conhecimento e dos saberes se viabilizam
através da ação pedagógica; a gestão, a organização do processo do
trabalho, a prática docente, as ações coletivas, a cultura
organizacional,
o
envolvimento
da
comunidade
são
espaços/instâncias pedagogizadas. (OLIVEIRA et al, 2005, p.41)

Nessa perspectiva, a instância pedagógica é um espaço que envolve um conjunto de
saberes, valores e aspectos constitutivos do ambiente escolar. Por isso todos os sujeitos
envolvidos nesse processo (pais, alunos, professores, coordenadores, funcionários, gestores)
são responsáveis pela prática pedagógica. Portanto, é imprescindível que cada um desses
sujeitos caminhe compartilhando objetivos comuns expressos em seu projeto educativo, ou
melhor, em seu projeto político pedagógico.
Para Libâneo,

O Projeto Pedagógico é a concretização do processo do
planejamento. Consolida-se num documento que detalha objetivos,
diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido na
escola. [...]. Expressa a cultura da escola porque está assentado nas
crenças, valores, significados, modos de pensar e agir das pessoas
que o elaboram. (LIBÂNEO, 2001, p. 125)

Assim, aluno, pai, funcionário, coordenador, gestor, representante comunitário,
ocupam um lugar social na escola e podem contribuir, enquanto representantes, para
pensar ações inovadoras, ressignificar valores, mediar problemas. Dessa forma, as ações
pedagógicas são efetivadas por meio do papel que cada conselheiro representa.

9

ATRIBUIÇÕES DO CONSELHEIRO ESCOLAR
 Participar de todas as reuniões do CE;
 Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola;
 Reunir com seus pares para compartilhar ideias e promover eventos educativos
(semana de artes, de ciências, gincanas, torneios esportivos);
 Reivindicar junto ao Conselho Escolar as carências (em geral) e frequência de
professores;
 Fiscalizar a execução do calendário escolar, assegurando os duzentos (200) dias letivos
e das oitocentas (800) horas anuais estabelecidos conforme legislação vigente;
 Discutir como seu segmento e demais conselheiros, alternativas para promover o
respeito às diversidades étnico-racial, a identidade, gênero e pessoas com deficiência;
 Apropriar-se das avaliações internas e externas para propor ações para a melhoria da
aprendizagem;
 Reivindicar a melhoria das condições de infraestrutura das escolas
 Fiscalizar o provimento de materiais didáticos, pedagógicos e permanentes;
 Fiscalizar a qualidade da merenda escolar;
 Exigir transparência no uso do dinheiro público;
 Acompanhar a execução da aplicação dos recursos financeiros da escola;
 Dialogar com a gestão da escola e com a comunidade escolar;
 Incentivar a participação da comunidade escolar e local no processo de elaboração,
acompanhamento e avaliação do Regimento Interno e do Projeto Político Pedagógico da
Escola;
 Acompanhar e avaliar o desempenho da escola face às diretrizes, prioridades e metas
estabelecidas no Plano Anual, redirecionando as ações quando necessário;
 Constituir comissões especiais ou grupos de apoio para estudos relacionados aos
aspectos financeiros, pedagógicos e administrativos;
 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;
 Articular ações com segmentos da sociedade que possa contribuir para melhoria da
qualidade de ensino-aprendizagem;
 Garantir o cumprimento das normas, procedimentos e outras medidas administrativas
estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação.
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ATRIBUIÇÕES DO CONSELHEIRO ALUNO

 Criar um canal de diálogo com os demais alunos da
escola a fim de conhecer as dificuldades no cotidiano
escolar;
 Sensibilizar os pais sobre a importância do CE;
 Discutir com seu segmento e encaminhar ao CE os
problemas que interferem na prática pedagógica:
dificuldade de aprendizagem, carência e assiduidade do
professor, recursos didáticos e de infraestrutura;
 Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico
de sua escola.

ATRIBUIÇÕES DO CONSELHEIRO PAI/MÃE

 Propor junto ao CE ações que fortaleçam a relação
escola-família-comunidade;
 Trabalhar como multiplicador com a finalidade de
sensibilizar e mobilizar os pais a participarem da vida
escolar de seus filhos;
 Acompanhar a assiduidade de alunos, professores,
funcionários e gestores e darem ciência ao CE;
 Participar ativamente dos encontros pedagógicos e das
reuniões de pais;
 Conhecer as leis que fundamentam e estruturam o
sistema educacional de seu município ( CF, LDB, ECA,
CE);
 Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico
de sua escola.
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ATRIBUIÇÕES DO CONSELHEIRO PROFESSOR

 Pensar, juntamente com o CE, ações para
otimizar
o
trabalho
administrativo
combatendo práticas de favorecimento;
 Propor ao CE cursos de formação na área da
administração escolar;
 Promover, no âmbito do CE , discussões
sobre o papel dos funcionários na organização
do trabalho escolar;
 Propor ações ao CE voltadas para o zelo do
patrimônio público juntamente com os outros
segmentos da comunidade escolar;
 Participar da elaboração do Projeto Político
Pedagógico de sua escola.

PAPEL DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO

 Contemplar a temática do Conselho Escolar
no planejamento de ensino como atividade
curricular, visando a formação política e
crítica do aluno;
 Divulgar o Conselho Escolar nas reuniões de
pais, como instância de controle social e
deliberativo;
 Desenvolver
ações
interventivas
na
comunidade promovendo a troca de
experiência com os demais segmentos;
 Acompanhar os indicadores escolares;
 Participar da elaboração do Projeto Político
Pedagógico da escola.
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 INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

O conceito mais genérico do termo administração, é “utilização racional de recursos
para a realização de fins” (PARO, 2010, p.766). Isso nos remete à atividade meio, ou seja,
atividades exercidas para subsidiar outras (atividade fim), que no caso da escola significa a
prática pedagógica. Se a escola não tem o melhor professor, os banheiros estão em péssimas
condições, a alimentação não é de boa qualidade, documentos desorganizados, isso não
reflete uma boa gestão, não é o reflexo de um projeto pedagógico, mas o descaso com a
educação pública, não só no âmbito da gestão escolar mas do próprio sistema educacional,
afinal é fato que nem todos os problemas que ocorrem na escola são solucionados em sua
alçada.

É mais fácil administrar com um colegiado do que
sozinho, compartilhando poder e responsabilidades. É
por este motivo também, que todas as decisões devem
ser registradas em Ata, porque comprova que tal ação
partiu de umja decisão coletiva.

Nesse sentido, a instância administrativa (atividade meio), compreende o
gerenciamento de serviços, recursos e de pessoas. É necessário que o conselheiro esteja
atento à rotina administrativa da escola no intuito de orientar e formular questões acerca da
melhoria da gestão escolar.
É importante ressaltar que um conselheiro não é um funcionário da escola com
tarefas a executar, muito menos tem autoridade para intervir diretamente nas atividades
dos funcionários e gestores. Compete ao colegiado a tarefa de discutir e delibear
alternativas para o bom funcionamento da escola.
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 INSTÂNCIA FINANCEIRA

Na prática, a maioria das escolas da rede municipal de Manaus compreende o
Conselho Escolar unicamente como um gerenciador dos recursos financeiros da escola.
Ainda que seja da competência do CE atuar na gestão financeira da escola, esse formato que
temos hoje não vislumbra a gestão participativa, mas tão somente uma limitação na área de
atuação do CE. Todavia, essa realidade pode ser mudada se o CE passar a assumir de fato as
outras dimensões: pedagógica, sócio-política e administrativa. Não é uma tarefa fácil, mas
perfeitamente viável.

No que tange à instância financeira, compete ao CE administrar todos os recursos
repassados para a escola, gerindo-os de forma planejada e coerente, devendo o
planejamento financeiro estar articulado aos objetivos e metas do Projeto Político
Pedagógico da escola.
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PAPEL DO CONSELHO ESCOLAR ENQUANTO COLEGIADO



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



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;


Reformular o Estatuto do Conselho Escolar, sempre que necessário;



Discutir sobre a proposta curricular da escola visando ao aperfeiçoamento e
enriquecimento desta, respeitando as diretrizes emanadas da Secretaria Municipal de
Educação;



Assessorar, apoiar e colaborar com o diretor em matéria de competência e em todas
as suas atribuições;



Propor em reuniões, inovações, temas, informações, discussões significativas que
contribuam para o crescimento de uma visão crítica do homem e da sociedade;



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;



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;



Incentivar a organização dos trabalhadores em educação, dos grêmios estudantis e
outros colegiados representativos dos segmentos da comunidade escolar e local;



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.
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IMPORTÂNCIA DO CONSELHO ESCOLAR NA ESCOLA

 Favorecer a presença da comunidade na escola e da escola na
comunidade;
 Criar espaços para as reivindicações dos alunos, professores,
pais ou responsáveis e comunidade nas questões educacionais;
 Possibilitar as famílias e aos educadores trabalharem para a
melhoria do atendimento escolar;
 Garantir espaço 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;
 Permitir maior transparência das decisões tomadas;
 Fortalecimento da
responsabilidade;

escola

e

compartilhamento

de

 Todas as decisões do Conselho devem ser divulgadas, para que
todos tomem conhecimento.
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REPRESENTATIVIDADE DO CONSELHO ESCOLAR

A estrutura administrativa do Conselho Escolar é constituída por membro nato
(Diretor) e por representantes de segmento da Comunidade Escolar e Local.

I.

II.
III.

IV.
V.

2 (dois) representantes do quadro de pessoal técnico ou docente;
2 (dois) representantes do quadro de funcionários administrativos;
2 (dois) representantes do quadro de pessoal discente a partir de 16
(dezesseis) anos de idade;
2 (dois) representantes de pais ou responsáveis de alunos;
2 (dois) representantes das entidades de classe da comunidade local.

LEMBRETE: Não havendo nas escolas, alunos a partir de 16 (dezesseis) anos, a representação
de pais estende-se para 4 (quatro) membros, sendo que dois deles representam o segmento
aluno.

Na composição dos Conselhos Escolares garantir-se-á a
representatividade de todos os segmentos da comunidade
escolar e a paridade entre eles, sendo seus membros eleitos
em assembleia para um mandato de 02 (dois) anos com direito
a reeleição por mais um mandato.
O Diretor do estabelecimento de Ensino é membro nato do
Conselho Escolar. No município de Manaus, o diretor, de acordo
com o Estatuto, é quem assume a Presidência do CE. Em caso de
impedimento ou ausência do Diretor assumirá o cargo, o Vice
Presidente.
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PASSO A PASSO DO PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO ESCOLAR

Diferente dos outros colegiados, que têm seus membros por indicação, o Conselho
Escolar utiliza a eleição para compor a diretoria Administrativa e a Comissão Fiscal,
conforme previsto no estatuto.
As eleições para preenchimento dos cargos de conselheiros que formarão a Diretoria
Executiva e Comissão Fiscal do Conselho Escolar serão realizadas a cada biênio, na própria
unidade escolar, por segmento, através do voto direto, secreto e facultativo, ficando vedado
o voto por procuração.
O processo de eleição organiza-se em três momentos específicos: o pré-eleição,
eleição e pós-eleição.

1º PASSO: Pré-eleição
Para dirigir o Processo Eleitoral deve-se:


Constituir uma COMISSÃO ELEITORAL, formada por no mínimo 3 (três)
pessoas ou 1(um) representante de cada segmento; Divulgar o cronograma
do período eleitoral e providências quanto à documentação necessária para a
eleição (Livro Ata, Cédula para votação, listagem de eleitores, mapa de
apuração dos votos e urnas identificadas por segmento).







No cronograma, deve constar as datas referentes a:
Baixa do Edital;
Inscrição do Candidato;
Período de campanha dos candidatos;
Eleição;
Posse dos Conselheiros.
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Compete a Comissão Eleitoral






LANÇAR O EDITAL – A baixa do Edital deve se dar, no mínimo 30(trinta) dias
antes do término do mandato do Conselho, convocando a comunidade
escolar para a eleição;
REALIZAR A INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS – 30 (trinta) dias antes, quantos
quiserem de cada segmento até 5 (cinco) dias antes da eleição;
ORIENTAR A PROPAGANDA – Pode ser feita pelos candidatos, com propostas
e debates;
PRESIDIR A ELEIÇÃO – Cada segmento vota no seu segmento - será eleito os 2
(dois) mais votados de cada segmento.

2º PASSO: Eleição


A eleição do Conselho Escolar será realizada na escola, por votação direta, secreta e
nominal;



O eleitor deverá se apresentar portando documento de identificação com foto: RG
ou Carteira de Motorista;



Não é permitida a campanha eleitoral no dia da eleição;



As urnas devem ser identificadas por segmento;



A eleição deverá ocorrer em todos os turnos de funcionamento da escola.
OBS: Não é recomendada a paralisação das aulas no dia da eleição do CE.
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3º PASSO: Pós eleição


Encerramento da eleição pelo presidente da Comissão;



Contagem de votos por segmento ao término da eleição, na presença dos
candidatos;



Lavrar Ata no Livro de Atas do Conselho Escolar (modelo anexo), registrando todas as
ocorrências e o resultado da apuração dos votos;



A solenidade de posse dar-se-á em data prevista no Edital e em conformidade com o
estatuto do CE;

Logo após a eleição o Conselho Escolar eleito deverá encaminhar
ofício ao Banco do Brasil com os seguintes documentos anexos:
 Cópia do Estatuto Escolar;
 Cópia da Ata de Eleição e Posse do CE;
Não confunda: Para efeitos legais a data de criação do Conselho
é a data da eleição e posse e não a do registro em cartório.

PROCEDIMENTOS PARA LEGALIZAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR
As escolas novas que estão constituindo Conselho pela primeira vez deverão dirigir-se à
DDZ à qual estão jurisdicionadas e ao cartório respectivamente, levando os seguintes
documentos:
 Estatuto do Conselho Escolar;
 Relação dos Conselheiros titulares e suplentes com endereços, RG, CPF, segmento
escolar que representa e cargo na diretoria;
 Ata de eleição e posse.

No caso da escola estar realizando sua primeira eleição, cabe ao presidente
providenciar o seu cadastramento junto a Receita Federal (via internet) e, após o
agendamento, dirigir-se ao posto da Receita Federal, munido de toda a documentação
cartorial (que foi levada ao cartório) e cópias dos documentos (RG, CPF e comprovante de
residência).

20

CONSELHO ESCOLAR COMO UNIDADE EXECUTORA

 Enquanto Unidade Executora, o Conselho Escolar é dotado de
personalidade jurídica e se constitui em uma instância
responsável pela execução financeira dos recursos recebidos
pela
escola,cartorárias
que deverão
aplicados dedoacordo
com as
 As
despesas
paraser
a regularização
CE poderão
resoluções
do recursos
FNDE e os
Ações
elaborados
paraque
cada
ser
pagas com
doPlanos
PDDE de
(não
se aplica
às escolas
estão
constituindo o Conselho);
programa;
 Escolas que já possuem Conselho Escolar devem dirigir-se ao
 cartório,
Registro ao
do Conselho
Executora: O estatuto
Banco doEscolar
Brasil e/Unidade
realizar agendamento
junto à do
Receita
Federal
para atualização
dos dados
cadastrais;
Conselho
Escolar/Unidade
Executora
deve
ser registrado no
 ÉCartório
exigido odevisto
de advogado
OAB (os que
advogados
Registro
Civil de inscrito
PessoasnaJurídicas
responde
do
setor
jurídico
da
SEMED,
assinam
sem
ônus
para
o
pelo atendimento do município no qual a Unidade Executora
Conselho), no Estatuto do Conselho.
está sediada.
 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ):
Para efetuar a inscrição no CNPJ, o presidente da UEx deverá
solicitar o cadastramento via internet preenchendo o DBE
(Documento Básico de Entrada), reconhecer em cartório, fazer o
agendamento on line para levar o registro da UEx a Receita
Federal.
 Abertura de conta bancária: No caso dos recursos do PDDE e
suas ações agregadas, o FNDE se encarregará de abrir a conta
corrente para a UEx, segundo a indicação de uma agência e
banco dentre os quais o FNDE mantém parceria. O presidente
da UEx movimenta a conta bancária em conjunto com o
tesoureiro.
 A Agência bancária, será indicada pela Unidade Executora no
momento do cadastro no sistema PDDE Web. Também é no
PDDE Web que a escola informa ao FNDE qual porcentagem de
capital e custeio que gostaria de receber no ano seguinte.
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COMPETÊNCIAS DOS MEMBROS DA DIRETORIA DO CONSELHO
CABE AO PRESIDENTE:


Convocar e presidir as reuniões Ordinárias, Extraordinárias e Assembleias;



Representar oficial, extraoficial e juridicamente o Conselho Escolar;



Movimentar fundos sob a responsabilidade do CE, assinando cheques e outros
documentos juntamente com o Tesoureiro, mediante autorização da Comissão Fiscal;



Participar da elaboração do Plano de Ação da Escola e do Projeto Político Pedagógico;



Autorizar o pagamento das despesas do CE mediante os respectivos comprovantes;



Apresentar obrigatoriamente ao término do mandato os comprovantes anuais de
movimento financeiro-tributário, tais como as declarações do DIPJ, RAIS e DCTF de
sua gestão;

IR: Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – DIPJ (anual) www.receita.fazenda.gov.br
RAIS: Relação Anual de Informações Sociais – (anual) www.rais.gov.br
DCTF: Débitos e Créditos Tributários Federais - (mensal)
www.receita.fazenda.gov.br



Assinar e encaminhar ao setor competente os processos de prestação de contas dos
recursos financeiros públicos;



Quando nomeado, proceder ao Documento Básico de Entrada do CNPJ (DBE) na
Receita Federal, Banco e outros órgãos;



Proceder às devidas baixas na Receita Federal, Bancos, CNPJ e outros órgãos, em
caso de desativação do Conselho Escolar.



Entregar cópia da Ata de Eleição e posse a Divisão de Apoio à Gestão Escolar após a
realização da eleição, substituição de membros e criação de Conselho Escolar.

CABE AO VICE-PRESIDENTE:


Auxiliar o Presidente nas funções pertinentes ao cargo;



Assumir as funções do Presidente quando este se encontrar impedido de exercê-la,
ou quando renunciar o cargo;



Exercer as funções que lhe forem confiadas.
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ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO GERAL:


Elaborar e divulgar a correspondência e a documentação do Conselho Escolar: atas,
cartas, ofícios, comunicados, convocações e outros;



Ler as atas nas assembleias e reuniões;



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;



Manter o arquivo organizado e atualizado;



Conservar os livros de atas em dia e sem rasuras;



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

ATRIBUIÇÕES DO 1º SECRETÁRIO:


Auxiliar o Secretário Geral em suas tarefas;



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

ATRIBUIÇÕES DO TESOUREIRO:


Assumir a responsabilidade da movimentação financeira;



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



Prestar contas à Diretoria Executiva e a Comissão Fiscal e aos membros da
Comunidade Escolar e Local;



Manter os livros contábeis em dia e sem rasuras.

ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA COMISSÃO FISCAL:


Fiscalizar ações e movimentação financeira, entradas, saídas e aplicação de recursos,
emitindo pareceres para posterior apreciação dos órgãos competentes;



Examinar e aprovar o Plano de Ação Anual - PAA para o respectivo exercício;



Analisar e aprovar Relatórios e Prestação de Contas;



Solicitar da Diretoria Executiva, sempre que se fizer necessário, esclarecimentos e
documentos comprobatórios da receita e despesa.
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QUAL O TEMPO DE MANDATO DO CONSELHO?

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.
A representação Administrativa e Funcional do Conselho Escolar constituir-se-á pela
Diretoria Executiva e pela Comissão Fiscal com a seguinte formação:

DIRETORIA EXECUTIVA

COMISSÃO FISCAL

Presidente
Pedagogo ou Professor

1º Fiscal

2º Fiscal

Pai ou Mãe

Comunitário Local

Atenção!
Caso o (a) Diretor (a) da Escola, por qualquer motivo seja afastado da Direção, assumirá
interinamente o Vice Presidente, até o preenchimento da Vaga do (a) novo (a) Diretor (a).
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QUE TIPOS DE ASSEMBLEIAS OS CONSELHOS REALIZAM?
 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Deve ser convocada pelo presidente, segundo o prazo estabelecido pelo estatuto, e deve
deliberar sobre eleições, relatórios de atividades e prestação de contas. Nessa Assembleia,
deverão ser colocados à disposição dos associados a prestação de contas da Diretoria e o
balanço, com o parecer do Conselho Fiscal. Quando for o caso, a Assembleia elegerá a nova
Diretoria e o Conselho Fiscal, podendo também preencher cargos vagos ou criar novos, se o
estatuto assim permitir.
 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocada em casos especiais, devendo estar presente a maioria simples dos sócios para
deliberar a respeito de situações não previstas no estatuto, como: alteração do nome da
escola, transformação da escola, alteração do estatuto, e substituição de membros da
Diretoria e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

COMO ORGANIZAR A UNIDADE EXECUTORA
Para que as atividades da Unidade Executora sejam realizadas de forma organizada
são necessários os livros abaixo indicados:

LIVRO ATA

É o livro em que se registram as reuniões
ordinárias e as Assembleias Gerais da Unidade
Executora; compete ao Secretário a lavratura das
atas. Sua redação deve ser clara, sem rasuras,
sem espaços em branco e os números escritos

por extenso. Cada ata lavrada deverá ser
assinada pelos participantes da reunião.
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LIVRO CAIXA
É o livro em que se registram todas as entradas (receitas) e saídas (despesas) dos recursos
financeiros que estão sob a responsabilidade e gestão da Unidade Executora, não devendo
conter rasuras.
O preenchimento do livro caixa deve ter um
procedimento padrão:
 Deve ter o termo de abertura e fechamento;
 Não deve ter linhas brancas nem rasuras;
 As páginas devem estar todas numeradas;
 Os registros devem ser colocados por ordem
crescente de data.
 As páginas do livro caixa possuem cinco colunas:
 Primeira coluna: Data do lançamento.
 Segunda coluna: Histórico do lançamento.
 Terceira ou quarta coluna: Valores dos lançamentos.
Coloque o valor apenas em uma, nunca nas duas.
 Quinta coluna (última): Soma total dos lançamentos.
Somente nessa linha, ou seja, não precisa colocar o
saldo em cada lançamento.

LIVRO TOMBO

É o livro utilizado para registrar o patrimônio
sob

a

Executora

responsabilidade
(materiais

da

Unidade

permanentes

adquiridos ou confeccionados, com recursos
federais), como: equipamentos tecnológicos
e móveis.
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ALÉM DESSES LIVROS, SÃO INDISPENSÁVEIS AS PASTAS:
de documentos – para arquivar todos os originais dos documentos comprobatórios, como
guias, notas fiscais, recibos etc., devidamente assinados pelas pessoas competentes; e
de correspondência expedida e recebida – para arquivar as segundas vias de
correspondências expedidas e recebidas pela Unidade Executora.

CONSELHO ESCOLAR – PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO
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No quadro a seguir, apresentamos um passo a passo para a constituição do Conselho
Escolar.
CONSTRUINDO A IDENTIDADE DA ESCOLA

PASSOS

1º

LOCAL

PROCEDIMENTOS

COMUNIDADE
ESCOLAR

 Reunir com todos os segmentos da
escola e com a comunidade externa
para discutir sobre a importância do
Conselho Escolar;
 Edital de Convocação;
Constituição de Comissão Eleitoral;
 Estudo e/ou alteração do Estatuto
Social;
 Eleição (assembleia geral);
 Recolhimento da cópia do RG e CPF
dos
membros
da
Diretoria
Executiva;
 Recolhimento
da
cópia
do
comprovante de residência do
presidente da APMC ou Conselho
Escolar;
 Elaboração do Requerimento para
dar entrada ao cartório.
 Consulta e confirmação do CEP no
site www.correio.com.br antes de
dar entrada em cartório;
 Entrada do Requerimento no
Cartório;
 Estatuto Social (02 vias impressas
frente e verso) com assinatura do
presidente e advogado em todas as
folhas;
 Ficha Cadastral preenchida com
todos os dados dos membros da
Diretoria e Comissão Fiscal (entregar
à Divisão) juntamente com cópia da
última ata e estatuto para manter
cadastro atualizado;
 Trazer Livro Ata registrado em
cartório;
 Dar entrada com DBE para
cadastramento do CNPJ ou alteração
do presidente da APMC ou Conselho
Escolar no sistema da Receita
Federal.

PROCESSO
ELEITORAL

(ESCOLA)
2º

CARTÓRIO

3º

SEMED/ DAGE
ou DIVISÃO
DISTRITAL
4º

PROVIDÊNCIAS E OU
DOCUMENTOS
 Reuniões, palestras

 Cédulas
 Cabine Eleitoral
 Ficha dos eleitores
 Ficha de inscrição
Candidatos
 Livro ata
 RG
 CPF

dos

 Livro Ata assinado por
todos os participantes e
membros;
 Estatuto Social (em caso de
implantação);
 Cópia do RG e CPF dos
membros
da
Diretoria
Executiva;
 Cópia do comprovante de
residência do presidente da
APMC ou Conselho Escolar.

 Livro Ata
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RECEITA
FEDERAL

 Consultar no site da RF (empresa/
cadastro-CNPJ/ acompanhamento
da solicitação – CNPJ situação do
pedido/ nº do pedido/ nº da
identificação/ imprimir DBE);
 Fazer agendamento de atendimento
no site da Receita Federal
(www.receita.fazenda.gov.br);
 Dar entrada na Receita Federal no
DBE e demais documentações
(cópias autenticadas);
 Acompanhar no site da RF
(empresa/
cadastro-CNPJ/
acompanhamento da solicitação –
CNPJ situação do pedido/ nº do
pedido/ nº da identificação/
imprimir CNPJ)

PARA CONSTITUIÇÃO:
 DBE
(assinado
e
reconhecido) / Estatuto/
Certidão/ Ata
PARA TROCA DE PRESIDENTE
(QSA):
 DBE
(assinado
e
reconhecido)
/
Ata/
Certidão
OBS: Todas as cópias
autenticadas em cartório.

DIVISÃO
DISTRITAL
(FNDE)

 Escolas Novas - cadastramento no
PDDE WEB até 30 de junho
 Escolas já cadastradas – informar no
PDDE WEB sempre que houver
alterações a qualquer tempo. Não
há mais a obrigatoriedade de
cadastrar anualmente.

 Biênio e documentação
atualizada;
 Carta do FNDE com a senha
da escola.

BANCO DO
BRASIL

 Levar toda a documentação
atualizada (original) e cópias
autenticadas;
 Realizar o cadastramento junto ao
Banco (agência cadastrada no PDDE
WEB) a qual o FNDE abrirá a conta
específica do programa

ORIGINAL E CÓPIA:
 RG, CPF e comprovante de
residência (de até 90 dias)
do presidente e tesoureiro;
 Ata (última);
 Estatuto
Social
reconhecido;
 CNPJ (retirado da internet);
 DIPJ(Declaração Imposto de
Renda Pessoa Jurídica) ou
Declaração de Rendimento
para escolas novas que
ainda
não
receberam
recurso (anexo);
 Ofício do Banco do Brasil
(anexo)

5º

6º

7º
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SUGESTÕES PARA A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO
COMO DEFINIR PAUTAS DE REUNIÕES
É extremamente importante que o Conselho recém eleito elabore seu Plano de
Trabalho Anual, definindo o cronograma de reuniões do ano inteiro. Para que a reunião seja
realizada com sucesso, necessário se faz uma pauta elaborada com a colaboração da
comunidade escolar.

A pauta é a relação de assuntos que serão discutidos
em cada encontro do C E em ordem de importância e
prioridade. [...] Os membros do Conselho Escolar não
devem ir para uma reunião sem saber os itens que
serão abordados, pois correm o risco de tomar
decisões equivocadas por não ter tido tempo de
amadurecer suas opiniões. (ANTUNES, 2002, p. 40).

COMO A COMUNIDADE PODE PROPOR?

Uma alternativa é o Conselho Escolar um quadro em branco com espaço para o
preenchimento da temática proposta, nome e segmento do proponente. Esse
Quadro deverá ser publicitado no mural da escola com data da reunião e do
término das proposições. Cabe ao Conselho elencar por ordem de prioridade as
propostas.

1. Todas as pessoas da Instituição de ensino podem dar sugestões de assuntos para a
pauta;
2. Os Conselheiros não devem ir para a reunião do Conselho Escolar sem saber quais
são os assuntos da pauta;
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3. É importante que os conselheiros discutam a pauta da reunião com seu segmento,
para saber o que o grupo pensa a respeito de cada assunto;
4. Para que seja garantida maneira democrática de definição de pauta, sugerimos
que seja feita uma consulta prévia para que os segmentos deem suas sugestões;
5. Todas as sugestões devem ser relacionadas e a lista afixada em local visível da
instituição de ensino para que todos tomem conhecimento dos assuntos que serão
encaminhados para a reunião do Conselho;
6. No início da reunião, os Conselheiros deverão avaliar e definir quais os assuntos
mais importantes e prioritários que serão tratados naquele encontro. Aqueles que não
forem discutidos poderão ser incluídos na listagem da próxima pauta;

Cada Conselheiro deve:

 Informar seu segmento de representatividade sobre as decisões tomadas nas
reuniões do Conselho Escolar;
 Informar o Presidente do Conselho Escolar sobre o resultado da reunião com seus
segmentos.
COMO ELABORAR UMA ATA?

“A Ata é um documento no qual se registra, com clareza, de
maneira objetiva e fiel, tudo o que ocorre nas reuniões. [...] Se
forem registradas todas as ocorrências, as propostas e as
decisões em cada reunião, ficará mais fácil controlar o que
acontece e pressionar a fim de que as decisões sejam
cumpridas” (ANTUNES, 2002, p.48)
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A Ata não é uma transcrição de tudo o que foi falado, mas um documento
que registra de forma sucinta e clara as deliberações e demais ocorrências de
uma reunião ou evento. Ao final da lavratura, após assinada e lida em voz
alta pelo secretário e demais presentes, a Ata constitui prova de que houve a
reunião, das decisões tomadas e manifestação dos participantes;
Para evitar qualquer modificação posterior, a Ata deve ser redigida de forma
que não permita que isso não seja possível.
Características básicas da formatação da Ata:


Sem parágrafos ou alíneas, ocupando todo o espaço da página, em
texto contínuo como se o texto inteiro fosse um único e longo
parágrafo;



Sem abreviaturas: siglas, números, valores, datas e outras expressões
devem ser grafados por extenso;



Sem rasuras ou emendas;



Sem uso de corretivo;



Verbos descritivos de ações da reunião devem ser usados no
pretérito perfeito do indicativo ( disse, falou, declarou...);



O Livro de Atas deve ter um termo de abertura informando quantas
páginas tem o livro;



Se o relator escrever uma palavra errada deve corrigir usando o
termo “digo”.

A Ata pode ser digitada e colada no Livro de Atas, preservando o número de
ordem da página, com um único carimbo contemplando parte da folha
digitada e parte do livro.
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ESPAÇO TIRA DÚVIDAS

 Se houver mudança de gestor (a), o Conselho reúne-se em Assembleia
Extraordinária para a substituição do Presidente e registra em ata o
fato. Essa Ata deve ser levada ao cartório, à Receita Federal e ao
Banco.
 Se houver mudança de endereço da escola o Conselho também deverá
reunir-se em Assembleia Extraordinária para alteração do mesmo.
Essa Ata deve ser levada ao cartório e a Receita Federal.
 Se a unidade de ensino, por quaisquer razões, deixar de ser Escola
Municipal e passar a ser CMEI ou vice versa, da mesma forma será
necessário fazer a alteração cadastral de nome (via DBE) junto à
Receita Federal e informar no PDDE web. Nesses casos, se a UEx tem
recurso em conta, é necessário saber se os programas que desenvolve
contemplam a modalidade de ensino que ela passou a atender, se não
contempla, procurar a Divisão Distrital a que está vinculada ou a
DAGE, para as providências que se fizerem necessárias.
 Caso vença o biênio e os mesmos membros no Conselho Escolar
queiram concorrer à reeleição dos cargos, convoca-se a eleição, e caso
eleitos para os mesmos cargos, registra-se na Ata de Eleição e posse,
mas não será necessário ir a Receita, pois não houve mudanças. A Ata
deverá somente ser levada ao cartório.
 Caso vença o biênio e mude o presidente, mesmo continuando os
demais membros no Conselho Escolar, a Ata deverá ser levada ao
cartório e a Receita.
 Quando vencer o biênio não será necessário outro Estatuto. O
Estatuto será o mesmo, só há mudança de Ata.
 Se houver substituição de algum membro que não seja o Presidente,
deve-se registrar o fato em uma Ata de Substituição.
 A eleição do Conselho pode ser antecipada ou prorrogada caso haja
necessidade, para isto é necessário reunir extraordinariamente e
lavrar Ata.
 No caso de vacância do cargo de qualquer um dos Conselheiros e não
havendo mais suplentes, serão convocadas novas eleições de
representante do respectivo segmento para complementação do
período em vigor,
 Quando um membro do conselho se afastar por quaisquer motivos,
deverá apresentar a carta de Renúncia.
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AVALIANDO O CONSELHO ESCOLAR

O trabalho desenvolvido pelo Conselho Escolar precisa ser avaliado, ao final de cada
semestre ou quando se fizer necessário. Nessa avaliação, os conselheiros e a comunidade
escolar analisarão os pontos positivos e negativos do Conselho Escolar, buscando melhorar
cada vez mais a sua atuação.

Algumas questões para reflexão:

1. Os conselheiros conhecem os documentos de planejamento
da escola (PPP, Regimento, Estatuto do Conselho Escolar,
Proposta Curricular e outros)?
2. O Conselho Escolar participa da elaboração, da execução e
da avaliação do Projeto Político Pedagógico da instituição de
ensino?
3. Como o Conselho vem colaborando para a construção da
autonomia pedagógica, financeira e administrativa?
4. Os dados, informações e deliberações do Conselho Escolar
são socializados na comunidade?
5. As atribuições e sistemáticas de funcionamento do Conselho
Escolar são conhecidas pela Comunidade Escolar (pais,
professores, equipe gestor (a), alunos, e demais familiares)?
Como?
6. O Conselho Escolar tem participado de ações de formação?

34

GRUPO DE ARTICULAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES

O novo contexto democrático vivenciado no Brasil, assegurados pela Carta Magna de
1988 e pelo Plano Nacional de Educação favoreceu a viabilização dos processos de
participação cidadã.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, prevê que a educação, direito de
todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho. E, no artigo 206, enfatiza que o ensino será
ministrado com base em alguns princípios, entre eles a gestão democrática do ensino
público, na forma da lei.
Em relação ao Plano Nacional de Educação, observa-se que uma de suas metas é a
criação dos Conselhos Escolares nas escolas de educação infantil, ensino fundamental e
médio, nas instituições que ainda não efetivaram esse Conselho, objetivando a
democratização da gestão de ensino público.
Baseados nesses dispositivos legais a Secretaria de Educação Básica do Ministério da
Educação, por meio da Coordenação Geral de Articulação e Fortalecimento Institucional dos
Sistemas de Ensino do Departamento de Articulação e Desenvolvimento dos Sistemas de
Ensino, criou mediante a Portaria Ministerial nº 2896/2004, o Programa Nacional de
Fortalecimento dos Conselhos Escolares, com a finalidade de desenvolver ações de fomento
à implantação e ao fortalecimento de Conselhos Escolares nas escolas públicas de educação
básica, estimulando o exercício da cidadania, a participação efetiva de todos e, sobretudo, a
gestão democrática.
Nessa perspectiva o Grupo de Articulação e Fortalecimento dos Conselhos EscolaresGAFCE surgiu como uma estratégia definida durante o II Encontro Nacional de
Fortalecimento do Conselho Escolar, evento realizado em Brasília, no ano de 2010 para
incentivar iniciativas que fortaleçam a escola pública através da gestão democrática da
educação.
O município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação considerando
a força do poder local no processo de construção de políticas públicas e que o Conselho
Escolar é um colegiado de articulação entre a escola e a sociedade, representando uma
instância privilegiada de discussão, instituiu O GAFCE local pela portaria nº 1407/2010SEMED/GS com a finalidade de propiciar espaços para participação e integração entre os
conselheiros das unidades de ensino do município, contribuindo assim para a vivência de
práticas de gestão pautadas na democracia e no exercício da cidadania. O foco do trabalho do
GAFCE é criar e movimentar a atuação do Conselho Escolar como instância de construção da
autonomia da escola e fortalecimento da gestão democrática.
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DICAS PARA UMA BOA GESTÃO

AO TOMAR POSSE:
 Reunir com a comunidade escolar para discutir e deliberar sobre
questões do cotidiano escolar, incluindo problemas
administrativos, financeiros e pedagógicos que possam intervir
no funcionamento e nos resultado da instituição;

 Reunir com a equipe escolar para registrar em documento
específico a situação em que encontrou a escola, incluindo um
inventário de todos os bens permanentes e ou produzidos,
existentes na escola;
 O gestor, enquanto presidente do Conselho Escolar deve assumir
as funções que lhe foram confiadas, devendo ser o principal
articulador para que o Conselho Escolar atue plenamente em
todas as suas funções: deliberativa, consultiva, mobilizadora e
fiscal;
 Atualizar junto à Receita Federal o Quadro de Sócio
Administrativo (QSA) trocando o nome do representante legal da
UEX;
 Acompanhar o vencimento do biênio da Unidade Executora e
dinamizar o processo de nova eleição para que não haja
interferência na execução dos Programas Federais;
 Visualizar no site do FNDE (www.fnde.gov.br) os recursos
transferidos para a Unidade Executora e acompanhar por meio
dos planos de ação / plano de atendimento e extratos bancários
a execução das ações planejadas que já foram desenvolvidas e
que ainda deverão ser executadas, buscando, quando necessário,
auxílio junto aos setores competentes (DDZ, DAGE, Prestação de
Contas);

 Solicitar, via documento, à Secretaria Municipal de Educação, o
tombamento, dos bens adquiridos ou produzidos com recursos
oriundos dos Programas Federais, identificando a origem de cada
um. EX: PDE/2014, PDDE/2014;
 Manter atualizados os livros TOMBO, CAIXA e ATA.
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No desempenho do mandato:


Gerenciar os recursos financeiros na Unidade Educativa, de forma
democrática e planejada, atendendo às necessidades coletivas do
Projeto Político Pedagógico;



Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico;



Cultivar o hábito de reunir a comunidade escolar para discutir,
aprovar e divulgar, os Planos de Ação de todos os programas
desenvolvidos pela escola Programa Dinheiro Direto na Escola e
suas ações agregadas: PDDE Educação Integral - Mais Educação
(Relação Escola Comunidade, Jovens de 15 a 17 anos e Liga pela
Paz), PDDE Escola Acessível, PDDE Mais Cultura na Escola, PDDE
Água na Escola, PDDE Campo, PDDE Escola Sustentável, PDDE
Atleta na Escola;



Zelar pelo cumprimento da legislação em vigor seja nos aspectos
pedagógicos, administrativos ou financeiros;



Declarar no prazo legal as obrigações sociais da Unidade
Executora: DIPJ, DCTF e RAIS;



Zelar para que as prestações de contas sejam entregues e
disponibilizadas para apreciação e consulta, nos prazos
determinados e guardadas conforme orientações da legislação
em vigor;



Registrar no Livro Ata todas as reuniões ordinárias e
extraordinárias do Conselho Escolar;



Analisar, conferir e assinar o inventário anual dos bens
patrimoniais da unidade de ensino;
NO TÉRMINO DO MANDATO







Deixar organizado todos os documentos necessários e o
inventário de todos os bens da escola adquiridos em sua gestão;
Se sair antes do término do mandato, assinar a carta renúncia,
para que o próximo presidente do Conselho Escolar proceda as
alterações necessárias junto ao Cartório, Banco do Brasil e
Receita Federal;
Em caso de intervenção, enquanto presidente do Conselho, o
gestor deverá cumprir com suas obrigações junto ao mesmo ou
apresentar a carta renúncia.
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GERENCIADOR FINANCEIRO DO BANCO DO BRASIL

Para tornar mais simples e práticas as operações do dia-a-dia em relação ao acesso à
conta corrente, tais como obter extratos, controlar as despesas, foi disponibilizado no Portal
da Secretaria, http://semed.manaus.am.gov.br os softwares necessários à realização de
download para acesso ao Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil.
Os computadores utilizados para acessar o Gerenciador Financeiro devem ser
cadastrados, de modo a minimizar a possibilidade de fraude através de computadores de
terceiros.
Caso haja dificuldade neste processo, os diretores poderão se dirigir a Gerência de
Tecnologia da Informação (GTI), levando seu notebook.

“Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar
os que vivem em torno da escola, e dentro da escola, no
sentido de participarem, de tomarem um pouco o
destino da escola na mão também. Tudo o que a gente
puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o
trabalho imenso que se põe diante de nós que é o de
assumir esse país democraticamente.”

Paulo Freire
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Anexo 1:
Publicações dos Conselhos Escolares

Conselhos Escolares: uma estratégia de
gestão democrática da educação pública

Módulo 1 – Conselho Escolar na
democratização da escola

Caderno 1 – Conselhos Escolares:
democratização da escola e construção da cidadania

Caderno 2 – Conselho Escolar e a
Aprendizagem na Escola

Caderno 3 – Conselho Escolar e o
Respeito e a Valorização do Saber e da Cultura do
Estudante e da Comunidade

Caderno 4 – Conselho Escolar e o
Aproveitamento Significativo do Tempo Pedagógico

Caderno 5 – Conselho Escolar, Gestão
Democrática da Educação e Escolha do Diretor

Caderno 6 – Conselho Escolar como
Espaço de Formação Humana: círculo de cultura e
qualidade da educação

Caderno 7 – Conselho Escolar e o
financiamento da Educação no Brasil

Caderno 8 – Conselho Escolar e a
valorização dos trabalhadores em educação

Caderno 9 – Conselho Escolar e a
Educação do Campo

Caderno 10 – Conselho Escolar e a
Relação entre a Escola e o Desenvolvimento com
Igualdade Social

Caderno 11 - Conselho Escolar e Direitos

Caderno 12 – Conselho Escolar e sua
organização em fórum
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Humanos

Anexo 2:
Atas para o Conselho Escola
Ata de Criação do Conselho Escolar;

Ata de Substituição – endereço;

Ata de Eleição – Término do Biênio Conselho

Ata de Substituição Sem Carta de Renúncia;

Escolar;

Ata para Transformação;

Ata de Prorrogação do Conselho Escolar;

Capa Livro Ata;

Ata de Substituição – Comissão Fiscal;

Carta de Renúncia;

Ata de Substituição – Vice Presidente e

Livro de Ata – Termo de Abertura;

Diretoria Executiva;

Livro de Ata – Termo de Encerramento;

Ata de Substituição do Presidente - Diretoria

Requerimento para a Transformação de APMC

Executiva;

para Conselho Escolar.

Anexo 3:
Cédulas, Regimento Eleitoral e Edital de Convocação
Cédula Aministrativo;

Edital de Convocação;

Cédula Aluno;

Ficha Cadastral;

Cédula Comunitário;

Formulário de Inscrição;

Cédula Pai;

Regimento Eleitoral;

Cédula Professor;

Relação dos Candidatos.

Anexo 4:
Estatuto para o Conselho Escola

Estatuto de Criação:
Capa e Sumário
Estatuto Conselho Escolar - Criação
Estatuto Conselho Escolar – Renovação Biênio

Anexo 5:
Ofício Banco do Brasil

Estatuto Social para Transformação

