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GOVERNO DE SERGIPE 
LEI COMPLEMENTAR N". 235 

DE 06 DE JANEIRO De 2014 

f\f' 26893 

Dispõe $Obre a regulamentação, a irn~1tan
tação e o funCionamento elos Conselhos 
Escolares nas Unidades de Ensino d<l 
Rede PtJb~!ca Estadual. altera o art. 43 da 
Lei Complementm n" 6 ·l, ele 16 de julho de 
2001, c dá providências correlatas. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGfPE, 

Faço saber que a Assembleia Legrslativa do Est8do 
aprovou c que :.ou sanciono a seguinte Leí Complementar; 

Art. 1° O Conselho Escolar. órgão propulsar da gestão 
democrática nas unidades escol'ares dn Rede PúbliCtJ Estadual 
de Ensino, ~ncluindo as que runcfon;.lm em regime· de comodato, 
criado pela Lej Complementar n~ 61, de 1'ô de Julho de 200·1 .. é 
um colegiado permanente ele debato. articui<Jção e tomcdu de 
decisões. no âmbik> de sua cof"npcmncía, com a participaçf~o 
dos vários segmentos da comuníc.!~de escolar e d;:. comunidade 
loc.al. 

Art. 2° O Conselho E~><::olar é composto pel<"J Olrelor 
da Escola .. ou seu substilulo, por representantes c;los segmen·· 
tos que integram a cornunldt..:.le escoku, be:n como pelo repre
sent:Oll'ite da comunidnde local. apresentando oar;.'lter consultivo. 
normativo, deliberativo e fiscalizador. • no que concerne a assun~ 
tos administrativos, financeiros e ped<Jgóglcos da escola, obser
vados os prlnclpíos legais e as normas .do sistema de enslnq. 

Parágrafo único. Entende-se por. comurüda.de esco
lar de urna unidade de ensino. para efeito desta lei Comple
mentar, além da Direção óa Escola. o conjunto dos segulntes 
segmenlos: 

I · alunos matrjcul<:~dos e com rrequência mínrma de 
75'}~ (setenta e cinco por cento) do total cle .aulas mínisl.radas na 
escola da Rede PCrbHca Estaduat e que tenham idade mínim<:> 
ele ·14 anos; 

ll - pais ou responsáveis legais por alunos m<:tlricUJ:.'l
dos, estes con1 frequênda mínima ele 75%, (setenta e cinco por 
cento) de total de aulô$. ministradas na esG'.}f<::~ cb Hode Públíc21 
Estáclua.lde Ensino; 

ill · professores e peClé.l.qG~;,iOS. integranles da Ç<;~rreíra 
do Magi;,;tério Público, ern efetivo exercício na escola da Redo 
Put)lrc~J Es1adt.Ú:tl do Ensino; 

IV~ demais servidores públicos. inteoranles c:lo quadro 
da Rede Pública Estadual de Ensino. em efetivo exercl.cio ness~J 
mesma R.cde; 

Art. 3° Podem concorrer à va~JU de representaqf.e da 
Comunidade Local no Conselho Escolar .mernbros de . Institui .. 
çõcs Cornunirórias, Associaçõe.s. de Moradores e outras enticl<i
des com fi'ns similares focalizacfas nas imedrações da Escol.e . 

.Art. 4° As instituições, associaçOes e entidadesconlu
nHàrias que concorrem à vaga de representante da con1unidade 
local devern fazer seu cadastramento na Escora em até 30 (trin
ta) dias da realização do processo de escolha dos representan
tes de céld8 segrnento . 

§ ·r• O pedido de- c.::ld<)Strnrnt~nto eleve ~'''~r enc:flr<•i
nhndo :;Jelo represent.Jnte legal da inst~tuiç:<'lo. t~cornpan'hcdo dé} 
documento jurldico CC.t:llprob<Jlório. im:.truldo com as ses,lUint.<':'s 
lnfr.1rn1;v;ões é documl'mtos: 
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I - Registro ele pessoa jurídica lavrado em çartór\o 
competente; 

11 - Estatuto da· entidade ou regimento interno, ou do
cumento equivalente; 

111 ~ nome completo da péssoa que deve concorrer 
como representante da ínstitufção, com cópia do RG, CPF e do
cumento comprobatório da sua vinculação à entidade,. 

§ 2° O candidaLo à vaga do representante da comuni
dade local não pode concorrer à vaga para segmento da comu
nidade escolar na mesma eleição. 

Art. 5°' São atribuições do Conselho Escolar: 

I- coorde'nar o processo de elaboração, propor altera
ção e aprovar o Projeto Político Pedagógico da Escola, incluindo 
o Currículo Escolar; 

11- elaborar e aprovar o Regim·ento Escolar; 

111 - propor alterações e aprovar, no todo ou em parte, 
o Plano Administrativo Anu .al que sera el·~,borado p~la direção 
da e~ol~; , 

IV - elaborar e aprovar- alterações no Regimento Es-
cofar;. 

V- convocar a Assemblela Escolar e as Plenárias Es
co~ares ordínaríameri·te e extraordinaríameri.fe, quan,do necessá
rio;' 

VI ··~ elaborar, acompanhar e divulgar para 8 Comuni
dade EscOlar o Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros 
da escola; 

vn - el.aborar, aprovar e divufgar, semestralmente, a 
prestação de contas da utilização dos recursos e, posteriormen
te, encaminhá-la para a Se-cretaria de Estado da Educaçã.o 
S'EED, pará ânâlise: e emissão de pàrecer final; 



VHI- definir, em consonância com a lcgisl'açã.o v r"1entc 
e com as diretrt~:es gerais expedidas pela SE:EO. o calendário 
escolar anual e suas alteraçôes; 

IX- zelar pelo cumprimento da Lei (Federal} n 6 8.069, 
de 13 de Julho d'e 1990, no que tange à defesa dos dir.ei,tos da 
criança e do adolescente; 

X- fiscalizar, aval.iar e deliberar sobre a gestão admi
nistraHva, pedagógica e financeira da esoola: 

XI cumprir com as obrigações sociais. trabalhistas e 
previdenciárias e com a Receita Federal no prazo tega~; 

XII- zelar pelo patrimônio material e imaterial da uni
da de escolar~ 

XIII- recorrer às instâncias competentes no que con
ocme ás questões quo não se encontrem entre as suas atríbui
ções ilegai·s e regimentais ou sobre as quaís não se julgue apto 
a decidir; 

XIV- acompanhar- o desenvol.vimento dos indicadores 
educacionais, propondo ações pedagógicas de intervenção E:Jm 
prol da melhorra dos resultados. · 

Parágrafo ún.lco. As decisões de que tr-atam os inci
sos deste artigo devem estar de acordo com a Lcí do Dir~lrizós 
e Bases ela Educação Nacional e com as normas e diretrizes dos· 
ConseHlos Nacional e Estadual de Educação. e ainda corTl os 
principias gerais da ).\dministraç~.o PübUca. 

Art. 6"' A implantação e o funciooarnento dos Conse
'lhós EscoLares das unidades de en:sino da Rede Pública Estadu
al de Ensino devem contar com o apolo dos seguintes. órgãos: 

. · I - das Plenárias Escolares. compostas por .cada um 
dos segmentos que inte·gram a comunidade ~scolar; ·. 

11 - da .Assernbleia Escolar, composta por todos os 
segmentos que integr.am a coiTlUnidad'e escolar e a comunidade 
local;. 

Art. 7° As P .lenãrias Escolares, específicas para cada · 
segmento que• integra a comunídade escolar, na forma do inclsb· 
11 do art. 43 da Lei' Comp~ementar o 0 61, de ·16 de julho de 200'1, 
devern ter caráter consultivo e eletivo. 



Art. ao As Pleniirias Escotares têm como atribviçJ'J.es: 

I- contribuir com sugestóes para a elaboração do Pro
j-eto Político Pedagógico da escola; 

11- apresentar sugestões para soluç.§o dos problemas 
da escola, ouvindo os membros do respectivo segmento que as 
integram: 

111 - eleger os membros do seu respectivo segmento 
par-a a compc..sição do Cottselho Escolar. através do sufrágio di
reto e se ereto; 

IV - orientar as ações dos seus representantes junto 
ao Conselho Escolar. 

Art. go As reuniões das Plenárias Escolares dev.em 
acontecer de acordo com a necessidade dos membros do seg
mento quo compõe cada Plenária,. dt'Nondo ser convocadas 
pel'o Presídente do Conselho Escolar ou por 2/3 (dois terços) 
dos membros de cada se·gmento, por meio de convocaçã.o afi
xada em lqcai.s de grande movimentaÇã.o na Unidade de Ensino. 

§ 1° A 1" (primeira) reunião das Plenárias Escolares, 

qi..le deyet~r oomó Obj~U\/o a eleição dos membros dó seu r~s
pectivosegmento para, a· composição do Conselho Escolar. deve 
ser, excepcionalmente, éonvocada pel'o Diretor da Unidade de 
ensino ou . pelo s-e·u subsfi tu lq; nos · tetnios do § 2° do at'L , 13 
desta Leí ·Compleme-ntar. 

,§ 2° O procedimento para a reaHzaçãq do Processo 
Eleitoral dos componentes dos Conselhos. escotares deve ser 
estabelecido em Decreto .do Governador elo Estado.. .. . . 

. . ' . . . . . . . 

Art. 10.. AAssembleia Escolar, composta por todos os 
segmentos que integram a Cornurddade . Escolar, na forma qo 
iii!d~o I do art .. 43 da Lei Complementar n° 61, de 16 de julho de 
2001, deve ter função delibemti.va e ser constituída em conso
nãnda com o parágrafo único do art. 2°desta L:ei Complementar 
e deve conta;roorn a participação da representação da comuni-
dade local . · 

Pará·grafo único. Para as delibemções P? Asse01~ 
blt;;!la :~scol~r serem consideraçlas válid,as, é ne,ce:ss<3;r!o um 
quóru.m minirno de 50°/o {cinqu·enta por cento} dos rne~mpros ele 
cada segmento da Comunidade Escolar e que a decisã.o seja 
tornada por, ·no mínimo, 50% (cinquenta por cento) maf.s um dós 
presentes. 

~ ... _, 

\ 



Art. ·1:1. AAss~mbteia Escolar tem como atribuiyões: 

I- avaliar' o funcionamento geral da unidade de ensino; 

11 - encaminhar propostas ao Conselho Escolar refe
rentes .a questões pedagógicas. administrativas e financeiras. 

Art. 12. As reuniões da Assembteia Escolar devem 
aconte-cef, ordlnar{amente. uma vez por sernestre e ,. extraordi
nariamente, de .acordo com .a necessrdade de deUberação da 
escola,. devenuo ser convocadas pelo Conselho Escolar ou por 
2/3 (dois terços) dos membros da comunidade escorar por meio 
de convocação aoxada em rocais de g·rande movclmentação na 
unidade de ensino. 

Art. 1:3. Para comp-osição do Conselho Escolar, os re
presentantes da comunidade escolar devem ser eleitos por cada 
segmento, em suas respectivas Plenárias, por meio de· sufr.âgio 
di reto e secreto. 

§ 1° Os candldçltos que concorrer·em à vaga de re
r:.resentante ·:c;Ja ·con;)unida<;Je local; .. ,insc:rilos de acqrqp com. .:os 
eritérios estabelecidos nos artigos 3<> e 4u de·sta fei, devern ser 
d~itos pelos membros de Gonselh.o Escolar na primeirá reunião 
nrdinárla dó Cólegíado. · · · . · 

§ :2" O Diretor da Escola é membro nato do Conselho 
Escolar, 'sendo representado em· suas 'ausências oü·impedlmen-· 

' to's eVentuab, pelo Coordénadór de ~· Ensino com ·maiO'r ·témpd · 
de serviço na Escola, ou pelo 

S:ec.r,etàrio, ql]al1(1o a Unidade de Ensrno não tiver 'Dir:etor nem 
C()orcienqdQr~ · · · · · · , . . · · · · · · · · ·· ·· · 

. Art. 1• 4~ Os membros. do Conselho Escolar têm rnan"' 
' dato>de 03: (três) ·anos e podem ser reeleftos por uma única vez 
para mandato consecutivo. / 

Parágrafo úníco. · Em caso de vacância da represen~ 
tação, por afastamento de quaisquer dos membros do Conselho 
Escolar, cabe ao segmento representado promover a escolha do 
substituto para a conclusão do mandato. nç:J· forma do inciso m 
do art. 8" desta Lei Compleme·ntar. 

Art. 15. o Conselho Escolarreüne-se, ordinariameo:-: .. · 
te, a cada ó2 (dois) moses, e extraorcHnarlamente sempre que 
se Hzer necessário, .sendo convocado pelo seu PresJdente, por 
solícitação do Diretor da Escola .ou por requerimento dirigido ao 
Presidente do Conselho, assinado por metade màis um de seus 
rriembros. 

·' -· 



§ 1° Na primeira reunião ordioària do Conselho t::s;:...o
lar deve ser def:inrdo o calendário de reuniões do Colegiado, o 
seu Regimento Interno, a eleição do representante da comuni
dade local e a escolha, entre seus membros, do Presidente· e do 
Vlce...Presiclente. 

§ 2° O Presidente do Conselho Escolar, juntamente 
com o Diretor Escolar, devem ser- os Of"denadores de despesas 
da unidade de ensino. 

§ 3° O Vice-Presidente do Conselho Escolar substitui 
o Pf"esidente em suas ausências ou impedimentos eventuais. 

§ 4° O Presidente e o Vice-Presidente eLo Conselho 
Escolar deven1 ter idade •mínima de 18 (dezoito) anos e possuir 
ensino médio completo. 

§ 5'" .As o rwsêncla·s InJustificadas de membro do Con
selho .Escolar a 03 (três) reunfões ordinária:s consecutivas, ou 
a OS (cinco) re·uniões ordiná·ri•as ou extraordinárias alternadas, 

ímplicam na vacância da repr-esentação. 

Art. 16. A representação de cada segmento da co
ITlunklade .escolar no Conselho Escolar .deve ser efet~vada em 
confof"míd~de com o dispOsto O() Anexo Único desta: Lei Com
plern~ntar. · · · . ; ' 

§ .1"" O .segmento dos alunos deve ser representado 
por-' estudantes mat.ricu~ados na Unidade de Ensino, co1-n frequ
ência mlnlma de 75'71> (setenta e cinco por cento) do to-tal das au
las ministradas até o dia da ·eleição e que tenham, idade minirna 
de. 1,4 (quatorze) anos, eleltosconfor-m.e Inciso Hl, cJo art. 8"' desta 
Lei Çompl:er:nentar, sob a coordenação dos Gf"êrnios Estudantis, 
onde os mesmos existirem. 

§ 2° Na inexistência de alunos na. escola com .fal:xa 
etâria. definida no§ 1!0 cleste artigo, a(s) vaga{s) prevlsta{s) r)ara 
o(s) mesmo(s) devo(m) ser- pr"eenchida(s) pel'o pai, mãe ou res
ponsável ·leg.al. desde que não acumule(m) r-epresentàtivklade 
em·outro segmento . 

Art. 17. A função da mernbro do Conselho Escolar é 
considerada rerevÇllnte no ãm.bito do runcionarnento ela Escola. 
porem não deve ser orernunerada, 



Parágrafo único. O Diretor ou o seu subsütuto legal 
não pode ocupar a presidêncla do Conselho .Escolar. 

Art. 18. O Conselho Escolar reúne-se com quórum 
mínimo de metade mais 01 (um) de seus membros e devem ser 
válidas as decisões tornadas com este quórum .. 

Art. 19. Fica assegurada , na forma do art. 12, inciso 11 
o a'rl. 15 da Lei (Federal) n" 9.394 , de 20 de dezembro de 1996, 
(Ler de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a autonomia 
das unidades escofares da rede estadual de' ensino ern gerir os 
recursos finance·rros a elas destinados. 

Art. 20. No atendrmento à gestão dos recursos finan
ceiros das unidades escolares, a SEEO deve garantir: 

I - a alocação de recursos financeiros do seu orça 
m .enlo anual para o cumprimento do disposto no arL ·19; 

11 -transferência de recursos às escolas da Rede Es
tadual em consonãncfa com a Lei no 4.322, de 15 de dezembro 
de 2000; 

lll- acompanhamento e assessoramento na aplkação 
dos recursos destinados às unidades de; ensino. · 

Art. 21. Todos os recursos Hnanceiros destinados às 
Unidades Escolares devem ser gerfdos. pelo Conselho Escolar 
da Unidade de Ensino 

em conrormldade com o Plano .de Aplicação de R,ecursos FI~ 
nancelros da escola . . · 

. § 1<;1 Os recursos destinados à esco~a devem ser de
positados para movimentação em con!.<;J bancária especifica por 
fonte de financiamento, com CNPJ (Cadastro Nacional ele Pes
soa Jurfdlca) em nome do Conse.lho Escolar. 

§ 2° A responsabilidade pela movimentação dos re
cursos, na qualtdadc de ordenadores de despesas, compete, 
conjuntamente, ao Presidente do Conselho Escolar e ao Diretor 
Escolar, obedecidas as definições do Plano de Aplicação de He
cu(sos Financeiros e a legisJaçã.o vigente . 

A.-t. 22. O Plano de Aplicação elos Recursos Financei
ros, que deve ser• elaborado de àcordo com Q plano :de ' gestão 
da escola~ deve atender às finalidades estabel·eciclas pelas res
pectivas font-es de financiamento. destinando-se à manutençáo 
e ao desenvolvimento do ensino na forma definida na legislação 
vigente. 

§ 1" ·e= vedada a .aplicação de recursos financeiros na 
contratação de pessoal, salvo para contratação de serviços de 
terceiros, ern caráter eventual, que vis~ à reaHzação de peque
nos serviços cte manutenção da esco.la . 

. · § 2° A não aplicação dos recursos repassados à es
cola em conforrri.idacle com o Plano Anua t de Aplicação definido 
pelo ConseJho Escolar, acarreta aberlura do Procedimento Ad
ministrativo Disciplinar. 

§ 3° Comprovada a irregularidade na gestão dos re-~ 

cursos que resulte em prejulzo financeiro para a unidade de 
ensino, os respon.saveis elevem recolher. à conta corrente es
pecffica do Conse:lho Escolar, o vaio'r l:ntegr.ar dos gastos lrregu-· 

. lares, sem preJÚfzo das demais penalidades legafs cablvels aos 
't:m::lenadores do despesas . 

Art. 23. A gestão pedagógica nas unidades escolares 
-'- ~·- ·-- - -·- -- -"! -l - ·-- -•1- ~ .. -. 



- ingresso e permanência, com sucesso, dos alunos 
na escola, de acordo com a .le-gislação vlgente; 

11 - planejamento participativo das atividades docen-
tes; 

111- construção do conhecimento a partir de uma p>!:HS
pecUva interdisciplinar e colohva; 

IV - busca permanente da transformação da escola 
em urn ambiente organfzado de aprendizagem em que todos os 
alunos satisfaçam suas neoessklacles fundamentais de apren
dlzageln; 

V- elaboração participaliva elo Projeto Pedagógico in
duíndo o Currrculo da escola. 

Art. 24. O primeiro Processo Eleitoral para composi
ção dos Conselhos Escolar'es. a ser regulamentado por decreto 
do.Governador, deve ocorrer no e ·xercfcio de 2013. 

Art ... 25. Com a implantação d.os Conselhos Escolares 
e efetiva posse dos seus membros, os Comitês CorTJunHarios 
devem t.Qr extintos e revogadas as dlsposiçôes a eles pertinen-

§ 1 '"' Os Conselhos Escolares devem ser cadastrado's 
juridicamente nos órgãos competentes para o regular fUnciona
mento. 

§ 2° Os membros dos Conselhos Escolares, devem, 
no àmbllo de suas atrlbulç.ões, responder pela gestão dos res
pocUvos Comitês Comun~tàrios. polo perJodo necessário para a 
execução e pres~ação de contas dos recursos flnanceciros dispo
nivers na Unidade Executora. 

§ 3° Decorrido o período referido no§ 1° deste ar:tig,o, 
os Conselhos Escolares devem providenciar a extinção dos res
pectivos Comitês Comunitários nas instâncias admlnf'strativas e 
jurídicas necessárias. 

Art. :26. O ar·t.. 43 da Lei Complementar n°61, ele 16 de 
ju~ho de 2001, passa a vigorar com a .seguinte redação: 

"Art. 43. A gestão das escolas que inte
gram a Red-e Públlca .Estadual de Ensino e a .Im
plantação dos Cóns··elhos .Escolares deve ser re
gulamentada por Lei Co171plernentar. devendo ser 
integrada pelos seguintes órgãos: 

J- Assernblela Escolar, composta por to(los 
os -segrnentos que íntegrarn a comunidade escolar 
e .~· .comunidade local; 

11- •.• 

111 - Conselho Escola~ composto pela Dlre ... 
,ção da ·Es·co/a,, por r:epresentantes dos se.gmen
tos que fnte·gram a comunidade e.scolar e por urr1 
representante da comuni(lade local, sendo este 
.e .leito pelos membros. do próprio Conselho em sua 
prínJeira reunião ordinriria; 

{NR} 

Art. 27. Após C1 publfcação ,desta Lei Complementar, 
em até 120 (cento e vinte) dias. a SEED deve publicar atos com
plementares necessários ao seu cumprimento . 

.Art. 28 .. Esta ler Gompiementar ,entra em vigor na data 
de sua publicação, rcLroaglndo os seus efeitos a 05 de dezern
bro. de 2012. 

·'· 



ArL 29_ Revogam-se as disposlçOes em contrário. 

Aracaju, 06 de janeiro de-20·14; 193" da Indepen
dência e 126o da Repúbttca . 

N° de alunos 
Matriculados na 

.Escola 

Até 150 alunos 

Do 151 a 500 

De 501 a 1000 

Acima cte 1001 

JACKSON BARRETO DE LIMA 
GOVERNADOR DO ESTADO 

Be:livaldo Chagas Silva 
Secret;jrio da Estado da Educaç{io 

Pedro Marcos Lopes 
Secn1tli.rlo de Estado· de: Governo 

ANEXO ÚNICO 

REPRESENTANTES DOS SEGMENTOS NO 
CONSELHO ESCOLAR 

Porte da Professores Demais Pais ou 
Escola e Pedago· Servidores responsáveis 

QOS Públicos leqa!s 

01 01 01 02 

02. 01 01 03 ... 

03 02 02 04 

04 03 03 os 

Alunos 

01 

02 

03 

04 

Total 

os 
07 

11 

15 

Além dos representantes dos segmentos da :comunrdade escqlar, o Conselho Escolar de cada Uni
dade de Ensfno, indepondentementc do seu porto, contar<) em sua c:;omposlção com um repre
sentante da Comunidade local e com o Diretor da Escola. ou seu substituto nos termos desta Lei 
Complementar. 


