
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal  de Caxias do Sul

DECRETO Nº 9.952, DE 25 DE MAIO DE 2000.

Regulamenta  a  Lei  nº  5.312  ,  de  22  de 
dezembro  de  1999,  que  dispõe  sobre  os 
Conselhos Escolares nas escolas públicas 
municipais, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, no uso das 
atribuições que a Lei lhe confere,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DOS CONSELHOS ESCOLARES

Art. 1º  Os procedimentos de instalação dos Conselhos Escolares 
nas escolas públicas municipais reger-se-ão pelo disposto na Lei  nº 5.312 , de 22 de 
dezembro de 1999, e por este Decreto.

CAPÍTULO II
DA FORMA DE VOTAÇÃO

Art.  2º   Cada  segmento  definirá,  em assembléia,  a  forma de 
votação  dos  representantes  para  o  Conselho  Escolar,  se  uninominal  ou  através  de 
chapas.

CAPÍTULO III
DA SUPLÊNCIA

Art. 3º  A suplência será fixada a partir da definição da forma de 
eleição, feita pelas assembléias dos segmentos.

§ 1º    Na ocorrência de votação uninominal, a assembléia do(s) 
segmento(s) definirá(ão) se cada candidato concorrerá com seu respectivo suplente ou 
se os suplentes serão os mais votados subseqüentemente aos titulares.

§ 2º  Na hipótese de chapas em eleição proporcional, o primeiro 
suplente será inscrito subseqüentemente ao último titular das respectivas chapas.

Art. 4º   Cabe ao Conselho Escolar convocar assembléia geral do 
segmento que tiver sua representação diminuída para que eleja o novo representante e 
respectivo suplente.

§ 1º  Entende-se por representação diminuída quando ocorrer 
vacância do titular e também  do seu respectivo suplente.
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§ 2º   Os procedimentos eleitorais,  para  hipótese deste  artigo, 
serão coordenados pelo Conselho Escolar, na forma de seu regimento.

§ 3º   Para todos os efeitos legais e na forma deste artigo, o 
mandato  do  novo representante  e  de   seu  suplente  terá  seu  termo final  na  data  de 
conclusão dos mandatos dos membros do Conselho Escolar eleitos para aquele período 
de exercício, sendo computado este mandato para fins de reeleição.

Art. 5º   O disposto no § 3º do artigo  4º deste Decreto estende-
se  à  hipótese  em  que  o  suplente  completa  o  mandato  do  titular  e  quando   há 
obrigatoriedade de nova eleição.

CAPÍTULO IV
 DO EFETIVO EXERCÍCIO

Art. 6º   As hipóteses previstas no artigo 8º, inciso III, da Lei nº 
5.312,  de  22 de  dezembro de  1999,   aplicam-se aos  membros  do magistério  e  aos 
servidores designados para desempenharem suas funções junto à unidade escolar,  em 
efetivo exercício  na escola, no dia da eleição, para exercício do direito a voto.
 

§ 1º   Consideram-se em efetivo exercício  todos os servidores 
que desempenham suas funções na unidade de ensino dos quais a direção da escola 
expede  efetividade,  independentemente  da  esfera  administrativa  que  pertencem, 
excetuando-se os professores em convocação para serviço extraordinário.

§  2º   Estende-se  aos  professores  e  alunos  do  Programa  de 
Educação de Jovens e Adultos das Etapas Iniciais o disposto no “caput” do artigo 8º da 
Lei nº 5.312, de 22 de dezembro de 1999.

§ 3º   Excetuam-se das disposições tratadas no artigo 9º da Lei 
nº  5.312,  de  22  de  dezembro  de  1999,  os  servidores  detentores  da  condição  de 
“volantes”.

CAPÍTULO V
DO PROCESSO ELEITORAL E DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 7º   Quando efetuar-se o processo  de eleição do primeiro 
Conselho  Escolar,   a  equipe  diretiva  da  escola  definirá   com  os  segmentos  da 
comunidade escolar o número e a composição da Comissão Eleitoral Escolar, conforme 
o  artigo 12 da Lei nº 5.312, de 22 de dezembro de 1999.

Parágrafo  único.  Nas  demais  eleições,  o  Conselho  Escolar 
definirá  o número e os representantes  que comporão a Comissão Eleitoral Escolar.

Art. 8º  Dentre as atribuições da Comissão Eleitoral Escolar são 
obrigatórias as seguintes:
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I- estabelecer  as  normas  para  realização  de  propaganda 
eleitoral;

II- inscrever,  homologar  e  divulgar  a  inscrição  de 
candidatos ou chapas;

III- designar as mesas eleitorais e escrutinadoras, compostas 
por membros da comunidade escolar;

IV- elaborar  a  relação  dos  membros  do  magistério, 
servidores públicos, funcionários, alunos, pais de alunos 
ou  responsáveis  por  aluno,  para  identificação  no 
momento da eleição;

V- elaborar,  publicar  e  divulgar  o  edital  convocatório, 
conforme o artigo 16, parágrafo único, da Lei nº 5.312, 
de 22 de dezembro de 1999;

VI- receber  e  apreciar  as  impugnações,  remetendo-as  à 
Comissão Eleitoral Central;

VII- registrar todo o processo eleitoral, através de ata,   em 
livro próprio;

VIII- providenciar todo material necessário para a eleição.

Parágrafo  único.    Excetuam-se  das  disposições  tratadas  no 
artigo 12  da Lei nº 5.312, de 22 de dezembro de 1999, os candidatos  ao Conselho 
Escolar.

CAPÍTULO VI
DA ELEIÇÃO

Art.  9º   A  eleição   será  considerada  válida   se  tiver  a 
participação de, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) mais um dos votantes de cada 
segmento.

Art.  10  –  Quando  a  eleição  se  der  através  de  chapas  e   a 
proporcionalidade  se  igualar  e/ou  não  demonstrar  expressiva   diferença  entre  as 
concorrentes, para fins de  definição do número de  representantes de cada chapa  no 
Conselho Escolar, considerar-se-á, também,  o número de votos válidos obtidos  por 
segmento.

Parágrafo único.   São considerados válidos os votos atribuídos a 
cada uma das chapas e/ou candidatos, excetuando-se os votos brancos e nulos.

CAPÍTULO VII
DA ELEIÇÃO EM ESCOLAS MULTISSERIADAS

Art.  11.    Em escolas com professor  único  e  que esteja  em 
exercício através  de convocação para  prestação  de serviço extraordinário,  o  mesmo 
poderá fazer parte do Conselho Escolar até sua substituição por um servidor em efetivo 
exercício.
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Art.  12.   Na  hipótese  da  escola  contar  com  apenas  dois 
professores, somente um será membro do Conselho Escolar, conforme artigo 4º, § 2º, da 
Lei nº 5.312, de 22 de dezembro de 1999.
 

Parágrafo único.   Para efeito do disposto neste artigo, caso não 
haja acerto entre os professores sobre qual fará parte do Conselho Escolar, o critério 
utilizado para pertencer  ao Conselho Escolar  será a idade, sendo que  o membro nato 
do Conselho será o mais idoso.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 13. O mandato dos membros do primeiro Conselho Escolar, 
será instalado em  primeiro de julho de 2000, não ultrapassando o mês de maio de 2002, 
período no qual realizar-se-ão eleições unificadas nas escolas da Rede Municipal de 
Ensino.

Parágrafo  único.  Nas  escolas  posteriormente  criadas  e  em 
funcionamento, respeitado o prazo para instalação do Conselho Escolar, o mandato dos 
representantes eleitos terá  duração até a data das eleições unificadas na Rede Municipal 
de Ensino.

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, em 25 de maio de 2000.

Gilberto José Spier Vargas,
PREFEITO MUNICIPAL.

Caleb Medeiros de Oliveira,
SECRETÁRIO-GERAL.
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