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Orientação UNCME-RS nº 03/2019. 

Orienta a (re)adequação dos CMEs gaúchos, de acordo 
com os preceitos legais.  

1. Legislação:  

A criação do Conselho Municipal de Educação – CME respalda-se na Constituição da 
República Federativa do Brasil – CF/1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
- LDBEN nº 9.394/96, no Plano Nacional de Educação - PNE, Lei Federal nº 13.005, de 25 de 
junho de 2014, e no Plano Estadual de Educação - PEERS, Lei Estadual nº 14.705, de 25 de 
junho de 2015, bem como nos princípios da gestão democrática e participativa do ensino 
público, com funções normativa, consultiva, mobilizadora, deliberativa, propositiva, 
fiscalizadora e de controle social.  

De acordo com a Meta 19 do PEERS, garantimos no âmbito estadual o amparo legal 
para a reorganização dos CMEs, conforme segue os excertos abaixo: 

Meta 19 - Assegurar condições, sob responsabilidade dos sistemas de ensino, 
durante a vigência do Plano, para a efetivação da gestão democrática da 
educação pública e do regime de colaboração, através do fortalecimento de 
conselhos de participação e controle social, e da gestão democrática escolar, 
considerando 3 (três) pilares, no âmbito das escolas públicas: conselhos 
escolares, descentralização de recursos e progressivos mecanismos de 
autonomia financeira e administrativa e provimento democrático da função de 
gestor, prevendo recursos e apoio técnico da União, bem como recursos próprios 
da esfera estadual e municipal, para a manutenção dos respectivos conselhos de 
educação.  

Estratégias 19.1 Focalizar o apoio da esfera estadual, Undime e UNCME nos 
municípios que não possuem Conselhos Municipais de Educação e sistemas 
municipais de ensino instituídos, subsidiando com apoio técnico, monitoramento 
e formação, constituindo sistemas municipais de ensino em 80% (oitenta por 
cento) dos municípios, no prazo de 2 (dois) anos após a aprovação do PEE, 
buscando atingir 100% (cem por cento) dos municípios no final de vigência do 
PEE; [...]  

19.9 Fortalecer, acompanhar e consolidar a autonomia, a estrutura e o 
funcionamento dos CMEs, construindo banco de dados com atualização 
sistemática inclusive com a divulgação das atribuições, agendamentos de 
discussões e plenárias, com responsabilidade da UNCME-RS, em regime de 
colaboração com CEEd, Undime e Seduc, semestralmente, em parceria com o 
Tribunal de Contas do Estado –TCE/RS; (RIO GRANDE DO SUL, 2015)  

2. Representatividade:  

O CME, como órgão representativo da sociedade e promotor do amplo debate da 
Educação, deve garantir no seu território municipal:  
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• a participação da comunidade na gestão da Educação;  

• o controle social e fiscalização de políticas públicas;  

• o processo de descentralização/municipalização;  

• a autonomia dos Entes Federados (Municípios);  

• o fortalecimento dos Sistemas Municipais de Ensino;  

• o envolvimento de todas as comunidades escolares.  

3. Objetivos do CME:  

Dentro da legislação municipal deve ficar claro os objetivos de funcionamento e as 
defesas que o Colegiado, como um todo, deve defender e materializar, sendo que as 
principais defendidas por nossa instituição são:  
 
- assegurar a participação da sociedade; 

- consolidar a estrutura do Sistema Municipal de Ensino;  

- fiscalizar, normatizar e propor as ações do/para o Sistema Municipal; 

- ampliar os estudos da legislação educacional; 

- participar da formulação, implementação e monitoramento das políticas públicas 

educacionais e de políticas de valorização dos/as profissionais do magistério; 

- articular o trabalho em Regime de colaboração entre os órgãos de controle social e políticas 

públicas.  

4. Composição do CME:  

Como espaço de garantia da participação social, o CME deve exercitar uma composição 
que agregue e represente o território municipal, sendo que apontamos algumas 
representações que são fundamentais para esta caminhada democrática:  

- representantes de pais/mães/responsável legal; 

- estudantes; - professores/as; - funcionários/as; 

- apoio técnico pedagógico/especialistas; 

- representação da sociedade civil organizada; 

- representantes do Poder Público Municipal; 

- comunidade escolar; 

- entidades e órgãos ligados à Educação.  

Entendemos também, que estas representações devam ser realizadas de forma 
democrática, garantindo uma composição paritária. Salientamos que o número de membros 
que integram o CME, depende de cada realidade municipal, variando no RS entre 05 (cinco) a 
22 (vinte e dois) titulares, com seus respectivos suplentes. O PEERS alerta esta paridade na 
estratégia que segue abaixo:  
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19.26 Garantir a paridade de representações dos diferentes segmentos da 
sociedade civil e comunidade educacional nos Conselhos Municipais de 
Educação e colegiados escolares, coibindo a hegemonia de qualquer setor. (RIO 
GRANDE DO SUL, 2015)  

Destacamos que os sistemas de ensino se articulam pelo regime de colaboração, não 
havendo, entre eles, relações de subordinação.  

5. Infraestrutura do CME:  

Entendemos que o PNE/2014 nos garante  

19.2) ampliar os programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos 
conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos de 
alimentação escolar, dos conselhos regionais e de outros e aos (às) 
representantes educacionais em demais conselhos de acompanhamento de 
políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço 
físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, 
com vistas ao bom desempenho de suas funções; (BRASIL, 2014)  

O PEERS/2015 também nos trouxe grandes conquistas, principalmente a estratégia 19.6, 
que deve ser observada pelo Poder Público Municipal para a organização e garantia do pleno 
funcionamento do CME:  

19.6 Estimular a constituição e fortalecer os Conselhos de Educação já 
existentes, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço físico 
adequado, quadro de recursos humanos disponíveis, equipamentos e meios de 
transporte para verificações periódicas na rede escolar, com vistas ao 
desempenho de suas funções; os mesmos deverão dispor de horários 
disponíveis para poder exercer de fato as funções de fiscalização e 
acompanhamento, registrando os resultados das metas propostas em relatórios 
apresentados com comprovação das ações de seus trabalhos, assegurando o 
mínimo de 20 (vinte) horas semanais de dedicação exclusiva de trabalho aos 
CMEs, se estes forem funcionários públicos municipais e 40 (quarenta) horas 
semanais se, além da Presidência, o Conselho acumular a função de 
Coordenador Regional da UNCME-RS ou for membro da Diretoria, tendo em 
vista a efetiva aproximação entre Conselho de Educação e instituições de 
ensino; (RIO GRANDE DO SUL, 2015)  

 

7. Consolidação da organização institucional da UNCME:  

 Entendemos que uma instituição organizada e legalmente constituída, deve ser o 
elemento fundante para a garantia do cumprimento dos Estatutos Nacional e Estadual. 
Portanto, orientamos que ao estruturar ou reestruturar os CMEs, devemos garantir que a 
legislação que os rege contemple:  

- a duração do mandato dos/as conselheiros/as e a quem pertence; 

- a eleição de forma democrática, plural e representativa 
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- a estrutura de funcionamento para o CME; 

- a autonomia de gestão financeira e administrativa; 

- a isonomia entre a Secretaria Municipal de Educação e CME.  

São Leopoldo, 03 de outubro de 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabiane Bitello Pedro 
Coordenadora Estadual da UNCME-RS 
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