
ATUAÇÃO DOS CONSELHOS 
MUNCIPAIS DE EDUCAÇÃO

DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS NA 

CONTEMPORANEIDADE









Público alvo das ações do 
TCEndo Cidadania

 Estudantes, servidores e demais 
agentes públicos, representantes 
da sociedade civil organizada e 
cidadãos



 Fórum TCEndo Cidadania 
 com a participação da sociedade local 

(organizada ou não) buscando despertar 
a participação do cidadão no controle de 
políticas públicas e uso dos recursos 
públicos e ter conhecimento do papel do 
Tribunal de Contas como órgão de 
controle.



 Escola de cidadania
 envolvendo professores e alunos para 

estímulo contínuo do exercício da 
cidadania e ter conhecimento do papel 
do Tribunal de Contas.



 Oficinas para  Conselhos
 envolvendo  membros de Conselhos 

Municipais e Estaduais para uma 
capacitação de noções de gestão pública 
e a importância do papel e atuação dos 
conselheiros.





PARTICIPAÇÃO SOCIAL:

“É a capacidade que tem a 
sociedade organizada de atuar 
nas políticas públicas, em 
conjunto com o Estado, para 
estabelecer suas necessidades, 
interesses e controlar a 
execução destas políticas.”



CONSELHOS MUNICIPAIS

Governo local de uma municipalidade.
Com  objetivo de participação popular na 
gestão pública, participação da sociedade 
na construção das Políticas Públicas para 
que haja um melhor atendimento à 
população.



“O processo de construção de
conselhos é extremamente variável e
tem relação direta com o nível de
organização da sociedade civil em
cada um dos município brasileiros.”
(RIBEIRO E GUEDES, 2001, p.68).

CONSELHOS



“O Brasil tem hoje 4.718 CMEs, o que 
corresponde a 84,8% do total de 
5.570 municípios . "Algumas cidades 
ainda não têm conselho. Em outras, 
ele não é efetivo. Os locais que têm 
um colegiado isento e atuante, 
infelizmente,ainda são poucos", lamenta 
Karina Rizek, coordenadora de projetos do Instituto Natura, em São 
Paulo.

CONSELHOS  EM EDUCAÇÃO



QUAIS OS DESAFIOS DOS 
CONSELHOS EM EDUCAÇÃO ?

PRINCÍPIOS DOS CONSELHEIROS

PAPEL DOS CONSELHEIROS

CONHECIMENTO



CONHECIMENTO

LEGISLAÇÃO POLÍTICAS 
EDUCACIONAIS

DEMANDAS DA 
SOCIEDADE

QUALIFICAÇÃO 
NA  EDUCAÇÃO

TRANSPARÊNCIA 
NOS RECURSO 

PÚBLICOS



10 MANDAMENTOS DOS 
CONSELHOS EM EDUCAÇÃO

I - Fixar diretrizes para a organização do sistema municipal 
de ensino ou para o conjunto das escolas municipais;

II - Colaborar com o Poder Público Municipal na 
formulação da política e na elaboração do plano 
municipal de educação;

III - Zelar pelo cumprimento das disposições 
constitucionais, legais e normativas em matéria de 
educação;

IV - Exercer atribuições próprias do poder público local, 
conferidas em lei, em matéria educacional; 

V - Exercer, por delegação, competências próprias do 
poder público estadual em matéria educacional; 



VI - Assistir e orientar os poderes públicos na condução 
dos assuntos educacionais do Município; 

VII- Propor normas para aplicação de recursos públicos, 
em educação, no Município; 

VIII - Propor medidas ao Poder Público Municipal no que 
tange à efetiva assunção de suas responsabilidades 
em relação à educação infantil e ao ensino 
fundamental; 

IX - Propor critérios para o funcionamento dos serviços 
escolares de apoio ao educando (merenda escolar, 
transporte escolar e outros); 

X – Autorizar o funcionamento de estabelecimentos de 
ensino no âmbito de sua competência e editar normas 
para credenciamento, supervisão e inspeção;



DESAFIO!!!!!

“Apesar da legislação municipal especificar 
claramente quais as competências do Conselho 
Municipal de Educação passamos por um 
período no qual as deliberações não são 
respeitadas e muitas normativas são 
encaminhadas somente para serem 
“homologadas”. 

COMO REVERTER ESTE QUADRO?!!!



PAPEL DOS CONSELHEIROS

CONSULTIVA DELIBERATIVA FISCALIZADORA

MOBILIZADORA NORMATIVA







PRINCÍPIOS DOS CONSELHEIRO

COMPROMISSO

RESPONSABILIDADE

INDEPENDÊNCIA





FORTALECIMENTO DOS 
CONSELHOS:

AUTONOMIA – infra-estrutura (espaço físico e 
secretaria executiva, dotação orçamentária) 
e condições de funcionamento autônomo.

TRANSPARÊNCIA E VISIBILIDADE - para 
controlar o orçamento e os gastos públicos. 
Visibilidade - divulgação e publicização das 
ações dos Conselhos.



FORTALECIMENTO DOS 
CONSELHOS:

INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO – criar estratégias 
de articulação e integração do Conselho, através 
de agendas comuns e fóruns mais amplos, 
ampliando a participação da sociedade no 
Controle Social das Políticas Públicas.

CAPACITAÇÃO – desenvolver um processo 
contínuo de formação dos Conselheiros, 
instrumentalizando-os para o efetivo exercício 
do controle social. 



QUAIS AS PERSPECTIVAS ?

SER CONHECIDOO – O Conselho pode 
promover fóruns, encontros e eventos  

SER PARTICIPATIVO -Participar na  
aplicação de recursos na área de 
educação. 

SER CONHECEDOR da legislação 
escolar visando garantir um direito da 
cidadania e educação de qualidade



“Ninguém ignora tudo. Ninguém 
sabe tudo. Todos nós sabemos 

alguma coisa. Todos nós 
ignoramos alguma coisa. Por isso 

aprendemos sempre.”
Paulo Freire





TCENDO CIDADANIA

Oficinas:
Gestão Pública
Regulamentação e Planejamento

Escola de Cidadania

Contatos:tcendocidadania@tce.pe.gov.br
Tel: 31817951 /31817963


