
                                 LEI Nº 1.818 -02 / 2018  

 
   

ACRESCENTA E ALTERA DISPOSITIVOS 

DA  LEI MUNICIPAL Nº 1.795-01/2017, QUE 

DISPÕE SOBRE A GESTÃO 

DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO NA 

REDE MUNICIPAL DE COLINAS e dá outras 

providências.  

 
 

 SANDRO RANIERI HERRMANN, Prefeito Municipal de 

COLINAS, Estado do Rio Grande do Sul,  

   FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono 

e promulgo a seguinte Lei: 

 

    Art. 1º - É alterada a redação do caput do Artigo 5º da Lei 

Municipal nº 1.795-01/2017, de 08 de dezembro de 2017, que trata da Gestão Democrática do 

Ensino Público na Rede Municipal de Colinas, passando a constar com o seguinte teor: 

    “Art. 5º - As Escolas Públicas Municipais de Colinas/RS 

contarão com os Conselhos Escolares, constituídos por representantes dos segmentos 

que compõem a Comunidade Escolar, indicados pelos respectivos setores”.  

 

    Art. 2º - É acrescido mais um parágrafo (§ 4º) ao Artigo 11 da 

Lei Municipal nº 1.795/2017, com a seguinte redação: 

    “§ 4º - Na inexistência ou no impedimento legal do segmento 

de membros do Magistério Público Municipal, o percentual de 50% (cinquenta por 

cento) do respectivo segmento será complementado por representantes dos membros de 

Servidores Públicos Municipais”. 

 

    Art. 3º - O Caput do Artigo 12 tem  o seu teor alterado, ficando 

com os seguintes dizeres: 

    “Art. 12 – A eleição dos representantes dos segmentos da 

Comunidade Escolar que integrarão o Conselho Escolar, bem como a de seus 

respectivos suplentes, se realizará na Escola, em Assembleias Gerais por segmento, 

bienalmente, no primeiro trimestre letivo, por eleição direta e aberta, ou por aclamação, 

observado o disposto nesta Lei”. 

 

    Art. 4º - Os incisos “II” e “III” do Artigo 13, da Lei Municipal 

nº 1.795/2017, têm a sua redação alterada, e passam a constar com o seguinte teor: 

    “II – Alunos maiores de 12 (doze) anos completos”. 

    “III – Os familiares (pais, mães ou responsável legal) dos 

alunos, regularmente matriculados na Escola”. 

 

    Art. 5º - O inciso “II” do Artigo 14, da referida Lei, é alterado e 

passa a ter a redação, conforme segue: 

    “II – Um dos pais, mães ou responsável legal de cada aluno, 

regularmente matriculado na Escola”. 

 



    Art. 6ª – Fica alterado o caput do Artigo 24, bem como o  seu 

parágrafo único, que passa a ter, respectivamente, a seguinte redação: 

    “Art. 24 – Os estabelecimentos de ensino público municipal 

deverão contar com um Conselho Escolar, em funcionamento, no primeiro semestre 

escolar, a contar da publicação da presente Lei”.  

    “Parágrafo único – Excepcionalmente o primeiro mandato 

do Conselho Escolar, a contar da promulgação da presente Lei, será até o término do 

ano seguinte ao da sua eleição”. 

     

    Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

    Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

    GABINETE DO PREFEITO, 17 de maio de 2018. 

 

 

 

 

 SANDRO RANIERI HERMANN 

                Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Registre-se e Publique-se 

Data Supra 

 

 

Alécio Weizenmann 

Secretário de Administração e Fazenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


