
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Deputado Estadual SERGIO MAJESKI

PROJETO DE LEI Nº        /2022

EMENTA:

Acrescenta inciso ao artigo 28 da Lei nº 5.471,
de 22 de setembro de 1997, permitindo que os
recursos financeiros repassados aos Conselhos
de Escola sejam utilizados para o pagamento
de taxas, emolumentos e demais despesas
cartorárias referentes ao seu registro estatutário
e suas alterações.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º Acrescenta inciso IV ao artigo 28 da Lei nº 5.471, de 22 de setembro de 1997, com a
seguinte redação:

“Art. 28. (...)

IV - o pagamento de taxas, emolumentos e demais despesas cartorárias referentes
ao seu registro estatutário e suas alterações.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2022
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DEPUTADO ESTADUAL
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Deputado Estadual SERGIO MAJESKI

JUSTIFICATIVA

O conselho de escola é um dos órgãos colegiados de representação da comunidade escolar
previsto no regimento comum das escolas da rede estadual de ensino do Estado do Espírito
Santo e na Lei nº 5.471, de 22 de setembro de 1997, que dispõe sobre a Gestão Democrática
do Ensino Público Estadual e dá outras providências.

Os conselhos deverão ser instituídos por estatuto e regulamento próprio, nos termos da
legislação vigente, e terão natureza consultiva, deliberativa, fiscalizadora e mobilizadora. São
atribuições do referido conselho, entre outras, elaborar, deliberar e fiscalizar o plano de
aplicação das verbas destinadas à unidade de ensino.

Uma vez estabelecidos, os conselhos recebem recursos do Programa Estadual de Gestão
Financeira Escolar (Progefe), destinados exclusivamente às ações necessárias para a
manutenção e desenvolvimento do ensino, exceto despesas com pagamento de servidores;
para a aquisição de móveis e equipamentos; e para a realização de reparos e conservação em
móveis, equipamentos e nas instalações físicas, incluídas as dos prédios locados. Dessa forma,
os recursos recebidos devem ser utilizados estritamente ao previsto e cumprindo um rigoroso
procedimento para sua utilização.

Para seu pleno funcionamento, os conselhos devem ser constituídos na forma de pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Para que isso aconteça, se faz necessário seu
registro nos Cartórios de Registro de Pessoas Jurídicas competentes, bem como a manutenção
de seus registros, como as atas de reuniões e suas alterações de diretorias, documentos esses
exigidos pelas instituições financeiras para sua efetiva movimentação. Porém, atualmente os
recursos repassados não podem ser utilizados para este fim.

Tentando corrigir esse problema, em outras ocasiões protocolamos projetos para que os
mesmos ficassem isentos do pagamento de taxas, emolumentos e demais despesas cartorárias
referentes ao seu registro e suas alterações. No entanto, tais proposições foram aprovadas por
esta Casa e posteriormente, vetadas pelo Governo do Estado. Na última ocasião, a
Procuradoria Geral do Estado alegou que a sanção da lei poderia resultar em perdas
arrecadatórias do Poder Judiciário.

Dessa forma, buscando solucionar o problema constantemente relatado a este gabinete pelos
Conselhos de Escola, vimos por meio deste projeto alterar a legislação vigente de forma a
permitir que os recursos repassados pelo Estado sejam utilizados para este fim.

Certos do apoio dos demais parlamentares, encaminhamos esta proposição para discussão e
aprovação.
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