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“Altera a Lei 14662 de 03 de janeiro de 2008, para dispor sobre a criação dos 
Conselhos Educacional, Estudantil, Cultural e de Esportes e Lazer nos Centros 
Educacionais Unificados no Município de São Paulo, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a criação dos Conselhos Educacional, Estudantil, 
Cultural e de Esportes e Lazer nos Centros Educacionais Unificados do Município de 
São Paulo.  
Art. 2º O artigo 1º da Lei 14.662 de 03 de janeiro de 2008, vigorará com a 
seguinte redação:  
“Art. 1º Ficam criados, no âmbito do Município de São Paulo, Conselhos Gestores, e 
os Conselhos Educacional, Estudantil, Cultural e de Esportes e Lazer nos Centros de 
Educação Unificados.  
Parágrafo único. Os Conselhos Gestores e os Conselhos Educacional, Estudantil, 
Cultural e de Esportes e Lazer dos Centros de Educação Unificados contarão com os 
recursos materiais e humanos necessários ao pleno desenvolvimento de suas 
atribuições.” ( NR)  
Art. 3º A Lei Municipal nº 14.662 de 03 de janeiro de 2008, vigorará acrescida do 
artigo 02º-A, com a seguinte redação:  
“Art.2-A Os Conselhos Educacional, Estudantil, Cultural, e de Esportes e Lazer serão 
órgãos consultivos e deliberativos, e têm como dever colaborar na gestão dos 
Centros Educacionais Unificados, de forma democrática e descentralizada, e serão 
vinculados aos Núcleos de Ação Educacional, Cultural, e de Esporte e Lazer, nos 
termos do inciso VI do artigo 10 da Portaria 7356, de 20 de dezembro de 2005, da 
Secretaria Municipal de Educação”.  
Art. 4º A Lei Municipal nº 14.662 de 03 de janeiro de 2008, vigorará acrescida do 
artigo 03º-A, com a seguinte redação:  
Art. 3-A São Atribuições dos Conselhos Educacional, Estudantil, Cultural, e de 
Esportes e Lazer:  
§ 1º O Conselho Educacional, vinculado ao Núcleo de Ação Educacional se reunirá 
na forma colegiada e será formado por membros da gestão dos Centros 
Educacionais Unificados, alunos, usuários, e professores, com as seguintes 
atribuições:  
I - discutir e opinar nas políticas públicas a serem adotadas em conjunto com o 
Núcleo de Ação Educacional e indicar as prioridades;  
II - zelar pelo patrimônio e o nome da instituição;  
III - promover a integração da escola e a comunidade;  
IV - reconhecer, valorizar e oportunizar a diversidade cultural da comunidade no 
entorno;  
V - contribuir para a melhoria da qualidade de ensino e no atendimento aos alunos, 
aos usuários e a comunidade;  
VI - realizar avaliações constantes acerca da efetivação dos resultados;  
VI - garantir um fórum permanente de discussão pautado na democracia, na 
liberdade, fraternidade buscando a melhoria da qualidade de ensino.  
§2º O Conselho Estudantil se reunirá sob a forma de colegiado, vinculado ao Núcleo 
de Ação Educacional, formado por membros da gestão dos Centros Educacionais 
Unificados, alunos, usuários, e professores, com as seguintes atribuições:  



I - representar os vários segmentos dos estudantes perante as decisões do Núcleo 
de Ação Educacional;  
II - zelar pelo patrimônio e o nome da instituição;  
III - promover a integração das escolas às artes, e manifestações culturais, como 
elementos mediadores da transformação;  
IV - reconhecer, valorizar e oportunizar a diversidade cultural da comunidade 
estudantil no entorno;  
V - contribuir para a melhoria da qualidade de ensino e no atendimento da 
comunidade estudantil;  
VI - buscar formas de conscientizar e apontar atividades de diversão de forma 
responsável e sadia:  
VI - garantir um fórum permanente de discussão pautado na democracia, na 
liberdade, fraternidade buscando a melhoria da qualidade de ensino.  
§3º O Conselho Cultural será um colegiado, vinculado ao Núcleo de Ação Cultural 
formado por membros da gestão dos Centros Educacionais Unificados alunos, 
usuários, e membros da comunidade com as seguintes atribuições:  
I - representar as várias manifestações culturais nas decisões do Núcleo de Ação 
Cultural;  
II - zelar pelo patrimônio e o nome da instituição;  
III - promover a integração das escolas às artes, e manifestações culturais, como 
elementos mediadores da transformação;  
IV - reconhecer, valorizar e oportunizar a diversidade cultural da comunidade no 
entorno;  
V - contribuir para a melhoria da qualidade de ensino e no acesso às várias formas 
de manifestações culturais;  
VI - buscar formas de conscientizar e apontar atividades de diversão de forma 
responsável e sadia:  
VI - garantir um fórum permanente de discussão pautado na democracia, na 
liberdade, fraternidade buscando a melhoria da qualidade de ensino.  
§4º O Conselho Esportivo e de Lazer, vinculado ao Núcleo de Esporte e Lazer será 
um colegiado, formado por membros da gestão dos Centros Educacionais 
Unificados alunos, usuários, e membros da comunidade, com as seguintes 
atribuições:  
I - representar as manifestações esportivas e de lazer nas decisões do Núcleo de 
Ação Esportiva;  
II - zelar pelo patrimônio e o nome da instituição;  
III - promover a divulgação das atividades e eventos esportivos e de lazer, como 
elementos mediadores da transformação;  
IV - reconhecer, valorizar e oportunizar a diversidade cultural, com viés para a 
prática esportiva da comunidade no entorno;  
V - contribuir para a melhoria da qualidade de ensino e desenvolvimento físico 
mediante as várias formas de manifestações esportivas;  
VI - buscar formas de conscientizar e apontar atividades de diversão de forma 
responsável e sadia:  
VI - garantir um fórum permanente de discussão pautado na democracia, na 
liberdade, fraternidade buscando a melhoria da qualidade de ensino.  
Art. 5º A Lei Municipal nº 14.662 de 03 de janeiro de 2008, vigorará acrescida do 
artigo 04º-A, com a seguinte redação:  
“Art. 4-A: Os Conselhos Educacional, Estudantil, Cultural, e de Esportes e Lazer dos 
Centros Educacionais Unificados serão compostos pelos seguintes membros e 
respectivos suplentes, eleitos nos termos do artigo 04º do Decreto Municipal nº 
50738 de 15 de julho de 2009:  
I - Conselho Educacional: composto por 04 (quatros) membros, sendo 01 (um) 
gestor do CEU, 01 (um) representante de aluno, maior de 10 (dez) anos; 01 (um) 
representante dos professores, e 01 (um) usuário cadastrado no CEU;  



II - Conselho Estudantil: composto por 04 (quatro) membros, sendo 02 (dois) 
representantes dos alunos, maiores de 10 (dez) anos; 01 (um) representante dos 
professores, e 01 (um) representante dos funcionários do CEU;  
III - Conselho Cultural: 04 (quatro) membros, sendo 01 (um) gestor do CEU, 01 
(um) representante de aluno, e 01 (um) usuário cadastrado do CEU e 01 (um) 
representante dos artistas locais;  
III - Conselho Esportivo e de Lazer: 04 (quatro) membros, sendo 01 (um) gestor 
do CEU, 01 (um) representante de aluno, e 01 (um) usuário cadastrado do CEU e 
01 (um) representante da comunidade local.  
§ 1º Poderão participar das reuniões dos Conselhos Educacional, Estudantil, 
Cultural e de Esportes e Lazer, com direito a voz e não a voto, outros 
representantes da administração municipal, de entidades, associações e 
movimentos populares organizados e outros membros da comunidade.  
§ 2º Os membros dos Conselhos Educacional, Estudantil, Cultural e de Esportes e 
Lazer não receberão, pela sua participação, qualquer tipo de pagamento, título de 
“jeton”, salário, ajuda de custo ou remuneração de qualquer espécie, sendo suas 
ações consideradas como serviços de relevância pública.”  
Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  
Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) 
dias, a contar de sua publicação.  
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala das Sessões, em outubro de 2013. Às Comissões competentes.”  
 


