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I – RELATÓRIO 

 
O Conselho Municipal de Educação de Cascavel - CME/Cascavel encaminhou à 

Câmara de Legislação e Normas o processo nº003/2012, que solicita a elaboração de 
Parecer e Deliberação fixando as normas para celebração de convênios entre Entidades 
Educacionais Sem Fins Lucrativos que atendam a Educação Infantil e a Secretaria 
Municipal de Educação de Cascavel.  

No contexto histórico da educação brasileira, o Estado formulou e incentivou a 
implementação de Políticas Públicas para Educação Infantil para a expansão do 
atendimento à infância, baseada em parcerias com Instituições Privadas Sem Fins 
Lucrativos, Comunitárias, Filantrópicas e Confessionais, principalmente no que diz 
respeito às crianças de zero a cinco anos, como forma de atender a esta demanda, não 
contemplada integralmente no atendimento educacional do serviço público. 

A obrigação do Estado com a Educação Infantil deve ser efetivada pela expansão da 
rede pública e o convênio entre o Poder Público e as Entidades Educacionais Sem Fins 
Lucrativos foi e continua sendo uma realidade que assegura, na maioria dos municípios, o 
atendimento de um número significativo de crianças não atendidas pela educação pública 
e vivendo em situações de vulnerabilidade social. 

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 
Esse tratamento integral dos vários aspectos do desenvolvimento infantil evidencia a 
indissociabilidade do cuidar e educar no atendimento a criança. A legislação brasileira 
coloca como dever do Estado, ofertar a Educação Infantil em instituições próprias – 
creches (de zero a três anos) e pré-escolas (de quatro a cinco anos) em jornada de 
horário integral e parcial – por meio de práticas pedagógicas cotidianas, intencionalmente 
planejadas e sistematizadas em um projeto pedagógico construído com a participação da 
comunidade escolar e desenvolvidas por professores habilitados, conforme a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Deverão ocorrer em espaços institucionais 
coletivos, públicos ou privados, caracterizados como estabelecimentos educacionais 
autorizados e submetidos a múltiplos mecanismos de acompanhamento e controle social. 

A Constituição Federal, em seu artigo 205 determina que a educação é direito de 
todos e dever do Estado e da família, e no artigo 208 estabelece que esse direito será 
efetivado mediante a garantia de diferentes níveis e etapas educacionais, dentre as quais 
a Educação Infantil. A Carta Magna em seu artigo 212 dispõe sobre o financiamento que, 

 



A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da 
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.  

 
Ainda em seu § 2º dispõe “Para efeito do cumprimento no disposto no ‘caput’ deste 

artigo, serão considerados os Sistemas de Ensino Federal, Estadual e Municipal e os 
recursos aplicados na forma do art. 213”, e em seu § 3º assegura, 

 
 A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento 
das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à 
universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos 
do Plano Nacional de Educação. 
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu artigo 77 dispõe que “os 
recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas que:” incisos I “comprovem finalidade não 
lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela 
de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto”, inciso II “apliquem seus excedentes 
financeiros em educação”, inciso III “assegurem a destinação de seu patrimônio a outra 
escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de 
encerramento de suas atividades” e inciso IV “prestem contas ao Poder Público dos 
resultados recebidos”.  

A lei 11.494/2007 que regulamenta O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, em seu 
artigo 8º preconiza sobre a distribuição dos recursos, 

 
A distribuição de recursos que compõem os Fundos, no âmbito de cada 
Estado e do Distrito Federal, dar-se-á, entre o governo estadual e os de 
seus Municípios, na proporção do número de alunos matriculados nas 
respectivas redes de educação básica pública presencial, na forma do 
Anexo desta Lei.  
 

Dispondo em seu parágrafo 1º,  
 

Será admitido, para efeito da distribuição dos recursos previstos no inciso 
II do caput do art. 60 do ADCT, em relação às instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o 
Poder Público, o cômputo das matrículas efetivadas. 

 
 E ainda no parágrafo 3º,  

 
 Será admitido, até o ano de 2016, o cômputo das matrículas  das pré-
escolas, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, 
conveniadas com o poder público e que atendam às crianças de quatro e 
cinco anos, observadas as condições previstas nos incisos I a V do § 2o, 
efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado até a data de 
publicação desta Lei.   

 
 
 

O Plano Nacional de Educação 2011-2020 que se encontra em trâmite no 
Congresso Nacional tem como meta 1, Universalizar, até 2016, o atendimento escolar da 
população de 4 e 5 anos, e ampliar, até 2020, a oferta de Educação Infantil de forma a 
atender a 50% da população de até 3 anos. 



No âmbito estadual os convênios são estabelecidos observando a Resolução nº 28 
de 2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que dispõe sobre a formalização, a 
execução, a fiscalização e prestação de contas das transferências de recursos financeiros 
e institui o Sistema Integrado de Transferências – SIT. Na esfera municipal os convênios 
são regidos pelo Decreto Municipal nº. 8.324 de 22 de agosto de 2008 que dispõe sobre 
os procedimentos para a celebração de convênio, auxílio, acordo, cooperação, subvenção 
social, ajustes ou outros instrumentos congêneres, bem como a execução e prestação de 
contas dos recursos, entre a Administração Pública Direta e Indireta do Município de 
Cascavel e Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos, tornando-se indispensável sua 
apreciação para validação legal da celebração do convênio. 

A Lei Municipal nº 5.694/2010 em seu artigo 33 inciso II, define como competência 
do Conselho Municipal de Educação de Cascavel, 

 
Manifestar-se previamente sobre o regime e as formas de 
colaboração, acordos, convênios e similares, inclusive os de 
municipalização, a serem celebrados pelo Poder Público Municipal 
com as instâncias governamentais ou do setor privado. 

 
 E ainda no artigo 76, em complementação ao que preconiza a LDB, em seu art. 

77, dispõe que “Os recursos públicos serão destinados às instituições educacionais 
públicas mantidas pelo Município”, e ressalta em seu §1º “Com o objetivo de cumprir o 
princípio da universalização do atendimento escolar, poderão ser destinados recursos a 
escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei e que:” inciso I 
“comprovem finalidade não-lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, bonificações 
ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto;”, inciso II “apliquem seus 
excedentes financeiros na educação”, inciso III “apliquem em programas de Educação 
Infantil, ou de Ensino Fundamental, ou de Educação de Jovens e Adultos ou de Educação 
Especial”, inciso IV “assegurem estatutariamente a destinação de seu patrimônio a outra 
escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público Municipal, em caso 
de encerramento de suas atividades”, e inciso V “prestem contas ao Poder Público dos 
recursos recebidos”. 

Entende-se assim que o Poder Público Municipal tem o dever de garantir o 
atendimento em creches e pré-escolas. Porém, ressalta-se que na celebração destes 
convênios deve-se observar o que rege a legislação vigente em âmbito Federal, Estadual 
e Municipal. Ainda, esclarecemos que é de competência da Secretaria Municipal de 
Educação o acompanhamento e a fiscalização das Entidades Educacionais de Iniciativa 
Privada Sem Fins Lucrativos, no período de vigência do convênio.  

É o parecer. 
 

II – VOTO DOS RELATORES 
 
Com base no texto acima exposto e entendendo a necessidade do município de 

Cascavel ampliar o atendimento da Educação Infantil, e com vistas à existência de um 
número expressivo de crianças que não são atendidas nos Centros Municipais de 
Educação Infantil por falta de vagas, somos de Parecer favorável que se firme convênios 
com entidades a fim de suprir a demanda reprimida.  

Recomendamos ainda, que o município de Cascavel realize um planejamento com 
previsões concretas de ampliação das vagas ofertadas na Educação Infantil atendendo ao 
disposto nas metas do Plano Nacional de Educação que se encontra em tramitação. 
Outro ponto a ser destacado é que os convênios que venham a ser firmados com 
Entidades Sem Fins Lucrativos, Comunitárias, Confessionais e Filantrópicas, sejam 



acompanhados e orientados pela Secretaria Municipal de Educação, no investimento dos 
recursos financeiros, bem como na qualidade da educação em sua totalidade. 
 

III - CONCLUSÃO DA CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS 
 

A Câmara de Legislação e Normas acompanha o voto e aprova, por unanimidade 
dos conselheiros presentes, o Parecer dos Conselheiros Relatores. 

 
Cascavel, 21 de Junho de 2012. 

 
IV - CONCLUSÃO DO PLENÁRIO DO CME/CASCAVEL 

 
O Plenário do Conselho Municipal de Educação de Cascavel acompanha a decisão 

da Câmara de Legislação e Normas, aprovando o Parecer por unanimidade de votos dos 
conselheiros presentes. 

 
Cascavel, 12 de julho de 2012. 

 
 
 

Marilei Lourdes dos Santos Teixeira  
Conselheira Presidente CME/Cascavel 
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