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LEI COMPLEMENTAR N' 031 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011

Dispõe sobre a composição, competência e reestruturação

do Conselho Municipal de Educação e dá outras providências.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, Estado do Pará: faço

saber que a CÂMARA DE VEREADORES aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DA S FINA LIDA DÊS

Art. 1°. O Conselho Municipal de Educação, criado pela Lei Municipal n° 019,

de 4 de junho de 1997 e vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura é

um órgão de caráter deliberativo, mobilizador, articulador, propositivo, normativo,

consultivo e recursal da Política Educacional do Município.

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA

Art. 2°. Ao Conselho Municipal de Educação, além de outras atribuições

conferidas por Lei compete:

1 - aprovar e acompanhar a execução da Política Educacional da Rede

Municipal de Ensino;

II - deliberar, regulamentar e emitir parecer sobre legislação educacional e

seus dispositivos no âmbito de sua competência, de acordo com as normas

emanadas dos respectivos Conselhos Federal e Estadual de Educação;

III - propor, elaborar e fiscalizar o cumprimento da legislação educacional no

Município;

IV - acompanhar e avaliar o desempenho do processo educacional no âmbito

municipal;

V - emitir parecer sobre assuntos e questões de natureza educacional que

lhe forem submetidos;

VI - zelar pelo cumprimento das diretrizes e bases da educação fixadas pela

legislação federal e estadual e municipal e pelas disposições e normas que forem

baixadas pelos Conselhos de Educação Federal, Estadual e municipal;
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VII - promover e divulgar estudos sobre ensino no Município, bem como

analisar dados estatísticos referentes ao mesmo;

VIII - definir propostas ou adotar modificações e medidas de expansão das

políticas pedagógicas que visem a melhoria da qualidade do ensino público

municipal;

IX - propor políticas, programas, projetos e ações que consolidem a política

pública democrática, inter/multicultural e de qualidade socialmente referenciada,

para assim assegurar a gestão, autonomia e identidade própria da educação

municipal;

X - contribuir com a programação de ações para atualizar e aperfeiçoar

profissionais da área de educação;

XI - estabelecer diretrizes para a elaboração dos Projetos Pedagógicos, do

Plano Municipal de Educação e do Sistema Municipal de Educação de Floresta do

Araguaia, aprovando os respectivos instrumentos normativos em primeira instância;

XII - promover diligência por meio de comissões especiais em qualquer

estabelecimento de ensino sujeito a esta Lei, propondo as medidas cabíveis e,

quando necessário, encaminhar a questão a Secretaria Municipal de Educação e

Cultura para a abertura do respectivo processo administrativo;

XIII - decidir sobre sua própria organização, condições de funcionamento e

formação das Câmaras, elaborando seu Regimento Interno, que deverá ser

homologado pelo Chefe do Poder Executivo;

XIV - estimular a participação da comunidade nas discussões referentes às

políticas públicas para a Rede Municipal de Ensino;

XV - analisar previamente e aprovar ou não os convénios, acordos ou

contratos e similares, a serem celebrados pelo poder público com instituições

comunitárias, profissionais, confessionais ou filantrópicas e com as demais

instâncias governamentais;

XVI - convocar, coordenar e participar, conjuntamente com a Secretaria de

Educação e organizações da sociedade do processo de elaboração, desenvolvimento

e avaliação do Plano Municipal de Educação;

XVII - fiscalizar e supervisionar o cumprimento dos preceitos legais da oferta

e universalização da educação e sobre as aplicações financeiras e orçamentarias

previstas em lei; .XT /̂C
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XVIII - manifestar-se sobre critérios previstos para programas municipais

suplementares e de apoio ao educando.

XIX - fazer valer suas deliberações;

XX - acompanhar o desempenho e atuação dos envolvidos no processo

educacional, a fim de garantir um atendimento de qualidade ao público alvo.

XXI - resolver os casos omissos nesta Lei ou em seu Regimento Interno;

XXII - declarar a vacância do mandato de Conselheiro nos termos desta Lei.

Parágrafo Único - Sempre que entender oportuno, o Conselho Municipal de

Educação poderá, através de suas instâncias ou órgãos, convidar para suas reuniões

e atividades, técnicos ou representantes de instituições governamentais ou da

sociedade civil organizada, com o intuito de oferecer contribuições pertinentes para

a temática a ser discutida.

CA PITU L O III

DA COMPOSIÇÃO E DO MANDATO

Art. 3°. O Conselho Municipal de Educação será constituído por 11 (onze)

membros titulares e 11 (onze) suplentes nomeados pelo Poder Executivo Municipal,

dentre pessoas envolvidas com a Educação, com mandato de 2 (dois) anos,

permitindo-se apenas uma recondução.

Art. 4°. São membros do Conselho Municipal de Educação:

I - l (um) representante da Secretária Municipal de Educação e Cultura;

II - l (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação

Publica;

III - 2 (dois) representantes dos Professores da Educação Básica da Rede

Municipal de Ensino;

IV - l (um) representante dos Diretores das Escolas Públicas da Rede

Municipal de Ensino;

V - 2 (dois) representantes dos Pais de Alunos vinculados as Associações de

Pais e Mestres da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino;
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VI - l (um) representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e

do Adolescente;

VII - l (um) representante da Câmara Municipal;

VIII - l (Um) representante dos estudantes l/gados ao Sistema Municipal de

Ensino com idade superior a 21 anos;

IX - l (Um) representante das Igrejas legalizadas presentes no Município.

§ 1°. A indicação do representante da Secretária Municipal de Educação e

Cultura fica a critério do Secretário Municipal de Educação e Cultura.

§ 2°. O representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente será indicado pelo plenário do Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente.

§ 3°. A forma de escolha e indicação dos representantes previstos nos i n es.

II, III e IV deste artigo será definida em edital aprovado pelo Conselho Municipal de

Educação, publicado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias antes do

processo de escolha.

§ 4°. Não será permitida a nomeação de nenhum Conselheiro com idade

inferior a 21 (vinte e um) anos.

§ 5°. Para cada membro do Conselho Municipal de Educação será indicado um

suplente.

§ 6°. O desempenho das funções de Conselheiro Municipal de Educação não

será remunerado, sendo considerado de caráter relevante os serviços prestados e

seu exercício terá prioridade sobre quaisquer cargos ou funções públicas.

Art. 5°. O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal de Educação

serão escolhidos dentre seus membros, por escrutínio secreto, para um mandato de

l (um) ano, não podendo recair tais escolhas sobre os representantes da Secretária

Municipal de Educação e Cultura, e Câmara Municipal ficando vedado a recondução

para o período de mandado subsequente.

Parágrafo único. O Vice-Presidente do Conselho Municipal de Educação

responderá pela presidência nas ausências de seu titular.

Art. 6°. O mandato dos membros do Conselho Municipal de Educação será

considerado vago, antes do término estabelecido, nos seguintes casos:

Página 4 de 7

Avenida JK n" l 962, Centro - Floresta do Araguaia - Pará - CEP n" 68.543-000
CNPJ n" 01.613.338/0001-81



DO AR AG U Ala

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE:FLORESTA DO ARAGUAIA
GABINETE DO PREFEITO

I - morte;

II - renúncia;

III - ausência injustificada por mais de 3 (três) reuniões consecutivas ou 5

(cinco) alternadas, no período de l (um) ano;

IV - procedimento incompatível com a dignidade das funções;

V - não mais pertencer à categoria que representa no Conselho.

Parágrafo único. Havendo vacância no Conselho Municipal de Educação

assume o Conselheiro Suplente, ficando os segmentos representativos incumbidos

de indicar novo suplente.

CAPÍTULO IV

DA RE ESTRUTU RAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO

Art. 7°. O Conselho Municipal de Educação, criado pela Lei Municipal n° 019,

de 4 de junho de 1997, passa a ter a seguinte estrutura organizacional:

I - Órgão de Decisão Colegiada;

II - Órgão de Direção Superior - Presidência;

III - Órgão de Assessoramento Técnico Especializado.

Art. 8°. O Conselho Municipal de Educação terá o seu funcionamento definido

em seu Regimento Interno, proposto pelo Colegiado, com homologação por Decreto

do Poder Executivo Municipal.

Art. 9°. O Órgão de Decisão Colegiada será composto por Câmaras que

compreende:

I - Câmara de Educação Infantil;

II - Câmara de Ensino Fundamental;

III - Câmara de Planejamento, Finanças, Legislação e Normas.

Parágrafo único. As atribuições das Câmaras serão definidas no Regimento

Interno do Conselho Municipal de Educação.

Art. 10. O Conselho Municipal de Educação deliberará com a presença de no

mínimo 4 (quatro) Conselheiros.
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Parágrafo único. Caberá ao Presidente do Conselho Municipal de Educação

presidir as sessões plenárias, com direito a voto de desempate.

Art. 11. Os cargos de Assessoramento Técnico Especializado de que trata o

inc. III, do art. 7° desta Lei serão preenchidos obrigatoriamente por servidores do

Quadro de Pessoal da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 12. Caberá a Secretaria Municipal de Educação e Cultura assegurar as

condições necessárias ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação,

incluído a infra-estrutura necessária ao atendimento de seus serviços técnico-

a dm i n is t rã ti vos.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13. O início dos trabalhos do Colegiado ocorrerá anualmente, no

primeiro dia útil do mês de março.

Art. 14. Pelo comparecimento as sessões plenárias e das Câmaras, os

Conselheiros terão abonados os seus pontos, nas respectivas repartições públicas

municipais.

Art. 15. Os membros do Conselho Municipal de Educação terão direito a

inscrição, passagem e estadia para participarem de encontros voltados a função de

Conselheiro, quando assim for definido em sessão plenária, condicionado a dotação

orçamentaria própria.

Art. 16. O Conselho Municipal de Educação divulgará em boletim,

trimestralmente, o relatório de suas atividades e, anualmente, elaborará documento

oficial contendo deliberações e pareceres, encaminhando-os a Secretaria Municipal

de Educação e Cultura para ciência.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 17. A primeira investidura do Conselho Municipal de Educação dar-se-á

no prazo de 90 (noventa) dias da publicação desta Lei, sendo que o edital previsto

no § 3°, do art. 4° será elaborado e publicado pelo Secretário Municipal de

Educação e Cultura.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18. O Conselho Municipal de Educação terá dotação orçamentaria própria

consignada no Orçamento do Município.
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Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário em especial a Lei Municipal n° 019, de 4 de junho de

1997.

Floresta do Araguaia/PA, 24 de novembro de 2011

isérlo KazimirfKi

Prefeito
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