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"REESTRUTURA
0
CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCA<;AO DE sAo
JOSE DAS MISSOES E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS".

EDISON LUIS BUENO DE QUADROS, Prefeito Municipal de
Sao Jose das Miss5es, no uso das atribui<;5es legais, e em cumprimento a
Lei Organica Municipal, FA<;O SABER, que a Camara Municipal de
Vereadores aprovou e eu sanciono e promlilgo a seguinte:

Art. 1° - Fica Reestruturado 0 Conselho Municipal de Educa<;ao de
Sao Jose das Miss5es, orgao consultivo, propositivo, normativo,
fiscalizador e deliberativo na area de educa<;ao e no ambito do Municipio
de Sao Jose das Miss5es.
Art. 2 0_ 0 Conselho Municipal de Educa<;ao sera constituido por 7
(sete) membros titulares, que serao nomeados pelo Prefeito Municipal,
dentre os indicados, com mandatos estipulados na forma desta Lei.
Art. 3° - 0 Conselho Municipal de Educa<;ao sera composto de 7
(sete) membros conforme segue:
I - tres membros
Educa<;ao;

indicados pela da Secretaria

Municipal

de

II - urn diretor de escola municipal escolhido entre seus pares;
III - dois membros indicado pelos professores municipais de Sao
Jose das Miss5es, sendo urn dos anos iniciais e urn dos anos finais do
ensino fundamental.
IV-urn membro indicado pelos Circulos de Pais e Mestres das
Escolas da Rede Municipal de Ensino.
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10 _ A coordenalfao do processo de escolha e indicalfao dos
membros do Conselho Municipal de Educalfao esta a cargo da Secretaria
Municipal de Educalfao.

~°JostIlAS~

§ 2° - A Secretaria Municipal de Educalfao devera encaminhar ao
Prefeito Municipal, atraves de oficio, a relalfao nominal dos indicados.
§ 3° - A ocorrencia de vagas no Conselho Municipal de Educalfao
sera comunicada ao Prefeito Municipal pela Secretaria Municipal de
Educalfao.
Art. 4° - 0 mandato de cada membro do Conselho Municipal de
Educalfao tera a duralfao de quatro anos.
§ 1° - A cada dois anos, cessara 0 mandato de 3 ( tres ) ou de 4 (
quatro) membros do Conselho Municipal de Educalfao.
§ 2° - Ocorrendo vaga no Conselho Municipal de Educalfao, por
morte, exoneralfao ou necessidade de ausencia por prazo superior a 06
(seis) meses, sera nomeado outro representante para concluir 0 respectivo
mandato.
Art. 5° A funlfao de membro do Conselho Municipal de Educalfao e
o exercicio do respectivo cargo e considerada relevante interesse publico e
nao sera remunerada.
Art. 6° - 0 exercicio do mandato de conselheiro tern prioridade sobre
outro cargo ou funlfao publica municipal, sendo considerado como
relevante servilfo prestado ao Municipio.
Art. 7° - 0 Municipio cedera ao Conselho Municipal de Educalfao as
instalalfoes que se fizerem imprescindiveis para seu regular funcionamento.
Art. 8° - 0 Conselho Municipal de Educalfao contara com os
recursos necessarios aos seus servilfos tecnicos e administrativo, colocados
a disposilfao pela municipalidade, os quais deverao ser previstos
orlfamentariamente.
Art. 9° - Sao orgaos do Conselho Municipal de Educalfao:
e as Comissoes.

0

Plenario

§ 1° - 0 Plenario e 0 orgao deliberativo do Conselho Municipal de
Educalfao e reunir-se-a ordinaria e extraordinariamente em sessoes
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convocadas pelo Presidente,em data, honirio e local previamente
fixados, deliberando com maioria simples dos membros presentes.
§ r -Para a elaborac;ao de atos a serem submetidos ao Plenario, 0
Conselho Municipal de Educac;ao dispora das seguintes Comiss6es
Permanentes:
I - Comissao de Educac;ao Infantil;
II - Comissao de Ensino Fundamental.
§ 3° - A fim de desincumbir-se de encargo nao especifico das
Comiss6es Permanentes, como ensino medio, ensino profissionalizante,
pode 0 Presidente constituir Comissao Especial para tarefa determinada.
§ 4° - Cada comissao escolhera urn Coordenador que designara
relator de cada processo a ser submetido a Comissao.
§ 5° - Compete ao relator apresentar
estabelecidos pelo Presidente do Conselho.

parecer

nos

0

prazos

Art. 10° - Sao competencias do Conselho Municipal de Educac;ao:
I - baixar normas complementares

para

Sistema Municipal de

0

Ensino;

VI
autorizar
a
estabelecimentos de ensino;

desativac;ao,

ativac;ao

ou

extinc;ao

de

VIII- manifestar-se sobre assuntos de natureza educacional que lhe
forem submetidas pelo Prefeito Municipal, Secretaria de Educac;ao,
organismos e Iou entidades que integram 0 Sistema Municipal de Ensino;
IX - prop or medidas que visem a expansao,
aperfeic;oamento do Sistema Municipal de Ensino;

~--

consolidac;ao e
..._ ...

_#.~_.-....
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- manter intercambio com outros Conselhos de Educa<;ao;
XI - participar da elabora<;ao e acompanhar a execu<;ao do Plano

Municipal de Educa<;ao;
elaborar e reformular seu Regimento
homologado pelo Poder Executivo Municipal;
XII

-

Intemo

que sera

XIV - exercer outras atribui<;oes previstas em lei ou que the forem

conferidas.
Art. 11° - Os atos normativos do Conselho Municipal de Educa<;ao

terao validade apos a sua homologa<;ao pela Secretaria Municipal de
Educa<;ao e publica<;ao no "Painel de Publica<;oes Oficiais" da Prefeitura
Municipal de Sao Jose das Missoes.
Art. 12° - A presente Lei entra em vigor na data de sua publica<;ao.
Art. 13° - Revogam-se as disposi<;oes em contnirio, especialmente a

Lei Municipal nO244/1998.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
MISSOES, AOS 10 DE MAR(:O DE 2010.
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»~~ ~~DEQUADROS
Prefeito Municipal
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DO NASCIMENTO

RIBEIRO

Sec. Mun. de Administra<;ao
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