
v
rREmITURA MriNrcIpÁL Df, sÃo sERI\rARDo

nsuoonolrenaNsÃo
CGC: 0612§1E91001-EE

LEI N" 37ID8. Sío Bernerdo - MÀ, 29 de maio de 1998.

DI§PÔE SOBRD
CONSEI,HO
EI}UCAÇÃO.

A CRIAÇÃO DE
DEMITMCIPAL

O Prefeito Municipal de São Bernardo, Fctado do Marahão:
Faço saber que a Cânrara Municbal provou e eu sanciono a seguiüe Lei.

Árt. l" - Fica oiado o Coselho Mrmicipal de EducaSo

Aí. 2' - O Coselho será costihrído por mernbros de recohecimento espirito público e de
imoresse oa área ib Eôrcação, dele participado represeddes das seguiúes €úidad€s de classe:

I . DO MAGISTÉRIO OFICIAL;
rr - DE ASSOCTAçÕES COUWnÁruAS LEGALMENTE CONSTT|UiDAS;
III - DO MÂGISTERIO PARTICULAR.

# l" - Os Membros do Conselhq escolhido em li«a tríplice, pelas ertidades dele ürtagraües,
serão nomeadas pelo Prefeito Municipal.

# T - O mandato dos Membros do Coselho seÉ rh 02 (dois) anos, podendo haver uma
reconúrção por igual período.

# 3' - As finções dos Membros do Cqsolho não serão rsmunsradas; cosiderando-se serviço de
roleúncia polos poderes públicc.

AÍt. 3' - ComLp€tr ao Conselho Mrmicipal prounciar-se sóre:

I - fulicação de recursos de*inados à E&caÉo;
tr - Plano Municipal de Eórca$o;
m - Regim€do, Calendário e currículos comuns às Escolas Mmicipais;
IV - localizaSo e arpliação da rede de eosino municipal;
V - Relaório de diüdâdes da SecÍdaÍia de E&caSo.

Art.4' - O C<nselho Mrmicipal de Educat'o aconpanhará a realizat'o de cadastro escolar para o
Íec€ ieam€nto da populafo em idade escolar, prqondo altemaivas para seu dendim€úo.

Art.5 '- Cabe ao Coselho promovor a iúegraSo das redes de ensino municipal, estadral, federal
e partiorlar, no âmbúo do Mrmicipio zelando pelo arryrimento da legislação aplicável ao ensino.

AÍt. 6" - As Reuniões Ordinlrias do Coselho serão realizados uma vez por mês, podendo haver
covocaÉo eÉraordinária, por soücitat'o de qualquer de seus Membrc.

AÍt. P - Estâ l,ei €ntra ern úgor na dda do sua publicação, as disposiçõos em
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