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dê agosto de 2001

Conselho Níuniclpal

de

Educação

de

São

Bernardo, e dá outras providências.
§

Bernardo, Estado do Mararrltâo, no ttso de sttaÍ;
que
atribuições legais, faz saber
a Cárnara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei.

O PreÍeilo Municipal de São

Art. 1" - Fica criado o Conselho Mtrnicipal de f:drtcação de Sáo Bernarclo * CME -, corrt
fundâmento nos artigos 2O4 e 211 da Constituiçáo Federal e no art. 11 da Lei n" 9.394 / 96 .
Al1. 2" - Ao Conselho Murricipal de Educaçáo
CME -,sào atrilruidas as seguirrtes
consultivas, deliberativas e fiscalizadoras das políticas educacionais e diretrizes curriculares do
município de São Bernardo.

-

Art. 3". - Sào competências do Conselho Municipal da Educação clo Município de São
Bemardo

:

- subsidiar na definição das políticas municipais de educaçáo e na elaboraçáo do Plano Municipal
de Educaçáo quê corrlém a proposta educacional do município.
|

- acompanhar, avaliar e íiscalizar os serviços educacionais bem como a execução de plattos,
programas, projetos e experiências inovadoras na área da educação municipal.
ll

lll - manifestar-se previamente sobre acordos, convênios e sitnilares, inclusive de municipalização,
a setem celebrados pelo Poder Público municipal conr as den)ais instâncias governamentais ou do
setor privado;
lV - conhecer a rêalidade educacional do município e propor nre<Jidas ao Poderes Público para a
melhoria do íluxo e do rendimento escolar;

-

pÍopor medidas e programas para titular, capacitar, atualizar e aperfeiçoar os pÍoÍissionais da
educaÉo;
V

-

emitir pareceres sobre assuntos educacionais e questões de natureza pedagógica que lhe
forem submetidas pelo Poderes Executivo ou Legislativo do nrunicipio ou por entidade de âmbito

Vl

municipal;

Vll

-

autorizaÍ, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do Sistema Municipal de Ensino;

-

assessorar a Secretaria Municipal de Educação no diagnóstico dos problenras e deliberar
sobre medias para aperfeiçoar o Sistenra de Ensino Municipal;

Vlll

lX - elaborar e alteraÍ o seu Regintento ltrtorno;

X

-

zelar pelo cumprimento das disposiçóes constilucionais, legais e nornrativas ern matéria de

educação;

Art.4'-

O CME será integrado pelo Secretário de Edtrcaçáo e Cultura do Municipio, por

representantes de instituiçôes educacionais, públicas e privadas e por representantes da sociedade
civil organiza<ia, tendo seguinte composiçáo :
l- um representante da Secrelaria de Educaçáo e Cultura do Municipio;
ll - um representante das escolas municipais;
lll - um represenlante dos professores:
lV - um representânlê das escolas particulares;
V - um representante das êscolas estaduais;
Vl - um representantê dos pais de alunos.

§ 1'- O Secretário de Educaçáo e Cultura

<1o

Município é membro nalo e exercê a presidência do

Conselho Municipal de Educaçâo.

§ 2" - Para cada membro titular será nonreâdo uftr suplente.

§ 4" - O mandato dos Conselheiros titulares e suplerrtes seÍá de quatro anos, coincidindo coÍll o
mandato do Preíeito Municipal, admitindo-se uma reconduçáo

Art. 5' - Os membros litulares e suplentes do Conselho Municipel de Educaçáo serão
indicados pelos órgáos e entidades componente do mesmo até o trigésimo dia da posse do Prefeittr
Municipal.

1'- A nomeação ê possê dos membros titulares do Conselho Mtrnicipal de Educaçáo será feita
pêlo Prefeito Municipal e deverá ocorrer até virrte dias após a data em que ocorreu a indicaçáo pelo
órgáo ou entidadê quê rêpresenta.
§

2'- Em caso de renúncia ou morte de um dos conselheiros, a vaga será preenchida pelo seu
respectivo suplente.

§

Art.
|

ll

6'-

O Conselho Municipal de Educação será composto das seguintes Câmara

- Educação lnfantil, Fundamental, Mádio
- legislação e normas.

:

e Educação de Jovens e Adultos;

§ 1" - A Câmara será composta por três membÍos no mÍnimo, e terá a seguinte competência

:

| - apreciar processos;
ll - elaboraÍ nornlas e instruçôes;
lll - promover estudos e pesquisâs.

Art.

7' - As reuniôes ordinárias ocorrerào uma vez por mês e serão realizadas com a

presença minlma de trés conselhêiros.

Art,
desempate.

I'-

As decisôes serão tomadas por maioria de volos, cabendo ao Írresidente o voto de

Art. 9' - As deliberaçóes do Conselho Municipal de Educaçáo terão a forma de lndicagáo,
Parecer ou Resoluçâo.
§ 1" - As lndicaçôes, Pareceres e Resoluçôes do CME teráo nutneração ordinal e anual.
2

'§ Z'1ns deliberaçóes

do CME sorão homologadas pelo Secretário de Educaçáo e Cultura tlo

Município.

Art. 1O - Os Conselheiros tem autonomia funcional no exercicio de suas atrabuaçÕes na fornra
estabêlêcidâ enr Lei, tro Regulamento lnterno e denrais normas.

-

Art. 1 1 O exercício da furrçáo de Conselheiro á gratuito, rráo gera nenhum vínculo (le
emprego ou qualqueÍ oulro vinculo com a PreÍeitura Municipal.
Parágrafo Único
a Íunçáo de Conselheiro clo CME é corrsiderado rJe relevante irrteresse pútrlico.

-

Aí1,. 12
O Conselho Municipal de Educaçáo terá urna Diretoria Administrativa e urna
Assessoria Técnica, diretamente subordinada a sua Presidência, destirradas ao suporte técnico
administrativo necessário ao seu Íuncionamento, utilizando-se de instalaçôes e funcinário cedidos
pela Prefeilura Municipal.
§ 1' - Os cargos e funçóes que comporão a Dirêtoria Administrativa do Conselho Municipal de
Educação lem a seguinte designaçào :
| - Dirêtor Administrativo;
ll - Secretária;
lll - Auxiliar Administrativo;
lV - Auxiliar operacional de serviços diversos.

-

§

2'-

-

A íunçáo que comporá a Assessoria Técnica do Conselho Municipal de Educaçâo será de

Especialista em Educaçáo, será designado pelo Presidente do CME, e atuará na área de supervisâo
escolar.

Art. 13

-

Os recursos financeiros para a estruturação e tuncionamento do CME seráo

provenientes do orçamento municipal.

Art. 14 - O Consolho Municipal de Educação lerá o prazo de sessenta dias, após a sua
instalaçáo com a possê dos Conselheiros nomeação, para elaborar o seu regimento intemo.
Art. 15 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito Suplemêntar para as despesas
iniciais, deconenles da execução desta lêi.
Art. 16 - Fica o Poder Executivo autoÍizado a praticar os atos regulamentares desta lei.
Art. í 7 - Esta Lei enlra em vigor na dala de sua publicaçáo revogadas as disposiçÕes dâ Lei
Municipal n' 371, dê 29 de maio de 1998.
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