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1,E1 CONIPI,EMEN'I'AR N° 75197
De 12 dc Dezembro de 1.997

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO,
COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇ:Ào E
COMPETÊNCIA 1)0 CONSELHO
MUNICIPAL, DE. EDUCAÇÃO, A
QUE SE REFERE O ART. 199 DA
LEI ORGANICA 1)0 MUNICÍPIO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA".

JOSÉ VIEIRA AN'1'IJNES, I'rcicito
Municipal de Sai apuí. Estado dc Silo Paulo, em conformidade cum o daslioslo
no Ad.199 da Lci Org nica do Município, FAZ SABER que a Câmara
Municipal aprovou e ele swrcioua e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO 1
Das Disposições Preliminares

ARI'. 1" - Fica criado o Conselho Municipal
de Educação, dc que Irala o AH.199 da Lci Orgânica do Município e com base
na Lci 1ísladua1 n° 9.143195.

AIPI'.	 2" - O Conselho Municipal dc
Educação será um órgão normativo, consultivo e deliberativo do stslenhi
municipal de ensino.

C,Pi'I'UIX) II
Lha Composiçíio

AVTI'.	 3° - O Conselho Municipal dc
Educação será constituído de 09 (nove) indicados pelos rcpresenl;mtcs legais

dos seguintes órgãos e instituições:

- Supervisor dc ensino;
- Diretor de Escola Estadual indicado pelos
seus pares;
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- Professor (a) de Escola Estadual dc 1° e 2°
Ciáu com maior número ate alunos, indicado
por seus pares;
- Professor (a) dc Escola Esiadunl de 1° Grítu
(1° a 4' Série), com nua« ninado de alunos,
indicado por seus pares,
- Professor (a) dc Ensino Infantil Municipal,
com maior número de alunos a sei indicado
por seus pares;
- Representante a Associação dos Pais. e
Mestres dc Escola Estadual com maior
número de alunos, a ser indicado por seus
pares;

Rcpreseutates dos Pais de alunos das
Escolas de Educação Infantil, indicado por
seus lares;
- Representante das Escolas Estaduais a ser
indicado por seus pares:
- Representanle dos funcionários das Escola
de Educação Infmdil a ser indicado por seus
pares;

ART. 4" - Todos os membros do Conselho
terão mandato de dois anos, permitida a recondução por uma vez.

AItT.	 5" - O Conselho Municipal dc
Educaptio teia 01 (um) Ptesidcnte, 01 (uni) Viu-Ptesidcnte e O1 (um)
Secretário, escolhidos dentre seus membros com mandato, com nmuulato e
prerrogativas dctemllinadas pelo Regimento Menos.

CAPÍTULO 111
I)a Orgauizaç(io

AR'I'.	 G° - O ('onselho hluincipal de
Educação elaborara, no prazo nrcasinto dc 60 (scssenla) dias, o seu regimento
interno, que apôs a aprovação da maioria absoluta de seus membros será
encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal pa ra homologação e publicação
nos temias da Lei.
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Y t- Parágrafo Único - O Executivo Ivlunicyml
poderá designar servidores de seus quadros para prestar serviços ao Conselho
Municipal dc Educação.

CAPÍ'1'1 I [,O IV
Da Competência

Al2'1'. 7" - O Conselho Municipal dc 131ueaçg o
lerá as seguintes atribuições.

1 - prestar assessoruue lo ao Executivo
Municipal, no umbflo das questões relativas à educação, e sugerir medidas no
que tange it organítaçüo e ao funcioumnetto da rede de ensino do Município,
Inclusive no que respeita a instalação de novas unidades escolares;

11 - promover e realizar estudos sobre a
organização do ensino municipal, adotando e propondo medidas que visem a
sua expansão e ao seu aperfeiçoamento,

[11 - elaborar o plano nuiicip;d de educação
nos ternos do Art.199, paraguaio único, da Lei Orguieu do Município,
inclusive quanto ao transporte dc alunos;

IV - exercer fiscalização sobre as atividades
referentes à assistência social escolar, no que diz respeito às suas eletivas
realizações, estimulando-ais e propondo medidas tendentes ao aprimoramento
dessas mesmas atividades.

V - emitir t puecer sobre os assuntos dc
ordem pedagógica e educativa que lhe sejam submetidas pela AdnunisIração
Alunicipal, através do seu órgão próprio,

Vl - promover cursos de aperièiçoamvnlo ou
extensüo cultural visando o aprimoramento aos professores, e
consequentemente a melhoria do ensino;

VII - promover correições, por meio de
comissões especiais. cm qualquer dos eslabelecuucntos do ensino uuNido pela
Pietcihua, tendo cm vista o fiel comprhuedo da legislação Escolar;

Parágrafo Único - Além das arbuições
chincadas neste ;Migo, caberão ainda ao Conselho Municipal dc Educação ,s
atribuições que Ihs vierem a ser delegadas pelo Conselho Estadual de
Educação, mos termos da legislação federal e estadual pertinentes.
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AR'I'.	 8° - Os membro; do Conselho
Nltuúcipal de Educação c Educação não serão remunerados, considerando-se
um "nrmnvs" público os serviços pi estados.

AR'I•.	 9' - As despesas deconeutcs da
aplicação desta Lei, correrão por conta de dotação própria consignada no

CAPÍTULO V
Das Disposições Finais

orçamento.

sua publicação.

Municipal na dana supra.

AR'I•. 10 - Esta Lei entra cal vigor na data de

Sarapuí, 17 e"Deteurbo de 1.997

W

_IOSÉ- '1EIRA 'PUNES
'121SFE1' O

Publica Ia e r'gis[rada pela Secretaria

M ANDRÉ PFÇANIIA ANTUNES
Chefe de Governo
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