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LEIN.284/2013.

RevogaaLeinº201Ade23dedezembrode2008edefinenova
estruturaparaoConselhoMunicipaldeEducaçãodoMunicípiode
Apuarema–BAedáoutrasprovidências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUAREMA, ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais
considerando o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, faz saber que a Câmara de
VereadoresaprovoueeusancionoaseguinteLei:
Art. 1.º O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CME, órgão político, financeiro e administrativamente
autônomo, terá suas competências adequadas à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, além das
quelheforemdeterminadas,naformadalegislaçãovigentedegrauhierárquicosuperiorenapresentelei.

Art.2ºCompeteaoConselhoMunicipaldeEducação:
IFunçãoNormativa:
a) autorizaçãodefuncionamentodasescolasmunicipais;
b) fixar, subsidiariamente, normas para credenciamento de instituição, reconhecimento e inspeção de
estabelecimentosdeensinoparticularesdeeducaçãoinfantil;
c) autorização de funcionamento das instituições de educação infantil da rede privada, particular,
comunitária,confessionalefilantrópica.
d) elaboraçãodenormascomplementaresparaoSistemaMunicipaldeEnsino;
e) tambémasprevistasnaLeinº9394/96,cujanormatizaçãocompeteaorespectivoSistemaMunicipalde
Ensino;
f) fixarasnormasparaaprovaçãodosRegimentosEscolaresdeeducaçãoInfantileensinofundamental,no
âmbitodasuacompetênciaejurisdição;
g) estabelecer critérios e diretrizes para a definição de disciplinas, matérias que constituirão a parte
diversificada do currículo dos anos finais do ensino fundamental, regular e  supletivo, do sistema
municipaldeensino,respeitadasasnormaseducacionaisvigentes;
h) fixar critérios gerais de aproveitamento de estudos nos estabelecimentos do sistema Municipal de
Ensino,noâmbitodesuacompetênciaejurisdição;
i) fixarnormasdetratamentoespecialparaalunosqueapresentemdeficiênciasfísicasoumentaisese
encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula, bem como a aceleração de
estudosparaossuperdotados,ouqueapresentemelevadaprodutividadeemotivação,considerandoa
legislaçãovigente;
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j) fixar normas para a realização de Exames Supletivos do ensino fundamental, e indicar os
estabelecimentosdosistemamunicipaldeensino,autorizadosarealizaremtaisexames;
k) deliberar sobre  assuntos afins ou correlatos  e quaisquer outros que lhes sejam submetidos pelo(a)
Secretário(a)deEducaçãooupelo(a)Prefeito(a)doMunicípio;
l) definircritériosbásicosparaefetivaçãodoapoiotécnicoàsescolascomunitárias;
m) estabelecercritériosparaelaboraçãodocalendárioescolarqueatendamaspeculiaridadesregionaise
culturais,naformadalegislaçãoemvigor;
n) estabeleceroscritériosparaconvalidarestudosedeavaliaçãodealunossemdocumentaçãoescolar,ou
oriundos de experiências educacionais, para matrícula em qualquer grau de ensino, por escolas do
sistemaMunicipaldeensinodevidamenteautorizada,paraatenderaodispostonosArt.5º,§5º,eArt.
24incisoV,alíneasb,ecdaLei9.394/96.

IIFunçãoConsultiva–Emitirjulgamentonaformadeparecer,acercadedeterminadosassuntos,asaber:
a) projetos,programaseducacionaiseexperiênciaspedagógicasrenovadorasdoExecutivoedasEscolas;
b) PlanoMunicipaldeEducação;
c) medidaseprogramasparatitulare/oucapacitareatualizarosprofessores;
d) acordoseconvênios;
e) Calendário Escolar e realização de matrícula, transferência e movimentação do aluno no âmbito do
SistemaMunicipaldeEnsino;.
f) casos em que é vedado ao Poder Público municipal e as respectivas entidades da administração
descentralizada, criar ou auxiliar financeiramente estabelecimentos ou serviços que constituem
duplicaçãodesnecessáriaoudispersãoprejudicialderecursosmateriaisehumanos;
g) questõeseducacionaisquelheforemsubmetidaspelasescolas,SME,CâmaraMunicipal;
h) alienaçãoetransferênciadeprédiosescolaresdaredepúblicamunicipaldeensino;
i) expansãodaredemunicipaldeensino;
j) eoutros.

IIIFunçãoDeliberativaDiscuteedecidesobre:
a)elaboraçãodoseuRegimentoInternoePlanodeAtividades;
b)criação,ampliação,desativaçãoelocalizaçãodeescolasmunicipais;
c)medidasparamelhoriadofluxoedorendimentoescolar;
d)formasderelaçãocomacomunidade;
e)planoseprojetosparaconcessãodeauxíliofinanceironaáreaeducacional;
f) aprovar planos de aplicação de recursos financeiros referentes a convênios para obtenção de auxílio
financeiroparaaeducação,eestabelecernormasparaessefim;
aprovarosCurrículosdoEnsinoFundamentaldasunidadesescolaresdoSistemaMunicipaldeEnsinoesuas
alterações,respeitadasasnormasvigentessobreosmesmos;
e)outros.
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IVFunçãoFiscalizadora:
a) acompanhamento da transferência e controle da aplicação de recursos para a educação no município,
bemcomoasuaprestaçãodecontasjuntoaoTribunaldeContasdoMunicípio;
b) supervisionarocumprimentodoProgramasePlanoMunicipaldeEducação;
c) acompanharexperiênciaspedagógicasinovadoras;
d) acompanharodesempenhodoSistemaMunicipaldeEnsino;
e) fiscalizar e fazer cumprir o mínimo de dias letivos e a frequência necessária à aprovação, na forma da
legislaçãovigente;
f) fiscalizar o funcionamento do Sistema Municipal de Ensino utilizandose, quando necessário, das ações
dos Conselhos Escolares, assegurando o fiel cumprimento dos princípios, leis e normas que regulam a
educaçãonacionalenestemunicípio;
g) e)outros.

Art. 3º O Conselho Municipal de Educação será constituído de 13 (treze) membros titulares e respectivos
suplentes, de órgãos dos setores educacionais públicos e privados, e da sociedade civil organizada,
nomeadospeloChefedoPoderExecutivoMunicipal,eindicadosdentrepessoasresidentesnomunicípiode
Apuaremacomtitulaçãoemeducaçãoe/ounotóriosabereexperiêncianaáreaeducacional.
Art.4ºOConselhoMunicipaldeEducaçãopassaráafuncionarcomaseguintecomposição:
I – 3 (três) professores titulares e respectivos suplentes indicados pela/o Secretária/o Municipal de
Educação;
II–1(um)professortitulareumsuplente,indicadosporinstituiçõesdeníveltécnicodosistemapúblicode
ensino;
III – 5 (cinco) professores titulares e respectivos suplentes, indicados pela entidade representativa dos
professores,APLB/SINDICATO,escolhidosemassembleia,assimdistribuídos:
a) 1(um)professortitulareumsuplentedaeducaçãoinfantildosistemamunicipaldeensino;
b) 1 (um) professor titular e um suplente dos anos iniciais Ensino Fundamental regular do sistema
municipaldeensino;
c) 1 (um) professor titular e um suplente dos anos finais do Ensino Fundamental regular, do sistema
municipaldeensino;
d) 1 (um) professor titular e um suplente do Ensino Fundamental,  na modalidade de Educação de
JovenseAdultos;
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e) 1(um)professortitulareumsuplentedoEnsinoFundamentaldaeducaçãodocampo;
IV1(um)professortitulareumsuplenterepresentantedadiretoriadosindicatodosprofessoresmunicipais
(APLB/SINDICATO);
V1(um)professortitularesuplenterepresentantedosConselhosEscolaresdaRedeMunicipalescolhidoem
plenária;
VI1(um)professortitulareumsuplenterepresentantedosDiretoresdaredemunicipal;
VIII1(um)professortitulareumsuplenterepresentantedosdirigentesdasunidadesescolaresdeeducação
infantildaredeprivada.
§1ºOssuplentes indicados pelas respectivas entidades relacionadas, nomeados pelo Chefe do Poder
Executivo Municipal serão convocados pelo presidente a participar das reuniões de Câmaras, Comissões e
Plenáriaquandoforverificadaausênciatemporáriadotitular.
§2º Os conselheiros terão mandato de 3(três) anos  podendo ser reconduzido, desde que obedeça a
renovaçãode1/3deseusmembros,anualmente.
§3º O processo de substituição de 1/3 do colegiado começará findo o 2º ano do primeiro mandato, após
aprovaçãodapresentelei.
§4º Em caso de renúncia, por escrito, ou motivo outro que caracterize vacância, o Prefeito do município
nomearáosubstituto,respeitandooscritériosdefinidosnapresentelei.
§ 5º Os membros do conselho terão mandato coincidente com os órgãos que representam, sendo
automaticamenteinterrompidoquandoperderemaqualidadequedeterminouasuadesignação.
§6ºSerásubstituídooConselheiroque,semmotivojustificadoaceitopeloPlenáriodoConselhoMunicipal
deEducação,deixardecomparecera3(três)reuniõesconsecutivasoua5(cinco)alternadas,computandose
indistintamenteàssessõesdeCâmaras,ComissõesedoPlenário.
Art.5ºAindicaçãodosnovosconselheirospelosórgãoseinstituiçõesenvolvidosdeveserfeitaematé90
diasapósasançãodapresenteLei.
Art.6ºOConselhoMunicipaldeEducaçãoseráPresididoporConselheiroeleitopormaioriaabsolutadeseus
paresparapresidente,juntamentecomovicepresidenteparamandatode3(três)anos,mediantevotação
secreta,pormaioriadospresentes,podendoserrenovadaporumaúnicavez.
Art. 7º A secretaria executiva deve ser ocupada por servidor público municipal designado pelo Prefeito
Municipal para exercer funções burocráticas e de organização interna do Conselho, sob a chefia do
presidente.
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§1º A Secretaria executiva, fica encarregada de comunicar às instituições quanto à indicação dos
conselheirosesuplentes,bemcomoconvocarosconselheirosparaapossedoprimeirocolegiado.
§2º A Secretaria executiva contará com servidores de apoio administrativo, designado pelo Prefeito
Municipal, escolhidos pelo Presidente dentre os servidores municipais com formação compatível com as
atribuiçõesdoCME.
Art. 8º O Conselho Municipal de Educação reunirseá, ordinariamente uma vez por mês, e
extraordinariamentequandoconvocadopelopresidenteoupor2/3dosconselheirosemexercício.
§1º As sessões do Conselho funcionarão com a maioria absoluta dos seus membros e as decisões serão
tomadaspelovotodamaioriasimplesdospresentes.
§2ºNasreuniõesdoConselhoosassuntosserãodistribuídosaosConselheirospormatériaeemcadaqual
funcionaráumrelator.
§3ºOPresidenteeoVicePresidente,quandonoexercíciodapresidência,nãoterãodireitoavoto,excetoo
dequalidade,emcasodeempate.
§4ºPoderãoparticipardasreuniõesdoConselho,comdireitoàvozesemdireitoavoto,representantesde
organismospúblicosouprivados,internacionais,nacionais,estaduaiselocais.
Art.9ºAsdeliberaçõesdoConselhoMunicipaldeEducação,nassessõesdoPlenário,CâmarasouComissões,
serãotomadaspormaioriasimplesdospresentes,obedecidoaoquorumregimental.
Parágrafo único. Os Conselheiros não poderão participar de deliberações sobre assuntos de seu interesse
pessoaloudeparentes,atéoterceirograu.
Art.10OConselhoMunicipaldeEducaçãoseráestruturadoemcâmarasecomissões,cujascompetênciase
normas de funcionamento, serão definidas no Regimento Interno, aprovado pela Plenária e homologado
peloChefedoPoderExecutivoMunicipal.
Parágrafo único. Por deliberação da maioria absoluta do Plenário, ou por iniciativa do seu presidente,
poderãosercriadasComissõesTemporáriasparaanáliseeemissãodePareceresOpinativossobreassuntos
específicosnãoabrangidospelascompetênciasnormativasdasCâmaraseComissões.
Art.11ParaoplenofuncionamentodoConselho,resguardadaàsuaautonomiafuncional,administrativae
financeira,serádestinadoanualmentepeloPoderExecutivoMunicipal,dotaçãoorçamentáriaequivalentea
0,5%(zerovírgulacincoporcento)dadotaçãodestinadaàmanutençãodaSecretariaMunicipaldeEducação
eCultura.
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Art.12Afunçãodeconselheiroéconsideradaderelevanteinteressepublicoeseuexercícioteráprioridade
sobrequalqueroutrafunçãooucargopúblico.
§1º Dependem de Homologação do Secretário de Educação e do Prefeito as decisões sobre atos
deliberativosdoConselhoMunicipaldeEducação.
§2º as deliberações do Conselho se farão na forma de Indicação, Parecer e Resolução, que terão eficácia
sobreosestabelecimentosdeensinonoâmbitodesuaJurisdiçãoecompetências.
§3º O Secretário Municipal de Educação e Culturae metade mais um dos Conselheiros poderão solicitar a
revisãodequalquermatéria,mediantepetiçãofundamentadadirigidaaoPresidentedoConselhoMunicipal
deEducação.
Art.13 Os membros do Conselho Municipal de Educação poderão elaborar, ou revisar o seu Regimento
interno,semprequesefizernecessário,esubmetêloaapreciaçãodoChefedoPoderExecutivoMunicipal,
parahomologação.
Art.14EstaLeientraemvigornadatadesuaPublicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.

GabinetedaPrefeitaMunicipaldeApuaremaBa.28deagostode2013.

Jozilene Barreto Ribeiro

Helenildo Martins Santos

Prefeita Municipal

Assessor de Gabinete
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