
LEI Nº 849 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2010. 
 

 

 

Institui o Conselho Municipal de Educação 

e dá outras providências.  
 

 

  A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, aprovou, e 

eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica criado no Município de são Gonçalo do rio abaixo, o Conselho Municipal de 

Educação - CME, órgão colegiado de caráter técnico, normativo e decisório do sistema municipal 

de ensino, que assessora a Secretaria Municipal de Educação, de forma a assegurar a participação 

da comunidade no aperfeiçoamento da educação municipal. Será integrado por conselheiros, 

escolhidos entre pessoas de reconhecido espírito público e competência na área de educação e de 

representantes de entidade ligadas à área educacional do município em Conformidade com o art. 

160 da Lei Orgânica Municipal. 

 

Art. 2º - O Conselho Municipal de Educação - CME será diretamente subordinado ao chefe do 

poder Executivo Municipal. 

 

I - DA COMPETÊNCIA 

 

Art. 3º - O Conselho Municipal de Educação - CME, respeitadas as determinações e diretrizes 

fixadas pelas legislações Municipal, Estadual e Federal, compete: 

 

I - Pronunciar-se Sobre: 

 

a) Plano Municipal de Educação; 

b) Aplicação de recurso destinado a educação do Município; 

c) Regimento, calendário e currículos comuns às escolas municipais; 

d) Localização, implantação e ampliação das creches e pré-escolas e demais unidades 

municipais de ensino; 

e) Relatório das atividades da Secretaria Municipal de Educação; 

f) Interpretação da Lei Municipal. 

 

II - Incentivar a integração das redes de ensino Municipal, Estadual e Particular, no âmbito do 

município. 

III - Acompanhar o levantamento anual da população em idade escolar e propor alternativas pra o 

seu atendimento. 

IV - Zelar pelo cumprimento da Legislação aplicável à educação e ao ensino. 

V - Fixar normas disciplinares do sistema municipal de ensino. 

VI - Manifestar sobre outras atribuições que venham, eventualmente, a serem delegadas pelo 

Conselho de Educação ou por legislação específica. 

VII - observar o cumprimento nos incisos I a VII do Art. 153 da Lei Orgânica Municipal. 



Art. 4º - A organização e as diretrizes do funcionamento do Conselho Municipal de Educação - 

CME são estabelecidas abaixo e serão complementados através do Chefe do Executivo 

Municipal. 

 

I. O órgão de execução máxima é o plenário; 

II. As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada bimestre, 

extraordinariamente, quando convocados pelo Presidente ou requerimento da maioria de 

seus membros;  

III. O Conselho Municipal de Educação - CME somente funcionará com presença da maioria 

simples de seus membros e deliberará com a votação de pelo menos 2/3 ( dois terços) do 

presente; 

IV. A ausência de qualquer  dos membros não impedirá o funcionamento do Conselho, 

ressaltando o disposto do inciso anterior;  

V. Ocorrendo falta de “quorum” mínimo par deliberação do plenário será convocada pra uma 

nova sessão; 

VI. Cada membro do Conselho terá direito a um único voto na sessão plenária, exceto o 

Presidente que terá voto de qualidade; 

VII. Suplente com poder de voto. 

 

 

II - DA CRIAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

 

Art. 5º - O Conselho Municipal de educação - CME será criado, por meio de ato legal do 

Legislativo e Executivo, no âmbito do Município, pelo chefe do respectivo Poder Executivo, de 

acordo com a Constituição dos Estados e as Leis Orgânicas do Município, observada a seguinte 

composição mínima: 

I - No mínimo 7(sete) membros titulares, sendo: 

a) 1(um) representante do poder Executivo Municipal, de preferência  da Secretaria 

Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente; 

b) 1(um) representante dos professores da educação básica municipal; 

c) 1(um) representante dos diretores das escolas básicas municipais; 

d) 1(um) representante da sociedade civil; 

e) 1(um) representante dos estudantes da educação básica municipal; 

f) 1(um) representante dos estudantes da educação básica municipal, maior de 14 anos, 

sendo ele indicado pelos seus pares; 

g)  1(um) representante do poder Legislativo Municipal. 

 

§1º - Integrarão, ainda, o CME, 1(um) representante do Conselho Tutelar a que se refere à Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus pares. 

 

§2º - Para cada membro titular deverá ser nomeado um suplente, representante da mesma 

categoria ou segmento social com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus 

impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do 

fim do mandato do CME. 

 



Art. 6º - Os conselhos do CME terão um presidente e, opcionalmente, um vice-presidente, ambos 

eleitos por seus pares, estando impedidos de ocupar tais funções os conselheiros representantes 

do Poder Executivo. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese do presidente do CME renunciar a presidência ou, por 

algum motivo, se afastar do Conselho em caráter definitivo ante do final do mandato, caberá aos 

conselheiros decidir: 

 

 

I. Pela manutenção do vice-presidente no exercício interino da presidência, até que se 

cumpra  o restante do mandato do titular, ou pela sua efetivação na presidência do CME, 

com as conseqüente indicação de outro membro para ocupar o cargo de vice-presidente, 

ou; 

II. Pela designação de novo presidente, assegurando a continuidade do vice até o final de seu 

mandato. 

 

 

III - DA INDICAÇÃO E NOMEAÇÃO DOS MEMBROS  

QUE COMPÕEM OS CONSELHOS 

 

 

Art. 7º - Os conselheiros, titulares e suplentes serão formalmente indicados em observância ao 

disposto no art. 24,§ 3º, da Lei 11.494/2007, nos seguintes termos: 

 

a) Pelos Prefeitos Municipais ou secretários Municipais de Educação, nos casos dos 

representantes do Poder Executivo Municipal; 

b) Pelos representantes dos diretores, dos pais de alunos e estudantes, por intermédio de suas 

entidades de classe de âmbito municipal, ou mesmo das instituições municipais de ensino, 

utilizando para escolha dos representantes processo eletivo organizado para esse fim. 

 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - A indicação e a nomeação dos conselheiros e suplentes deverão 

ocorrer:  

 

I. Até 30 ( trinta) dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores; 

II. Imediatamente, nas hipóteses de afastamento do conselheiro, titular ou suplente, em caráter 

definitivo, antes do término do mandato. 

 

Art. 8º - os conselheiros deverão integrar o segmento social ou a categoria que representam e, em 

caso de deixarem de ocupar essa condição depois de efetivados, novo membro deverá ser 

indicado e nomeado para o CME, nos termos desta Lei. 

 

§1º - Após a nomeação dos membros do CME, somente serão admitidas substituições nos 

seguintes casos: 

 

I. Mediante renúncia de conselheiro; 

II. Por deliberação justificada do segmento representado. 



 

§2º - o mandato do conselheiro, nomeado para substituir membros que tenha se afastado antes do 

final do mandato, terá início na data da publicação do ato de sua nomeação e se estenderá até a 

data do termino do mandato daquele que foi substituído. 

 

§3º - O novo conselheiro nomeado deverá pertencer ao mesmo segmento social ou categoria a 

que pertencia o membro substituto. 

 

§ 4º - Antes de proceder à nomeação dos conselheiros, os entes deverão exigir a indicação formal 

dos representantes dos segmentos devidamente canceladas pelos dirigentes ou por seus 

substitutos legalmente constituídos. 

 

§ 5º - Nas hipóteses previstas no § 1º deste artigo, deverá ser exigido dos órgãos e entidades 

competentes, conforme o caso, o termo de renúncia  do conselheiro, a ata de reunião do Conselho 

ou do segmento que deliberou sobre a substituição e, ainda, o documento de indicação do novo 

membro do segmento representado. 

 

§ 6º - o ato legal de nomeação dos membros do Conselho, deverá conter o nome completo dos 

conselheiros, a situação de titularidade ou suplência, a indicação do segmento por eles 

representado  e o respectivo período de vigência do mandato. 

 

Art. 9º- Os conselheiros deverão ser nomeados para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma 

recondução, por igual período. 

 

§ 1º - é considera recondução a participação de um mesmo conselheiro em dois mandatos 

consecutivos, independentemente do tempo que o conselheiro reconduzido efetivamente 

permanecer em quaisquer dos dois mandatos consecutivos. 

 

§ 2º - será permitida nova participação de conselheiro que tenha exercido mandato na condição de 

reconduzido, apenas após o término de, pelo menos, um mandato do Conselho, posterior àquele 

que o conselheiro tenha participado nesta condição. 

 

§ 3º - O término do mandato dos conselheiros deverá coincidir  com o término do período de 

vigência  do mandato do Conselho.  

 

 

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 10- As sessões plenárias ordinárias e extraordinárias do Conselho poderão ter divulgação 

ampla e acesso assegurado ao público. O público não tem direito ao voto. 

 

Art. 11- O conselho municipal de educação elaborará seu regimento interno, no prazo de 90 

(noventa) dias, após a posse de seus membros. 

 

Art. 12- Incumbe a Prefeitura Municipal de são Gonçalo do Rio Abaixo, através da SME, 

garantir infra-estrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do 

CME. 



 

Art. 13-  O exercício do mandato de conselheiro não será remunerado pelo município, sendo 

considerado de serviço público relevante. 

 

Art. 14- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando integralmente a Lei 502 de 

24 de maio de 1999. 

 

 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 05 de novembro de 2010. 

 

 

 

 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Secretário Municipal de Governo 

 

 

 

Raimundo Nonato Barcelos 

Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


