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LEI N° 2202 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021.

CRIA  E  REESTRUTURA  0  CONSELHO
MUNICIPAL    DE    EDUCACAO,    E    DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

A  CAMARA  MUNICIPAL  DE  S0BRAL  aprovou  e  o  Prefeito  Municipal  sanciona  e
promulga a seguinte Lei:

Art,1° Fica criado o Conselho Municipal de Educa9ao,  6rgao consultivo,  deliberativo
e  normativo  do  Sistema  Municipal  de  Ensino,  vinculado  a  Secretaria  Municipal  da
Educagao e com jurisdigao no Municipio de Sobral/CE.

Art. 2° 0 Conselho Municipal de Educaeao sera constituido de  15 (quinze) membros,
nomeados  por  ato  do  Chefe  do  Executivo  no  prazo  de  30  (trinta)  dias  ap6s  sua
indicagao pelas instituie6es que fazem parte da sua composigao.

Art.  3°  0  Conselho  Municipal  de  Educagao  integra-se  ao  sistema  orgamentario  da
Secretaria da Educaeao, como unidade ongamentaria.

Art. 4° 0 Conselho Municipal de Educaeao tefa a seguinte composi8ao:

I -01  (urn) representante da Educa9ao Basica da Secretaria Municipal da Educagao;
11   -   01    (urn)   representante   da   Secretaria   de   Direitos   Humanos,    Habita8ao   e
Assistencia Social;
Ill  -01  (urn)  representante de diregao das escolas  municipais,  eleito em  assembleia
pelos diretores;
lv -01  (urn) representante da assessoria juridica da area educacional;
V  -  01   (urn)  representante  da  Secretaria  da  Educagao  do  Estado,  indicado  pelo
6rgao regional de educagao localizado no Municipio de Sobral;
Vl  -  01   (urn)  representante  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Crianga  e  do
Adolescente;                                                                                        [
Vll -01  (urn)  representante dos estudantes das escolas  pdblicas com  idade igual ou
superior a  15 (quinze) anos;
Vlll  -  01   (urn)  representante  de  professores  em  exercicio  de  funeao  docente  na
educaeao  infantil  das  escolas  municipais,  eleito  em  assembleia  pelo  Sindicato  dos
Servidores Publicos do Municipio de Sobral;
IX -01  (urn) representante de professores em exercicio de fungao docente no ensino
fundamental   das   escolas   municipais,   eleito   em   assembleia   pelo   Sindicato   dos
Servidores Pdblicos do Municipio de Sobral;
X -01  (urn) representante das instituig6es de ensino superior com sede no Municipio
de Sobral;
XI  -  01   (urn)  representante  de  professores  em  exercicio  de  fungao  docente  na
educagao  infantil das instituig6es privadas de ensino cadastradas  no censo escolar.
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Xll    -   01    (urn)    representante   da   dire9ao   de    instituig6es   privadas   de   ensino
cadastradas no censo escolar;
Xlll -01  (urn) pai/mae ou  responsavel legal de aluno pertencente a escola municipal,
eleito em assembleia pelos Conselhos Escolares;
XIV -01  (urn) representante do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiencia;
XV  -  01  (urn)  representante  da  Escola  de  Formaeao  Permanente  do  Magisterio  e
Gestao Educacional -ESFAPEGE.

Pafagrafo   tlnico.      Para   cada   Conselheiro   titular   sera   indicado   ou   eleito   urn
Conselheiro suplente.

Art.  5°  Os  representantes do  Conselho  Municipal  de  Educagao terao  seu  mandato
da seguinte forma:

I -02 (dois) anos,  os mencionados mos incisos lv, Vl, Vll, X, Xlll, XIV e XV;
11  -03 (ties)  anos,  os mencionados  nos incisos  I,11,111, V, VIII,  lx,  XI,  Xll.

Pafagrafo dnico. A cada Conselheiro sera permitido uma unica recondueao.

Art.   6°   Os   membros   do   Conselho   Municipal   de   Educagao   deverao   residir   no
Municipio de Sobral.

Art. 7° 0 Conselho Municipal de Educaeao se organizara em Comiss6es, de acordo
com a necessidade e especificidades dos assuntos que lhe forem pertinentes.

Art. 8° Compete ao Conselho Municipal de Educagao:

I  -  Participar  da  formulagao  das  politicas  e  diretrizes  para  o  Sistema  Municipal  de
Ensino, sugerindo normas e medidas para seu funcionamento;
11 -Acompanhar a aplicagao de recursos para a educagao, nos termos estabelecidos
pela Constituigao Federal adotando entre outras:
a)         promover    a    publicagao    anual    das    estatisticas    do    ensino    e    dados
complementares,  que deverao ser utilizados  na elaboragao dos planos de aplicagao
de recursos para o ano subsequente;
b)         estudar   a   composigao   de   custos   do   ensino   ptiblico   e   propor   medidas
adequadas para ajuda-los a alcangar melhor nivel de aplicabilidade.
Ill -Normatizar as seguintes materias:
a)  credenciar  as  escolas  pdblicas  do  Sistema  Municipal  de  Ensino  e  decidir  pela
autorizagao   ou   reconhecimento   de   seus   cursos   (Art.   182   da   Lei   Organica   do
Municipio);
b)  credenciar  as  lnstituig6es  de  Educagao  lnfantil  nos  termos  do  Art.  20  da  Lei  n°
9.394 de 20/12/1996;
c) autorizar o funcionamento dos cursos de  Educagao  lnfantil das escolas privadas,
conveniadas, filantr6picas e demais instituie6es sem
lv  -  Coordenar  a  elaboraeao  do  Plano  Municipal
acompanhareavaliaraexecueaodomesmo*

fins lucrativ
o  e,  posteriormente,
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V - Desenvolver e articular esforgos para melhorar a qualidade e elevar os indices de
oferta  e  desempenho  da  educagao,  emitir  Parecer  sobre  assuntos  de  natureza
pedag6gica e educativa ou quando consultado;
Vl - Realizar estudos e pesquisas sobre a situagao do ensino no Municipio de Sobral;
VIl   -   Acompanhar   o   processo   de   ensino   do   Municipio,   inclusive   nas   escolas
conveniadas;
VIll   -   Publicizar   por   meio   de   diferentes   estrategias,   sua   atua8ao   e   assuntos
referentes a educagao de interesse da populagao;
lx   -   Manter   intercambio   e   permanente   regime   de   cooperacao  com   os  demais
sistemas  de  educagao,  especialmente  com  o  Conselho  Nacional  de  Educa9ao,  o
Conselho Estadual de Educacao e demais Conselhos Municipais;
X   -   Elaborar,   anualmente,   o   plano   de  trabalho   do   CME   contendo   a   proposta
orgamentaria para manutengao das atividades a cargo do Conselho;
XI   -   Elaborar  seu   Regimento   lnterno,   a   ser  aprovado   por   Decreto  do   Prefeito
Municipal.

Art.  9°  A  participagao  no  Conselho  Municipal  de  Educagao  caracterjza-se  como
prestagao  de  urn  servieo  pdblico  relevante,  tendo  prioridade  sobre  qualquer  outra
agao de servidor publico, dispensando qualquer forma de remuneragao.

Art.10. 0 Conselho Municipal de Educagao sera instalado ate 30 (trinta) dias ap6s a
publicagao desta Lei.

Art.   11.   Esta   Lei   entra   em   vigor   na   data   de   sua   publicagao,   revogadas   as
disposig6es em contrario,  em especial as  Leis  n° 023/90,  n°  104,  de 25 de fevereiro
de  1997,  n° 733, de  13 de dezembro de 2006,  n° 1465,  de 05 de maio de 2015 e n°
1534, de 23 de dezembro de 2015.

PACO IVIUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCLIDES FERREIRA COMES JUNIOR, EM
14 DE DEZEMBRO DE 2021. •_`-
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Procurador Geral do Municlpio - OAB/CE
NO 20.301
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SANCA0 PREFEITURAL N° 2169/2021

Ref.  Projeto de Lei n° 218/2021
Autoria: Poder Executivo Municipal

Ap6s analise do Projeto de  Lei em epigrafe,  o qual "Cria e reestrutura o Conselho

gg#jacrjapatudn?cjpEaiudc:9S:br:,,dparo:uunt:?asmg.rn°oV:ds:rcj:uS:'saAPL°:ado°EP#Li%#Xst:
lRRESTRITA.

Publique-se.

PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCLIDES FERREIRA GOIVIES JUNloR, EM
14 DE DEZEMBRO DE 2021.
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