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Secretaria Executiva. Pamamirim/RN^  3  de
de '9CO Ò : ; ~ d a

Repúblic

Altera a Lei p r  965/98 e 
consolida disposições sobre o Conselho 
Municipal de Educação flé  Parnamirim e 
determina outras providências.

seguinte lei:

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRH!
FAÇO SABER que a Câmara Municipal . aprovou e eu sanciono a

TITULO I
DAS DISPOSIÇÕES FUNDAMENTAIS

Art.1°. O Conselho Municipal de Educação, órgão consultivo e 
deliberativo do Sistema Municipal de Ensino, vinculado à Secretaria Municipal de 
Educação, com jurisdição no Município de Parnamirim, passa a reger-se pelas 
disposições desta Lei e  demais regulamentos pertinentes a matéria.

CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

Art. 2o. O Conselho Municipal de Educação será constituído por 9 
(nove) conselheiros titulares e 8 (oito) conselheiros suplentes.

§ 1o. Os conselheiros e seus respectivos suplentes serão indicados 
na proporção de 04 (quatro) conselheiros e de 04 (quatro) suplentes da Administração 
Pública Municipal e de 04 (quatro) conselheiros e 04 (quatro) suplentes da Sociedade 
Civil.

§ 2o. O  Secretário Municipal de Educação preside o Conselho 
Municipal de Educação, como membro nato, e com as atribuições de coordenação e 
fiscalização de seus trabalhos.

§ 3o. O presidente do Conselho Municipal de Educação tem direito a 
voz e voto, inclusive o de desempate.
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§ 4o. O Conselho Municipal de Educação, por seu Plenário, elegerá, 
no inicio de cada mandato, um Vice-Presidente e um Secretário Executivo com 
atribuições definidas no Regimento Interno.

Art. 3o. Os membros da sociedade civil que irão compor o Conselho 
Municipal de Educação senão indicados com seus respectivos suplentes ao Prefeito 
Municipal que, conjuntamente com o (a) Secretário (a) Municipal de Educação, 
efetuarão as suas nomeações.

§ 1o. Os membros do Conselho Municipal de Educação deverão 
residir em Parnamirim.

§ 2°. Os membros do conselho Municipal de Educação devem  
pertencer a entidades representativas das seguintes classes:

1) ADMINISTRATAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:
a) 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Educação;
b) 01 (um) representante do segmento de Diretor de Escola

Municipal;
c) 01 (um) representante dos Conselhos das Escolas Municipais.

2) SOCIEDADE CIVIL:
a) 01 (um ) representante do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente;
b) 01 (um) representante de Associações (entidade civil);
c) 01 (um) representante da APAE -  Associação dos Pais e 

Amigos dos Excepcionais;
d) 01 (um) representante dos Pais de alunos.

§ 3o. O mandato do Conselho Municipal de Educação é de 02 (dois) 
anos sendo permitido a recondução para o mandato subsequente.
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TITULO II
A POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

CAPÍTULO I 
DA POSSE

Art. 4o. Após serem indicados por suas entidades e  devidamente 
nomeados pelo Executivo Municipal, a posse dos membros do Conselho se dará em  
30 (trinta) dias após as suas nomeações.

§ 1o. A posse se dará em sessão solene presidida pelo 
Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, em local, data e hora prevíamente marcada.
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§ 2o. Caso algum membro do Conselho não tome posse na data 
prevista para ta! fim, desde que justifique o motivo do impedimento, terá 15 (quinze) 
dias para tomar posse, devendo tal procedimento ser realizado perante a presidência 
do Conselho Municipal de Educação em data e hora oportuna.
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§ 3o. O não procedimento do caso previsto no inciso anterior implica 
na efetivação do seu respectivo suplente, sendo soficitado à instituição que o indicou 
para que a mesma indique um novo suplente.

CAPITULO II 
DA VACÂNCIA

Art. 5o. A vacância de cargos do Conselho Municipa) de Educação se 
dará por renúncia, falta às sessões ordinárias e extraordinárias, falta de decoro ou 
morte.

Parágrafo único. Os casos de falta às sessões ordinárias e  
extraordinárias, bem como a falta de decoro, será decidido pelo plenário do conselho, 
por maioria simples, obedecendo ao prescrito no regimento interno do Conselho 
Municipal de Educação.

TITULO III 
PA PRESIDÊNCIA

Art. 6o. A Presidência do Conselho Municipal de Educação será 
exercida pelo Secretário Municipal de Educação.

§ 1°. A sessão de posse da primeira diretória do Conselho Municipal 
de Educação, será presidida pelo Secretário Municipal de Educação que realizará a 
eleição da Mesa Diretora.

§ 2o. Após a eleição da Mesa diretora o presidente do Conselho 
Municipal de Educação e os demais diretores assum irão os seus cargos para o 
mandato aos quais foram eleitos.

TITULO IV
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

Art. 7o. Compete ao Conselho Municipal de Educação:

I.Eiaborar as Políticas e Diretrizes para o Sistema Municipal de 
Ensino, sugerindo normas e medidas para seu funcionamento;

lí.Acompanhar a aplicação de recursos para a educação nos termos 
estabelecidos na LDB e na Constituição Federal;

III. Autorizar o funcionamento e decidir pelo reconhecimento das 
escolas públicas que compõem o Sistema Municipal de Ensino nos termos do art. 168 
da Lei Orgânica do Município de Parnamirim;

IV . Desenvolver esforços em regime de colaboração com a Secretaria 
Municipal de Educação para melhorar a qualidade e elevar os índices de desempenho 
do ensino, sugerindo:
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a) Realização de estudos e pesquisa sobre a situação de 
ensino no Município de Parnamirim;

b) Emitir parecer de natureza pedagógica e educativa;
c) Estudar a composição de custos no ensino Público e 

propor medidas adequadas para ajudá-lo a alcançar 
melhor nível de aplicabilidade;

V. Aprovar o Plano Municipal de Educação e suas alterações;
V I. Autorizar a organização de cursos ou escolas experimentais em 

estabelecimentos de ensino da Rede Municipal;
Vil.Dispor sobre normas para matrículas, transferências, capacitação, 

adaptação e avaliação de alunos da Rede Municipal de Ensino;
VilI.Indicar, comptementarmente, para o Sistema Municipal de 

Ensino, as disciplinas obrigatórias e as de caráter optativas, fixando a distribuição de 
uma e outra, nos termos da Legislação do Ensino;

IX. Acompanhar o processo de ensino no Município inclusive nas 
escolas con ventadas e privadas;

X . Promover seminários e debates com a sociedade civil, a respeito 
de assuntos relativos à educação e os ensino no município;

X I. Deliberar sobre alterações no currículo escolar, observando o 
disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e nas normas 
constitucionais legais pertinentes;

X II. Acompanhar a aplicação dos recursos necessários para a sua
manutenção;

XMI.Manter intercâmbio e permanente regime de cooperação com os 
demais sistemas de educação, especialmente com o Conselho Estadual de 
Educação;

X IV . EIaborar e aprovar seu Regimento Interno a ser aprovado por
Decreto do Perfeito Municipal;

XV. Aprovar os regimentos das Escolas da Rede Municipal de
Ensino;

XVi. Emitir parecer orientando a correção de situação e 
procedimentos a serem adotados no processo educacional;

XVM. Manifestar-se, no âmbito de sua competência, sobre questões 
em que esta Lei for omissa;

XVIil.E laborar anuaimente a proposta orçamentaria para manutenção 
das atividades a cargo do Conselho.

Art. 8o. A participação no Conselho Municipal de Educação é 
considerada serviço Público relevante.

Art. 9 o. E s ta  Le i en tra  e m  v ig o r n a  d a ta  d a  su a  p u b licação .
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