
PREFEITURA MUNICIPAL CE 

CCAL Estado do Piaui 
Prefeitura Municipal de Coca! de Teiha 

Gabinete Prefeita 

LEI No 232/2018 	 Coca] de Tellia-PI, 04 de dezembro de 2018. 

"Dispöe sabre a Criacdo do Conseiho Municipal de 
Educaçio de Coca! de Teiha-PI, estabelece a organ izacão e 
funcionamento do Conseiho e da outrasprovidências." 

A Prefeita Municipal de Cocal de Teiha, Estado do Piaui ,Senhora Ana Celia da Costa Silva, 
no uso de suas atribuiçOes, faz saber que a Cãmara Municipal aprovou e eu sanciona a seguinte Lei: 

CAPITULO I 

PA cRIAçAO 

Art. 1° Fica criado o Conseiho Municipal de Educacão de Cocal de Teiha - P1 mtegrado ao 
Sistema Municipal de Ensino, que passa a ser discipimado nos termos da presente Lei. 

CAPITULO II 

PA NATIJREZA E FUNCOES 

Art. 2° 0 Conselho Municipal de Educaçao, órgâo colegiado do Sistema Municipal de 
Ensino, de natureza participativa e representativa da comunidade na gestâo da educacao, exercerá as 
fimçoes de carater normativo, consultivo e deliberativo sobre a formaçâo e o planejamento das 
politicas de educaçâo do MunicIpio. 

CAPITULO ifi 

PA COMPETENCIA 

Art. 3° Compete ao Conseiho Municipal de Educaçâo: 

I - zelar pelo cumprimento das diretrizes e bases da educaçäo fixadas pela legislaçAo 
pertmente e nas disposiçôes do Conselho Nacional de Educaço; 

II - estabelecer normas, no uso das atribuicoes cometidas aos sistemas de ensmo pela Lei n° 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que fixa as diretrizes e bases da educacâo nacional; 

ifi - emitir parecer sobre questôes e assuntos de natureza pedagógica e educacional que the 
sejam submetidas pelo Govemo do MunicIpio, pelo Secretário Municipal de Educaçäo, bern como por 
outras autoridades, entidades e pessoas interessadas; 

IV - estabelecer critérios para autorizaçAo de funcionarnento e reconhecimento de 
mstituiçOes de educaçäo localizadas no âmbito do municIpio; 
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V - apreciar Os pedidos e autorizar o funcionamento e reconhecimento das instituiçôes de 
educaçAo criadas e mantidas pela iniciativa pnvada; 

VI - apreciar e detenninar a suspensâo temporária on definitiva das atividades de 
estabelecimentos de educaço autorizados on reconhecidos no firabito do municipio; 

VII - propor medidas e fonnas de meihoria do funcionamento dos estabelecimentos de 
ensino, do desempenho escolar e das relacoes corn a comunidade; 

\Tffl - aprovar o funcionamento de escolas mantidas pelo Poder Pábiico Municipal; 

LX - manter intercãmbio corn os Conseihos de Educaçäo e orgarnsmos que possam 
contribuir para o desenvoivimento da educaçâo; 

X - participar da elaboracão, do acompanhamento e avaliaço de Pianos, Programas e 
Projetos Educacionais; 

XI - acompanhar e avaliar a prestaco de contas do municipio referente a aplicacao dos 
recursos da educaçAo; 

XII - zelar pela compatibiiização das acOes educacionais corn programas de outras areas 
como saüde, assistência püblica e promoçAo social os quais deverâo garantir infraestrutura operacional 
adequada; 

XIII— promover, analisar e divuigar estudos e experiências sobre a educaçAo no municIpio; 

XIV - elaborar e reformular o sen regirnento; 

XV - aprovar e implenientar o Piano Municipal de Educaçao. 

CAPITULO IV 

DA COMPOSIAO 

Art. 40  0 Conselho Municipal de Educaçäo seth cornposto de 12 (doze) membros titulares e 
igual nümero de rnembros suplentes, dentre os quais se mcluirAo: 

a) dois representantes do Conseiho Tutelar da Crianca e do Adolescente; 

b) dois representantes do Conseiho Municipal de Direito cia Crianca e do Adolescente; 

c) dois representantes de Pars de alunos da rede Püblica Municipal de Ensino; 

d) dois representantes das Instituiçôes de EducaçAo da iniciativa privada; 

e) dois representantes de Igrejas; 

1) dois representantes do Conseiho Municipal de Assisténcia Social; 
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g) dois representantes das Diretoras; 

h) dois representantes das InstituiçOes de Educacao Infantil; 

i) dois representantes das Instituicôes de Ensino Fundamental de 18  a 4a série (1° ao 51  ano); 

j) dois representantes das InstituiçOes de Ensino Fundamental de 5' a 8a  sdrie (6° ao 90  ano); 

k) dois representantes das InstituiçOes de Educaçao de Jovens e Adultos; 

1) dois representantes das Instituiçôes de Ensino Médio. 

PARAGRAFO I1NLCO: As funçôes dos membros do Conseiho nAo serAo remuneradas, serâo 
consideradas de relevante interesse social e sen exercIcio terá prioridade sobre o de qualquer cargo 
páblico municipal de que sejarn titulares os seus membros. 

CAPITULO V 

DO MANDATO 

Art. 5° - 0 mandato dos membros do Conseiho Municipal de Educação será de 02 (dois) 
anos, permitida a reconduçâo por urna vez consecutiva. 

PARAGRAFO UNICO: Excepcionalmente, após o término do primeiro mandato so deverão ser 
reconduzidos 50% (cinquenta por cento) dos Conseiheiros. 

Art. 6° - Os Conseiheiros que deixarem de pertencer as categorias, que representam, serAo 
por essas substituidos, no prazo máximo de trinta (30) dias. 

Art. 7° - Ocorrendo impedimento legal on licenciamento on ainda afastamento do membro 
titular, assumirá o suplente para completar o mandato. 

Art. 8° - Nos casos de afastamento definitivo do membro titular e do respectivo suplente, 
havera, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do primeiro dia da vacância, eleição de novos membros 
para conclusão do mandato, na forma do paragrafo imico do art. 4°. 

PARAGRAFO UNICO: Será considerado como afastamento defmitivo a ausência nâo justificada do 
Conseiheiro a trés sessOes consecutivas on a dez alternadas. 

Art. 9° - 0 Presidente e o Vice-Presidente do Conselho, escoihidos dentre os Consellieiros 
nomeados, seräo eleitos por urn perlodo de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos somente para outro 
perIodo consecutivo. 
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PARACRAFO UNICO: A eleiçâo do Presidente e do Vice-Presidente será processada em escrutInio 
secreto. 

Art. 100 - 0 Secretário Municipal de Educacao assumirá a Presidência das Sessöes do 
Conseiho as quais comparecer. 

CAPITULO vi 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 110 - 0 Conselho Municipal de Educacao funcionará em Sessâo do Plenário e em 
reuniAo de ComissOes Permanentes na forma regimental. 

PARAGRAFO UNICO: 0 Conselho poderá criar ComissOes Especiais ou Grupos de Trabaiho para 
execuçâo de tarefas indicadas no ato de sua criacâo. 

Art. 12° - 0 pessoal necessáiio as atividades do Consellio será recrutado dentre servidores cia 
administraco municipal, pelo Secretário de Educacào e avaliado em seu desempenho pelo própno 
Conseiho, para as funcoes de: 

a) Secretáno Executivo 

b) Assessor Técnico de Ensino Fundamental e EducaçAo Infantil. 

Art. 13° - 0 Conselho Municipal de Educação reunir-se-á e deliberará corn a presenca da 
maioria simples de seus membros. 

PARAGRAFO UNLCO: Caberá ao Presidente do Conselho o voto de desempate. 

Art. 14° - As decisOes do Conseiho serão tomadas em forma de ResoluçOes, que deverâo ser 
homologadas pelo Secretãrio Municipal de Educaco. 

PARAGRAFO UNICO: Além das ResoluçOes, o Conseiho poderá adotar instruçôes, indicaçOes e 
outros atos, previsto em seu Regimento Interno, a serem observados pelos órgãos e instituicöes que 
integram o Sistema Municipal de Ensino, corn a devida homologacao pelo Secretário Municipal de 
EducaçAo. 
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Art. 15° - 0 Regimento Interno do Conseiho Municipal de Educação será aprovado por 
maioria simples de seus membros e homologado por Decreto do Prefeito Municipal. 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIçOES GERMS E TRANSITORJAS 

Art. 16° - A composicâo do Conseiho Municipal de Educacâo dar-se-á no prazo de sessenta 
(60) dias a contar da data de publicacAo desta Lei. 

Art. 17° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicaçâo, revogadas as disposicoes em 
contrário. 

ANA CE 	COSTA SILVA 
Prefei Municipal 

Numerada, registrada e publicada a presente Lei aos 04(quatro) dias do més de dezembro do ano de 
dois mil e dezoito (2018). 

40k~z* 
IVANMONTEIRO DE OLIVEIRA 

Secretário Municipal de AdministracJo e Planejamento 
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