
LEI MUNICIPAL Nº 580/2004, de 15-06-04.

REESTRUTURA o Conselho Municipal de 
Educação do Município de Mormaço e dá outras 
providências.

JOSÉ  ALVORI  DA  SILVA  KUHN  –  PREFEITO  MUNICIPAL  DE 
MORMAÇO, Estado do Rio Grande do Sul.

FAÇO SABER que  o  PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL aprovou e  eu 
sanciono a seguinte LEI:

CAPÍTULO I – Da Reestrutura. 

Art. 1ª. Fica reestruturado o CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

MORMAÇO (CMEM), órgão normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador do SISTEMA 

MUNICIPAL DE ENSINO.

Art.  2ª.  O  Conselho  Municipal  de  Educação  será  constituído  por  09  (nove) 

membros nomeados pelo Executivo Municipal, mediante a seguinte indicação:

I- 02  (dois)  professores  indicados  pela  Secretária  Municipal  de  Educação, 

Cultura  e  Desporto,  sendo  um  de  Educação  Infantil  e  um  de  Ensino 

Fundamental;

II- 01 (um) professor representante do Quadro dos Professores Municipais de 

Mormaço, escolhido através de eleição;

III- 01 (um) representante das Atendentes de Creche de Educação Infantil da 

Rede  Municipal  de  Ensino,  eleito  entre  os  membros  das  escolas  de 

Educação Infantil;

IV- 01  (um)  representante  dos  Diretores  das  Escolas  Municipais,  escolhido 

através de eleição entre seus pares.



V-  01  (um)  representante  dos  Pais  (ou  responsável)  por  alunos  da  Rede 

Municipal de Ensino indicado pela Secretaria Municipal de Educação.

VI- 01 (um)  representante  do Conselho  Tutelar  do  Município  de  Mormaço, 

indicado pelo próprio conselho;

VII- 01 (um) representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente  do  Município  de  Mormaço  (CMDCA),  indicado  pelo 

conselho;

VIII- 01 (um)  representante  da Assistência  Social  indicado  pelo  Conselho  da 

Assistência Social. 

  

§ 1º.  Os membros indicados deverão possuir:

I- Conhecimento na área educacional, especialmente de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental;

II- Conhecimento da Legislação Educacional;

III- Disponibilidade para participar de reuniões ordinárias e extraordinárias;

IV- Habilitação mínima de Ensino Médio ou equivalente;

§ 2ª.  Não poderão fazer parte do Conselho Municipal de Educação de Mormaço, 

pessoas investidas em mandato legislativo e detentores de Cargos de Confiança do Executivo 

Municipal, exceto professores ou funcionários efetivos.

Capítulo II - Dos Mandatos

Art. 3º.  O mandato de cada membro do Conselho Municipal de Educação terá 

duração de 04 (quatro) anos.

§ 1º. De dois em dois anos cessará o mandato parcial dos membros do Conselho 

Municipal de Educação. Sendo que cessará alternadamente o mandato de 4/9 (quatro nonos) e 5/9 

(cinco nonos)  do Membros do CME.



§ 2º. Ao ser reestruturado, a partir desta Lei, o Conselho Municipal de Educação de 

Mormaço terá 4/9 (quatro nonos) de seus membros com mandato de 02 (dois) anos e os 5/9 

(cinco nonos) de 04 (quatro anos), sendo a renovação dos mandatos feita por sorteio.

 §  3º. Em  sua  primeira  reunião,  após  aprovação  desta  Lei,  os  membros  do 

Conselho escolherão sua diretoria e terão um prazo de 90 (noventa) dias para elaboração de um 

novo regimento interno.

§ 4º.  Ocorrendo vaga no Conselho Municipal de Educação,  será indicado novo 

membro pela entidade no prazo máximo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 2º e 

seus respectivos parágrafos.

§ 5º. A função e o exercício de Conselheiro tem prioridade sobre qualquer outro 

cargo ou função pública, sendo considerado como relevante serviço prestado ao Município, sendo 

que não implicará em ônus para o mesmo.

Art.  4º. Os  membros  do  Conselho  Municipal  de  Educação  deverão  residir  no 

Município. 

Capítulo III - Da Estrutura

Art.  5º. O  Conselho  Municipal  de  Educação  é  estruturado  com  os  seguintes 

organismos:

- Presidência;

- Vice-Presidência;

- Secretaria administrativa;

- Comissões;

- Assessoria;



§  1º. A  modalidade  de  escolha  do  Presidente  e  Vice-Presidente  e  suas 

competências atende ao estabelecido no Regimento interno;

§ 2º. O Conselho Municipal de Educação é dividido em tantas comissões quantas 

forem necessárias  ao  estudo  e  a  deliberação  sobre  assuntos  pertinentes  a  Educação  Infantil 

(Creche e Pré-Escola) e Ensino Fundamental.

§ 3º. O Conselho  Municipal  de  Educação dispõem do serviço  de  assessoria  e 

secretária,  cujos integrantes  são indicados pelo Presidente,  regulamentados,  em Regimento as 

respectivas competências.

Art. 6º É de competência dos Conselhos Municipais de Educação no âmbito de 

seu Sistema:

I – fixar normas, nos termos da Legislação em vigor para:

a) A Educação Infantil e o Ensino Fundamental;

b) A Educação Infantil e o Ensino Fundamental destinados a educandos 

portadores de necessidades especiais;

c) O  Ensino  Fundamental  destinado  a  jovens  e  adulto  que  a  ele  não 

tiveram acesso na idade própria;

d) A criação de estabelecimentos de ensino público;

e) O funcionamento e o credenciamento das instituições de ensino;

f) O currículo dos estabelecimentos de ensino;

g) A capacitação de professores para lecionar em caráter “emergencial”;

h) A elaboração de regimentos escolares dos estabelecimentos de ensino;

II - aprovar:

a) O Plano Municipal de Educação, nos termos da Legislação vigente;



b) Previamente,  os  Convênios  ou  Contratos  que  impliquem cessão  ou 

concessão  de  uso  de  bens  afetos  ás  Escolas  Públicas  Estaduais  ou 

transferências de serviços educacionais ao Município, bem como do 

Município para a esfera privada;

c) O Regimento escolar das instituições de ensino do Sistema Municipal 

de Ensino;

V- Autorizar  o  funcionamento  de  instituições  de  ensino  da  rede  pública 

municipal e privada de Educação Infantil;

VI- Credenciar,  quando  couber,  as  instituições  do  Sistema  Municipal  de 

Ensino;

VII- Exercer  competência  recursal  em  relação  às  decisões  das  entidades  e 

instituições  do  Sistema  Municipal  de  Ensino,  esgotadas  as  respectivas 

instâncias;

VIII- Representar  às  autoridades  competentes  e,  se  for  o  caso  requisitar 

sindicâncias,  em  instituições  educacionais,  tendo  em  vista  o  fiel 

cumprimento da lei e das normas do Conselho Municipal de Educação;

IX- Propor  idéias  que  visem  melhorias  na  expansão,  consolidação  e 

aperfeiçoamento do Sistema Municipal de Ensino;

X- Acompanhar e avaliar a execução dos planos e projetos educacionais do 

Município;

XI- Manifestar-se sobre assuntos e questões de natureza educacional, que lhe 

forem  submetidos  pelo  Prefeito  ou  Secretário  de  Educação  e  pelas 

entidades de âmbito Municipal ligadas a Educação;

XII- Estabelecer critérios para a obtenção de apoio técnico e financeiro do Poder 

Público Municipal;

XIII- Exercer outras atribuições previstas em lei, ou decorrentes da natureza de 

suas funções.



Capítulo IV - Das Disposições Gerais e Transitórias

Art.7º.  O Conselho  Municipal  de  Educação  contará  com infraestrutura  para  o 

atendimento de seus serviços, técnicos e administrativos da Secretaria Municipal de Educação, 

devendo ser previstos recursos orçamentários próprios para tal fim;

Art.  8º. No prazo máximo de 30 (trinta)  dias,  após  aprovação desta  Lei,  será 

revisto no que for necessário, a situação dos atuais Conselheiros, através da Portaria do Poder 

Executivo;

Art. 9º . Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação;

Art. 10º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as contidas na 

Lei Municipal nº 212/96 de 17 de abril de 1996 e Lei Municipal nº 300/98 01  abril de 1998.

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MORMAÇO, 
Em, 15 de junho de 2004.

JOSÉ ALVORI DA SILVA KUHN 
PREFEITO MUNICIPAL
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