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LEI N° 2.316, DE 19 DE SETEMBRO DE 1997.

Cria 0 Conselbo Municipal de
Educa~ao, institui 0 Fundo Municipal
de Educa~ao e da ontras
providencias. "

JoAo VIUDES CARRASCO, Prefeito Municipal de

FAZ SABER que a Camara Municipal de ltanhaem
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1~ - Fica criado 0 Csmselho Municipal de
Educa~ao - C.M.E., vinculado a Secretaria Municipal da Educa~ao e Cultlrra,
com as seguintes fun~oes:

I - nonnativa, quando fixar doutrinas e nonnas em geral;
II - consultiva, quando responder a indaga~oes em

III - deliberativa, quando decidir questoes relativas a

Artigo 22. - 0 Conselho Municipal de Educac;ao atuara
em consonancia com a filosofia, a politica e as diretrizes e nonnas educacionais
do Pais e do Estado, atraves da inter-relac;ao com os Conselhos Estadual e
Nacional de Educa~ao.

Artigo 3~ - Quando delegada competencia pelos
Conselhos Nacional e Estadual, 0 Conselho Municipal de Educac;ao adotara
procedimentos que visem a descentralizac;ao das a~5es federais, estaduais e
municipais, publicas e particulares, nas areas da educa~ao e do ensino .
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Artigo 42 - 0 Conselho Municipal de Educa~ao ten!
como objetivo basico, ampliar 0 espac;o politico de discussao sobre educa<;ao e
cidadania, concorrendo para elevar a qualidade dos servic;os educacionais e da
sociedade como urn todo, garantindo-lhe 0 direito de participar da definiv3.o das
diretrizes educacionais do Municipio.

Artigo ~ - Sao atribuic;oes do Conselho Municipal de

I - colaborar com 0 Poder PUblico Municipal na
formulac;ao da politica e na elaborac;ao do Plano Municipal de Educac;ao;

II - fixar diretrizes para elaborayao do regimento escolar,
calendario e curriculo das escolas municipais, em confonnidade com 0 disposto
na Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1.996, que estabelece as diretrizes
e bases da educac;ao nacional;

III - propor criterios para a programac;ao e para as
execuc;oes financeira e orc;amentana do Fundo Municipal de Educac;ao,
acompanhando a movimentayao e 0 destino dos recursos;

IV - fiscalizar e opinar sobre a aplicavao de recursos
destinados a manutenyao e desenvolvimento do ensino fundamental e
valorizayao do magisterio, de acordo com 0 Plano Municipal de Educayao;

V - adotar piovidencias que garantam que as
oportunidades de ensino sejam asseguradas a todos, em igualdade de condic;oes;

VI - diagnosticar evasao, retenyao e qualidade de
ensino das escolas, apontando altemativas de soluvao;

VII - realizar estudos sobre 0 processo de avaliac;ao

VIII - realizar estudos sobre 0 sistema de ensino do
Municipio, avaliando sua qualidade e propondo medidas que visem sua
expansao e aperfeivoamento;

IX - promover ayoes educacionais compativeis com
programas de outras areas, como Saude e Promocao Social, bem como manter
intercambio com outros Conselhos Municipais ou com instituic;5es de Ensino e
Pesquisa;

X - definir mecanismos que promovam a integracao entre
escola-comunidade e incentivar 0 entrosamento entre as redes de Educac;ao
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Profissionalizante;

XI - propor medidas que visem atender as crianc;as,
adolescentes e adultos portadores de necessidades especiais de carMer
intelectual, fisico ou emocional no processo de escolariza9ao e
profissionaliza~ao ;
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XII - estabelecer, em conjunto com 0 Poder Executivo,
as diretrizes da politica educacional do Municipio;

XIII - estabelecer, em conjunto com 0 Parler
Executivo, prioridades e criterios que fundamentem a proposta on;amentana,
emitir pareceres sobre 0 relat6rio trimestral e anual da Secretaria Municipal da
Educa~ao e Cultura, bem como acompanhar e fiscalizar sua aplicayao;

XIV - formular objetivos e trac;ar diretrizes para a
organizac;ao do sistema de ensino no Municipio e propor medidas que viscm a
melhoria da qualidade do ensino;

XV - pronunciar-se sobre a autorizav:lo de
funcionamento das Creches, Escolas de Educac;ao Infantil e Escolas de Ensino
Fundamental, no ambito de sua competencia;

XVI - emitir parecer acerca da conveniencia quanta a
instala~ao e avalia~ao de cursos em todos os niveis;

XVII - propor a :fixa~ao de eriterios e acompanhar a
concessao de bolsas de estudo no ambito do Municipio;

XVIII - manifestar-se sobre 0 Estatuto do Magisterio;
XIX - opinar sobre os convenios educacionais de ayao

inter-administrativa de interesse do Municipio;
XX - emitir parecer sobre 0 interesse e necessidade de

eventual assistencia do Municipio as institui~5es filantr6picas ou comunitarias,
no que se refere a Educac;ao.

Artigo 6£ - 0 Conselho Municipal de EducaC;ao sera
composto por 12 (doze) membros, a saber:

I - 4 ( quatro ) representantes do Poder Executivo,
apresentados pelo Secretario da Educa9ao e Cultura, ao qual cabeni a
presidencia do Conselho, pelo Secretario das Finan9as e pelo Assessor de
Planejamento;

11- 1 ( urn ) representante da Delegacia de Ensino de

111- 1 ( urn ) representante das escolas da Rede

IV - 1 ( urn ) representante dos trabalhadores da
Educa~ao nao docentes;

Rede EstaduaI;
V-I ( urn ) representante dos estudantes de 2° grau da

~.
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VI- 1 ( urn ) representante dos pais de alunos, indicado
pela Associac;ao de Pais e Mestres.

VII - 1 ( urn ) diretor de escola da Rede Municipal~
VIII - 2 (dais) representantes dos professores, senda 01

( urn ) da Rede Municipal e 1 ( urn ) da Rede Estadual.

Paragrafo tinico - Os membros do Conselho serao
nomeados pelo Prefeito Municipal, mediante decreto, e empossados no prazo
de 15 (quinze) dias contados da nomeac;ao, ap6s indicac;ao das instituic;oes a que
pertencem, sendo substituidos quando cessado 0 vinculo com a instituic;ao ou
categoria profissional que os indicou.

Artigo 7'! - 0 mandato dos membros do Conselho tera a
durac;ao de 2 ( dois ) anos, permitida a reconduC;aopor urna Unica vez.

Paragrafo unico - Excepcionalmente, 0 pnmerro
mandato dos Conselheiros se encerrani em 31 de dezembro de 1.998.

Artigo 8'! - As func;5es de membro do Conselho nao
serao remuneradas, seudo, porem, consideradas como de relevante interesse
publico.

Artigo 9'! - 0 Conselho Municipal de Educac;ao
elaborara seu Regimento Interno dispondo sobre as nonnas gerais de sua
organizac;ao e funcionamento no prazo maximo de 60 ( sessenta ) dias, contados
de sua instalac;ao, submetendo-o a aprovac;ao do Prefeito

Artigo 10 - As despesas decorrentes da manutenc;ao das
atividades do Conselho Municipal de Educac;ao, que terao inicio a partir do
exercicio de· 1.998, correrao pelas dotac;5es Ofc;amentanas pr6prias, '" .
suplementadas se necessario.

Artigo 11 - Fica instituido 0 Fundo Municipal de
Educac;ao, vinculado a Secretaria da Educac;ao e Cultura e administrado pelo
Conselho Municipal de Educac;ao, com a finalidade de captar e aplicar recursos
na implementac;ao da politica educacional publica, bem como em outras
iniciativas destinadas a Educac;ao.

Artigo 12 - Constituirao receitas do Fundo Municipal de
Educac;ao:



Prefeitura Municipal de Itanhaem
Estancia Balnearia

Estado de Sao Paulo

I - as dotavoes especificamente consignadas no
on;amento do Municipio e os creditos adicionais que lhe sejam destinados;

Ii - os recursos advindos de doayoes, auxilios,
subvenyoes e contribuiyoes de pessoas fisicas ou juridicas, de direito publico ou
privado;

III - os rendimentos e os juros provenientes da aplicavao

IV - os recursos financeiros oriundos dos Govemos
Federal e Estadual, recebidos diretamente ou por meio de convenios;

V - quaisquer outros recursos provenientes de fontes aqui
nao explicitadas, a exceyao de impostos.

§ 10
- As receitas descritas neste artigo serao depositadas

obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agencia de
estabelecimento oficial de credito.

§ 2° - A aplicavao dos recursosde natureza financeira

I - da existencia de disponibilidade em fimyao do
cumprimento de programayao;

II - de previa aprovavao do Conselho Municipal de

Artigo 13 - Os recursos do Fundo Municipal de
Educavao serao aplicados em:

I financiamento de programas educacionais
desenvolvidos pela Secretaria da Educayao e Cultura ou com ela conveniados;

II - pagamento pela prestayao de serviyos a entidades de
direito privado para execuvao de programas ou projetos do setor educacional;

..,-''';;III - aquisiyao ~material permanente e -d~consumo e
de outros insumos necessanos ao desenvolvimento dos programas;

IV - construyao, reforma, ampliayao, aquisiyao ou
locayao de imoveis para adequavao da rede fisica de prestavao do ensino
fundamental publico;

V - desenvolvimento de programas de capacitayao e
aperfeiyoamento de recursos humanos na area da Secretaria da Educayao e
Cultura.

Artigo 14 - A escrituravao contabil do Fundo Municipal
de Educa9ao sera feita pelo metoda das partidas dobradas e integrani a
contabilidade geral do Municipio.
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Artigo 15 - Os recursos destinados ao Fundo Municipal de
Educayao serao contabilizados como receita oryamentana e a ele alocados
atraves de dotayoes oryamentarias pr6prias ou de creditos adicionais,
obedecendo a sua aplicayao as normas gerais de direito financeiro.

Artigo 16 - Esta Lei entra em VIgor na data de sua
publicayao, revogadas as disposiyoes em contnmo.

q,----;j:
JOAO VIUDES CARRASCO

Prefeito Municipal

Registrado em livro proprio. Proc. n° 6688/97.
Projeto de Lei de auto ria do Executiyo.
Secretaria da Administra~ao, 19 de setembro de
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CASSIO IZ MUNIZ
Secreta . da Administra.;ao




