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PRIEfEmTURA MUNIC IPAL IDE fORMO SA !DO RIO PRETO
ESTADO IDA !BAHIA

LEI I~. o 11 DE. 04 DE. DEZE l\!IBR O DE 2000.
"' .Altera a Lei n. 05 de 25 de agosto de
1998, que cria o conselho l'v1unicipal de
Educação e da outras providências".
0

O Prefeito :tv1unicip:ll de Formosa do Rio Preto- Ba, faz saber que a
Cfun.ara 1\/Iunicipal Aprovou e ele Sanciona a seg:u.inte Lei:

lut. lo -O Conselho 1\·'lm1icipal de Educação é un1 órgão nonnativo,
deliberativo e consultivo, do Sistema 1\tlunicipal de Educação, vinculado à
Secretaria Iv1unicip~1 de Educação deste Municipio.

Parágrafo único - O Conselho 1\Jíu:nicipal de Educação - (CrvfE)
abrangerá a zona urbz-111a e rural deste tnunicipio na proposta da adaptação
às tnetas prioritárias da educação e será nonnahzado por suas diretrizes e
pelo Regunento Inten1o.

Art. 2° - Este ConseJlw tetn corno finalidade o estudo o planejatnento e a orientação de todas as atividades relacionadas con1 o Sistema
rvíunicipal de Ensino, abrangendo as Instituições rv1urúcipais de Educação
Infantil, Ensino fu.ndarnental, Nível rv1édio, l\r1odalídade Nonna, Fdu.cação
Profissional e. Instituições de Educação Infantil tnanJic"k-:c:; pela iniciativa
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Att. 3° - O Consell1o J\fun.icipa1 de Educaç:ào terá a seguinte cotnpeI.

III.

deliberar sobre a org~ulização escolar e pedagógica do Sisterna J\1u.nic:ip:31 d.e Educação~
enlihr parecer sobre a criaç:ão e fnncion:m1ento d.a mlidade de e:ns'ino
em qtkllquer das redes do àmbito :rm.ulicipal~
pa1ticipat· da def1.nição das diretrizes e pla!lOS da política educacional
v~upte antel.~~dade de ensino~
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Pl.

emitir parecer e resolução en1 casos que pairern dú·vidas sobre a
escolar de estudantes, cunículos, progr;:~1nJs e cargas horárias de estabeleci!ne:ntos de ensino;
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pública de ensino;
autorizar a criat; ão e e1l:tinç ão de n1rsos nos Siste:mas Ivfunicipais de
Ensino;
fiScalizar o fu.ncionarnento do Sisterna JVIunicipal de Ensino~
VIII. fiscalizar a aplicação <i.1S verbas destinadas à Educação no Iviunicip·o·
J.'t-'
defiP..ir critérios básicos para efetivação do apoio téc11ico às escolas
comunitárias;
i\.rt. 4o - O Conselho rvíunicipJl de Educação de Fonn.osa do P..io
Preto- BA será cmnposto de 10 (dez) nu:rnbros efetivos com selt-S respectivos suplentes, qlle o substituirão nas faltas ou impedimentos legais, obsenrando-se o seguinte critério:
I.
d01s representantes da Secretária l\/[unicipal de Ectu.caç.ão~
IL
dois repiesentantes dos professores da Rede IV1u.nicipal de Ensino~
III. dois representantes dos pais de alunos matriculados na Rede J\1unicipal de Ensino:,
'V
I I'- dois representantes dos funcionários públicos municipais~
V.
dois re-presentantes da cornu.nidade.

Paxágrafo lo - Os tnembros do Conselho serão indicados pelos organismos que representen1 e norneados por ato Executivo JVIunicipal.
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i\.rt. 5o-() Conselho Ivlunicip;:~J de educação terá a seguinte estrutura:
Presidente
Vice-presidente
Secretáno Geral
Cfunara de Legislação e Normas
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Parágrafo lc - O conselho será presidido pelo Secret3xio l:Víunicip2J.
de Educação, o qual será substituido, :nos seus nnpedunentos e ausências,
pelo Vice-presidente do Conselho.
do Conselho rvíunicipal de Educação é privativo de profissionais corr.1. tbnnação especifica etn Educação,
s~ja en1 nível ~médio ou superior, e será notneado pelo Prefeito rviunicipal,
J.tr~:vés de p01taria.
Par~rafo

2o - () cargo de

Secret~io

Parà.grafo 3o- Na ausência elo Secretario, o Presidente convocará um
dos :membros para secretariar os trabJlhos.

l\:rt.

(f' - O Conselho

lVIunicipal de Educação terá sede junto à Se-

cr·etaria l\1mricipa1 de Educação e se reunirá a cada b:Unestre.

r-

i\s reuniões de caráter extraordinftrio poderão ser convocaArt.
das pelos rnetnbros do Conselho 1VIunicipa1 através de oficio ao Presidente,

con1núrneros nunca rriferior a cinco (5) men1bros.
i\rt. go - Serão observados todos os preceitos d-3. nova Lei de D:iretrizes e Bases (LDB) Lei fi. 9.394/96.
0

Art. ~ - Esta Lei entrará em vigor na d;rta de sua publicação revoga.i
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Rio Preto, 05 de dezembro de 2000.
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