
l O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, Estado do Pará: e promulgo a
seguinte LEI COMPLEMENTAR:

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNCIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

"Gabinete cio Prefeito "
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LEI N° 019/97
De 04 de Junho de 1997.

Institui o Conselho Municipal de Educação do
Município de Floresta do Araguaia - Pa e dá outras
providências correlatas.

TITULO I
DA NATUREZA E FIM

Art. 1° - O Conselho Municipal de Educação é órgão normativo e físcalizador que tem por
finalidade estabelecer as diretrizes para a articulação e integração entre as instituições de ensino públicas
e privadas, como participantes do Sistema Municipal de Educação, bem como as normas para avaliação e
recolhimento, pelos sistemas competentes, das ações educativas desenvolvidas pelas referidas instituições

s experiências adquiridas nos processos educativos associados ao trabalho e vida em sociedade.

CAPITULO II
DA COMPETÊNCIA

Art. 2° - É competência do Conselho Municipal de Educação:
I — Informar e coordenar a política Municipal de Educação, tendo em conta a sua

ntegração com as demais políticas públicas;
II - definir as diretrizes e prioridades do Plano Municipal de Educação, bem como sua

expressão anual na lei de Diretrizes Orçamentarias, acompanhando e avaliando sua implementação;
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III - interpretar, no âmbito da administração, a legislação de diretrizes e bases Educação
Nacional, manifestar-se sobre alterações do Poder executivo e estabelecer normas comuns a serem
observadas pelo sistema de ensino;

IV - decidir sobre recursos e baseada educação por arguição de contrariedade à legislação
de diretrizes e bases da Educação Municipal;

V - manter o intercâmbio e colaborar com os demais órgãos normativos dos sistemas de
ensino e com a comissão de Educação da Câmara Municipal, estimulando a articulação entre as redes de
ensino estadual, e privada;

VI fixar, ouvindo educadores e comunidades científicas das áreas envolvidas,
diretrizes curriculares gerais, definindo uma base comum municipal de estudos para cada nível de ensino,
curso ou área de formação, bem como mecanismo de integração curriculares entre os diferentes níveis;

VII - estabelecer normas para a oferta de educação e seu reconhecimento pelos sistemas
ensino;

VIII - estabelecer diretrizes para a avaliação e reconhecimento, pelos sistemas de
ensino das ações educativas desenvolvidas pelas referidas situações,

IX definir mecanismos e estabelecer normas para avaliação das instituições
>articulares, bem como apoiar programas de auto-avaliação de instituição de ensino;

X - estabelecer norma para autorização de funcionamento das instituições de ensino;
XI - estabelecer normas e critérios gerais para ação de projetos de pesquisa na área de

Educação;
XII - exercer as funções de órgão normativo e fiscalizador do Sistema Municipal de

Educação, cabendo-lhe, nessa condição, dentre outras funções:
a) apreciar os estatutos e os projetos de criação, implantação e desenvolvimento

de instituições de ensino particulares;
b) definir critérios para a alocação dos recursos orçamentários municipais, avaliar os

resultados da sua utilização e propor ao Poder Executivo, quando for o caso, alterações necessárias.

CAPÍTULO III
DA CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO

Art. 3° Participam do Conselho Municipal de Educação:

I - o Secretário de Educação, enquanto membro nato;
II - o representante da entidade sindical, como nato;
III - dois representantes eleitos do corpo docente municipal,
IV - dois representantes eleitos dos alunos;
V - dois representantes eleitos dos pais de alunos;
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VI - dois representantes eleitos dos funcionários não docentes;
VII - um representante das escolas privadas.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Conselho será renovado de dois em dois anos na razão de um
erço de seus membros.

Art. 4° - O Conselho Municipal de Educação de Educação será formado com 11 (onze)
membros, constituídos por todas as instituições públicas e privada existentes no âmbito do Município de
;loresta do Araguaia.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A escolha dos membros do Conselho será realizada através
de eleição.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A eleição será direta, realizada em dois turnos:
a) no primeiro turno, cada escola escolhe seus candidatos.
b) no segundo turno há eleição geral.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Secretaria de Educação deverá fixar edital de convocação
)ara as eleições com 15 (quinze) dias de antecedência e realizar ampla divulgação das mesmas.

PARÁGRAFOS QUARTO Terá direito a participar da escolha de candidatos a
representantes de pais de alunos, a escola que tiver um número acima de 50 (cinquenta) alunos
matriculados frequentes:

a) a escola com número de até 100 (cem) alunos, terá direito a
um candidato a representante de pais de alunos;

b) a escola com número de até 200 (duzentos) alunos, terá
direito a 2 (dois) alunos;

c) a escola com número de até 300 (trezentos) alunos, terá
direito a 3 (três) candidatos a representantes de pais e 3 (três) alunos;

d) a escola com número acima de 300 (trezentos) alunos, terá
c^reito a 4 (quatro) representantes de pais e 4 (quatro) alunos:

PARÁGRAFO QUINTO - Todos os funcionários e professores, independentes do número
de alunos, deverão participar da eleição, podendo votar e ser votado.

PARÁGRAFO SEXTO - O aluno só poderá votar ou ser votado com idade mínima de 12
doze) anos de idade.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Só poderão ser candidatos, professores, e funcionários com no
mínimo 2 (dois) anos de efeito exercício na área de Educação.

PARÁGRAFO OITAVO - Cada pessoa terá direito de votar como aluno, como pai ou
íuncionário, desde que os mesmos ocupem as funções acima citadas ao mesmo tempo.
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PARÁGRAFO NONO - Entre os dois representantes eleitos de cada categoria, l (um)
everá pertencer a rede municipal e o outro a rede estadual.

PARÁGRAFO DECIMO - O " quorum" mínimo exigido para a realização das eleições
era de 50% (cinquenta por cento) e mais um, da comunidade escolar.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Cada candidato só poderá concorrer por uma das
categorias.

Art. 5° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

•
Gabinete do Prefeito, 24 de Junho de 1997.
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FRANCISCO JOSÉ MEDEIROS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
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