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LEI Nº 717/2013 
 

                                              A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, decretou, 

e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º-  Fica criado o Conselho Municipal de Educação no Município de Rio Azul - CMEC -, órgão 

colegiado, de natureza participativa e representativa da comunidade na gestão da educação, 

com atribuições normativa, deliberativa, mobilizadora, fiscalizadora, consultiva, propositiva, 

de controle social e assessoramento aos demais órgãos e instituições do Sistema de Educação 

do Município, o qual passa a ser disciplinado nos termos da presente Lei.   

 

Art. 2º- O Conselho Municipal de Educação exercerá as funções de caráter normativo, consultivo, 

deliberativo e fiscalizador, acerca dos temas referentes à educação e ao Ensino no Município 

de Rio Azul. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 3º-  São objetivos do Conselho Municipal de Educação: 

              I-    Assegurar aos grupos representativos da comunidade o direito de participarem da definição 

das diretrizes da educação no âmbito do Município e auxiliar no elevo da qualidade dos 

serviços educacionais; e  

              II-  Envidar esforços para que a educação seja direito de todos e assegurada mediante políticas 

educacionais, econômicas, sociais e culturais, visando garantir o acesso, o ingresso, a 

permanência e o sucesso à educação contínua e de qualidade sem qualquer discriminação e 

pela gestão democrática nas escolas de seu sistema de ensino. 

 

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 4º- Compete ao Conselho Municipal de Educação: 

I- Fixar diretrizes para a organização da oferta da Educação Infantil e Educação Básica na 

Rede Municipal de Ensino; 

              II-  Promover a discussão das políticas educacionais municipais, acompanhando sua 

implementação e avaliação; 

              III-  Participar da elaboração e avaliar o Plano Municipal de Educação, acompanhando sua         

execução; 

              IV-   Acompanhar e avaliar a qualidade do ensino no âmbito do Município, propondo medidas 

que visem o seu aperfeiçoamento; 

              V-    Promover e divulgar estudos sobe o ensino no Município, propondo políticas e metas para 

sua organização e melhoria; 

  VI-  Verificar o cumprimento por parte do Poder Público Municipal do dever para com o 

ensino, em conformidade com a legislação pertinente; 

  VII-  Acompanhar e avaliar a chamada anual de matrícula, o recenseamento escolar, o acesso à  

educação, as taxas de aprovação/reprovação e evasão escolar; 

             VIII-  Analisar e participar da discussão da proposta do orçamento municipal para o ensino e a 

educação; 

              IX-  Acompanhar projetos ou planos para contrapartida do Município em convênios com a  

União, Estados, Universidades e outros órgãos de interesse da educação;  
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              X-  Manifestar-se sobre assuntos e questões de natureza educativa e pedagógica, proposta 

pelo Poder Executivo Municipal; 

              XI-  Emitir parecer sobre a criação e/ou ampliação de turmas quando para a oferta das 

modalidades de ensino já existentes ou que venham a ser implementadas no Município; 

              XII-  Emitir parecer prévio sobre o processo de cessação, a pedido, de atividades escolares de 

estabelecimentos da Educação Básica, vinculados à Rede Municipal de Ensino; 

             XIII-  Participar da elaboração do Calendário Escolar; 

             XIV-  Manter intercâmbio com os Conselhos Nacional, Estadual e Conselhos Escolares e outros 

Conselhos afins; 

             XV-  Acompanhar e fiscalizar o uso dos recursos públicos no ensino e na educação, em 

conformidade com a legislação pertinente;  

             XVI-  Analisar e divulgar resultados de estudos, pesquisas estatísticas sobre a situação do 

ensino municipal encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação; 

            XVII- Emitir parecer sobre recursos interpostos de atos de escolas da Rede Municipal, após ter 

esgotado os recursos no interior das unidades escolares; 

            XVIII-Acompanhar e fiscalizar os programas suplementares de assistência ao educando, 

garantindo acesso igualitário aqueles com necessidades especiais; 

            XIX-  Estabelecer critérios e procedimentos após ampla discussão junto aos setores de 

Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Conselho Tutelar, Ministério 

Público entre outros, para a seleção de matrículas para atendimento nos Centros 

Municipais de Educação Infantil, quando a demanda de atendimento de crianças for 

maior que o número de vagas ofertadas por estes; 

            XX-     Propor medidas e formas de melhoria do funcionamento dos estabelecimentos de ensino, 

compreendendo a Educação Infantil e Educação Básica, mantidas pelo Poder Público 

Municipal; 

            XXI-  Exercer outras atribuições quando do interesse do Poder Público Municipal, 

objetivando a melhoria da educação no município, contemplando-a em todos seus 

aspectos;   

            XXII-   Elaborar, aprovar e modificar o seu regimento interno, condicionado ao aval de 50%  + 

1 (cinquenta por cento mais um) dos membros do Conselho; 

            XXIII- Dispor sobre normas e procedimentos para a realização de matrículas das crianças da 

Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino, bem como acerca do regulamento do 

processo de seleção para vagas existentes, em conjunto com a equipe da Secretaria 

Municipal de Educação. 

           XXIV- Acompanhar, controlar e fiscalizar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da   

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB); 

           XXV-   Conferir e emitir pareceres quanto às prestações de contas referentes ao Fundo. 

§ 1º-  Os critérios e procedimentos a que se refere o inciso XIX, serão adotados garantindo a 

transparência, ampla discussão e divulgação junto à comunidade, sendo inclusivos e 

regulamentados pelo Conselho Municipal de Educação. 

§ 2º-  Os critérios e procedimentos que serão adotados não poderão restringir, impedir ou dificultar o 

direito da criança à educação servindo apenas como critério de prioridade e não de 

exclusividade, considerando-se que a educação infantil é direito de todas as crianças sem 

requisitos de seleção. 

 

CAPÍTULO IV 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 5º- O Conselho Municipal de Educação de Rio Azul será composto por 10 (dez) membros titulares 

e igual número de suplentes, nomeados por Decreto pelo Prefeito Municipal, dentre os quais se 

incluirão:  

               I-   01 (um) representante do Poder Executivo; 

               II-   01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação; 
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              III-  01 (um) representante do Conselho Tutelar; 

              IV-  01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; 

              V-    01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde; 

              VI-  01 (um) representante dos Professores e Diretores, compreendendo o Ensino Fundamental, 

6º ao 9º ano, séries finais, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, das Escolas Públicas 

da Rede Estadual de Ensino; 

VII- 01 (um) representante dos Professores e Diretores das Escolas da Educação Básica, 1º ao 

5º ano, séries iniciais, da Rede Municipal de Ensino; 

              VIII- 01 (um) representante dos Professores e Diretores dos Centros Municipais de Educação 

Infantil - CMEIS; 

               IX-  01 (um) representante da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -; 

               X-   01 (um) representante das Associações de Pais e Mestres – APMFS - das Escolas Públicas 

da Rede Municipal de Ensino. 

§  1º-  O mandato de Conselho é considerado serviço público relevante, sem remuneração. 

§  2º-  Os conselheiros deverão ter domicílio e residência do Município de Rio Azul. 

§  3º- Cada membro terá um suplente do mesmo segmento representado. 

 

CAPÍTULO V 

DO MANDATO 

 

Art. 6º- O mandato dos membros do Conselho Municipal de Educação será de três anos, permitida a 

recondução por uma vez consecutiva. 

§ 1º-  O mandato de conselheiro deve ser declarado vago, antes do término, nos seguintes casos: 

a) - morte; 

b) - renúncia por escrito do Conselheiro Titular; 

c) - ausência injustificada por mais de 5 (cinco) reuniões consecutivas; 

§ 2º-   Na vacância do cargo, assume o membro suplente. 

Art. 7º- Nos casos de vacância do cargo do membro titular e do respectivo suplente, o Conselho 

Municipal de Educação, no prazo de trinta dias, a contar do primeiro dia da vacância, solicitará 

a indicação de um novo representante para conclusão do mandato, ao órgão ou instituição ao 

qual compreende a referida representatividade. 

 

CAPÍTULO VI 

DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 

 

Art. 8º- No dia da posse do Conselho, sob a presidência do Conselheiro mais idoso, deve ser feita a 

eleição do presidente e do vice em eleição direta, sendo eleito presidente o candidato que 

obtiver maioria simples dos votos.  

§  1º-  O vice-presidente será o segundo candidato mais votado. 

§  2º-  O Conselho Municipal de Educação poderá criar Comissões Especiais ou Grupos de Trabalho 

para execução de tarefas indicadas a partir do ato de sua criação. 

Art. 9º- Para cumprir suas atribuições, nos termos da Lei, o Conselho Municipal de Educação deve 

atuar através do Colegiado, da Presidência e da Secretaria Executiva. 

§  1º-  Caberá ao Presidente do Conselho Municipal de Educação o voto de desempate. 

§  2º-  A secretaria executiva deve ser ocupada por membro do Conselho, que será designado pelo 

Presidente para exercer as funções burocráticas e de organização interna do Conselho.  

§  3º-  A secretaria executiva, fica encarregada de comunicar às instituições quanto à indicação dos 

conselheiros e suplentes, bem como convocar os conselheiros para a posse do primeiro 

colegiado.  

§  4º-  O colegiado deve ser constituído por todos os membros do Conselho. 

§  5º-  A presidência é exercida pelo Presidente e na ausência deste pelo Vice-Presidente. 

§  6º- O mandato da presidência é de três anos, permitindo somente uma recondução por igual 

período. 
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§  7º-  Fica o conselho livre para organizar quantas comissões temáticas de trabalho forem 

necessárias. 

Art. 10-  As reuniões do Conselho serão: 

                 I- ordinárias, realizadas trimestralmente 

                 II- extraordinárias, sempre que convocadas pelo seu Presidente ou por um terço de seus 

conselheiros. 

Art. 11-  As decisões do Conselho Municipal de Educação serão proclamadas pelo Presidente, com 

base dos votos da maioria vencedora e terão a forma de atos oficiais, conforme o caso. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRASITÓRIAS 

 

Art. 12- A composição do Conselho Municipal de Educação dar-se-á no prazo máximo de sessenta   

dias, a contar da publicação desta Lei. 

Art. 13- O Poder Público Municipal colocará à disposição do Conselho Municipal de Educação o 

quadro funcional e demais recursos necessários ao desempenho de suas atividades. 

Art. 14-   O Conselho Municipal de Educação terá sua sede em dependências cedidas para este fim pelo 

Poder Público Municipal. 

Art. 15-  A organização e funcionamento do Conselho Municipal de Educação serão disciplinados em 

regimento a ser elaborado no prazo de cento e vinte dias, a contar da indicação de 

composição do Conselho, o qual deverá ser aprovado por maioria simples de seus membros e 

homologado por Decreto do Prefeito Municipal. 

Art. 16-  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal, 

            Em Rio Azul, 11 de novembro de 2013. 

                     (a)- Silvio Paulo Girardi 

                            Prefeito Municipal 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


