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ESTADO DA BAHIA
MUNICipIO DE ANGUERA
Prefeitura Municipal
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL

ANGUERA
VIVENDO UMA NOVA HISTORIA

s

LEI N° 89 DE 09 DE OUTUBRO DE 2009

"Institui 0 Conselho Municipal de
Educar;ao de Anguera e da outras
providencies".

o P EFEITO MUNICIPAL DE ANGUERA, ESTADO DA BAHIA, no
uso ~'e suas atribuicoes legais e de acordo com 0 Art. 95 da Lei
Orga~ica Municipal, faz saber que a Camara Municipal de Vereadores
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

CAPITULO I
DISPOSICOES GERAIS

Art. 1° - Fica criado 0 Conselho Municipal de Educacao de Anguera,
orgao colegiado, integrado ao Sistema Municipal de Ensino, de
natureza participativa e representativa da comunidade na gestao da
educacao, 0 qual passa a ser disciplinado nos termos da presente Lei.

Art. 2° - 0 Conselho Municipal de Educacao exercera as funcoes de
carater normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador, sobre a
forrnulacao e 0 planejamento das politicas de educacao do Municipio.

CAPiTULO IT
DAS COMPETENCIAS

Art. 3° - Compete ao Conselho Municipal de Educacao:

I - promover a discussao das poHticas educacion
acompanhando sua implernentacao e avaliacao:

II - participar da etaboracao e avaliar 0 Plano Municipal de Educacao,
acompanhando sua execucao:
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III - acompanhar e avaliar a qualidade do ensino no ambito do
Municipio, propondo medidas que visem 0 seu aperfeiyoamento;

IV - promover e divulgar estudos sobre 0 ensino no Municipio,
propondo politicas e metas para a sua orqanizacao e melhoria;

V - verificar 0 cumprimento do dever do Poder Publico Municipal para
com 0 ensino, em conformidade com a leqislacao pertinente;

VI - acompanhar e avaliar a chamada anual de matricula, 0

recenseamento escolar, 0 acesso a educacao, as taxas de
aprovacao/reprovacao e evasao escolar;

VII - analisar e participar da discussao da proposta do orcarnento
municipal para 0 ensino e a educacao:

VIII - acompanhar projetos ou pianos para contrapartida do Municipio
em convenios com a Uniao, Estados, Universidades e outros orgaos
de interesse da educacao:

IX - manifestar-se sobre assuntos e questoes de natureza educativa e
pedagogica, proposta pelo Poder Executivo Municipal;

X - manter intercarnbio com os Conselhos Nacional, Estaduais e
Municipais de Educacao e com institulcoes educacionais publicas e
privadas;

XI - baixar normas sobre autorizacao e credenciamento de
estabelecimento educacionais integrantes do Sistema de Ensino;

XII - autorizar, credenciar, supervisionar e avaliar as instituicoes de
educacao integrantes do Sistema de Ensino;

XIII - autorizar a reestruturacao do Calendario Escolar, conforme as
peculiaridades locais;
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XIV - acompanhar e fiscalizar 0 uso dos recursos publicos no ensi
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xv - analisar e divulgar resultados de estudos, pesquisas estatlsticas
sobre a situacao do ensino municipal encaminhados pela Secreta ria
Municipal de Educacao;

XVI - emitir parecer sobre recursos interpostos de atos de escolas do
Sistema Municipal, ap6s ter esgotado os recursos no interior das
unidades escolares;

XVII - acompanhar e fiscalizar os programas suplementares de
assistencia ao educando, garantindo acesso igualitario aqueles com
necessidades especiais;

XVIII - estabelecer criterios para que a educacao infantil e 0 ensino
fundamental atendam a variedade de rnetodos de ensino e formas de
atividades escolares, tendo em vista as peculiaridades da reqiac e de
grupos socia is, visando ao estimulo de experlencias pedag6gicas,
com 0 fim de aperfeicoar os processos educativos;

XIX - definir criterios e procedimentos para a oferta de educacao
escolar regular e de jovens e adultos, com caracteristicas e
modalidades adequadas as suas necessidades e disponibilidades;

xx - acompanhar 0 recenseamento da populacao em idade escolar
para 0 ensino fundamental e dos jovens e adultos que a ele nao
tiveram acesso, propondo alternativas para atendimento escolar dessa
populacao:

XXI - estabelecer criterios para producao, controle e avaliacao de
cursos e programas de educacao a distancia, assim como para a
autorizacao e irnplantacao desses programas, observada a leqislacao
vigente;

XXII - estabelecer criterios visando garantir atendimento educacional
especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais,
proporcionando currlculos, metodos, tecnlcas, recursos educativos
especificos;
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XXIII - fixar diretrizes para a qualificacao e atuacao de professores de
classes especializadas e de classes regulares da educacao basica,
objetivando a inteqracao dos educandos com necessidades
educativas especiais;

XXIV - fixar criterios para a caracterizacao de instituicoes privadas
sem fins lucrativos, especializadas e com atuacao exclusiva em
educacao especial, para fins de apoio tecnico e financeiro pelo Poder
Publico;

XXV - proper medidas e formas de melhoria do funcionamento dos
estabelecimentos de ensino, do desempenho escolar e das relacoes
com a comunidade;

XXVI - opinar sempre que consultado por pessoa fisica ou juridica;

XXVII - publicar anualmente relat6rio das acoes desenvolvidas;

XXVIII - elaborar, aprovar e modificar 0 seu regimento interno.

cAPiTULom
DA COMPOSICAO

Art. 4° - 0 Conselho Municipal de Educacao sera composto por sete
membros titulares e igual nurnero de suplentes, nomeados por
Decreto pelo Prefeito Municipal, dentre os quais se incluirao:

I - 01 representante da Secreta ria Municipal de Educacao:

II - 01 representante dos professores da Rede Municipal de Ensino;

III - 01 representante dos funcionarios em educacao no municipio;

IV - 01 representante dos pais dos alunos;

V - 01 representante das associacoes cornunitarias, outras e
civis ou sindicatos;
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VI - 01 representante dos diretores das escolas da rede municipal de
ensino;

VII - 01 representante indicado pelo conjunto dos professores da
Rede Estadual.

§ 1° - Os suplentes substituirao as titulares nas ausencias au nos
seus impedimentos.

§2° - A indicacao do membra efetivo au suplente do Conselho devers
recair em integrante da entidade que seja possuidor de experiencia
em materia de educacao,

§ 3° - As funcoes dos membros do Conselho serao consideradas de
relevante interesse social e a seu exercicio tera prioridade sabre a de
qualquer cargo publico municipal de que sejam titulares as seus
membros.

§4° - As funcoes dos membros do Conselho nao serao remuneradas.

CAPiTULO IV
DO MANDATO

Art. 5° - 0 mandata dos membros do Conselho Municipal de
Educacao sera de tres anos, permitida a reconducao par uma vez
consecutiva.

Art. 6° - Ocorrendo impedimenta legal, licenciamento au afastamento
do membra titular, assumira a suplente enquanto perdurar a
impedimenta, licenciamento au afastamento.

Art. 7° - Nos casas de afastamento definitivo do membra titular e do
respectivo suplente, a Conselho Municipal de Educacao, no prazo de
trinta dias, a contar do primeiro dia de vacancta, orqanizara a eleicao
para a escolha do novo representante para conclusao do =s-:--
salvo se faltar menos de cento e oitenta dias para a realizaca e
novas elelcoes,
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Paragrafo unlco - Sera considerado como afastamento definitivo a
ausencia nao justificada do conselheiro a tres sessoes consecutivas
ou a cinco alternadas.

Art. 8° - Presidente e 0 Vice-Presidente do Conselho Municipal de
Educacao, escolhidos dentre os conselheiros nomeados, serao eleitos
por um periodo de um ano, podendo ser reeleitos para outro periodo
consecutivo.

CAPiTULO V
DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CONSElHO

Art. go - 0 Conselho Municipal de Educacao funcionara em Sessao
do Plenario e em reuniao de Comtssoes Permanentes na forma
regimental.

Paragrafo unlco - 0 Conselho Municipal de Educacao podera criar
Cornissoes Especiais ou Grupos de Trabalho para execucao de
tarefas indicadas no ate de sua criacao.

Art. 10 - 0 Conselho Municipal de Educacao reunir-se-a e deliberara
com a presence da maioria simples de seus membros.

Paragrafo unlco - Cabera ao Presidente do Conselho Municipal de
Educacao 0 voto de desempate.

Art. 11 - As reunioes do Conselho serao:

I - ordinarias, realizadas mensalmente;

II - extraordinarias, sempre que convocadas pelo seu Presidente ou
por um terce de seus conselheiros.

Art. 12 - As decisoes do Conselho Municipal de Educacao serao
proclamadas pelo Presidente, com base nos votos da maioria ~/
vencedora e terao a forma de resolucoes e parecer, conforme 0 caso.
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CAPITULO VI
DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSITORIAS

Art. 13 - A cornposicao do Conselho Municipal de Educacao dar-se-a
no prazo maximo de sessenta dias, a contar da publicacao desta Lei.

Paragrafo unlco - Encerrado a prazo para composicao, a Prefeito
Municipal em, no maximo, 10 (dez) dias, norneara as membros do
Conselho que iniciarao suas funcoes imediatamente.

Art. 14 - 0 Poder Publico Municipal colocara a disposicao do
Conselho Municipal de Educacao a quadro funcional e demais
recursos necessaries ao desempenho de suas atividades.

Art. 15 - 0 Conselho Municipal de Educacao tera sua sede em
dependencias cedidas para este tim pelo Poder Publico Municipal.

Art. 16 - A orqanizacao e funcionamento do Conselho Municipal de
Educacao serao disciplinados em regimento a ser elaborado no prazo
de cento e vinte dias, a contar da publicacao desta Lei, a qual devera
ser aprovado par maioria simples de seus membros e homologado par
Decreta do Prefeito Municipal.

Art. 17 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao.

GABINETE DO PREF ITO MUNICIPAL DE ANGUERA, ESTADO
DA BAHIA, EM 09 DE UTUBRO DE 2009.
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