
LEI MUNICIPAL Nº 5.482/01

Cria o Conselho Municipal de Educação e 
dá outras providências.

IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE, PREFEITO MUNICIPAL DE 
CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei:

Art. 1º - É criado o Conselho Municipal de Educação, órgão consultivo, 
normativo,  fiscalizador  e deliberativo  do Sistema Municipal  de Ensino,  com dotação 
orçamentária  própria,  que  lhe  assegure  eficiente  funcionamento  e  autonomia 
administrativa  para  agir  e  decidir  de  conformidade  com  as  funções  e  atribuições 
conferidas pela legislação Federal, Estadual e Municipal.

Art. 2º - O Conselho Municipal de Educação compõem-se de 9 (nove) 
membros, sendo 2(dois) de livre escolha do Prefeito Municipal e 7(sete) indicados por 
entidades  representativas  da  comunidade  escolar,  escolhidos  dentre  pessoas  de 
reconhecida  ética  profissional,  conhecimento  e  experiência  na  área  de  educação, 
comprovados através de respectivo curriculum vitae.

Parágrafo  Único -  os  Conselheiros  serão  nomeados  pelo  Prefeito 
Municipal, dentre representantes da comunidade escolar, indicados pelas entidades de 
âmbito Municipal, através de listas tríplices elaboradas para cada uma das respectivas 
vagas, como segue:

I -  2(dois)  pelo  Sindicato dos Professores Municipais  de Carazinho - 
APROCAR;

II - 2(dois) pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

III  -  1(um)  pela  Entidade  Representativa  dos  Pais  e  Alunos  dos 
Estabelecimentos de Ensino;

IV - 1(um) pela Instituições Privadas de Educação Infantil  que fazem 
parte do Sistema Municipal de Ensino;

V - 1(um) pelos Diretores das Escolas Municipais.



Art.  3º -  O  mandato  de  cada  membro  dos  Conselho  Municipal  de 
Educação terá a duração de 4(quatro) anos, permitida apenas, uma recondução.

Parágrafo  1º  -  de  dois  em  dois  anos  cessará  o  mandato, 
alternadamente, de 5(cinco) e 4(quatro) Conselheiros;

Parágrafo 2º -  o mandato dos membros do Conselho extinguir-se-á, 
sempre, em 15(quinze) de março do respectivo biênio, dos anos ímpares, ainda que, 
por retardamento da indicação, nomeação ou posse, venha a ter a duração inferior a 
4(quatro) anos, observado o seguinte:

I - das 5(cinco) vagas resultantes do término de mandato no final  do 
segundo ano, uma será preenchida por Conselheiro, indicado pela Entidade prevista 
no inciso  I;  uma (1)  vaga será preenchida  por  Conselheiro,  indicado pela  Entidade 
prevista  no inciso  II;  uma (1)  vaga será  preenchida  por  Conselheiro,  indicado  pela 
Entidade prevista no inciso III; uma (1) vaga será preenchida por Conselheiro, indicado 
pela Entidade prevista no inciso IV; uma (1) vaga será preenchida por Conselheiro, 
indicado pela Entidade prevista no inciso V, do artigo 2º;

II - das 4(quatro) vagas resultantes do término de mandato no final do 
quarto  ano,  duas  serão  preenchidas  por  Conselheiros,  indicados  pelo  Executivo 
Municipal,  uma (1)  vaga  será  preenchida  por  Conselheiro,  indicado  pela  Entidade 
prevista  no inciso  I;   uma (1)  vaga será preenchida  por  Conselheiro,  indicado pela 
Entidade prevista no inciso II.

Parágrafo 3º - ocorrendo, no Conselho vaga relativa a um dos incisos 
do parágrafo único do artigo 2º, o Prefeito  Municipal  de posse da indicação,  terá o 
prazo de 10(dez) dias para efetuar a nomeação;

Parágrafo  4º -  a  posse  dos  Conselheiros  será  efetivada  pelo 
Presidente do Conselho, em Sessão Plenária Pública, realizada no prazo máximo, de 
10(dez) dias após a respectiva nomeação;

Parágrafo  5º -  o  exercício  das  funções  de  membro do  Conselho  é 
incompatível com a de:

a) Secretário Municipal;

b) diretor de Autarquia;
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c) ocupante  de  Cargo  de  Confiança  ou  Função  Gratificada  em 
Secretarias do Município;

d) ocupante de cargo eletivo regido pela Justiça Eleitoral em qualquer 
nível;

Parágrafo 6º - em caso de nomeação de membro do Conselho para 
uma das funções no parágrafo anterior,  ser-lhe-á designado substituto,  observado o 
disposto nos artigos 2º e 3º, enquanto durar o impedimento do titular.

Art.  4º -  ocorrendo  vaga  no  Conselho,  por  renúncia,  morte,  ou 
incompatibilidade  de  função  de  algum  de  seus  membros,  será  nomeado  novo 
Conselheiro, observado o prazo previsto no parágrafo 3º do artigo 3º para completar o 
mandato de seu antecessor.

Art. 5º - a função de Conselheiro é de relevante interesse público, e o 
seu exercício tem prioridade sobre o de outra função pública, ou vinculada ao ensino, 
se entidade privada.

Art. 6º -  a escolha do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho 
será efetuada pelo Conselheiros na mesma sessão solene de posse, antecedendo o 
ato,  por  consenso ou votação,  prevalecendo a maioria  simples.  Além disso,  fixarão 
datas das reuniões ordinárias.

Art.  7º -  os  membros do  Conselho  Municipal  de  Educação  deverão 
residir  e desempenhar sua atividades profissionais no Município e preferencialmente 
na rede municipal de ensino.

Art.  8º -  poderão  ser  requisitados  pelo  Conselho  Municipal  de 
Educação,  profissionais  e  especialistas,  na  medida  de  suas  necessidades,  sem 
prejuízo de seus direitos e vantagens funcionais, para o desempenho de suas funções 
específicas.

Art. 9º - o Orçamento do Município consignará, anualmente, dotação 
própria, para o funcionamento e manutenção do Conselho Municipal de Educação.

Art.10º - o Conselho Municipal de Educação exercerá, em relação ao 
Sistema Municipal de Ensino, as atribuições previstas na legislação federal, estadual e 
municipal pertinentes e, em especial, as seguintes:

I - elaborar e aprovar o seu regimento interno;
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II - eleger seu Presidente e do Vice-Presidente;

III - fixar normas para: 

1  -  o  funcionamento,  o  reconhecimento  e  a  inspeção  dos 
estabelecimentos de ensino;

2   -  a   organização  do  ensino  fundamental  e  médio  destinado  a 
adolescentes e adultos que a ele não tiverem acesso na idade própria;  

3 - capacitação de professores para lecionar, em caráter suplementar, 
e a título de precário;

4 - aprovação dos regimentos dos estabelecimentos de ensino;

5  - criação de estabelecimentos  de ensino público de modo a evitar 
duplicação desnecessária de recursos;

6   -  fiscalização  dos  estabelecimentos  de  ensino,  inclusive  no  que 
respeita à avaliação da qualidade do ensino;

IV - aprovar:

1  - o regimento dos estabelecimentos de ensino;

2  -  os  planos  de  aplicação  dos  recursos  do  Salário-Educação 
destinados ao Município;

V  -  autorizar  alternativas  institucionais  e  pedagógicas,  diversas  das 
normas gerais estabelecidas, visando ao atendimento das necessidades específicas de 
clientela;

VI -  pronunciar-se,  previamente,  sobre  criação  de  estabelecimentos 
municipais de ensino;

VII -  autorizar  o  funcionamento  de  instituições  de  ensino  da  rede 
pública  e  privada  de  Educação  Infantil  que  fazem parte  do  Sistema  Municipal  de 
Ensino e de seus cursos;

VIII - promover sindicâncias, em estabelecimentos de ensino, por meio 
de comissões especiais, quando julgar oportuno, tendo em vista o fiel cumprimento das 
leis e das normas do Conselho;
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IX -  exercer  a  competência  recursal,  em  relação  às  decisões  das 
entidades,  instituições  e  órgãos  do  Sistema  Municipal  de  Ensino,  esgotadas  as 
respectivas instâncias;

X - representar às autoridades competentes, em casos de violação de 
normas legais, relativas à educação;

XI - acompanhar a execução dos planos educacionais do Município;

XII - analisar os relatórios da execução financeira,  das despesas em 
educação;

XIII - emitir pareceres sobre assuntos e questões pedagógicas, que lhe 
forem submetidos pelo Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Educação, ou por 
solicitação da Câmara Municipal de Vereadores, através da Comissão de Educação e 
de entidades de âmbito municipal, ligadas à educação;

XIV - emitir parecer sobre o Plano Municipal de Educação, de duração 
plurianual, acompanhar e avaliar sua execução;

XV  -  emitir  parecer  sobre concessão de bolsas de estudos a serem 
custeadas com recursos municipais;

XVI -  estabelecer  medidas,  que  visem à  expansão,  consolidação  e 
aperfeiçoamento do Sistema Municipal de Ensino, ou propô-las, se não forem de sua 
alçada;

XVII - manter intercâmbio com Conselhos de Educação;

XVIII - exercer outras atribuições, previstas em lei,  ou decorrentes da 
natureza de suas funções.

Art. 11 -  Será assegurado ao Conselho Municipal  de Educação, um 
recinto exclusivo para seu funcionamento, bem como pessoal designado para a função 
de secretaria em regime de 40 horas semanais, por indicação de seu Presidente.

Art.  12 -  Ficam extintos  os  mandatos  dos  Conselheiros  nomeados 
pelas leis municipais ora revogadas.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis 
Municipais nºs 4376/92, 4386/93 e 5135/97.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 28 DE FEVEREIRO DE 2001.

IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE
                                                                               Prefeito Municipal   

Registre-se e Publique-se no painel de
Publicações da Prefeitura Municipal:

ROBERTO ALBINO SEHN
Secretário Municipal da
       Administração                                               
EFD/IMD
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