
ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Ponta! do Araguaia
CNPJ N° 33.000.670/0001-67

LEI MUNICIPAL N 2 541/2009

DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009

"DISPOE SOBRE A CRIACAO	 DO	 CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTAL DO ARAGUAIA-

MT."

GERSON ROSA DE MORAES, PREFEITO MUNICIPAL DE PONTAL DO

ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no use de suas atribuigOes legais fago
saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica criado o Conselho Municipal de Educagao de Ponta! do Araguaia-MT

(CME).

Art. 2° - 0 Conselho Municipal de Educagao a Orgäo colegiado da Secretaria

Municipal de Educagao, vinculado ao Gabinete do Secretario. E Orgäo de carater deliberativo,

consultivo e fiscalizador acerca dos temas que forem de sua competência.

Art. 3° - 0 Conselho Municipal de educagao sera composto de 12 (doze) membros

sendo:

03 membros do poder executivo indicado pelo prefeito Municipal;
03 membros do poder legislativo indicado pelo presidente da Camara

Municipal;

01 representante do SINTEP eleito pela sua diretoria;

01 representante dos Pais eleito pelos seus pares;

01 Representante dos alunos eleito pelos seus pares;

01 representante da rede Estadual de Educagao indicado pela Assessoria

PedagOgica;

01 representante da rede Municipal de EducagOo indicado pela Assessoria

Pedagógica do Municipio;

01 representante da rede privada indicado pelos mesmos.

§ 1° - 0 mandato dos Conselheiros tera duragäo de 02 (dois) anos, sendo permitida a
reconduggo uma so vez e serao exercidos todos gratuitamente, nao fazendo jus a nen

remuneragâo pessoal e qualquer tftulo.
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Art. 4° - 0 Conselho Municipal de Educagao tern uma comissdo executive composta

por 01 Presidente, 01 vice- presidente e 01 secreted°, corn mandato de 01(um) ano, corn uma

Unica recondugao e eleitos por todos seus membros e corn funcees fixadas no Regimento

interno.

§ 1°- Nao podere exercer nenhuma das fungeles citadas no caput deste artigo o titular

da pasta de educagao do municipio.

Art. 5° - No prazo de (30) dias apes sue instalagao, o Conselho Municipal de Educagao

submetere ao poder executivo Municipal para homologacao o seu regimento interno, fixando

atribuig6es, normas de funcionamento e outras disposiciaes que facifitem o cumprimento de seus

objetivos.

§ 1°- A periodicidade minima de reunifies do Conselho Municipal de Educagao sera

mensal e a presence dos Conselheiros a obrigatdria em 04 (quatro) reuniOes por semestre, sob

pens de extingao do mandato, a ser declarada pela comissao executiva.

§ 2°- 0 trabalho do Conselheiro sera autOnomo e autentico de responsabilidade

pessoal e coletiva, neo se admitindo nem intervengeo externa sobre suas deliberacees, nem

assessoria profissionalizada com Gnus ao Conselho.

Art. 6° - Ao Conselho Municipal de Educagao compete:

elaborar seu regimento interno, a ser homologado pelo chefe do Poder

Executivo;

zelar e incentivar o aprimoramento da qualidade de ensino no Municfpio;

promover e divulger estudos sobre o sistema de ensino;

adotar ou propor modificacees ou medidas que objetivam a expanse° e

aperfeigoamento do ensino, definindo a politica educacional no ambito do municipio;

estimular a assistencia social escolar;

emitir pareceres sobre assuntos e questeles de natureza pedagogica e educative

que Ihes sejam submetidas;

manter intercembio corn os Conselhos Federais, Estaduais e Municipais de

educe*,

Propor criterios gerais, sugerir ou definir medidas para a aplicagto dos recursos

destinados a manutengeo e ao desenvolvimento do ensino e opinar sobre os respectivos

convenios de ace° inter-administrativa;

Cumprir as determinageles da Lei organica Municipal e da Lei 9394/96, emitindo

pareceres e resolugeles, observando as deliberageres do Conselho Estadual de Educagao;

X-	 Analisar as estatIsticas do ensino do municipio e dados complementares.
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Art. 7°- A Secretaria Municipal de Educagao, incumbe velar pelas decisOes do

Conselho Municipal de Educacao

Art. 8°- As despesas de manutengao, expediente e transporte correrao por conta da

dotagao orgamentaria da Secretaria Municipal de Educagao, em consonancia corn o disposto no

Art. 70 da Lei 9394/96.

Art 9° - Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagão, revogadas as disposicees

em contrario.

Ponta! do Araguaia- MT, 21 de dezembro de 2009.

GERSON ROSA D MORAES
Prefeito Municipal
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