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GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 291, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021 (Projeto de Lei nº
011/2021, do Executivo Municipal) - Reestrutura o Conselho
Municipal de Educação – CME de Timbiras, altera a Lei nº
113/2009, de 26 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre a criação
do Conselho Municipal de Educação de Timbiras, passa a vigorar
com nova redação e alterações nas competências, estrutura,
composição, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por
Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e, nos termos da
Lei Orgânica, foi sancionada a seguinte Lei:
Art. 1ºFica alterada a Lei nº 113/2009, de 26 de fevereiro de 2009,
para a reestruturação doConselho Municipal de Educação – CME
de Timbiras, órgão consultivo, normativo, deliberativo, propositivo,
fiscalizador e mobilizador vinculado à Secretaria Municipal de
Educação – SEMED, com base na Constituição Federal, Lei nº
9.394/96 – Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na
Constituição Estadual e Lei Orgânicado Município.
Parágrafo Único. A Lei nº 113/2009revogou a lei Municipal nº
067/07 de 30 de novembro de 2007 que criou o Conselho
Municipal de Educação.
Art. 2ºO Conselho Municipal de Educação compete além de outras
atribuições previstas por Lei:

I. Elaborar e/ou alterar o Regimento Interno submetendo-o à
apreciação e aprovação em Plenária do Conselho Municipal de
Educação;
II – Acompanhar o cumprimento das leis que regem a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental e modalidades de educação
aderidas pelo Sistema Municipal de Ensino;
III – Colaborar com o Poder Executivo na definição das políticas
educacionais, elaborando proposta para o Plano Municipal de
Educação, sua execução e avaliação;
IV – Acompanhar, supervisionar e avaliar as ações previstas na
forma da legislação vigente o Plano Municipal de Educação,
elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, emitindo
pareceres;
V – Autorizar o funcionamento de cursos técnicos preparatórios e
médio profissionalizante das instituições de ensino do Sistema
Municipal de Ensino de Timbiras para garantir e aperfeiçoar
qualidade profissional e de empreendedorismo;
VI – Regularizar o funcionamento das instituições de ensino do
Sistema Municipal de Ensino de Timbiras para garantir e
aperfeiçoar sua qualidade, emitindo Pareceres, e Resoluções de
credenciamento
e/ou
recredenciamento
através
de
Reconhecimento para oferta de Educação Infantil da rede pública,
privada e filantrópicas, Ensino Fundamental, Modalidades de
Educação Básica do Campo, Educação de Jovens e Adultos e
Educação Especial.
VII – Propor medidas para adequação dos espaços físicos das
instituições de ensino de acordo com a legislação vigente;
VIII – Adotar medidas para a organização, estruturação e
funcionamento do Sistema Municipal de Educação.
IX – Formular e apresentar ao poder executivo o Plano de
Trabalho Anual das ações a serem desenvolvidas pelo Conselho
Municipal de Educação;
X – Apresentar medidas que julgar necessárias à melhor resolução
dos problemas de natureza normativa;
XI – Opinar sobre assuntos de natureza pedagógica e educativa
que lhes sejam submetidos pelo Prefeito Municipal, Câmara de
Vereadores, pelo Secretário Municipal e pelos diretores das
Unidades de Ensino que compõem o Sistema Municipal de
Educação;
XII – Zelar pela aplicação da legislação educacional vigente,
promover sindicâncias através de comissões especiais, em
quaisquer das instituições de ensino sujeitos à sua jurisdição
sempre que julgar conveniente, adotando as medidas correcionais
necessárias, sugerindo inclusive seu fechamento quando não
obedecidas às exigências legais para o seu funcionamento;
XIII – Manter intercâmbio com o Conselho Nacional de Educação
(CNE), Conselho Estadual de Educação (CEE) e Conselhos afins;
XIV – Aprovar planos curriculares, matrizes curriculares, projetos
político-pedagógicos, propostas pedagógicas, o Documento
Curricular do Território Maranhense - DCTM e medidas de
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natureza pedagógica que visem à melhoria da educação na Rede
Municipal de Ensino;
XV – Pronunciar-se e validar programas suplementares especiais
de assistência e de promoção do educando;
XVI – Validar e regularizar a vida e escolar dos alunos com
pendência na trajetória de estudos junto às instituições de ensino
da rede municipal, particular e filantrópica pertencentes ao Sistema
Municipal de Educação;
XVII – Promover e/ou participar de fóruns que tratem de políticas
educacionais do Município, Estado e União;
XVIII – Promover a capacitação permanente e continuada dos
seus membros conselheiros;
XIX – Publicar anualmente relatórios de ações e atividades
desenvolvidas pelo Conselho Municipal de Educação.
Art. 3º Para a eleição da composição do colegiado do Conselho
Municipal de Educaçãoserá oficiado às entidades representativas
do Poder Público, escola da rede privada e da Sociedade Civil com
antecedência de quinze (15) dias, o edital de convocação para a
indicação de titular e de suplente para contemplar na composição
dos segmentos do Conselho Municipal de Educação.
§ 1º Os membros do Conselho Municipal de Educação deverão
residir no município de Timbiras.
§ 2º Os membros conselheiros e suplentes elencados no caput do
art. 3ºserão indicados pelas respectivas representações, após
processo eletivo organizado para as devidas escolhas.
Art. 4º O Conselho Municipal de Educação de Timbiras será
composto por 10 (dez) Conselheiros Titulares e seus respectivos
suplentes representantes do Poder Público, da Sociedade Civil e
gestores de escolas da rede privada a serem escolhidos entre
pessoas idôneas de notório saber e experiência em educação,
observada a necessária escolaridade para a participação como
conselheiro municipal de educação para um mandato de 04
(quatro) anos na forma desta Lei, que indicados pelas suas
entidades, serão nomeados pelo Chefe do Executivo Municipal e
empossados pelo Secretário Municipal de Educação podendo ser
reconduzidos para um único mandato subsequente, observando a
sequinte procedência das entidades:
Representantes do Poder Público:
a) dois (2) representantes da Secretaria Municipal de Educação:
b) dois (2) representantes dos Gestores das instituições de ensino
da Rede Pública Municipal;
c) um (1) representante de Gestores ou professores das escolas
da Rede Privada;
d) um (1) representante dos professores dentre os profissionais
que atuam na educação infantil e Ensino e) Fundamental da rede
Municipal de ensino eleitos por seus pares;
f) um (1) representante de técnico-administrativos das instituições
de ensino da Rede Pública Municipal;
g) um (1) representante de pais de aluno com escolaridade que
corresponda, no mínimo ao Ensino médio, eleito por seus pares
para este fim.
Representantes da Sociedade Civil:
a) um (1) representante de instituição da sociedade civil;
b) um (1) representante do Conselho Tutelar;

Art. 5º O Conselho Municipal de Educação será presidido por seu
Presidente e Vice-Presidente. A função de presidente será
exercida por um integrante do próprio colegiado, indicado pelo
prefeito e eleito por aclamação em sessão plenária para um
mandato de quatro anos, sendo permitida uma recondução.
Parágrafo Único. O presidente do Conselho Municipal de
Educação terá cargo comissionado equivalente ao de um
Coordenador Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação,
sendo nomeado e empossado pelo Prefeito Municipal.
Art. 6º Os conselheiros municipais de educação, representantes
das escolas da rede privada, sociedade civil e órgãos públicos, só
poderão ser substituídos após o término dos seus mandatos de
conselheiro, salvo por decisão de renúncia.
Art. 7º Os conselheiros municipais de educação titulares serão
substituídos provisoriamente em casos de eventuais ausências,
por membros suplentes.
§ 1º O membro do Conselho Municipal de Educação que faltar
injustificadamente em quatro (04) reuniões consecutivas ou oito
(08) alternadas perderá o mandato, o conselheiro suplente
assumirá a titularidade, ou o órgão e/ou segmento que representa
indicará novo representante para a substituição.
§ 2º Ocorrendo vacância no Conselho Municipal de Educação, o
conselheiro suplente assume o mandato, e no seu impedimento
será nomeado novo membro que completará o mandato do
conselheiro destituído, podendo este, nesse caso, ser reconduzido
ao cargo para novo mandato.
Art. 8º Os membros do Conselho Municipal de Educação deverão
ser vinculados e desempenhar atividades profissionais em órgão
público, direção de escolas da rede privada ou filantrópicas, ou
ainda, atuar na sociedade civil do Município.
Parágrafo Único. O desempenho das funções de conselheiro
municipal de educação não será remunerado, sendo considerado
de caráter relevante os serviços prestados e seu exercício terá
prioridade sobre quaisquer cargos ou função pública e/ou privada.
Art. 9º Os integrantes do colegiado do Conselho Municipal de
Educação que atuarem nos trabalhos de desenvolvimento das
sessões plenárias receberão gratificações/jetões equivalentes a
5% (cinco por cento) do salário-mínimo vigente pela frequência e
participação nas assembleias ordinárias ou extraordinárias.
Art. 10 O Conselho Municipal de Educação terá autonomia em
suas decisões com sede instalada em espaço próprio, definido
pela Secretaria Municipal de Educação de modo a garantir seu
pleno funcionamento.
Art. 11 Os recursos orçamentários necessários ao funcionamento
do Conselho Municipal de Educação serão oriundos de dotação
orçamentária própria, alocadas no orçamento da Secretaria
Municipal de Educação.
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Art. 12 Caberá à Secretaria Municipal de Educação assegurar as
condições necessárias ao funcionamento do Conselho, incluída a
infraestrutura e o atendimento de seus serviços técnicos e
administrativos.
Art. 13 O Secretário Municipal de Educação colocará à disposição
do Conselho Municipal de Educação, recursos humanos
necessários para exercerem cargos de secretário executivo,
assessoria técnica e pessoal de apoio.
Art. 14 Os conselheiros terão direito a transporte, diárias,
alimentação e hospedagem em viagens de trabalho quando
convocados para reunião fora da área de jurisdição do conselho.
Art. 15 O Conselho Pleno – CP, é integrado por todos os
conselheiros municipais de educação, sendo o órgão superior do
Conselho Municipal de Educação – CMEde Timbiras, com suas
competências consultiva, normativa, deliberativa, propositiva,
fiscalizadora e mobilizadora.
Art. 16 As decisões do Conselho Municipal de Educação, no
âmbito de sua competência, deverão ser cumpridas pelas
autoridades competentes, sob pena de responsabilidade a ser
apurada na forma da Lei, por iniciativa do próprio Conselho
Municipal de Educação.
Art. 17 O Plenário – CP/CME é o órgão deliberativo do Conselho
Municipal
de
Educação
e
reunir-se-á
ordinária
e
extraordinariamente em Reuniões convocadas pelo Presidente, em
data, hora e local, previamente fixados, deliberando com maioria
simples dos membros presentes.
Art. 18 O Conselho Municipal de Educação de Timbiras,
devidamente aprovado esta Lei, nomeará Comissão de Elaboração
do seu regimento que no prazo de 90 (noventa) dias deverá ser
aprovado e publicado no Diário Oficial do Município.
Art. 19 - Os casos omissos serão regulamentados pelo Regimento
Interno do Conselho Municipal de Educação e/ou decisões
aprovadas pelos Conselheiros em Sessão Plenária, através de
proposituras.
Art. 20 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, especialmente, a Lei nº
113/2009, de 26 de fevereiro de 2009.
Timbiras – Maranhão, aos 09 dias do mês de novembro do ano de
2021.
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