
Maria Aparecida Zirrtmermann 
Servidor err: exercício

PREFE!TURA MUNtCtPAL DEANGEUNA

Angelina, 24 de junho de 2021

Ofício Gabinete/Prefeita N° 031/2021

Hustríssimo Senhor,

ALICIO ANTÔNIO HANG 
Presidente da Câmara Municipa!
Angelina/SC

Em anexo estamos encaminhando para apreciação e aprovação

desse respeitável Poder Legislativo o Projeto de Lei n° /2021, de 24 de

junho de 2021, que altera a Lei Municipal n° 741, de 24 de março de 1997 que 

criou o conselho municipal de educação de Angelina.

O Conselho Municipal de Educação define-se como órgão normativo 

consultivo, fiscalizador e deliberativo, com a responsabilidade de representar 

os diferentes segmentos sociais, como expressão da vontade da sociedade, na 

formulação das políticas e nas decisões dos dirigentes. Nesse sentido, o CME 
representa um passo decisivo, no sentido de implantar e implementar o 

Sistema Municipal de Ensino, na busca pela elevação da qualidade da 

educação pública do município.
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PREFEtTURA MUNtCtPAL DEANGEUNA

Estamos encaminhando esse  projeto de !ei, em atendimento as 

diretrizes e metas previstas no Ptano Municipal de Educação Lei Municipal n° 

1.207/2015, assim como, adequação e reestruturando dos dispositivos legais 

da Lei de origem n° 741, de 24 de março de 1997, adequando as normativas e 

composições do Conselho Municipa! de Educação de Angelina, em 

conformidade com as orientações do Ministério da Educação e Tribunal de 

Contas.

Diante do exposto, requeremos aos nobres vereadores dessa Casa 

Legislativa a aprovação do presente Projeto de Lei
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PREFEtTURA MUN!C!PAL DE ANGEUNA

PROJETO DE LEI N°ÚiL../2021

ROSELI ANDERLE, Prefeita Municipal de Angelina-SC, no uso das atribuições que 
lhe conferem a Constituição Federai e a Lei Orgânica Municipal.

FAÇO SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1" - Fica reestruturado, o Conselho Municipal de Educação -  CME de Angelina- 
SC, órgão normativo-jurisdicional, consultivo e de assessoramento, que tem por 
finalidade deliberar sobre matérias relacionadas com a educação e o ensino, na forma da 
legislação pertinente.

Art. 2° - O Conselho Municipal de Educação, será constituído por 7 (sete) membros 
titulares e seus respectivos suplentes, nomeados através de Portaria, pelo Prefeito (a) 
Municipal, segundo indicações apresentadas pelas entidades e segmentos da sociedade 
civil, dentre pessoas com conhecimento da área educacional do Município, conforme 
segue:

1. 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação.
II. 01 (um) representante dos servidores dos Centros Municipais de Educação 

Infantil vinculados a Rede Municipal de Educação.
III. 01 (um) representante dos servidores dos Núcleos Escolares Municipais 

vinculados a Rede Municipal de Educação.
IV. 1 (um) representante da APAE (Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais).
V. 1 (um) representante das Escolas da Rede Estadual de Ensino.

VI. 1 (um) representante das APP s das escolas municipais.
VII. 1 (um) representante dos servidores de apoio da rede municipal de educação.

§1" No caso de afastamento por prazo superior a 03 (três) meses, consecutivos ou não, e 
sem justificativa, o conselheiro será substituído por seu suplente.
§2° É vedado o exercício da função de Conselheiro a servidores contratados por tempo 
determinado e nomeados em cargo em comissão.

Art. 3° - O Conselho será presidido por Presidente e Vice-Presidente, esta função será 
exercida por integrantes do Conselho, todos eleitos em sessão plenária do Conselho 
Municipal de Educação, que será escolhido pela maioria dos conselheiros, em eleição
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PREFE!TURA MUN!C!PAL DE ANGELiNA
com votação secreta ou por aclamação, para um mandato de dois anos, sendo permitida 
uma reeleição.

do Conselho será regulamentado pelo Regimento Interno.

Art. 4" - O mandato de cada membro do Conselho Municipal de Educação terá a 
duração de 2 (dois) anos, sendo permitida uma recondução por um mandato 
consecutivo.

§ 1 -  Será oficiado às entidades representativas que compõem o Conselho 
Municipal de Educação, com antecedência de 30 (trinta) dias, o pedido de indicação de 
titular e de suplente, quando do vencimento do mandato.

Art. 5° - 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.6°- Os membros do Conselho Municipal de Educação deverão desempenhar suas 
atividades profissionais no Município.

Art. 7°- 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. 8° - Os membros do Conselho Municipal de Educação terão direito à inscrição, 
passagem e estadia para participarem de encontros voltados à função de Conselheiro, 
quando assim for definido em sessão plenária, condicionadas à dotação orçamentária 
própria.

Art.9" - 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.

§ 1" - O (a) Secretário (a) Municipal de Educação deverá apreciar as decisões do 
Conselho Municipal de Educação, em um prazo máximo de sessenta dias, ou devolvê- 
las ao Conselho, acompanhadas das solicitações das alterações com as devidas 
justificativas.

§ 2° - Quando necessário, o Presidente do Conselho poderá convocar, para fazer 
parte das reuniões, sem direito a voto, quaisquer titulares dos diversos órgãos da 
Prefeitura, Secretaria Municipal de Educação e/ou pessoas da comunidade.

Art. 10 - Os recursos orçamentários necessários ao funcionamento do Conselho 
Municipal de Educação serão oriundos de dotação orçamentária própria, alocadas no 
orçamento da Secretaria Municipal de Educacãn.
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Art. 11 - 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. 12" - Compete ao CME as atribuições pertinentes previstas na legislação federal,
estadual e municipal e, em especial, as seguintes:

I. Coordenação do processo de definição de Políticas e Diretrizes Municipais de 
Educação, promovendo a colaboração entre o Sistema Municipal e os demais 
Sistemas que possuam instituições de ensino no Município;

II. Participação na discussão do Plano Municipal de Educação;
III. Acompanhamento, controle e avaliação de planos, programas e projetos em 

nível municipal;
IV. Elaboração de normas complementares para o Sistema Municipal de Educação, 

observada as normativas do Conselho Nacional de Educação e a Legislação 
Educacional Federal vigente;

V. Participação na elaboração do orçamento municipal relativo à educação;
VI. Acompanhamento e controle da aplicação dos recursos públicos destinados à 

educação;
VII. Deliberação sobre a criação, autorização e credenciamento de novas escolas, 

séries e cursos a serem mantidos pelo município;
VIII. Autorização, credenciamento e inspeção de instituições de educação infantil 

criadas e mantidas pela iniciativa privada;
IX. Pronunciamento quanto à criação e funcionamento de estabelecimentos de 

ensino público de qualquer nível a serem instalados no município;
X. Manifestação prévia sobre acordos, convênios e similares a serem celebrados 

pelo Poder Público Municipal com as demais instâncias governamentais ou do 
setor privado;

XI. Fixar normas complementares para a Educação Especial, Educação de Jovens e 
Adultos, Educação Infantil e Educação Profissional;

XII. Avaliação da realidade educacional do município e proposição de medidas aos 
Poderes Públicos para a melhoria do fluxo e do rendimento escolar;

XIII. Proposição de medidas e programas para titular, capacitar, atualizar e 
aperfeiçoar professores;

XIV. Fiscalização do desempenho do Sistema Municipal de Educação;
XV. Sugerir à Secretaria Municipal de Educação, as medidas que julgar necessárias 

para melhor solução dos problemas educacionais;
XVI. Emissão de pareceres sobre assuntos educacionais e questões de natureza 

pedagógica que lhe forem submetidas pelo Executivo, Legislativo Municipais e 
por entidades de âmbito municipal.

XVII. Zelar pelo cumprimento das disposições constitucionais, legais e normativas em 
matéria de educação, em especial o Plano Municipal de Educação, representando 
junto às autoridades competentes, quando for o caso;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
XVIII. Elaborar, adequar e aprovar o seu Regimento Interno a ser homologado peio 

Executivo Municipal através de Decreto;
XIX. Exercer outras atribuições, previstas em Lei, ou decorrentes da natureza de suas 

funções.

Art. 1 3 - 0  Conselho Municipal de Educação -  CME de Angelina/SC reunir-se-á em 
sessão plena, presencial ou virtual, a cada dois meses, na forma de calendário aprovado 
pelo Conselho Pleno.

Art. 1 4 - 0  regimento interno do CME será elaborado no prazo de até 90 (noventa) dias 
após a publicação desta lei e aprovado em Reunião Ordinária.

Art. 15 -  A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei 
Municipal n° 741, de 24 de março de 1997.
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Angelina, 24 de junho de 2021.

Roseli Anderle 
Prefeita Municipal
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