
MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES
CEP: 36.475-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 23.5'l 5.695/0001 40

PU Llc

LEI MUNICIPAL N". O1U2O21

Cme o CoNSELHo MUNICIPAL DE EDUcAçÃo,

INTEGRANDo O CONSELHO DO FUNDEB COMO CÂMARÂ, E

oÁ ournns ptornoÊNcl es.

DâtA:

Servtóor:

MàtÍ. No ítl4 6é)rq

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES-MG, Íaço saber que a Câmara

Municipal de Presiderrte Bemardes-MG aProvou, e eu, em seu nome' sanciono e

promulgo a seguinte ki:

Art.lq Observadas as diretrizes e bases para a organiz4ão da educação

nacional, as poüticas e planos educacionais da união e do Estado de Minas c'erais, bem

como a Lei no 14.113 de 25 de dezembro de 2Ü2o, fica criado o Conselho Municipat de

Educação do Município de Presidente Bemardes - CME'

§la.oConselhodoFundodeManuterrçãoeDeserrvolvimerrtodaEducação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (RJNDEB) passa a integrar o

Conselho Municipal de Educação csrstituindo uma de suas Câmaras'

§20.oConselhoMunicipaldeEducaçãodePresidenteBemardes-MGserá
composto por duas Câmaras:

I - Câmara de Educação Brísica;

Il - Câmara do FUNDEB.

ArL 23 O Conselho Municipal de Educação regulamentado em Regimento

Intemo, é órgão colegiado intÊgÍante do Departamcrrto Municipal de Educação, com

atribuições normativa, deliberativa, mobilizadora, firalizadora, consultiva,

propositiva, de controle social e de assessoramento aoo derrais órgãos e institui@ da

Rede Pública de Educação do Município.

Parágrafo único. O Reg'imento Intemo será elaborado ou revisado pelo

Conselho, sendo aprovado através de parecer por dois terços dos conselheiros titulares.

Art. 3q ComP€te ao Conselho:

I - promover a ParticiPa§ão da sociedade civil no planeiamento, no

acompanhamento e na avaliação da educação municipal;
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II - zelar pela qualidade pedagógica e social da educação na Rede Pública de

Educação;

Itr - zelar pelo cumprimento da legislação ügente, na Rede Pública de

Educação;

IV - participar da elaboração e acompanhar a execução e a avaliação do Plano

Municipal de Educação de;

V - assessorar os demais órgãos e instituições da Rede Pública Municipal de

Educação no diagnóstico dos problemas e defiberar a resP€ito de medidas para

aperfeiçoá-lo;

VI - emitir Pareceres, resoluções, indicações, instruções e recomendações sobre

assuntos da Rede Pública Municipal de Educação de Presiderrte Bemardes-MG bem

como a respeito da política educacioral nacional;

VII - analisar as estatísticas da educação municipal anualmente, oferecendo

subsídios aos demais órgãos e instituições do Rede Pública Municipal de Educação de

Presidente Bemardes-MG

VÍtr - emitir pareceres, resoluções, indicações, instruções e recomendações sobre

convênio, assistência e subvenção a entidade públicas e privadas filantrópicas,

confessionais e comunitárias, bem como seu cancelameÍrto;

IX - acompanhar o recenseamento e a matrícula da população em idade escolar

para a educação infantil e ensino fundamental, em todas as suas modalidades;

X - mobilizar a sociedade civil e o Estado para a inclusão de pessoas com

necessidades educacionais esPeciais, preferencialmente, no Rede Pública regular de

ensino, dar publicidade quanto aos atos do Conselho Municipal de Educação;

)O - mobilizar a sociedade civil e o Estado para a garantia da gestão democrática

nos órgãos e instituições públicas;

XII - acompanhar, controlar e firalizar o Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Biísica e de Valorização doo Profissionais da Educação

(FUNDEB);

XItr. conÍerir e emitir p:rÍeceres quanto as Prestaçfu de contas referentes ao

Fundo;

XIV. supervisionar o ceÍrso erolar anual e a elaboração da proposta

orçamenüíria anual, no âmbito do município, com o objetivo de concorrer para o
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e tempestivo tratameÍrto e encaminhamento dos dadoa estatísticos e Íinanceiros

que alicerçam a operacionalização do Fundo-

§14 Cada Câmara cuidará das matérias a ela pertinentes.

§23 As materias pertinentes a uma câmara serão eshrdadas e aprovadas em

primeira instância por ela e, posteriormentg ratúicadas pelo Conselho Pleno.

§ 3a As rratérias não ratiÍicadas pelo Conselho Pleno, serão objeto de reexame.

§ 4o Os Pareceres aprovados pelo Conselho Pleno serão assinados pelos

presidentes do Conselho e da respectiva câmara, e quando normativo, será

homologado pelo secreüírio.

Art. 4q O Conselho Municipal de Educação será composto por 15 (quinze)

membros titulares ÍepÍ€s€ntantes da sockdade civil e do Poder Públicp, eleitos por
seus pares e indicadc pelas suas r€spectivas errtidades e nomeados, por ato do
Prefeito Municipal.

§ 1a Os membros do Conselho serão disEibuidos da seguinte forma:

I - Câmara da Educação Básica, 4 (guatro) membros:

a) 1 (um) representantes do Departamento Municipal da Educação;

b) f (um) repres€ntante do MagisÉrio Priblico Municipa|
c) 1 (um) ÍepreseÍrtante dc Diretores de Unidades de Educação e Ensino da

Rede Pública Municipal;
d) 1 (um) ÍepÍesentânte dos Conselhos Escolares Municipais ou equivalentes;

tr - Câmara do FUNDEB, 11 (onze) membros:

a) 2 (dois) representantes do Poder Execrrtivo municipal, dos quais pelo nrenos

1 (um) da Secretaria Mrmicipal de Educação ou órgão educacional equivaleÍrte;

b) 1 (um) representante dos professores da educação biisica pública;

c) 1 (um) repreentante dos diretores das escolas b.ísicas públicas;

d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas
básicas públicas;

e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;

0 2 (dois) representantes dos estudantes da educação biísica pública, dos quais
1 (um) indicado pela entidade de estudantes secundaristas.
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g) 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei ne 8.069, de 13

de julho de 1990, indicado por seus pÍres;

h) 1 (um) representantes de organizações da sociedade civil;

§2q Cada conselheiro tihrlar terá seu nespectivo suplente que o substifuirá na

ausência temporária ou definitiva com iguais direitos e deveres.

§34 O Presidente do Conselho Municipal de Educação será indicado pelo
plenário, por eleição aberta, com maioria absoluta, para um mandato de 4 (quatro)
anos, não sendo permiüdo a recondução.

§4o A Câmara da Educação Biísica elegerá seu respectivo Presidente a cada ano,
permitida uma recondu$o.

§54 A eleição do Presidente da Câmara do FUNDEB será o mesmo presidente
eleito pelo CÂCSTTLINDEB.

§óo Cabe ao Prcsidente do Conselho Municipal de Educação, no prazo de 6O

(sessenta) dias antes de findar o mandato dos conselheiros, mobilizar as instituições
para convocação das assembleias que escolherão os novos repres€ntantes paÍa a
composição das Câmaras.

§F - No caso de o presidmte não cumprir o disposto no parágraÍo acima
competirá ao CheÍe do Departamento Mrmicipal de Educação executar a ação.

§8P Os representantes da S€qetaria Municipal de Educação serão indicados
pelo Chefe do Departamento Municipal de Educação.

Art. 50 São impedidos de integrar o Conselho Municipal de Educação:

I - cônfuge e paÍentes consanguíneos ou afins, ate terceüo grau do prefeito, do
vice-prefeito e dos secÍeüírio§;

tr - tesoureiro, curtador ou funcioruírio de empresa de assessoria ou conzultoria
que prestem s€rviço6 relacionadoo à administração ou corrúole intemo dos recursos do
Fundo, bem como côniuges, pa*rrtes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, desses
profissionais;

Itr - estudantes que não sejam emancipados;

V - pais de alunos que:

a) exerçam carg(x ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no
âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo gestor dos recursos;
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ou pÍestem serviços terceirizados, no âmbito do Poderes Executivo

Art. 6e Quando os conselheiros forem representantes de proÍessores e diretores
ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato, fica vedada:

I - sua exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou
transÍerência involuntií,r.ia do estabelecimento de ensino em que afuam;

tr - a ahibuição de falta injustificada ao serviço, em f,nção das atividades do
conselho; e

III - o aÍastamento involuntiáLrio e injustificado da condição de conselheiro antes
do término do mandato para o qual tenha sido designado.

Art. r o mandato de cada membro do conserho Municipal de Educação terá
duração de (X (dois) anos, não sendo permitida a reeleição.

§1ç O conselheiro pode ser substituído a qualquer tempo por interesse do
segmento, órgão ou entidade representada ou, ainda, por aÍastamento definitivo
conforme criÉrios estabetecidos no Regimmto Intemo do Conselho, ressalvados os
casos previstos na Lei na 14.113, de 25 de dezembro de 2020.

§29 ocorrendo vaga no Conselho Municipal de Educação, será nomeado novo
membro que completará o mandato do anterior.

ArL 8". O Poder Execuüvo Municipal, através do Departamento Municipal de
Educação, garantirá inÍraesEutura e condições logísticas adequadas à execução plena
das competências do Conselho e oferecerá ao Ministério da Educação os dados
cadasEais relativos à criação e composição do respectivo Conselho.

ArL 9". os membros do Conselho Municipal de Educação de presidente
Bemardes-MG deverão residir no Município de presidente Bernardes_MG.

Art- 10- Fica expressam€Írte revogada a Lei Municipat no. 1{ de 0g de abril de
2015.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Presidente Bemardes-MÇ 25 de matço de 2O2.1,.

Olívio v
Prefeito Municipal
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