
LEI Nº 596/10, de 27 de agosto de 2010. 
 
Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de 

Educação de São Pedro do Iguaçu - CME e dá 

outras providências. 

 

O POVO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO 
IGUAÇU, Estado do Paraná, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o 

Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Educação de São 

Pedro do Iguaçu – CME, com a finalidade orientar, coordenar e assessorar o governo 

municipal na fixação da política educacional. 

 

Art. 2º O Conselho Municipal de Educação – CME é um 

órgão deliberativo, normativo e consultivo para assuntos educacionais. 

 

Art. 3º Ao Conselho Municipal de Educação – CME 

compete: 

 

I - formular a política educacional do Município; 

II - articular-se com órgãos federais, estaduais e municipais, 

bem como as demais instituições educacionais, de modo a assegurar a coordenação e 

execução dos respectivos programas; 

III - decidir sobre o reconhecimento das instituições 

educacionais do Município, mediante a aprovação de seus estatutos; 

IV - conceder auxílios e subvenções previstos no orçamento 

municipal, às instituições educacionais, tendo em vista a conservação de seu patrimônio e a 

execução de projetos específicos; 

V - proceder a publicação de boletim informativo 

educacional; 

VI - informar sobre a situação das instituições particulares de 

caráter educacional, com vistas ao recebimento de subvenções concedidas pelo Governo 

Municipal; 

VII - reconhecer, para efeito de assistência e amparo, as 

instituições educacionais, mediante solicitação das instituições interessadas; 

VIII - apreciar os planos de trabalhos elaborados pelo 

Departamento de Educação, Cultura e Esportes; 

IX - emitir pareceres sobre os assuntos de natureza 

educacional que sejam submetidos pelo Departamento Municipal de Educação, Cultura e 

Esportes ou pelo Prefeito Municipal; 

X - elaborar o Regimento do Conselho Municipal de 

Educação a ser homologado pelo Prefeito Municipal; 



XI - submeter à homologação do Prefeito Municipal os atos e 

resoluções aprovados em Reuniões Plenárias, sempre que fixem doutrina ou norma de ordem 

geral. 

 

Art. 4º Compete ao Departamento Municipal de Educação, 

Cultura e Esportes executar os atos aprovados pelo Conselho Municipal de Educação – CME, 

homologados pelo Prefeito Municipal. 

 

Art. 5º O Conselho Municipal de Educação – CME será 

composto por 07 (sete) representantes dos seguintes órgãos e entidades representativas, e 

respectivamente, um suplente cada: 

 
I - 03 titulares, com seus suplentes, representantes dos 

Profissionais da Educação das Escolas da Rede Municipal de Ensino, sendo um de cada 

escola; 

II - 01 titular, com seu suplente, representante do Conselho 

Tutelar; 

III - 01 titular, com seu suplente, representante do Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente; 

IV - 01 titular, com seu suplente, representante do 

Departamento Municipal de Educação, Cultura e Esportes; 

V - 01 titular, com seu suplente, representante do Poder 

Executivo Municipal. 

 

Art. 6º As instituições e órgãos participantes do Conselho 

Municipal de Educação – CME – indicarão por escrito seus representantes. 

 

Art. 7º Os órgãos e entidades do CME poderão, a qualquer 

tempo, propor, ao Presidente, a substituição dos seus respectivos representantes, mediante 

comunicação por escrito. 

 

Art. 8º Havendo a vacância de um dos cargos, o órgão ou 

entidade de origem deverá indicar outro representante para preenchimento da vaga. 

 

Art. 9º O CME terá uma Diretoria Executiva que será eleita 

em Assembléia Geral de seus membros, sendo composta por um Presidente, um Secretário e 

um Secretário Executivo. 

 

Art. 10. Os membros da Diretoria Executiva serão eleitos 

entre seus componentes para um mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução. 

 
Parágrafo único. Os membros eleitos para a Diretoria 

Executiva do CME terão seus nomes homologados pelo Chefe do Executivo Municipal, 

mediante ato próprio. 

 



Art. 11. Os membros do Conselho Municipal de Educação se 

reunirão bimestralmente, em datas previamente fixadas pela Diretoria Executiva para as 

finalidades de analisar, deliberar e votar os itens estabelecidos nos respectivos Editais, onde o 

quorum deverá contemplar 2/3 (dois terços) dos membros. 

 

Art. 12. Os membros do CME se reunirão 

extraordinariamente, após prévia convocação da Diretoria, sempre que matérias urgentes, de 

interesse dos órgãos envolvidos no Conselho, dependam de sua deliberação. 

 

Art. 13. Aos membros da Diretoria Executiva do CME, 

compete as seguintes atribuições: 

 
I – Presidente: 

a) representar o Conselho em atos públicos e outros; 

b) convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da 

diretoria; 

c) votar e ser votado; 

d) propor e aceitar propostas e resoluções deliberativas que 

visem criar, estimular, apoiar e incentivar o desenvolvimento educacional, cultural e esportivo 

do Município; 

e) emitir voto de qualidade nos casos de empate; 

f) expedir os atos necessários ao desempenho de suas 

atribuições na execução das deliberações do CME; 

g) conceder visto de matérias aos membros do CME quando 

solicitado; 

h) orientar e supervisionar as atividades exercidas pela 

Secretaria e Secretário Executivo do CME; 

i) prestar contas do CME nas Assembléias ou quando for 

solicitado. 

 
II – Secretário: 

a) assistir e acompanhar as Assembléias do Conselho e as 

reuniões da Diretoria; 

b) anotar atos transcorridos durante as Assembléias do 

Conselho e reuniões da Diretoria; 

c) redigir atas das reuniões e assembléias do CME, colhendo 

as respectivas assinaturas dos presentes. 

 

III – Secretário Executivo: 

a) apoiar e organizar a sistematização das informações do 

CME, facilitando as gestões e os trabalhos do mesmo: 

b) preparar, registrar e encaminhar as deliberações do CME 

com detalhamento dos atos, quando for o caso; 

c) preparar a pauta das Assembléias e das reuniões da 

Diretoria, encaminhando aos seus membros os documentos necessários; 



d) elaborar e expedir editais de convocação e outras 

correspondências de interesse do CME; 

e) manter e guardar em arquivo próprio todos os documentos 

do CME; 

f) coordenar, supervisionar e controlar as atividades 

pertinentes à secretária do CME; 

g) assessorar e apoiar o Presidente do Conselho nos assuntos 

pertinentes à sua competência; 

h) publicar as resoluções do CME nos órgãos de divulgação 

local e órgãos oficiais do Município; 

i) registrar em tabelionato competente os atos do Conselho e 

quando for o caso em órgãos ou instituições pertinentes às suas atividades. 

 

Art. 14. As propostas de alteração desta Lei deverão ser 

aprovadas pela maioria dos membros do CME e encaminhadas ao Chefe do Executivo 

Municipal. 

 

Art. 15.  A presente Lei poderá ser regulamentada por 

Decreto do Executivo Municipal. 

 

Art. 16. Os casos não contemplados nesta Lei serão objeto de 

deliberação da Diretoria Executiva, onde deverão estar presentes a maioria absoluta de seus 

membros. 

 

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO 

PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 27 de agosto de 2010. 

 

 

 

 

 

Natal Nunes Maciel 
PREFEITO MUNICIPAL 


