GOVERNO MUNICIPAL

FARIAS BRITO
GABINETE

LEIN° 1.541/2021

DO

PREFEITO

DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

Institui o Sistema Municipal de Ensino de Farias
Brito renomeia reformula o Conselho Municipal
de Educafao de Farias Brito (CME/FBJ, revoga a
Lei Ordinaria Municipal n° 902 de 15 dejulho de
1997, e da outras providencias.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO, FA<;O SABER
QUE A CA.MARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEAAA,
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPITULO I
DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA<;.AO

Art. 1°. Esta Lei institui o Sistema Municipal de Ensino de Farias
Brito e fixa normas para o funcionamento dos seus orgaos com vistas a
garantia do direito a educacao e cumprimento das metas do Plano
Municipal de Educacao, a Constituicao Federal de 1988, a Lei de Diretrizes
e Bases da Educacao Nacional vigente ea Lei Organica Municipal.
Art. 2°. 0 Sistema Municipal de Ensino sera organizado com base
nos principios da Educacao Nacional e atendera as seguintes diretrizes:
I. Oferecer educacao de qualidade nas escolas municipais de
educacao basica;
II. Organizar a atuacao dos di versos orgaos e estruturas que o
com poem;
Pautar-se pelos principios da gestao democratica.
III.
Art. 3°. Integram o Sistema Municipal de Ensino:
I. Orgaos Municipais de carater normativo e executivo da Politica
Municipal de Educacao:
a) 0 Conselho Municipal de Educacao;
b) A Secretaria Municipal de Educacao,
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Instituicoes Educacionais:
a) As instituicoes de ensino fundamental e de educacao infantil
criadas e mantidas pelo poder publico municipal;
b) As instituicoes de educacao infantil, fundamental, medic e
tecnico profissionalizante criadas e mantidas pela iniciativa privada.
II.

§1 °. Entende-se por orgao normativo o Conselho Municipal de
Educacao de Farias Brito ou qualquer outro que venha a sucede-lo, por
orgao executivo central a Secretaria Municipal de Educacao ou o que venha
a sucede-la.

§2°. Cabe ao municipio, por meio de seus orgaos pr6prios, baixar
normas que garantam a unidade do sistema e disciplinem o funcionamento
adequado de seus orgaos e suas instituicoes.
Art. 4°. A Secretaria Municipal de Educacao e o orgao executivo

do Sistema Municipal de Educacao, cabendo-lhe:
I. Autorizar, credenciar, supervisionar e extinguir as instituicoes
educacionais do seu sistema, considerando os padroes minimos de
qualidade, de acordo com as normas desse sistema;
II.
Supervisionar as instituicoes do sistema atraves de seus
orgaos especificos, com parametro nas normas dos Conselhos Nacional,
Estadual e Municipal de Educacao e na proposta pedag6gica das unidades
de ensino;
III.
Elaborar e executar politicas e planos educacionais, em
consonancia com as diretrizes, objetivos e metas do Plano Nacional e
Municipal de Educacao;
IV.
Organizar, manter e desenvolver os orgaos e instituicoes
publicas do Sistema Municipal de Ensino, integrando-se as politicas e
planos educacionais da Uniao e do Estado do Ceara;
V.Exercer acao redistributiva em relacao as suas escolas,
considerando os seus projetos pedag6gicos;
VI.
Baixar normas complementares para o Sistema Municipal
de Ensino, atraves de resolucoes administrativas e do Conselho Municipal
de Educacao;
VII.
Atuar prioritariamente no ensino fundamental e na
educacao infantil;
VIII.
Elaborar e monitorar o Plano Municipal de Educacao sob a
coordenacao dos orgaos do Sistema Municipal de Ensino

·,
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Realizar programas de qualificacao dos profissionais da
educacao e dos funcionarios em exercicio na rede municipal de ensino.
IX.

§ 1 °.

A autorizacao para funcionamento das instituicoes de
educacao e ensino, bem como de seus cursos, anos ou etapas, sera
concedida com base em parecer favoravel do Conselho Municipal de
Educacao, considerando os padr6es minimos de funcionamento.
§2°. Para o credenciamento dos estabelecimentos sera exigida, no

prazo determinado pelo Conselho Municipal de Educacao, a cornprovacao
de atendimento aos requisitos que assegurem os padr6es minimos de
qualidade definidos para o Sistema Municipal de Educacao.
Art. 5°. A Secretaria Municipal de Educacao incumbe ainda
organizar, executar, manter, administrar, orientar e coordenar as
atividades do Poder Publico Municipal ligadas a Educacao, prezando pela
o bservancia da legislacao respectiva, das deliberacces do Conselho
Municipal de Educacao, nas instituicoes que integram a Rede Publica
Municipal de Ensino.
CAPITULO II
DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA<;AO
Art. 6°. 0 Conselho Municipal de Educacao, criado pela Lei n°
902, de 15 de julho de 1997, sera renomeado e passara a chamar-se de
Conselho Municipal de Educacao de Farias Brito (CME/FB), ficando
reformulado segundo os termos desta Lei.
Art. 7°. 0 Conselho Municipal de Educacao e o orgao colegiado e
aut6nomo, de natureza tecnico-pedagogica e de participacao e controle
social, que desempenha as funcoes consultiva, deliberativa, normativa,
avaliativa e fiscalizadora do sistema, acerca dos temas que forem de sua
competencia, conferida para a legislacao, de forma a assegurar a
participacao da sociedade na gestao da educacao municipal.

Paragrafo Unico. 0 Conselho Municipal de Educacao tern sua
estrutura, composicao, organizacao, funcionamento e atribuicoes definidas
nesta Lei e em regimento pr6prio.
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Art. 8°. 0 Conselho Municipal de Educacao sera composto por
treze (13) membros titulares, e seus respectivos suplentes, a serem
nomeados por ato do Chefe do Poder Executive Municipal.
Art. 9°. 0 Conselho Municipal de Educacao de Farias Brito
(CME/FB) tera a seguinte cornposicao:
I. 1 (um) representante do orgao executive central de educacao do
Municipio de Farias Brito, indicado pelo Chefe do Poder Executive
Municipal;
1 (um) representante do orgao executive central de
II.
Financas do Municipio, indicado pelo Chefe do Poder Executive Municipal;
1 (um) representante do orgao executive central da politica
III.
de Saude do Municipio de Farias Brito, indicado pelo Chefe do Poder
Executive Municipal;
1 (um) representante do orgao executive central de
IV.
Assistencia Social do municipio de Farias Brito, indicado pelo Chefe do
Poder Executive Municipal;
V. l (um) representante da Camara Municipal de Farias Brito,
escolhido dentre seus pares;
1 (um) representante das associacoes ou sindicatos
VI.
municipais dos professores, escolhido dentre seus pares;
1 (um) representante das instituicoes privadas de ensino
VII.
infantil e/ou fundamental, escolhido dentre seus pares;
1 (um) representante dos pais de estudantes das escolas
VIII.
da rede municipal, vinculado ao Conselho Escolar, escolhido dentre seus
pares;
1 (um) representante dos professores da educacao infantil
IX.
e/ ou fundamental, em efetivo exercrcio na rede publica municipal,
escolhido em assembleia da respectiva entidade representativa da
categoria;
1 (um) representante dos estudantes, com idade igual ou
X.
superior a 16 (dezesseis) anos emancipado ou maior de 18 anos, das
escolas da rede municipal, vinculado ao Conselho Escolar e / ou Grernio
Estudantil, escolhido dentre seus pares;
1 (um) representante da direcao das escolas da rede
XI.
municipal de ensino, escolhido dentre seus pares;
1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a
XII.
Lein° 8.069, de 13 de julho de 1990, indicado par seus pares;
tecnicoservidores
dos
1
XIII.
representante
(um)

Rua: Jose Alves Pimentel N° 87, Centro - CEP: 63185- 000,Farias Brito, Ceara.
Fane: 88 3544 - 1213 l Email: gabinete@fariasbrito.ce.gov.br

GOVERNO MUNICIPAL

FARIAS BRITO
GABINETE

DO

PREFEITO

administrativos das escolas basicas publicas, escolhido por seus pares;
§1 °. Fica configurado aqui, que cada membro titular devera dispor
de um suplente, podendo alternar entre os seguimentos a serem indicados.
I. E de atribuicao do suplente substituir o titular em ausencia de
participacao nas reuni6es;
II.
Substitui-lo a nos casos de impedimenta de participacao
nas reuni6es;
III.
Suceder-se a nos casos de licenca ou de afastamento
definitivo.
§2° .A indicacao dos membros do conselho, representantes da
comunidade, sera feita por assembleia, pelos grupos, organizacces ou
entidades a quern pertencam, devendo dialogar entre si sobre quern
ocupara as posicces de titulares e suplentes.

§3°. Os membros dos conselhos previstos no caput e nos incisos I
ao XIII deste artigo, observados os impedimentos dispostos no §6° deste
artigo, serao eleitos e/ou indicados ate 20 (vinte) dias antes do termino do
mandato dos conselheiros anteriores, na forma indicada em cada inciso.
§4°. A nomeacao dos membros titulares e suplentes do Conselho
Municipal de Educacao sera feito pelo chefe do poder executivo municipal,
no prazo de 30 dias ap6s a sua indicacao ou eleicao.
§5°. A atuacao dos membros do Conselho Municipal de Educacao
de Farias Brito:
I. nae e remunerada;
II.
e considerada atividade de relevante interesse social;
III.
assegura isencao da obrigatoriedade de testemunhar sobre
informacoes recebidas ou prestadas em razao do exercicio de suas
atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles
receberem informacoes;
IV. veda, quando os conselheiros forem representantes de
professores e diretores ou de servidores das escolas publicas, no curso do
mandato:
a) exoneracao ou dernissao do cargo ou emprego sem justa causa
ou transferencia involuntaria do estabelecimento de ensino em que atuam;
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b) atribuicao de falta injustificada ao service em funcao das
atividades do conselho;
c) afastamento involuntario e injustificado da coridicao de
conselheiro antes do terrnino do mandato para o qual tenha sido
designado;
V. veda, quando os conselheiros forem representantes de
estudantes em atividades do conselho, no curso do mandato, atribuicao de
falta injustificada nas atividades escolares.
§6°. Sao impedidos de integrar o conselho a que se refere o caput
e incisos deste artigo:
I. titulares dos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito e de Secretario
Municipal, exceto o Secretario Municipal de Educacao, bem como seus
conjuges e parentes consanguineos ou afins, ate o terceiro grau;
tesoureiro, contador ou funcioriario de empresa de
II.
assessoria ou consultoria que prestem services relacionados a
administracao ou ao controle interno dos recursos murucipais da
Educacao, bem como conjuges, parentes consanguineos ou afins, ate o
terceiro grau, <lesses profissionais;
estudantes que nae sejam emancipados;
III.
IV. pais de alunos ou representantes da sociedade civil que:
a) exercam cargos ou funcoes pu blicas de livre norneacao e
exoneracao no ambito dos orgacs do respectivo Poder Executivo gestor dos
recursos murucipais; ou
b) prestem services terceirizados, no ambito dos Poderes
Executivos em que atuam os respectivos conselhos.
§7°. Na hip6tese de inexistencia de estudantes maiores de 18 anos
e/ou emancipados, representacao estudantil podera acompanhar as
reunices do conselho com direito a voz.
§8°. 0 Municipio de Farias Brito disponibilizara em seu sitio na
internet informacoes atualizadas sobre a composicao e o funcionamento do
respectivo conselho de que trata esta Lei, incluidos:
I. nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que
representam;
correio eletronico ou outro canal de contato direto com o
II.
conselho;
atas de reunioes;
III.
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IV.
relat6rios e pareceres;
V.outros documentos produzidos pelo conselho

Art. 10°. 0 mandato de membro do conselho, tera duracao de 2
(dais) anos, permitida uma unica reconducao.
I. A partir da aprovacao desta Lei, os mandatos em vigor deverao
se adequar ao nela disposto.
II.
Nos casos de substituicao do Conselheiro do CME/FB, o
periodo do seu mandato sera para completar o tempo restante daquele que
foi substituido.
Art. 11 ". As competencias e atribuicoes do Conselho Municipal de
Educacao ficam assim definidas:
I. Zelar pela universalizacao da educacao basica no que compete
ao municipio e pela progressiva extensao da jornada escolar de tempo
integral;
II. Zelar pelo cumprimento da legislacao escolar aplicavel a
educacao e ao ensino;
III. Estabelecer indicadores de qualidade de ensino para as escolas
da rede municipal de ensino e para as escolas privadas de educacao
infantil;
IV. Participar da elaboracao e monitoramento do plano municipal
de educacao a ser aprovado nos termos da Lei Organica do Municipio;
V. Deliberar so bre medidas para aperfeicoar a educacao do
Municipio;
VI. Estabelecer diretrizes de gestao democratico da rede publica e
de participacao da comunidade escolar e da sociedade na elabcracao de
propostas pedag6gicas das escolas;
VII. Colaborar com o dirigente da secretaria municipal de educacao
no diagn6stico e na solucao de problemas relativos a educacao, no ambito
do Municipio;
VIII.
Acompanhar a aplicacao de recursos destinados a educacao
publica garantindo a equidade em sua distribuicao;
IX. Acompanhar a realizacao do cadastro escolar para o
recenseamento da populacao escolarizavel, visando a garantir o
atendimento integral da demanda;
X. Opinar sabre acoes ou forma de cooperacao entre a uriiao, o
estado e o Municipio;
XI. Pronunciar-se sabre as diretrizes orcamentarias da educacao do
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Municipio;
XII. Indicar representantes do CME/FB para outros conselhos
colegiados as instituicoes, desde que demandados;
XIII.
Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;
XIV.
Autorizar, credenciar e reconhecer os estabelecimentos da rede
municipal de ensino, em todos os niveis, etapas e modalidades, bem como
os da rede privada, quando estes ofertarem exclusivamente a educacao
infantil;
XV. Responder a consultas e emitir pareceres em materia de
educacao no ambito do Sistema Municipal de Ensino;
XVI. Publicar periodicamente dados estatisticos e informacoes sobre
o Sistema Municipal de Ensino;
XVII. Estimular a participacao comunitaria no processo educacional;
XVIII. Elaborar, aprovar e modificar o seu regimento interno;
XIX. Eleger seu presidente, vice-presidente, secretario e os
presidentes de camaras;
XX. Acompanhar o funcionamento e prestar assistencia tecnica,
quanta aos aspectos pedag6gicos, aos Conselhos Escolares, incentivando a
participacao da comunidade escolar;
XXI.
Acompanhar, avaliar e emitir parecer trimestral sobre o plano
de aplicacao anual e plurianual dos recurses financeiros destinados a
educacao municipal, provenientes da Uniao, Estados e Municipio,
assegurada a devida publicidade;
XXII. Assistir e orientar aos Poderes Publicos na conducao dos
assuntos educacionais do Municipio;
XXIII. Acompanhar, avaliar e emitir parecer sobre a aplicacao dos
recurses publicos na area de educacao, repassados a entidades
conveniadas;
XXIV. Emitir parecer sobre incorporacao, pelo Municipio, de
estabelecimentos e instituicoes educacionais;
XXV. Autorizar a organizacao de escolas experimentais e cursos
alternatives em estabelecimentos de ensino no ambito do Sistema
Municipal de Ensino;
XXVI. Pronunciar-se
sobre
e
calendario
dos
regimento
estabelecimentos de ensino, sob sua jurisdicao
XXVII. Organizar f6runs e debates publicos sobre as questoes
referentes a educacao no Municipio de Farias Brito;
XXVIII. Fiscalizar o poder publico municipal no cumprimento dos
dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional;
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XXIX. Realizar estudos e pesquisas sobre a educacao no Municipio de
Farias Brito e divulgar seus resultados;
XXX. Manter intercambio com os Conselhos Nacional e Estadual de
Educacao e conselhos congeneres.
XXXI. Exercer
outras
atribuicoes
estabelecidas
em
normas
complementares.
§1°. Ao Conselho Municipal de Educacao incumbe, ainda:
I. elaborar parecer das prestacoes de contas dos recursos

investidos na Politica Municipal de Educacao;
II.
supervisionar o censo escolar anual e a elaboracao da
proposta orcarnentaria anual, no ambito de suas respectivas esferas
governamentais de atuacao, com o objetivo de concorrer para o regular e
tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatisticos e
financeiros que alicercam a operacionalizacao dos recursos da educacao;
III.
acompanhar a aplicacao dos recursos federais transferidos
a conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e
do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento a
Educacao de Jovens e Adultos (PEJA) e, ainda, receber e analisar as
prestacoes de contas referentes a esses programas, com a forrnulacao de
pareceres conclusivos acerca da aplicacao desses recursos e o
encaminhamento deles ao FNDE.
§2°. 0 Conselho Municipal de Educacao podera, sempre que

julgarem conveniente:
I. apresentar ao Peder Legislative local e aos orgaos de controle
interno e externo manifestacao formal acerca dos registros contabeis e dos
demonstrativos gerenciais dos recursos aplicados na Politica Municipal de
Educacao, dando ampla transparencia ao documento em sitio da internet;
II.
convocar, por decisao da maioria de seus membros, o
Secretario de Educacao competente ou servidor equivalente para prestar
esclarecimentos acerca do fluxo de recurses e da execucao das despesas da
Politica Municipal de Educacao, devendo a autoridade convocada
apresentar-se em prazo nao superior a 30 (trinta) dias;
III.
requisitar ao Poder Executivo c6pia de documentos, os
quais serao imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em
prazo nao superior a 20 (vinte) dias, referentes a:
a) licitacao, empenho, liquidacao e pagamento de obras e de
services custeados com recursos da educacao;
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b) folhas de pagamento dos profissionais da educacao, as quais
deverao discriminar aqueles em efetivo exercicio na educacao basica e
indicar o respectivo nivel, modalidade ou tipo de estabelecimento a que
estejam vinculados;
comunitarias,
instituicoes
com
firmados
convernos
c)
confessionais ou filantr6picas sem fins lucrativos;
d) outras inforrnacoes nece ssarias ao desempenho de suas
funcoes;
IV. realizar visitas para verificar, in loco, entre outras quest6es
pertinentes:
a) o desenvolvimento regular de obras e services efetuados nas
instituicoes escolares com recursos publicos destinados a Politica
Municipal de Educacao;
b) a adequacao do service de trans po rte escolar;
c) a utilizacao em beneficio do sistema de ensmo de bens
adquiridos com recursos da educacao para esse fim.
§3°. 0 Conselho Municipal de Educacao de Farias Brito atuara
com autonomia, sem vinculacao ou subordinacao institucional ao Poder
Executivo Municipal e sera renovado periodicamente ao final de cada
mandato dos seus membros.
Art. 12°. 0 Conselho Municipal de Educacao de Farias Brito
(CME/FB) sera formado pelos seguintes orgaos:
I. Plenario;
Presidencia;
II.
Camaras e Comissoes;
III.
Secretaria Executiva.
IV.
§ 1 °. O Plenario e o orgao superior de deliberacao do Conselho

Municipal de Educacao de Farias Brito (CME/FB).
§2°. Integram a Presidencia: o Presidente e o Vice-presidente do
CME/FB.

§3°. A Secretaria Executiva
executivo do CME/FB.

e o orgao de suporte administrativo e
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As atribuicces e o funcionamento dos orgaos referidos neste
artigo serao definidos no Regimento do Conselho Municipal de Educacao de
Farias Brito, observando as ja expressas nesta Lei.
§4°.

13°. Compete ao Pleriario do Conselho Municipal de
Educacao de Farias Brito CME/FE:
I. Apreciar e deliberar sobre os assuntos relacionados as suas
cornpetencias;
II. Apreciar e deliberar sobre assuntos encaminhados a apreciacao
do CME/FE;
III. Expedir normas de
sua cornpetencia,
necesaarias
a
regularnentacao e implernentacao da Politica Municipal de Educacao;
IV. Dispor sobre as normas e baixar atos relativos ao
funcionamento do CMF /FB;
V. Decidir sobre o pedido de urgencia e de prioridade das materias
constantes da ordem do dia da respectiva sessao;
VI. Discutir e decidir sobre os assuntos relacionados com
propostas, pareceres, resolucoes ou sugest6es, mocoes ou indicacoes,
providencias ou medidas do que resultem manifestacoes do CME/FE;
VII. Julgar os recursos interpostos contra decis6es da Presidencia
do CMF/FB;
VIII. Aprovar a instituicao de Camaras Tecnicas e Comiss6es, suas
respectivas competencias, sua composicao, procedimentos e prazos de
duracao;
IX. Alterar e aprovar atas das sess6es do CME/FE;
X. Apreciar, aprovar ou rejeitar pareceres oriundos das Camaras
Tecnicas, das Comiss6es, e da Secretaria Executiva do CME/FE;
XI. Elaborar, aprovar e alterar o Regimento Interno do CME/FE;
XII. Eleger o Presidente e o Vice-presidente do CME/FE;
XIII. Aprovar indicacao do Secretario Executivo do CME/FE.
Art.

Art. 14°. Compete a Presidencia do CME/FE:
I. Presidir, supervisionar e coordenar todos os

trabalhos do
Conselho, promovendo as medidas necessarias a consecucao das suas
finalidades;
II.
Presidir e dirigir as sess6es do Conselho Pleno;
III.
Convocar as reuni6es e sess6es do Conselho;
IV.
Estabelecer a pauta de cada sessao plenaria;
V.Resolver quest6es de ordem;
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VI.
Exercer o voto de qualidade, quando ocorrer empate nas
votacoes a descoberto;
VII.
Baixar portarias, resolucoes e normas decorrentes das
deliberacoes do Conselho ou necessarias ao seu funcionamento;
VIII.
Aprovar o plano de trabalho do Conselho e encaminhar
sua proposta orcamentaria e seu relat6rio anual de atividades ao Secretario
Municipal da Educacao;
IX.
Constituir comiss6es especiais temporarias, integradas
por conselheiros ou especialistas, para realizar estudos de interesse ao
Conselho.
X.
Representar o Conselho.

Paragrafo Unico. Ao Vice-presidente do CME/FB
substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos.

compete

Art. 15°. Compete a Secretaria Executiva, dentre outras
atribuicoes previstas no Regimento Interno:
I. Assegurar apoio tecnico e administrativo para o funcionamento
do CME/FB;
II. Preparar, antecipadamente, as reuni6es do Conselho Municipal
de Educacao, incluindo convites com pauta, informes de corresporidencias
recebidas e enviadas;
III. Secretariar as reuni6es do Pleno do Conselho, das Camaras
Tecnicas e das Comiss6es;
IV. Lavrar as atas das reuni6es do Conselho Pleno e das Camaras e
Comiss6es;
V. Acompanhar as reuni6es, assistir ao Presidente e ao Vicepresidente;
VI. Manter o controle da numeracao de atos e pareceres do
Conselho Pleno e das Camaras e Comiss6es;
VII. Preparar o encaminhamento de pareceres aprovados aos
respectivos orgaos do Sistema Municipal de Educacao;
VIII. Manter os services administrativos e de arquivo do Conselho
Municipal de Educacao atualizados e em ordem;
IX. Fornecer inforrnacoes a outras entidades, mediante autorizacao
do Presidente;
X. Prestar informacoes ao Presidente ou aos demais membros do
Conselho, sobre assuntos administrativos;
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XI. Receber informacoes de outros orgacs, de interesse do Conselho
e transmiti-las ao Presidente.
§ 1 ". A Secretaria Executiva e o orgao de suporte administrativo e
executivo, indicado pelo Secretario Municipal de Educacao.
§2°. A Secretaria Executiva sera coordenada por um Secretario

Executivo, servidor publico municipal, indicado pelo Secretario Municipal
de Educacao e aprovado pela maioria absoluta dos Conselheiros presentes
na reuniao.
§3°. 0 Secretario Executivo participara de todas as reumces
plenarias do Conselho, exceto daquelas cujas pautas tratam da indicacao,
substituicao ou avaliacao do pr6prio Secretario Executivo, quando a
reuruao sera secretariada por um Secretario ad-hoc indicado pelo
Presidente da sessao.
§4°. 0 Secretario Executivo participara das reuni6es plenarias
com direito a voz, mas sem direito a voto.

Art. 16°. 0 conselho, para efetivo exercicio das competencias e
atribuicoes disciplinadas por esta Lei, podera constituir Camaras e
Comiss6es Tematicas, definidas no seu regimento interno, cuja cornposicao
devera levar em conta a experiencia e o conhecimento tecnico de seus
integrantes, objetivando a realizacao de estudos detalhadas sobre os
diversos temas de cornpetencia do conselho.
Art. 17°. Imediatamente ap6s a posse, os membros do conselho,
elegerao a sua diretoria composta de presidente e vice-presidente com
mandato de 2 anos, permitida unica reconducao para o mesmo cargo.
§1 °. 0 processo de escolha da diretoria do conselho dar-se
voto secreto de pelo menos 2/3 dos seus membros.

a

pelo

§2°. 0 tempo de duracao do segundo mandato, em casos de
reeleicao, ficara limitado a duracao de mandato do conselheiro reeleito.
§3°. Ocorrendo empate, sera considerado eleito aquele que tiver
maior tempo de exercicio no mandato de conselheiro municipal de
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Educacao ou, nao sendo possivel o desempate por este criteria, sera
escolhido o de maior idade.
Art. 18°. 0 Conselho Municipal de Educacao de Farias Brito
(CME/ FB) se reunira bimestralmente em sessao plenaria ou de suas
camaras, e extraordinariamente; sempre que convocada pelo seu
Presidente ou pelo Prefeito Municipal ou por, no minima, 1 / 3 (um terco) de
seus membros.
§1 ". A convocacao do Conselho sera feita com antecedencia de 08

(oito) dias para as sessoes ordinarias e de 48 (quarenta e oito) horas para
as sess6es extraordinarias;
§2°. A atividade de conselheiro municipal de Educacao de Farias
Brito e considerada de relevante interesse social, tendo prioridade sobre
qualquer das atividades de cargo publico municipal.

§3°. As reunioes plenarias serao publicas, salvo quando se tratar
de materia sujeita a sigilo, na forma da legislacao pertinente.
§4°. Durante as reuni6es plenarias e facultado ao Colegiado

conceder a palavra ao publico.
Art. 19°. Nas ausencias e impedimentos do presidente, assurnira
a presidencia do Conselho Municipal de Educacao de Farias Brito
(CME/FB), sucessivamente, o vice-presidente, o conselheiro mais antigo, o
conselheiro de maior idade.
Art. 20°. 0 quorum rmrumo para a realizacao da Plenaria do
Conselho Municipal de Educacao sera de 50% (cinquenta por cento) dos
seus membros, em primeira chamada, e de 30% (trinta por cento), em
segunda chamada, a ser verificada 30 (trinta) minutos apos o horario

previsto no edital de convocacao; sendo o quorum para aprovacao das
materias pastas em votacao fixado em 50% (cinquenta por cento) mais um
dos membros presentes em cada reuniao, cabendo ao Presidente o voto de
desempate.
Art. 21 °. Sera considerado vago o cargo de conselheiro nos

seguintes casos:
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I. 2 (duas) ausencias consecutivas ou 3 (tres] intercaladas,
injustificadas, no periodo de 1 (um) semestre;
renuncia ou morte;
II.
pratica de conduta incornpativel com a dignidade desta
III.
atividade, mediante cornprovacao em sindicancia ou verificado flagrante
deli to.
Art. 22°. 0 orgao central de educacao municipal garantira a
estrutura de apoio, recursos humanos e materiais necessaries ao
funcionamento do conselho.
§1°. A quantidade de servidores que atuarao no suporte tecnico
nao podera ultrapassar a metade do numero de membros do conselho.
§2°. Os servidores tecnicos serao indicados pelo titular do orgao
executivo central de educacao, dentre os servidores municipais do
ambiente de especialidade Educacao, ap6s processo seletivo, com a
participacao do CME/FB.
Art. 23°. Havera recesso, sempre no mes de julho, para o
Plenario, as Carnaras e Comissoes do CME/FB, permanecendo em
funcionamento regular os services tecnico-administrativos.
Art. 24°. Compete ao Conselho Municipal de Educacao de Farias
Brito (CME/FB) elaborar sua proposta orcamentaria, de acordo com as
normas gerais pertinentes a materia.
Art. 25°. As despesas decorrentes da execucao desta Lei correrao
por conta das dotacoes orcamentarias da Secretaria Municipal de
Educacao (SME).
Paragrafo unico. 0 orcarriento do Municipio consignara dotacao
orcamentaria especifica, vinculada ao orcamento da Secretaria Municipal
de Educacao, para o atendimento das despesas do Conselho Municipal de
Educacao (CME/FB).

CAPiTULO III
DAS DISPOSI<;OES FINAIS
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Art. 26°. 0 Poder Publico Municipal e o Conselho Municipal de

Educacao, podera estabelecer colaboracao e ccoperacao com a Uniao, o
Estado do Ceara e outros Municipios, para o planejamento, execucao e
avaliacao de suas politicas publicas educacionais, de forma articulada.
Art. 27°. 0 Secretario Municipal de Educacao conjuntamente com

o Chefe do Poder Executivo Municipal editara os atos necessaries ao
cumprimento das disposicoes contidas nesta Lei.
Art. 28°. No prazo de 90 (noventa) dias, os membros do conselho

elaborarao o Regimento Interno, que devera ser aprovado pela maioria
absoluta dos seus membros em reuniao plenaria e instituido por meio de
Resolucao e publicado no Diario Oficial.
Art. 29°. 0 Poder Executivo regulamentara a presente Lei no

prazo de 90 (noventa) dias a partir de sua vigencia.
Art. 30°. Os casos omissos nesta Lei, serao resolvidos por meio de

Resolucao do Pleno do Conselho Municipal de Educacao de Farias Brito
(CME/FB), aprovada por no minima 2/3 (dois tercos] dos seus membros,
devendo observar os principios que regem o direito constitucional,
administrativo e a legislacao correlata aplicavel ao caso.
Art. 31 ". Todos os atos do Conselho Municipal de Educacao

deverao ser publicados no Diario Oficial.
Art. 32°. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao,

revogando-se de forma integral, a Lei Ordinaria Municipal n° 902 / 1997, de
15 de julho de 1997, e as demais disposicoes em contrario.
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