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 LEI Nº 701/2014 
De 09 de outubro de 2014 

       
Súmula:Dispõe sobre a reestruturação 
do Conselho Municipal de Educação 
de Agudos do Sul. 
 

 

  A CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, Estado do 
Paraná, aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei: 

 
CAPÍTULO I 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1° - A educação, direito fundamental de todos e dever da família e 

do Estado, será promovida com a colaboração da sociedade, visando o pleno 
desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania. 

 
Art. 2º - Esta Lei dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal 

de Educação de Agudos do Sul, instituído e organizado originariamente pela Lei 
Municipal nº 170, de 30 de junho de 1997, observados os princípios e normas da 
Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município de 
Agudos do Sul e da legislação federal sobre as diretrizes e bases da educação 
nacional. 
 

CAPÍTULO II 
DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES 

 
Art. 3º - O Conselho Municipal de Educação – CME/Agudos do Sul, 

órgão colegiado representativo da comunidade, tem a competência normativa e 
as funções consultiva, deliberativa e fiscalizadora, mediador entre a sociedade 
civil e o Poder Público municipal, na discussão, elaboração e execução das 
políticas municipais de educação, da gestão democrática do ensino público, na 
construção e na defesa da educação de qualidade para todos os munícipes. 

 
Art. 4º - O CME/Agudos do Sul tem como objetivo assegurar aos 

grupos representativos da comunidade o direito de participar da definição das 
diretrizes da educação no âmbito do Município, contribuindo para elevar a 
qualidade dos serviços educacionais ofertados, constituindo-se em um espaço de 
participação e democratização da gestão do ensino no município. 

 
Art. 5º - São competências do Conselho Municipal de Educação de 

Agudos do Sul: 
 

I. Manifestar-se previamente sobre o regime e as formas de colaboração, 
acordos, convênios e similares, inclusive os de municipalização, a serem 
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celebrados pelo Poder Público municipal com as instâncias 
governamentais ou do setor privado; 

II. Conhecer a realidade educacional do Município e propor medidas aos 
poderes públicos para a melhoria do fluxo e do rendimento escolar; 

III. Fiscalizar e zelar pelo cumprimento das disposições constitucionais, 
legais e normativas em matéria de educação, representando junto às 
autoridades competentes, quando for o caso; 

IV. Acolher denúncia de irregularidade no âmbito da educação municipal, 
apurando os fatos e encaminhando as conclusões às instâncias 
competentes; 

V. Opinar sobre o calendário escolar; 
VI. Promover e divulgar estudos sobre o ensino no Município, com propostas 

para sua melhoria; 
VII. Analisar e propor alternativas para a destinação e aplicação de recursos 

relacionados ao espaço físico, equipamentos e material didático; 
VIII. Colaborar com a Secretaria Municipal da Educação na elaboração do 

diagnóstico e nas soluções de problemas relativos à educação no 
Município, especialmente no Plano Municipal de Educação; 

IX. Aprovar em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, o 
regimento, a organização, a convocação e normas de funcionamento das 
conferências municipais de educação; 

X. Aprovar o Plano Municipal de Educação e suas readequações, nos 
termos da legislação vigente; 

XI. Manter intercâmbio com conselhos de educação; 
XII. Eleger o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário Executivo do 

CME/Agudos do Sul, por votação direta; 
XIII. Declarar a vacância do mandato do conselheiro, nos termos desta Lei e 

do Regimento Interno do Conselho; 
XIV. Elaborar e alterar o seu regimento interno; 
XV. Acompanhar e avaliar a qualidade do ensino no âmbito do Município, 

propondo medidas que visem à sua expansão e aperfeiçoamento; 
XVI. Fiscalizar e acompanhar a execução orçamentária do Município, zelando 

pelo cumprimento da legislação que trata dos temas referentes à 
Educação; 

XVII. Promover a divulgação dos atos do Conselho Municipal de Educação no 
âmbito do Município; 

XVIII. Exercer outras atribuições previstas em lei ou decorrentes de suas 
funções. 

 
CAPÍTULO III 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 
 

Art. 6º – O Conselho Municipal de Educação de Agudos do Sul é 
constituído, de forma paritária, por 14 (quatorze) conselheiros titulares e por 14 
(quatorze) conselheiros suplentes, com mandato de quatro anos, sendo permitida 
apenas uma recondução sucessiva. 
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Art. 7º - O Conselho Municipal de Educação de Agudos do Sul tem a 
seguinte composição: 

 
Representantes da Área Governamental: 
I– dois conselheiros titulares e dois conselheiros suplentes, 

representantes do Poder Público Municipal, de livre escolha do Prefeito Municipal 
de Agudos do Sul; 

II– um conselheiro titular e um conselheiro suplente, representantes da 
Secretaria Municipal de Educação de Agudos do Sul; 

III– dois conselheiros titulares e dois conselheiros suplentes, 
representantes dos professores (profissionais do magistério) da rede pública 
municipal de ensino; 

IV– um conselheiro titular e um conselheiro suplente, representantes 
dos servidores (não profissionais do magistério) da rede pública municipal de 
ensino; 

V– um conselheiro titular e um conselheiro suplente, representantes 
dos professores (profissionais do magistério) da rede pública estadual de ensino; 

 
Representantes da Sociedade Civil: 
VI– um conselheiro titular e um conselheiro suplente, representantes do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Agudos do Sul; 
VII– um conselheiro titular e um conselheiro suplente, representantes 

do Conselho Tutelar de Agudos do Sul; 
VIII– dois conselheiros titulares e dois conselheiros suplentes, 

representantes das Associações de Pais, Mestres e Funcionários – APMFs das 
escolas da rede municipal de ensino; 

IX– um conselheiro titular e um conselheiro suplente, representantes do 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Agudos do Sul; 

X– um conselheiro titular e um conselheiro suplente, representantes 
dos pais de alunos (não servidores municipais) da rede municipal de ensino; 

XI– um conselheiro titular e um conselheiro suplente, representantes da 
sociedade civil organizada de Agudos do Sul; 
 

Art. 8º - O mandato dos conselheiros é de quatro anos com 
substituição de 50% (cinquenta por cento) dos representantes (sete conselheiros 
titulares e sete conselheiros suplentes) a cada dois anos. 

Art. 9º – Os conselheiros suplentes substituirão os conselheiros 
titulares na ausência destes ou nos seus impedimentos, conforme normas 
constantes de seu regimento interno. 

Art. 10º – Em caso de vacância de conselheiro titular ou suplente, a 
nomeação do substituto será apenas para completar o prazo do mandato do 
substituído. 

 
Art. 11º – O mandato de membro do CME/Agudos do Sul é 

considerado extinto antes do término, nos seguintes casos: 
  I – morte; 
 II – renúncia; 
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III – ausência injustificada a três reuniões consecutivas ou a seis 
intercaladas, no período de um ano; 

IV – doença que exija o licenciamento por mais de um ano; 
 V – procedimento incompatível com a dignidade das funções; 
VI – condenação por crime comum ou de responsabilidade. 

 
Art. 12º – O exercício da função de membro do Conselho Municipal de 

Educação tem prioridade sobre o de quaisquer cargos públicos municipais de que 
seja titular o conselheiro, não podendo o gestor público municipal dificultar a 
liberação do servidor, quer seja para sua participação em reuniões ou trabalhos 
próprios do colegiado. 

 
Art. 13º - A função de conselheiro não é remunerada, sendo 

considerado seu exercício, relevante serviço prestado à educação municipal. 
 
Art. 14º - A composição do Conselho Municipal de Educação obedece 

às seguintes etapas: 
I- Convocação, pela Presidência, aos órgãos e entidades a serem 

representados, com prazo determinado, para indicação de membros 
titulares e suplentes, no mínimo com 30 dias de antecedência do 
término do mandato em curso; 

II- Indicação de membros, pelos órgãos e entidades representados em 
conformidade com o previsto no Art. 6º da presente lei; 

III- Nomeação dos conselheiros, pelo Prefeito, através de Decreto 
Municipal; 

IV- Posse dos conselheiros nomeados, em solenidade pública. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DA ESTRUTURA DO CONSELHO 

 
Art. 15º - O Conselho Municipal de Educação tem a seguinte estrutura: 
I - Colegiado; 
II - Presidência; 
III – Secretaria Executiva. 

 
SEÇÃO I 

DO COLEGIADO E DAS SESSÕES 
 

Art. 16º - O Colegiado compõe-se dos Conselheiros no exercício pleno 
de seu mandato, e é órgão soberano de deliberações do Conselho Municipal de 
Educação. 

 
Art. 17º - O CME/Agudos do Sul tem calendário de reuniões ordinárias 

e reunir-se-á extraordinariamente nos casos previstos no regimento interno. 
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Art. 18º - As reuniões do CME/Agudos do Sul são públicas e instalar-
se-ão com a presença da maioria dos seus membros, e suas deliberações são 
tomadas por maioria dos votos dos Conselheiros presentes. 

 
§ 1º - Ocorrendo falta de quorum para instalação do colegiado, será 

convocada nova sessão que acontecerá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
com a presença mínima de 51 (cinquenta e um) por cento dos conselheiros. 

 
§ 2º - Cada membro tem direito a um voto e, ocorrendo o empate, cabe 

ao presidente do conselho, além do voto ordinário em todas as votações, o voto 
de qualidade. 

 
SEÇÃO II 

DA PRESIDÊNCIA 
 

Art. 19º – O Conselho Municipal de Educação de Agudos do Sul é 
presidido por um conselheiro titular, que atuará como regulador dos trabalhos, e 
tem como obrigação zelar pelo fiel cumprimento da legislação educacional por 
parte do órgão colegiado e do Sistema Municipal de Ensino. 

 
§ 1º – O presidente e o vice-presidente serão eleitos diretamente pelo 

conjunto dos conselheiros efetivos, para gestão de dois anos, permitida a 
recondução, nos termos de seu regimento interno, e terão os nomes 
homologados pelo Executivo municipal, que expedirá o decreto de nomeação. 

 
§ 2º – O vice-presidente do CME/Agudos do Sul substituirá o 

presidente em seus impedimentos e faltas, nos termos de seu regimento interno. 
 
§ 3º – No impedimento do presidente e do vice-presidente, presidirá o 

Conselho o membro mais idoso. 
 
§ 4º – Cabe ao presidente do CME/Agudos do Sul, entre outras 

atribuições dispostas no seu regimento interno: 
I – Deliberar sobre questões administrativas do Conselho; 
II – Propor à Secretaria Municipal de Educação os servidores 

municipais que irão compor a estrutura de apoio do Conselho; 
III – Instituir comissões permanentes ou especiais para realização de 

tarefas afetas ao órgão, conforme dispuser o regimento interno. 
 

SEÇÃO III 
DA SECRETARIA EXECUTIVA 

 
Art. 20º - A Secretaria Executiva deve ser ocupada por um conselheiro 

titular, indicado pelo Presidente do CME/Agudos do Sul e com a aprovação da 
maioria dos conselheiros titulares, para exercer funções burocráticas e de 
organização interna do Conselho. 
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Art. 21º - As necessidades de local, móveis e equipamentos, pessoal 
técnico e administrativo, para o pleno desenvolvimento das atividades da 
Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Educação de Agudos do Sul 
devem ser atendidas pela Secretaria Municipal de Educação. 

 
CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 
 

Art. 22º - Realizar-se-á uma Conferência Municipal de Educação a 
cada dois anos, ou extraordinariamente a qualquer tempo. 
 

§ 1º - A Secretaria Municipal de Educação e o Conselho Municipal de 
Educação, devem, em conjunto, convocar e organizar as Conferências Municipais 
de Educação. 
 

§ 2º - A conferência deve ser composta por representações dos vários 
segmentos sociais, para socialização de experiências, avaliação da situação da 
educação do Município e para proposição das diretrizes da política educacional 
do Município de Agudos do Sul. 

 
§ 3º - A periodicidade e a necessidade de realização das Conferências 

Municipais de Educação são definidas pela Secretaria Municipal de Educação em 
conjunto com o CME/Agudos do Sul. 
 

Art. 23º – Ao ser ampliada a representação e o número de 
Conselheiros, e para ocorrer o vencimento proporcional dos mandatos dos 
membros do Conselho, nos termos desta Lei, os novos conselheiros que terão um 
mandato transitório inicial de dois anos são os seguintes: 

I– dois conselheiros titulares e dois conselheiros suplentes, 
representantes do Poder Público Municipal; 

II– um conselheiro titular e um conselheiro suplente, representantes da 
Secretaria Municipal de Educação de Agudos do Sul Municipal; 

III– dois conselheiros titulares e dois conselheiros suplentes, 
representantes das Associações de Pais, Mestres e Funcionários – APMFs das 
escolas da rede municipal de ensino; 

IV– um conselheiro titular e um conselheiro suplente, representantes do 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Agudos do Sul; 

V– um conselheiro titular e um conselheiro suplente, representantes 
dos pais de alunos (não servidores municipais) da rede municipal de ensino. 

 
§ 1º - Os demais sete novos conselheiros titulares e sete novos 

conselheiros suplentes (Artigo 7º) terão um mandato inicial integral de quatro 
anos. 

 
§ 2º – Passado o período transitório (dois primeiros anos), a duração 

dos demais mandatos será integral de quatro anos. 
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§ 3º – Em não mais integrando sua respectiva entidade, órgão ou 
instituição, o conselheiro deve deixar o cargo de conselheiro, sendo substituído 
por seu respectivo suplente, ou no impedimento deste, será procedida nova 
indicação para concluir o mandato em curso. 

 
§ 3º – A indicação dos novos conselheiros deverá seguir as normas 

legais e observar os critérios constantes no Regimento Interno do CME/Agudos 
do Sul. 

 
Art. 24º – Compete ao Secretário Municipal da Educação homologar, 

no prazo de quinze dias, a partir da data do protocolo, os pareceres das decisões 
do Conselho Municipal de Educação referente aos incisos IV, V e XIV do artigo 5º 
desta Lei. 

 
§ 1º – O Secretário Municipal da Educação deverá homologar a 

decisão do Conselho ou, negando-a, devolver a matéria ao CME/Agudos do Sul 
com as razões de sua recusa. 

§ 2º – O Secretário Municipal da Educação deverá solicitar ao 
CME/Agudos do Sul, no prazo previsto no caput deste artigo, reexame do ato 
levado à homologação. 

 
§ 3º – Na hipótese de o Secretário Municipal de Educação não se 

manifestar no prazo estabelecido no caput deste artigo, considerar-se-á 
homologado automaticamente o ato decisório do Conselho Municipal de 
Educação de Agudos do Sul. 

 
Art. 25º – As deliberações do Conselho Municipal de Educação, 

mencionadas no artigo 24º desta Lei, para entrarem em vigor, dependerão de 
homologação do Secretário Municipal de Educação. 

 
Parágrafo único – As deliberações homologadas nos termos desta Lei, 

os pareceres e as normas aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação de 
Agudos do Sul, só terão validade após sua publicação em órgão oficial do 
Município. 

 
Art. 26º – O Plano Municipal de Educação e suas readequações 

devem ser submetidos ao Parecer do Conselho Municipal de Educação, antes de 
serem enviados pelo Executivo à Câmara de Vereadores. 

 
Art. 27º – O CME/Agudos do Sul tem autonomia para elaborar e gerir 

seu orçamento, submetendo-o à aprovação da Secretaria Municipal de Educação, 
que o incorporará ao seu orçamento, observadas as disposições legais e normas 
gerais aplicáveis. 

 
§ 1° – O CME/Agudos do Sul deve possuir um corpo técnico e 

administrativo de apoio e de espaço físico adequado, necessários ao atendimento 
de seus serviços, devendo ser previstos recursos orçamentários próprios para tais 
fins. 
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§ 2° – A organização e o funcionamento do CME/Agudos do Sul devem 

ser disciplinados em regimento interno elaborado e aprovado por, no mínimo, dois 
terços dos membros do respectivo Conselho, e homologado pelo Prefeito 
Municipal. 

 
Art. 28º – O CME/Agudos do Sul terá prazo de trinta dias úteis, a partir 

da publicação da presente Lei, para adequar seu regimento interno e submetê-lo 
à homologação do Executivo municipal. 
 

Art. 29º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogada a Lei nº 170, de 30 de junho de 1997. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Agudos do Sul, 09 de outubro de 2014.  

 
     
 

Antonio Gonçalves da Luz 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


