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Art. 1º. Fica regulamentado, nos termos da presente Lei Complementar, o parágrafo único do artigo 127 da Lei Orgânica do Município de Criciúma.  
 
Art. 2º. São competências do Conselho Municipal de Educação – COMEC:  
 
I - assessorar o Prefeito Municipal na formulação da política educacional do Município de Criciúma;  
 
II - zelar pelo cumprimento das leis e normas de ensino e orientar, nos limites da sua competência, a ação educativa Municipal;  
 
III - aprovar e opinar sobre o Projeto Político Pedagógico da Educação – PPP, e o Plano de Educação do Município;  
 
IV - analisar e opinar sobre projeto que vise melhorar o processo educativo;  
 
V - articular-se com os Conselhos Federal e Estadual de Educação, acatando suas diretrizes e normas de sua competência;  
 
VI - manifestar-se sobre matérias que lhe sejam enviadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal ou pela Secretaria Municipal de Educação.  
 
Art. 3º. São objetivos do Conselho Municipal de Educação – COMEC:  
 
I - promover a integração entre as diversas redes de ensino no território do Município, tendo em vista a expansão da rede de ensino, nela compreendidas: a educação 
infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior;  
 
II - fazer cumprir a Lei do Sistema de Educação do Município de Criciúma, e ainda, aprovar e opinar sobre proposta para a sua modificação total ou parcial;  
 
III - cumprir e fazer cumprir outras determinações do Chefe do Poder Executivo Municipal.  
 
Art. 4º. São atribuições privativas do Conselho Municipal de Educação – COMEC, entre outras delegadas pela Legislação Federal e Estadual, a saber:  
 
I - deliberar sobre matérias referentes à Educação Infantil, Ensino Fundamental, e Educação de jovens e adultos, cursos livres e assemelhados;  
 
II - aprovar a instalação e o funcionamento de Estabelecimentos Escolares no Município de Criciúma, que cuidem da Educação infantil, Ensino Fundamental, cursos livres e 
assemelhados;  
 
III - fiscalizar o cumprimento da legislação Municipal e Federal, referente à Educação Infantil e o Ensino Fundamental, especialmente a observância de normas técnicas e 
de segurança e também a acessibilidade ao Estabelecimento Escolar ao portador de necessidades especiais;  
 
IV - funcionar como Órgão Consultivo para pessoa qualquer do povo em matéria relacionada com a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e 
outras matérias de interesse da educação;  
 
V - editar Resolução das matérias de sua competência;  
 
VI - editar Ato Administrativo.  
 
Art. 5º. O Conselho Municipal de Educação fará parte da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação de Criciúma, que colocará à disposição do Conselho 
os recursos humanos e equipamentos necessários ao cumprimento das obrigações previstas na legislação vigente.  
 
Art. 6º. O Conselho Municipal de Educação será composto de forma paritária entre representantes da área Governamental e Não Governamental, tendo 20 (vinte) 
membros, os quais serão indicados pelas entidades vinculadas à Educação.  
 
I - Os representantes titulares e respectivos suplentes da área Governamental, no total de 10 (dez), serão escolhidos, respeitando-se o seguinte critério:  
 
a) um representante da Secretaria Municipal de Educação;  
b) um representante da Secretaria Municipal de Saúde;  
c) um representante do Órgão Regional Estadual de Educação;  
d) um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura;  
e) um representante da Secretaria Municipal de Administração;  
f) um representante da Fundação Cultural de Criciúma – FCC;  
g) um representante da Fundação Municipal de Esportes de Criciúma – FME;  
h) um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação - do Departamento da Pessoa Portadora de Deficiência e necessidades especiais;  
i) um representante da Secretaria Municipal de Governo - área da juventude;  
j) um representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.  
 
II - Os representantes titulares e respectivos suplentes da área Não Governamental, no total de 10 (dez), serão escolhidos, respeitando-se os seguintes critérios:  
 
a) um representante da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC;  
b) um representante da Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma - AFASC;  
c) um representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Criciúma e Região - SISERP/CR;  
d) um representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação - SINTE;  
e) um representante do Serviço Social do Comércio - SESC;  
f) um representante do Sindicato das Escolas Particulares - SINEP;  
g) um representante do Serviço Social da Indústria - SESI;  
h) um representante de pais/mães e/ou responsável pelo aluno das Escolas da Rede Municipal de Educação;  
i) um representante do Grupo de Reflexão Independente dos Trabalhadores na Experimentação da Educação - GRITTE;  
j) um representante de professor/professora da Rede Municipal de Educação.  
 
§ 1º Os indicados deverão ter relação com a prestação de serviços e com o atendimento direto e/ou indireto na área de Educação.  
 
§ 2º As entidades não governamentais serão convocadas, preliminarmente, pela Secretaria Municipal de Governo, através do Departamento de Coordenação dos Conselhos 
Municipais e, posteriormente, para os próximos mandatos, a convocação será feita pelo Conselho Municipal de Educação.  
 
§ 3º Cada titular do Conselho Municipal de Educação, ou seu respectivo suplente, deverá ter poder de decisão em sua área de atuação, não podendo encaminhar 
representantes para exercer esta titularidade.  



 
§ 4º A Entidade que deixar de existir legalmente, desistir de sua vaga ou tiver faltas conforme determinar o Regimento Interno que regulamentará o Conselho, será 
substituída por outra vinculada à área da Educação, sempre respeitando a composição paritária do Conselho.  
 
§ 5º A Entidade que desejar obter uma vaga no Conselho poderá ser incluída para mandato subseqüente ou na desistência prevista em Lei, desde que inscrita no Conselho, 
seja vinculada à área da Educação, e que se garanta a composição paritária.  
 
Art. 7º. Compete a cada Entidade a indicação do titular e respectivo suplente para o cargo de Conselheiro, respeitadas as restrições previstas na presente Lei, sendo os 
mesmos nomeados pelo Prefeito Municipal mediante Decreto.  
 
Art. 8º. O mandato do titular e do suplente, seja da área Governamental ou Não Governamental, será de 02 (dois) anos, sendo admitida apenas uma recondução.  
 
Parágrafo único. Os cargos de titular e suplente somente poderão ser declarados vagos no curso do mandato nos seguintes casos:  
 
I - pela morte do titular e/ou do suplente;  
 
II - pela renúncia;  
 
III - pela destituição do cargo através de votação secreta de no mínimo 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho, nos casos previstos em Lei e no Regimento Interno;  
 
IV - faltas, conforme o Regimento Interno.  
 
Art. 9º. O Conselho Municipal de Educação será dirigido por uma Diretoria Executiva, eleita pela maioria dos seus membros, para mandato de 02 (dois) anos, sendo 
admitida apenas uma recondução, e terá a seguinte composição:  
 
I - Presidente;  
 
II - Vice-Presidente;  
 
III - Secretário.  
 
Art. 10. Compete privativamente ao Presidente do Conselho Municipal de Educação, dentre outras atribuições previstas no Regimento Interno:  
 
I - convocar reuniões ordinárias e extraordinárias e no início de cada ano, reunião de planejamento anual com todos os membros do Conselho;  
 
II - representar o Conselho ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;  
 
III - colocar na ordem do dia as matérias pela ordem cronológica, devendo ser observado o número de protocolo para a pauta de votação, sendo permitida a inversão da 
pauta pela aprovação da maioria simples dos conselheiros;  
 
IV - representar junto ao Juizado da Infância e Adolescência, ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público Estadual e Federal, caso constate a violação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente nos estabelecimentos de ensino por infração civil ou penal, observando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, a Lei do Sistema Municipal 
de Educação e outras normas legais;  
 
V - editar Resoluções e Atos Administrativos;  
 
VI - cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno.  
Art. 11. Os serviços prestados pelos membros do Conselho Municipal de Educação não gerarão ônus para o Poder Público Municipal e serão considerados de relevância e de 
interesse público para o Município.  
 
Art. 12. A Secretaria Municipal de Educação poderá designar, em atribuição de exercício, até 02 (dois) professores/professoras estáveis da Rede Municipal de Ensino, para 
desenvolver atividades no Conselho Municipal de Educação, com carga horária de 20 horas semanais.  
 
Art. 13. O Conselho Municipal de Educação manterá junto à Secretaria Municipal de Educação um cadastro cronologicamente organizado referente ao registro dos 
Estabelecimentos Escolares com sede no Município de Criciúma.  
 
§ 1º Somente terá autorização do Órgão da Secretaria de Educação do Município de Criciúma para expedir Certificado de conclusão de curso, o Estabelecimento Escolar 
que estiver regularmente registrado no Conselho Municipal de Educação.  
 
§ 2º A autorização para expedir Certificado de conclusão de curso, e o seu reconhecimento, serão processados pela Secretaria da Educação do Município de Criciúma, 
através de Portaria, mediante Processo Administrativo regular e através de Requerimento.  
 
Art. 14. O Parecer do Conselho Municipal de Educação deverá ser aprovado pela maioria dos Conselheiros, e depois publicada em forma de Resolução que valerá como 
instrução normativa do Órgão Colegiado.  
 
Art. 15. Os atos do Conselho Municipal de Educação serão disponibilizados na internet através do site do Município de Criciúma – Conselho Municipal de Educação e/ou 
tornados públicos de outras formas previstas no Regimento Interno.  
 
Art. 16. O Conselho Municipal de Educação regulamentará os casos omissos e não previstos na presente Lei através do Regimento Interno.  
 
Parágrafo único: Depois de cumpridas as exigências do "caput", o Prefeito Municipal homologará o Regimento Interno através de Decreto.  
 
Art. 17. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário.  
 
PAÇO MUNICIPAL MARCOS ROVARIS, 29 de Dezembro de 2003.  
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