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• Lei Complementar Nº 082, de 18 de Novembro de 2010  

Dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação, e dá outras providencias. 
LEI COMPLEMENTAR Nº 082, de 18 de novembro de 2010.  
 
 
Dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação, e dá outras providencias.  
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA.  
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei Complementar:  
 
 
Art. 1º Fica regulamentado o Conselho Municipal de Educação do Município de Criciúma – COMEC, com funções propositiva, mobilizadora, consultiva, deliberativa, 
normativa e fiscalizadora do Sistema Municipal de Ensino.  
 
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Educação organizar-se-á nas seguintes comissões, com atribuições regimentais:  
 
a) de Educação Infantil;  
b) de Ensino Fundamental e Modalidades; e  
c) de Planejamento, Recursos Públicos e Avaliação.  
 
Art. 2º Ao Conselho compete, além das atribuições conferidas pela legislação federal, estadual e municipal:  
 
I – elaborar e reformular o seu Regimento Interno;  
II – promover estudos com vistas ao levantamento e encaminhamento de soluções para os problemas educacionais;  
III – acompanhar o levantamento anual da população em idade escolar e propor alternativas para o seu atendimento;  
IV – estudar e sugerir medidas que visem à expansão, consolidação e aperfeiçoamento do ensino no município;  
V – fixar normas, nos termos da lei, para:  
 
a) a educação infantil e o ensino fundamental;  
b) o funcionamento e credenciamento das instituições de ensino;  
c) a educação infantil e o ensino fundamental, destinado aos educandos portadores de necessidades especiais;  
d) o ensino fundamental destinado aos jovens e adultos que a ele não tiveram acesso na idade própria;  
e) o currículo dos estabelecimentos de ensino;  
f) a capacitação de professores para lecionar em caráter emergencial;  
g) a criação de estabelecimentos de ensino público de modo a evitar a aplicação inadequada de recursos;  
h) a aprovação de regimentos dos estabelecimentos de ensino;  
i) a integração de alunos de qualquer ano, série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, independentemente de escolarização anterior;  
j) a progressão parcial, nos termos do art. 24, inciso III, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional – LDB;  
k) a progressão continuada, nos termos do art. 32, § 2º, da LDB;  
l) o treinamento em serviços previsto no § 4º do art. 87 da LDB; e  
m) a concessão de bolsas de estudo a serem custeadas com recursos municipais.  
 
VI – aprovar:  
 
a) os regimentos das instituições educacionais do Sistema Municipal de Ensino;  
b) previamente as transferências de bens afetos às escolas públicas estaduais ou transferências de serviços educacionais ao Município; e  
c) as diretrizes da política educacional do Município;  
 
VII – emitir parecer sobre:  
 
a) a proposta de Plano Municipal de Educação, elaborada sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, em consonância com os Planos Nacional e Estadual de 
Educação, anteriormente ao envio do respectivo projeto de lei pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo do Município; e,  
b) convênios, acordos ou contratos relativos a assuntos educacionais – área afim – que o Poder Público Municipal pretenda celebrar;  
 
VIII – pronunciar-se previamente sobre a criação de estabelecimentos municipais de ensino;  
IX – autorizar o funcionamento de instituições de ensino que integram o Sistema Municipal de Ensino;  
X – credenciar, quando couber, as instituições do Sistema Municipal de Ensino;  
XI – acompanhar e avaliar a execução dos planos educacionais do Município;  
XII – manifestar-se sobre assuntos e questões de natureza pedagógica, que lhe forem submetidos pelo Poder Executivo, Poder Legislativo e entidades de âmbito municipal 
ligadas à educação;  
XIII – estabelecer critérios para fins de obtenção de apoio técnico e financeiro do Poder Público pelas instituições de ensino privadas sem fins lucrativos;  
XIV – manter intercâmbio com Conselhos de Educação;  
XV – incentivar a integração das diferentes redes de ensino;  
XVI – zelar pelo cumprimento da legislação aplicável à educação e ao ensino;  
XVII – manifestar-se sobre e fiscalizar o funcionamento de escolas do ensino fundamental e infantil, classes e escolas especiais para deficientes mentais educáveis, para 
deficientes visuais e auditivos em escolas municipais;  
XVIII – emitir parecer sobre concessões de auxílios e subvenções a instituições educacionais; e  
XIX – exercer outras atribuições previstas em lei ou decorrentes da natureza de suas funções.  
 
§ 1º As atribuições das comissões permanentes do Conselho Municipal de Educação serão fixadas no Regimento Interno, respeitadas as atribuições previstas na legislação 
vigente.  
 
§ 2º As decisões normativas do Conselho Municipal de Educação, consubstanciadas em resoluções e pareceres, serão homologadas pelo Chefe do Poder Executivo.  
Art. 3º O Conselho Municipal de Educação será constituído de dezoito membros, nomeados pelo Chefe do Poder Executivo por meio de Decreto.  
 
§ 1º Dos membros integrantes do COMEC, dois terços, no mínimo serão profissionais da educação, do ensino público e particular, de reconhecida e comprovada experiência 
e conhecimento em educação.  
 
§ 2º Todos os membros do Conselho deverão ser pessoas de reconhecida participação na comunidade, ter idoneidade e conhecimento em educação.  
 
Art. 4º O Conselho Municipal de Educação é composto por 18 (dezenove) Conselheiros Titulares e 19 (dezenove) Conselheiros Suplentes, nomeados pelo Prefeito de 
Criciúma, no espaço de 30 (trinta) dias após indicação dos representantes das instituições, respeitando-se a seguinte representação paritária:  
 
I - dois representantes da Secretaria Municipal do Sistema de Educação;  



II - um representante da Secretaria Municipal do Sistema de Saúde;  
 
III - um representante da Secretaria Municipal do Sistema Social;  
 
IV - um representante da Fundação Cultural de Criciúma;  
V - um representante da Fundação Municipal de Esporte;  
VI - um representante do Departamento de Educação Infantil da AFASC;  
VII - um representante da Gerência de Educação – GERED;  
VIII - um representante da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC;  
IX - um representante dos Profissionais da APAE;  
X - um representante das Escolas de Educação Especial de Criciúma;  
XI - um representante dos funcionários (servidores), indicado pelo Sindicato dos Servidores de Criciúma - SISERP, escolhido entre os servidores lotados na Secretaria 
Municipal do Sistema de Educação de Criciúma;  
XII - um representante das Escolas de Educação Infantil da rede particular de Ensino;  
XIII - um representante de pais de alunos da Rede de Educação Infantil privada;  
XIV - um representante dos Professores das Escolas Municipais;  
XV - um representante dos Diretores das Escolas Municipais;  
XVI - um representante dos Pais de alunos da Rede Municipal de Ensino de Criciúma;  
XVII - um representante dos profissionais da Educação de Jovens e Adultos de Criciúma;  
XVIII – um representante do GRITEE – Grupo de Reflexão Independente dos Trabalhadores na Experimentação da Educação.  
 
§1º Para cada Conselheiro Titular, será indicado, no âmbito das respectivas instituições, um Conselheiro Suplente.  
 
§2º O mandato de cada Conselheiro terá duração de 4 (quatro) anos, prorrogável uma única vez por igual período.  
 
§3º Os suplentes substituem os Conselheiros Titulares a eles vinculados em suas faltas e impedimentos.  
 
§ 4º O conselheiro que tenha de ausentar-se ou impossibilitado de comparecer às reuniões, deve comunicar o impedimento com a devida antecedência, para ser 
substituído.  
 
§ 5º O conselheiro titular ou seu suplente será destituído do cargo, caso falte, no máximo, a três sessões plenárias e de Câmaras consecutivas ou cinco alternadas anuais, 
sem motivo justo, a critério do plenário a comunicação ao órgão ou entidade por ele representada.  
 
§ 6º Ouvido o Plenário, pode ser concedida licença ao Conselheiro por prazo não superior a um terço do mandato, sem direito à renovação.  
 
§7º Em caso de vacância do Conselheiro Titular, será o respectivo suplente convocado a assumir, completando o período de mandato.  
 
§ 8º Em caso de vacância do Conselheiro Suplente, faltando cumprir mais de um terço, será oficializado pela instituição que representa, a qual indicará um substituto a ser 
nomeado pelo Prefeito, no espaço de 30 dias, após a indicação.  
 
Art. 5º As funções dos membros do Conselho Municipal de Educação são consideradas de interesse público, não percebendo, os que a exercem, remuneração de qualquer 
espécie.  
 
Parágrafo único. Ao conselheiro integrante do Conselho Municipal de Educação, quando em representações fora do Município, ou a serviço do órgão colegiado, tem direito 
ao ressarcimento das despesas efetuadas, por parte da municipalidade, mediante recebimento de diárias e transporte.  
 
Art. 6º Os membros do Conselho Municipal de Educação devem residir no Município de Criciúma.  
 
Art. 7º O Conselho Municipal de Educação elegerá a cada quatro anos, por maioria simples e votação secreta, permitida uma única reeleição, dentre seus membros, um 
Presidente e um Vice-Presidente, cujas atribuições serão definidas no Regimento Interno.  
 
Art. 8º O Conselho Municipal de Educação contará com um corpo técnico de apoio, necessário ao atendimento de seus serviços, devendo ser previstos recursos 
orçamentários próprios para tal fim.  
 
Art. 9º O Conselho Municipal de Educação reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente sempre que convocado pelo Presidente ou por no mínimo 
cinco de seus membros.  
 
Art. 10. O Conselho Municipal de Educação reunir-se-á com um quorum mínimo de dois terços dos membros nomeados e as deliberações serão tomadas por maioria 
simples.  
 
Art. 11. No processo de transição do regime anterior para o instituído por esta Lei, serão imediatamente indicados os novos representantes no Conselho Municipal de 
Educação.  
 
§ 1º Não será permitida a recondução de membros do Conselho Municipal de Educação que já tenham dois mandatos completos e consecutivos.  
 
§ 2º O Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação será revisto pelos conselheiros de acordo com a legislação vigente, no prazo de até noventa dias a contar da 
vigência desta Lei, e será aprovado por Decreto do Prefeito Municipal.  
 
Art. 12. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 13. Fica revogada a Lei Complementar nº 029, de 29 de dezembro de 2003.  
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 18 de novembro de 2010.  
 
 
 
 
CLÉSIO SALVARO  
Prefeito Municipal  
 
 
 
 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA  
Secretário Geral  
 
 
 
 
 
GDM/erm.  

 



 


