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LEI N.º 456/2021 

 
Cria o Conselho Municipal de 

Educação e de outras providencias.  

 
O  Prefeito Municipal de Centenário Estado do Tocantins, no uso das 

atribuições, faço saber que a Câmara Municipal de Centenário, estado do 

Tocantins, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:  

 

                     Art.1°- Observadas a carta magna e a lei 9.394?96 que 

estabelece as Diretrizes e bases da Educação Brasileira, fica criado o 

Conselho Municipal de Educação.   

Art.2°- Compete ao Conselho: 

I. Interpretar a legislação do ensino;  

II.Expedir normas disciplinares do ensino no sistema;  

III.Elaborar seu Regimento Interno e reformula-lo, quando necessário;      

IV.Promover a discursão das políticas educacionais municipais, 

acompanhando sua implementação e avaliação;  

V.Participar da elaboração, aprovar e avaliar o plano municipal de educação, 

acompanhar suas execuções;   

VI. Acompanhar e avaliar a qualidade de ensino no âmbito de seu sistema;  

VII.Exigir o cumprimento do dever do Poder Público para com o ensino, em 

conformidades com as leis vigentes;   

VIII.Exarar parecer sobre pedido de autorização de funcionamento de cursos 

de Educação Infantil e de Ensino Fundamental público municipal e de 

educação infantil privada; 

                      Art. 3°- O Conselho Municipal de Educação a   ser 

regulamentado em regime interno e órgão normativo, consultivo propositivo e 

fiscalizador do sistema municipal de ensino, garantindo o princípio da 

autonomia e seus membros não serão Remunerados. 

                     Art.4°- O Conselho Municipal de Educação será composto por 

12(Doze) membros titulares e iguais números e suplentes, sendo: 
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I-02 representantes do poder Executivo Municipal, sendo 02 titulares e 02 

suplentes, indicados pelo Prefeito Municipal;    

II-03 representantes do Magistério Público no âmbito, sendo 03 titulares e 03 

suplentes, indicados pela organização representativa de classe;   

III-01 representante de Conselho ou similar, dentre os organizados, junto as 

Unidades Escolares   da Rede Municipal de Ensino, sendo 01 titular e 01 

suplente, indicado pelo conselho; 

IV- 02 representante(s) de pais de alunos da Rede Municipal Pública de 

Ensino, sendo 02 titular(s) e 02 suplente(s), indicado(s) pela organização 

representativa; 

V- 02 representante(s) dos servidores das escolas públicas Municipais, sendo 

02 titular(s) e 02 suplente(s) , eleitos em assembleia da classe; 

VI- 02representantes  da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

indicados pela gestão do FME( FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

  Parágrafo Único: Os membros do CME deverão ser maiores de 18 

anos, residentes no Município. 

 

 Art.5° - Os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de 

Educação, serão  nomeados por ato do Prefeito Municipal, para exercer 

mandato de 03 (três) anos, permitindo a redução de, no máximo 1/3 (um 

terço) do Mandato. 

 

 Art.6° - O Conselho Municipal de Educação será presidido por um de seus 

membros titulares, eleitos pelos pares, na abertura dos trabalhos do 

colegiado. 

 

 Art.7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei 

nº 205/2002 de 28 de outubro de 2002, Centenário  Estado do Tocantins, aos 

27 dias do Mês de Dezembro do ano de 2021. 
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Prefeito Municipal  
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