
LEI Nº 1426, DE 18 DE SETEMBRO DE 2007.
(Vide Decretos nº 6189/2007, 6950/2010, nº 7179/2011, nº 7311/2012,
nº 7927/2014 e nº 8109/2015)
(Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 8608/2019)

DISPÕE SOBRE O
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME.

JOAQUIM H. PEDROSO NETO, Prefeito do Município de Cotia, no uso de suas atribuições
legais, FAÇO SABER que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 O Conselho Municipal de Educação - C. M. E., criado em conformidade com o
disposto no art. 188 da Lei Orgânica Municipal, reger-se-á pelas normas estabelecidas nesta
Lei.

§ 1º O CME é órgão normativo, deliberativo, consultivo e fiscalizador do Sistema Municipal de
Ensino de Cotia, vinculado técnica e administrativamente à Secretaria da Educação, Cultura e
Turismo.

§ 1º O CME é órgão normativo, deliberativo, consultivo e fiscalizador do sistema municipal de
ensino de Cotia, vinculado técnica e administrativamente à Secretaria Municipal da Educação.
(Redação dada pela Lei nº 1983/2017)

§ 2º Caberão ao CME as atribuições que lhe vierem a ser delegadas pelo Conselho Estadual
de Educação, nos termos da legislação pertinente.

Capítulo II
DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

 O Conselho Municipal de Educação será composto por 14 (quatorze) conselheiros e
respectivos suplentes, que serão indicados pelos segmentos que representam e designados
pelo Prefeito.

Art. 1º

Art. 2º
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 O CME será composto por 15 (quinze) conselheiros e respectivos suplentes, que
serão indicados pelos segmentos que representam e designados pelo Prefeito. (Redação
dada pela Lei nº 1983/2017)

 O C.M.E. terá a seguinte composição:

I - o Secretário da Educação, Cultura e Turismo do Município de Cotia;

I - o Secretário Municipal da Educação; (Redação dada pela Lei nº 1983/2017)

II - o Diretor da Diretoria Regional a qual Cotia se reporta;

II - 1 (um) representante da Diretoria de Ensino da Região de Carapicuíba da Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo; (Redação dada pela Lei nº 1983/2017)

III - 1 (um) representante do Poder Legislativo;

IV - 1 (um) representante dos Diretores e Vice-Diretores que estejam respondendo pela
direção de Unidade Escolar da Rede Municipal;

V - 1 (um) representante dos professores da Rede Estadual;

VI - 1 (um) representante dos professores da Rede Municipal;

VII - 1 (um) representante dos secretários de escola;

VIII - 1 (um) representante dos pais de alunos;

IX - 1 (um) representante dos alunos, maior de 16 anos;

X - 1 (um) representante das escolas particulares;

X - 1 (um) representante das escolas privadas de ensino; (Redação dada pela Lei
nº 1942/2016)

XI - 1 (um) representante do Conselho das Sociedades Amigos de Bairros;

XII - 1 (um) representante da Secretaria de Saúde;

XIII - 1 (um) representante da Secretaria da Família e bem Estar Social; e

XIV - 1 (um) representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

XV - 1 (um) representante dos supervisores de ensino da rede municipal. (Redação acrescida
pela Lei nº 1983/2017)

Art. 2º

Art. 3º
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§ 1º Os membros do CME serão indicados:

I - pelos dirigentes dos órgãos municipais ou das entidades do setor privado, nos casos das
representações dessas instâncias; e

II - no caso dos representantes dos professores, diretores e vice-diretores, secretários, pais de
alunos e estudantes, pelos estabelecimentos municipais de Ensino, conforme o caso, em
processo eletivo organizado para esse fim, pelos respectivos pares.

§ 2º Os suplentes substituirão os titulares em caso de vacância ou impedimento.

§ 3º A função de membro do CME não será remunerada;

§ 4º O exercício da função de membro do CME será considerado como atividade pública
relevante.

Capítulo III
DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

 A Secretaria da Educação, Cultura e Turismo exercerá as atribuições do poder público
municipal em matéria de Educação, zelando pela observância das leis de ensino e pelo
cumprimento das decisões do CME.

 A Secretaria Municipal da Educação exercerá as atribuições do poder público
municipal em matéria de educação, zelando pela observância das leis de ensino e pelo
cumprimento das decisões do CME. (Redação dada pela Lei nº 1983/2017)

 São atribuições básicas do CME:

I - fixar diretrizes para a organização do Sistema Municipal de Ensino ou para o conjunto das
escolas municipais;

II - colaborar com o poder público municipal na formulação da política e na elaboração do
Plano Municipal de Educação;

III - zelar pelo cumprimento das disposições constitucionais legais e normativas em matéria de
educação;

IV - exercer atribuições do poder público local, conferidas em lei, em matéria educacional;

V - exercer, por delegação, competências próprias do poder público estadual em matéria
educacional;

Art. 4º

Art. 4º

Art. 5º
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VI - assistir e orientar os poderes públicos na condução dos assuntos educacionais do
município;

VII - aprovar convênios de ação inter-administrativas que envolvam o poder público municipal
e as demais esferas do poder ou do setor privado;

VIII - propor normas para aplicação de recursos públicos em educação no município;

IX - propor medidas ao poder público municipal no que tange à efetiva assunção de suas
responsabilidades em relação à educação infantil e ao ensino fundamental;

X - propor critérios para o funcionamento dos serviços escolares de apoio ao educando
(merenda escolar, transporte escolar e outros);

XI - pronunciar-se no tocante à instalação e funcionamento de estabelecimento de ensino de
todos os níveis situados no município;

XII - opinar sobre assuntos educacionais, quando solicitado pelo Poder Público;

XIII - fiscalizar e controlar o cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal; e

XIV - elaborar e alterar seu regimento.

Capítulo IV
DOS GRUPOS DE TRABALHO

 O CME, para cumprir suas finalidades, poderá constituir Grupos de Trabalho.

§ 1º Os Grupos de Trabalho terão duração transitória e poderão ser compostos, inclusive por
membros externos, quando conveniente e necessário à respectiva atuação.

§ 2º Os assuntos objeto de análise dos Grupos de Trabalho deverão ser apresentados no
prazo fixado pelo CME com as informações imprescindíveis ao exame da matéria,
principalmente problemas, alternativas de solução e suas implicações.

§ 3º O CME poderá recorrer à assistência técnica de especialistas em assuntos relacionados
à sua área de atuação, que poderá ser remunerada.

Capítulo V
DO MANDATO E FORMAS DE RENOVAÇÃO

Art. 6º
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 O mandato de membro do CME será de 2 (dois) anos, permitida a recondução pelo
mesmo período.

§ 1º Os membros poderão ser reconduzidos, desde que indicados pelos segmentos que
representam.

§ 2º Vencido o prazo do mandato, haverá nova indicação.

§ 3º A duração do mandato coincidirá com o ano civil, devendo a posse dos membros ocorrer
no primeiro dia útil de janeiro.

 Perderá o mandato o membro titular do CME que deixar de comparecer, sem
justificativa, a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) alternadas durante um ano.

§ 1º A substituição do membro do CME na hipótese prevista neste artigo ficará a cargo do seu
respectivo suplente.

§ 2º No caso de vacância, o suplente deverá tomar posse no prazo máximo de 15 (quinze)
dias.

§ 3º Os suplentes exercerão o mandato até completar o período de mandato dos respectivos
titulares a que estiverem substituindo.

 Na hipótese da ocorrência da vacância por morte, exoneração do cargo, transferência
para outro município, licença por mais de 6 (seis) meses ou a pedido do interessado, assumirá
o suplente, observadas as condições estabelecidas no artigo anterior.

 Não assumindo o suplente, haverá nova indicação, observado o disposto no art. 3º,
no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a ocorrência da vaga.

 A renovação e o preenchimento de vagas do CME serão precedidos de processo de
indicação.

Parágrafo Único. O processo de indicação será realizado com antecedência mínima de 45
(quarenta e cinco) dias do término do mandato dos conselheiros.

Capítulo VI
DA PRESIDÊNCIA

 O Presidente do CME, com mandato de 2 (dois) anos, será designado pelo Prefeito,
mediante escolha em lista tríplice, eleita e apresentada pelos membros do conselho.

Art. 7º

Art. 8º

Art. 9º

Art. 10 -

Art. 11 -

Art. 12 -
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§ 1º Os integrantes da lista tríplice, preteridos na escolha pelo Prefeito, exercerão
respectivamente, pela ordem decrescente de votação, as funções de Vice-Presidente e
Secretário Geral.

§ 2º A eleição de que trata este artigo será realizada na primeira sessão após a posse dos
conselheiros e será presidida pelo conselheiro mais idoso dentre os presentes.

§ 3º Até que ocorra a designação do Presidente e Vice-Presidente, as sessões serão
presididas pelo conselheiro mais idoso dentre os presentes.

§ 4º O Presidente, em suas faltas e impedimentos, será substituído pelo Vice-Presidente, e
este pelo conselheiro mais idoso, quando for o caso.

Capítulo VII
DA ESTRUTURA DO CONSELHO

 O Orçamento do Município consignará, obrigatoriamente, as verbas necessárias ao
atendimento das despesas com o CME.

 O Executivo Municipal poderá designar servidores de seus quadros para prestar
serviços técnicos e administrativos junto ao CME.

Capítulo VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 O CME poderá modificar seu regimento em reuniões convocadas para tal fim com a
aprovação da maioria absoluta de seus membros.

 Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente e submetidos ao CME na
primeira reunião subseqüente.

 Os mandatos dos atuais membros do CME encerrar-se-ão em 31 de dezembro de
2007.

Parágrafo Único. O membro previsto no inciso III do art. 3º será indicado pela Câmara
Municipal para completar o atual mandato.

 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei nº 479,
de 1º de abril de 1992, a Lei nº 1.138, 12 de dezembro de 2001, a Lei nº 1.242, de 17 de
dezembro de 2003 e a Lei nº 1.300, de 10 de novembro de 2004.

Art. 13 -

Art. 14 -

Art. 15 -

Art. 16 -

Art. 17 -

Art. 18 -
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Prefeitura do Município de Cotia, aos 18 dias do mês de setembro de 2007.

JOAQUIM H. PEDROSO NETO - QUINZINHO
Prefeito

Publicada e Registrada no Gabinete do Prefeito do Município de Cotia, aos 18 dias do mês de
setembro de 2007.

SANDRA CRISTINA RIVERO SALGADO
Secretária Adjunta respondendo pela Secretária de Administração e Planejamento

7/7
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 1426/2007 (http://leismunicipa.is/hjpic) - 20/10/2021 14:31:55

https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/hjpic

	LEI Nº 1426, DE 18 DE SETEMBRO DE 2007.
	DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME.

