
 

 

 

LEI N 325, de 28 de julho de 1998. 

 

CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO  DE GLORINHA. 

 

Darci José Lima da Rosa, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município, 

que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1 - Fica criado o Conselho Municipal de Educação de Glorinha. 

Art. 2 - O Conselho Municipal de Educação será constituído por 09 (nove) membros, nomeados 

pelo Executivo Municipal, dentre as indicações que lhe forem feitas pelas seguintes entidades: 

I –    Um (01) membro da Secretaria Municipal de Educação; 

II –   Três (03) membros das Escolas da rede Estadual de Ensino; 

III –  Três (03) membros das Escolas da rede Municipal de Ensino; 

IV –  Um (01) membro de Entidades Civis Assistenciais ou Comunitárias; 

V –    Um (01) membro do Círculo de Pais e Mestres.  

Parágrafo Único - Dos membros integrantes do Conselho Municipal de Educação, 2/3 (dois 

terços) no mínimo, serão professores do Ensino Público, cujos mandatos terão prazo fixo. 

Art. 3 - Os membros do Conselho Municipal de Educação serão escolhidos entre pessoas do 

magistério público e de outros setores da comunidade. 

Art. 4 - O mandato de 1/3 (um terço) dos membros  do Conselho Municipal de Educação terá 

duração de 06 (seis) anos. 

I –    De dois em dois anos cessará o mandato de 1/3 dos membros do Conselho Municipal de 

Educação, sendo permitida a recondução por uma só vez. 

II –    Ao ser constituído o Conselho Municipal de Educação, 1/3 de seus membros terá mandato 

de dois anos e 1/3 terá mandato de quatro anos. 

III – Ocorrendo vaga no Conselho Municipal de Educação será nomeado novo membro que 

completará o mandato anterior. 

IV –  Necessitando um conselheiro se afastar por prazo superior a seis meses, será designado um 

substituto enquanto durar seu impedimento. 

Art. 5 - A função de membros do Conselho Municipal de Educação não dará direito à 

percepção de “jeton”, ou remuneração de qualquer espécie. 

Art. 6º - Os membros do Conselho Municipal de Educação deverão residir no Município. 



 

 

 

 

Art. 7 - O Conselho Municipal de Educação será dividido em tantas Comissões  quantas forem 

necessárias ao estudo e à deliberação sobre assuntos pertinentes ao ensino. 

Parágrafo Único - O Conselho Municipal de Educação realizará reuniões de acordo com o  

estabelecido em seu regimento. 

Art. 8 - Ao Conselho Municipal de Educação, compete: 

a) elaborar o seu regimento a ser aprovado pelo Chefe do Executivo Municipal; 

b) promover o estudo da comunidade, tendo em vista os problemas educacionais; 

c) estabelecer critérios para ampliação da rede de escolas a serem mantidas pelo Município, 

tendo em vista as diretrizes traçadas no Plano Estadual de Educação; 

d) estudar e sugerir medidas que visem à expansão e ao aperfeiçoamento do ensino no 

Município; 

e) traçar normas para elaboração de planos municipais de aplicação de recursos em 

educação; 

f) emitir parecer sobre: 

- assuntos em questões de natureza educacional que lhe forem submetidos pelo Poder 

Executivo Municipal, Legislativo e Entidades respectivas; 

- concessão de auxílios e subvenções a instituições educacionais; 

- convênios, acordos ou contratos relativos a assuntos educacionais que o Poder Público 

pretenda celebrar. 

g) estabelecer critérios para concessão de bolsas de estudo a serem custeadas com recursos 

municipais; 

h) manter intercâmbio com o Conselho Estadual de Educação e com os demais conselhos 

municipais de educação; 

i) exercer as atribuições que lhe forem delegadas pelo Conselho Estadual de Educação. 

Art. 9º - O Conselho Municipal de Educação contará com infra-estrutura para o atendimento de 

seus serviços técnicos e administrativos, devendo ser previstos recursos orçamentários para tal fim. 

Art. 10º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA – RS, em 28 de julho de 1998. 

 

 

 

Darci José Lima da Rosa                      



Prefeito Municipal 
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     Célia Silva Jachemet 

Sec. Mun. da Administração e Planejamento 

 

 

 

Neiva Waschburger Kieling 

  Sec. Mun. da Fazenda 

 

 

 

                      Fátima Cledi Soares Soares 

      Sec. Mun. da Educação Saúde e Bem Estar Social 

 

 

 

Jordani Daitx da Silveira 

                      Sec. Mun. da Agricultura Indústria Comércio e Turismo 

 

 

 

Renato Raupp Ribeiro 

             Sec. Mun. de Obras, Serv. Públ. e Fomento Econômico 

 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 

 

 

 


