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Projeto de Lei nº 001/2021 
De 18 de fevereiro de 2021 

 
Disciplina a criação e organização do Sistema de 
Ensino do Município de Melgaço e dá outras 
providências. 
 

O Excelentíssimo senhor JOSÉ DELCICLEY PACHECO VIEGAS, Prefeito Munícipio de 
Melgaço, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais constitucionais, 
previstas na Lei Orgânica Municipal, apresenta a esta respeitável Câmara 
Municipal de Melgaço, o presente projeto de lei, para discussão e aprovação. 
 
Faço saber que a Câmara Municipal analise o seguinte projeto de Lei: 
 
Art. 1º. Esta Lei disciplina a organização do Sistema de Ensino do Município de 
Melgaço, com ênfase na educação escolar que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino em instituições próprias. 
 
Art. 2º. Sistema Municipal de ensino – SME – é a organização conferida à 
educação no âmbito deste Município, mediante regime de colaboração entre as 
diferentes esferas administrativas, atendidas as determinações legais de âmbito 
nacional, a articulação às normas do Sistema Estadual de Ensino nos termos da Lei 
nº 6.170/98, e assegurada a sua autonomia, peculiaridades e identidades 
próprias. 
 
Art. 3º. O Conselho Municipal de Educação (CME) compõe-se de 16 (dezesseis) 
membros entre representantes de órgãos governamentais e de representantes da 
Sociedade civil, de forma paritária, assim discriminados: 
 

Representações que compõem o Conselho Municipal de Educação: 
I – Representantes do Poder Público Municipal; 
II – Representantes dos Trabalhadores em Educação; 
III – Representante dos pais de Alunos da rede pública; 
IV – Representante das entidades Civis Organizadas; 
V – Representante dos alunos da Rede Pública de Ensino; 
VI – Representante do Poder Executivo; 
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Art. 4ª. Compete ao Conselho Municipal de Educação e seu Sistema Municipal de 
Ensino, além das atribuições definidas na Lei Orgânica do Município de Melgaço e 
nas demais legislações vigentes, o seguinte: 

I. Elaborar e alterar o seu Regimento; 
II. Coordenar, com base em Decreto do Prefeito Municipal, os procedimentos 

para eleição dos membros do CME e escolher seu presidente, vice-presidente e 
secretário (a) geral; 

III. Aplicar as atribuições definidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional e legislação correlata; 

IV. Fiscalizar e acompanhar a estruturação, organização e funcionamento do 
Sistema Municipal de Educação em seu âmbito de atuação; 

V. Estabelecer interpretação e procedimentos legislativos para a clara 
transparência e efetiva gestão da política educacional municipal; 

VI. Manifestar-se sobre assuntos e questões de natureza pedagógica e 
educativa que lhe forem submetidas para assim sugerir proposições para a 
expansão, aperfeiçoamento e consolidação da educação municipal; 

VII. Traçar critérios e orientações para conservação, manutenção e uso 
das estruturas, equipamentos e materiais existentes nas unidades educacionais;  

VIII. Propor políticas, programas, projetos e ações que consolidem a 
política pública democrática e de qualidade socialmente referenciada, para assim 
assegurar a gestão, autonomia e identidade própria da educação municipal; 

IX. Estabelecer diretrizes e normas para a elaboração dos Projetos 
Pedagógicos, do Plano Municipal de Educação e do Sistema Municipal de 
Educação do Município de Melgaço; 

X. Assegurar e estimular medidas, ações, proposições e orientações para a 
atenção integral e integrada às crianças, adolescentes, jovens, idosos e de todas 
as pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, com a política educacional do 
município, para assim assegurar o respeito aos direitos humanos, a inclusão, a 
cidadania e a sustentabilidade ambiental e sua efetiva prática; 

XI. Realizar a supervisão, acompanhamento, monitoramento e avaliação das 
instituições de ensino sob sua alçada, em respeito às definições legais; 

XII. Deliberar sobre instalação, incorporação, autorização e 
credenciamento de instituições e iniciativas educacionais nos níveis modalidades e 
formas de organização, dentro de sua competência normativa; 
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XIII. Definir critérios e manifestar-se previamente sobre convênios, 
acordos contratados e similares na área educacional, a serem celebradas pelo 
poder público com instituições comunitária, profissionais, confessionais ou 
filantrópicas e com demais instâncias governamentais, acompanhando seu 
cumprimento; 

XIV. Convocar, coordenar e praticar conjuntamente com a Secretaria de 
Educação e organizações da sociedade o processo de elaboração, 
desenvolvimento e aprovação do Plano Municipal de Educação; 

XV. Manter continua articulação e colaboração com as outras instâncias 
governamentais, órgãos congêneres e com as organizações da sociedade, no 
sentido de integrar ações e responsabilidade com vistas ao pleno e qualificado 
atendimento à população; 

XVI. Possibilitar a ampla divulgação e conhecimento da política 
educacional efetivada no município; 

XVII. Fixar diretrizes e normas para a elaboração, participativa e 
democrática, dos regimentos e das propostas curriculares das unidades educativas 
em seu âmbito, com respeito à legislação em vigor; 

XVIII. Examinar propostas e denúncias, responder a consultas sobre 
assuntos e ações da área, bem como apreciar a respeito de deliberações do CME; 

XIX. Fiscalizar e supervisionar o cumprimento dos preceitos legais da 
oferta e universalização da educação e sobre as aplicações financeiras e 
orçamentárias previstas em lei; 

XX. Manifestar-se sobre critérios previstos para programas municipais 
suplementares de apoio ao educando, como merenda escolar, transporte, 
material didático, assistência à saúde e outros fins; 

XXI.  Promover articulações com instituições, órgãos e entidades 
representativas da sociedade civil, na definição e controle de padrões éticas para 
a formação inicial e continuada, pesquisa e cooperação técnica no âmbito de sua 
atuação; 

XXII. Atuar na adoção de medidas que auxiliem na incorporação de 
avanços científicos e tecnológicos na área, para a continua aperfeiçoamento do 
processo educativo no município; 

XXIII. Estabelecer normas, critérios e orientações para a efetivação de 
processos de avaliação institucional das unidades educacionais e do sistema 
Municipal de Educação; 
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XXIV. Realizar ações que ampliem a compreensão e a capacidade da 
população para exercitar o controle social sobre o conjunto dos mecanismos e 
procedimentos de execução da política educacional do Município de Melgaço; 

XXV. Exercer outras atribuições, previstas em Lei, ou decorrentes de suas 
funções, inclusive aquelas que forem delegadas pelo Conselho Estadual ou 
Nacional de Educação; 

XXVI. Resolver os casos omissos nesta Lei ou em seu Regimento Interno; 
 

Parágrafo único: sempre que entender necessário, o Conselho Municipal de 
Educação poderá, através de suas instâncias ou órgãos, convidar para suas 
reuniões e atividades, técnicas ou representantes de instituições governamentais 
ou da sociedade civil organizada, com o intuito de oferecer contribuições 
pertinentes para as temáticas a serem discutidas. 
 
Art. 5º. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 

I. As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil 
mantidas pelo Poder Público municipal; 

II. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa 
privada; 

III. Os órgãos municipais de educação.  
 
Art. 6º. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes 
categorias administrativas: 

I. Públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e 
administradas pelo Poder Público; 

II. Privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas 
ou jurídicas de direito privado; 

III. Comunitárias, na forma da Lei. 
§ 1º. As instituições de ensino a que se referem os incisos II e III do caput deste 
artigo podem qualificar-se como confessionais, atendidas a orientação 
confessional e a ideologia especificas. 
§ 2º. As instituições de ensino a que se referem os incisos II e III do caput deste 
artigo podem ser certificadas como filantrópicas, na forma da lei. 
 



 
 

 

Estado do Pará 
Poder Legislativo 
Câmara Municipal de Melgaço 

 

Av. Senador lemos, s/nº. CNPJ nº 07.335.744/0001-06 
CEP nº 68.490-000 

Art. 7º. Todos os conselheiros eleitos devem constituir-se com seus respectivos 
suplentes, que em substituição aos titulares tem direito à voz e a voto. 

 
Art. 8º. O mandato dos membros do Conselho Municipal de Educação terá a 
duração de 02 (dois) anos, permitida a recondução por só uma vez. 
 
Art. 9º. O desenvolvimento da função de membro do Conselho Municipal de 
educação do Município de Melgaço é considerado de relevância publica para ao 
Município. 
 
Art. 10º. O Conselho Municipal de Educação deverá elaborar e aprovar, após a 
posse de seus membros, o seu Regimento Interno. 
 
Art. 11º. As Resoluções do Conselho Municipal de Educação serão aprovadas por 
maioria simples de votos dos seus membros. 
 
Art. 12º. As reuniões do Conselho Municipal de Educação serão abertas à 
frequência pública, sendo permitida a participação popular sem direito a voto, de 
forma organizada. 
 
Art. 13º. Após a publicação desta Lei o Sistema Municipal de ensino deverá ser 
imediatamente instalado. 
 
Art. 14º. As despesas decorrentes da implantação e funcionamento do Sistema 
Municipal de Educação ficarão estabelecidas no âmbito da Unidade Orçamentária 
da Secretaria Municipal de Educação do Município de Melgaço. 
 
Art. 15º. O Conselho Municipal de Educação contará com uma equipe técnica 
(para orientações sobre elaboração de Pareceres, Resoluções, entre outros) e 
demais documentos oficiais, sendo estes designados pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
§ 1º. A equipe técnica será composta por servidores do quadro efetivo docente da 
rede municipal de ensino. 
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§ 2º. No momento da designação dos servidores que comporão a equipe técnica 
de orientação do CME, estes ficarão sob responsabilidade do Conselho Municipal 
de Educação, inclusive ao controle de frequência. 
 
Art. 16º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

Plenário Francisco Mamede, 
Em 23 de março de 2021. 

 
Elias Sarraf Pacheco 

Presidente 
 

Carlos Diniz Miranda Costa 
1º Secretario. 

 
José Antonio Souza Ramos 

2º Secretario 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


