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Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Temos a honra de encaminhar a essa Edilidade, o Projeto de Lei sob 
n.° 02412021, que: ' DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 40  DA LEI MUNICIPAL N.° 
1941196, COM SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES, QUE 'DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS', NA 
FORMA QUE ESPECIFICA". 

O Projeto de Lei em tela tem por objetivo adequar a composição 
do Conselho Municipal de Educação de Jardinópolis à legislação vigente, haja 
vista que em sua composição consta, dentre outros, um representante da 
Câmara de Vereadores, o que afronta ao princípio constitucional, conforme 
questão decidida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN 106.924-0/0-
00). 

O princípio da independência de atuação dos dois órgãos do 
governo municipal impede que os membros da Câmara de Vereadores se 
vinculem aos Chefe do Executivo Municipal. 

Não obstante, salutar ressalvar que os Nobres Edis podem e 
devem acompanhar os trabalhos dos Conselhos Municipais, uma vez que a 
Câmara Municipal é órgão de controle externo da Administração Pública local. 

Dispensando maiores comentários, submetemos a mesma à alta 
apreciação de Vossas Excelências, solicitando que a mesma seja apreciada e 
votada dentro dos termos regimentais. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e 
demais nobres Vereadores, os noss mais sinceros protestos de estima, 
consideração e apreço. ,_ --7~ 

PAULO JSE(BRIGLIA 
Prefeito Municipal 

A SUA EXCELÊNCIA 
SENHOR CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
JARDINÓPOLIS-SP 
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PROJETO 	DE 	LEI 	N.° 024/2021 
-DE 07 DE ABRIL DE 2021= 

"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 40  DA LEI 
MUNICIPAL N.° 1941196, COM SUAS 
POSTERIORES ALTERAÇÕES, QUE 'DISPÕE 
SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS', NA 
FORMA QUE ESPECIFICA"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

o SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
POR LEI, 
F A Z 	S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, 
aprovou o Projeto de Lei n.° 024/2021, de autoria do Executivo, e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei: 

ARTIGO 10  O Artigo 40  da Lei Municipal n.° 1941, de 05 de agosto de 1996, 
com suas posteriores alterações, que "DISPOE SOBRE A CRIAÇAO 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS", passa a vigorar com a seguinte redação: 

"ARTIGO 40•  O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO é órgão colegiado com 25 
(vinte e cinco) membros e seguinte composição: 

1- 	01 (um) representante da Prefeitura Municipal de Jardinópolis; 
II- 01 (um) representante da direção de cada unidade escolar estadual; 
III- 01 (um) representante da direção de cada unidade escolar municipal; 
IV- 01 (um) representante da direção de cada unidade escolar particular; 
V- 01 (um) representante de cada APM das escolas estaduais; 
VI- 01 (um) representante de cada APM das escolas municipais; 
VII- 01 (um) representante de cada APM das escolas particulares; 
VIII- 01 (um) representante maior de 14 anos dos alunos das escolas estaduais; 
IX- 01 (um) representante maior de 14 anos dos alunos das escolas municipais; 
X- 01 (um) representante maior de 14 anos dos alunos das escolas particulares; 
XI- 01 (um) representante do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente; 
XII- 01 (um) representante dos professores das escolas estaduais; 
XIII- 01 (um) representante dos professores das escolas municipais; 
XIV- 01 (um) representante dos professores das escolas particulares. 

§ 1°. Cada membro do Conselho Municipal de Educação terá um suplente, que será 
indicado ou designado na forma prevista no capul deste artigo. 

§ 20. Em caso de vacância do titular, o suplente completará o prazo de mandato do 
membro substituído, sendo permitida a recondução." 
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ARTIGO 20 . Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial a Lei Municipal n.° 1951/96. 

Prefeitura Municipal de JardinósO7 de abril de 2021. 

PAULO) 	IGLIADORI 
Pr feito Municipal 
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L 	E 	1 	 N9 1.941/96 
=De 	05 	de 	Agôsto de 1996 = 

DISliF SR QUAO m a[m MNICIPAL IZ EM 

CAÇÃO EnkcxrlBAs FFOV~1ASn :::::::::::::::::: 

O ]XURR JOÃO CIII) MABCrM, PREFEI'IÕ I1JN1CIPAL DE JAEDIM)IOLI S, ESTADO DE SÃO PAU-
LO, N) USO DAS AflUBUIÇOES QUE LHE SÃO CflFERIL1S RJt LEI; 

F A Z 5 A B E R: que a Crnara Municipal de Jardinópolis, deste Estado aprovou e 
ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

ARTIGO 19: O OI4SELID IVUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GE), órgão consultivo, deliberativo 
e normativo, a que se refere o artigo 243 da Constituição do Estado, re 
ger-se-a pelos dispositivos desta Lei. 

ARrID 22: são objetivos básicos do QSE1kO IVIJNICIPAL DE E1CÇÃO: 

1 - estabelecer diretrizes gerais a politica educacional do município de Jardi-
nopolis, com base na legislaçao vigente; 

II - apresentar diagnóstico e definir prioridade para, junto com o Executivo, ela 
borar o Plano Municipal de Educação; 

III - cctrpatibilizar as ações federais, estaduais e municipais, públicas e priva- - 
das, na área da educação e do ensino, para evitar duplicaçoes e superposiçõ-
es de funções, buscando econania e racionalização no uso dos recursos huma-
nos, financeiros e fisicos, observado o disposto nos artigos 208 e 209 da 
Constituição Federal; 

IV 	ccnpatibilizar as ações educacionais _cem programas de outras áreas, cano saii 
de e assistência social, de modo a nao sobrecarregar a escola com tarefas as 
sistenciais; 

V - emitir pareceres sobre o interesse e a necessidade de criação, no Municipio 
de cursos ou estabelecimentos de ensino oficiais e particulares, ao todos os 
niveis; 

VI - accxrpanhar e fiscalizar a execução orçamentária do Município, no que se refe 
re aos recursos destinados a educação, zelando pelo cumprimento dos artigos 
212 da Constituição Federal e 86 da Constituiçao Municipal; 

VII - accnipanhar, fiscalizar a distribuição e a aplicação de recursos resultantes 
de transferõncia de outras esferas governamentais, ou outras fontes, a serem 
aplicadas no Municipio; 

VIII- emitir pareceres sobre o interesse e a necessidade de eventual. assistõncia 
do município às instituições de ensino filantrópicas, comunitárias ou confes 
sionais, 

IX - promover e repensar continuo da atuação da escola na sociedade, para garan - 
tir que ela seja formadora de cidadãos, conscientes, criticos,participantes, 
solidarios e justos. 

ARTIGO 32: São. atribuições do X1SEUD IVUNICIPAL DE EA.ÇÃO: 

1 	- particlparda elaboração do Plano Municipal de Educação; 

II - contribuir para o estabelecimento de prioridades e critérios que fundamen - 
tem a proposta orçamentaria da Administração; 

III - elaborar propostas de ampliação curpatibilização da rede fisica do Munief - 
pioi bem cano, adequaçao dos seus predios escolares e de outros equipamen - 
tos físicos ã serem utilizados para fins educacionais; 
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IV - respeitada a legislação federal e estadual sobre a matâria, estabelecer nor-
mas gerais para criação, autorização de funcionamento e supervisão de cursos 
e escolas da rede publica municipal de ensino e, desde que recebida delega - 
ção do Estado, autorizar o funcionamento e supervisionar a instituição de e 
ducaçao das crianças de zero a seis anos de idade; 

V - emitir pareceres sobre a aplicação, o funcionamento e a implementação de ino 
vaçoes educacionais e formas não convencionais de educação, em caráter de ex 
periencia pedagógica; 

Vi - emitir no ántito de sua canpetância, pareceres sobre questões educacionais 
que lhe sejam submetidas, 

VII - elaborar ou modificar o seu Regimento Interno. 

AKIIW 42: O XISEL1JJ IVLJNICIPAL DE EIXXAÇO é órgão colegiado com 26 (vinte e Meis) 
membros e seguinte cciuposiçao: 

1 - 01 (uii) representante da Prefeitura Municipal de Jardinópolis; 

II - 01 (um) representante da Câmara, EVkinicipal de Jardinópolis; 

III - 01 (mi) representante da direção de cada unidade escolar estadual; 

IV - 01 (mi) representante da direção de cada unidade escolar municipal; 

V - 01 (mi) representante da direção de cada unidade escolar particular; 

VI - 01 (ixn) representante de cada AI1 das escolas estaduais; 

VII - 01 (um) representante de cada AR'v] das escolas municipais; 

VIII- 01 (mi) representante de cada ARVI das escolas particulares; 

IX - 01 (mi) representante maior de 14 anos dos alunos das escolas estaduais; 

X - 01 (mi) representante maior de 14 anos dos alunos das escolas municipais; 

XI 	01 (um) representante maior de 14 anos dos alunos das escolas particulares; 

XII - 01 (mi) representante do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente; 

XIII- 01 (mi) representante dos professores das escolas estaduais; 

XIV - 01 (nu) representante dos professores das escolas municipais, 

XV - 01. (nu) representante dos professores das escolas particulares. 

19: Cada menbro do Conselho Municipal de Educação, terá nu suplente, que será in 
dicado ou designado na forma prevista no "caput" deste artigo. 

§22: En caso de vacância do titular, o suplente ccznletará o prazo de mandato do 
menbro substitufdo, sendo permitida a reconduçao. 

ARrIO 52: Os mibros do (XI4SFJJ{3 NUNICIPAL DE ELJCACÃÕ terão mandato de 02 (dois) 
nos e deverão ser homologados e nomeados pelo Prefeito Municipal, sendo 
permitida a recondução. 

ARrIW 62: O Conselheiro perderá o mandato no caso de renúncia, pela ausência por 
60 (sessenta) dias consecutivos, sem pedido de licença, ou ainda, pelo 
não ccrrparecimento à metade das sessoes plenárias realizadas no curso 
de 01 (nu) ano. 

PAR&CRA}O t)NICI) Salvo por motivo de saCide dependerá de manifestação do Conselho o 
afastamento por mais de 06 (seis) meses ou por tempo indetermina-
do. 
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ARRD 72: A função de Conselheiro no ser. remunerada, sendo, porem, considerada 
de relevante intersse público. 

ARFIGJ 82: O Conselho organizar-se-a internamente de acrdo cai o previsto no seu 
BEGflVFR INrErn 

ARTIGO 99: O Secretario Municipal de Educação terá acesso às sessões plenárias do 
Conselho, podendo apresentar propostas relacionadas com matérias de com-
petncia do órgão. 

ARFICIT) 109: O Prefeito Municipal nomeará e dará posse aos mesbros do Conselho, no 
prazo maximo de 60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei, quando 
entao, se dará a instalação do Conselho. 

PAR&3RA}D ÚNIcO: Nos 30 (trinta) dias subsequentes à sua instalação, o Conselho e 
laborara o seu BEGI?IIENIO INrEEO. 

ARH(X) 119: O (XITSELW IVLJNICIPAL DE EJXJCAÇLO ficará sediado nas instalações da Se 
cretaria Municipal de Educação, que devera colocar a disposição do Con 
selho os equipamentos, infra-estrutura e pessoal necessario ao seu fun 
cionamento. 

ARTIW 122: Caber ao Prefeito Municipal no prazo de 30 (trinta) dias após a publi 
caçao desta Lei, proceder a chamada das entidades relacionadas no artt 
go 42, e tornar publico a data, locais e horário, para que cada una en-
vie a indicação do seu representante e respectivo suplente. 

ARTIW 132: Esta Lei entrara om vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrario. 

Prefeitura Municipal de Jardin6polis, 05 de ag&sto de 1996. 

PiLJC(DA E REGI SI1ADA N) SERR 1X) EXPEDIET1'E DA SECRRFARIA DA PREFEIJRA NLINICIPAL 
DE JAHDII3RL1S/SP, E4 05 DF, AGSIODE 1996. 	 t 

MARIA DEI WVu` 	t ia 
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=De 17 	de Setembro de 1996= 
"ESrA O § 391 10 ATCEIU) 49 DA LEI *I4ICIPAL 149 
1941/96, DE05 /tíI/96" 

O D(1[(R JOO CIl) MAR(XJI, PREFEITO [VUNICIPAL DE JARDI1VLIS, ESTADO DE SO PAU 
LO, 1V USO DAS ATRIBUIÇ1S (JE LHE 5k) CUFEEtIDAS PM LEI; 

F A Z S A B E R : que a câmara Municipal de Jardinàpolis, deste Estado, aprovou 
e ele  sánáiona e prc*tiulga a seguinte Lei: 

AR'I'IcO 12: Fica acrescentado o § 32, no artigo 49, da Lei Municipal nQ 1941196 

de 051A133196, que dispõe sabre a criação do CU4SEU1) IVIJNICIPAL DE E1J-

ÇAÇO, saber: 

9 32: O nwiero de uibz'os cb Conselho Minicipal de Educação, de que 

trata o 'caput" deste artigo, podera ser awientado de acordo - 

can a criação de unidades escolares e tzibn de ARW'. 

AE1IIW 29: Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas 	as 

disposições em contrario. 

Prefeitura Municipal de Jardinpolis, 17 de Setembro de 1996. 

1 

PUBLIODAL E REGI S'flADA. I&) SF1U IX) EXPEDIEE DA SEtRTrÃRIA DA PREFEfl1RA vIJNICI - 
PAL DE JAHDL)IOLIS/SP, EM 17 DE SEIR~O DE 1996. 

APARECIDA RODAfGUES DA SItVERA 
SscretaFI& d Prefeitura Muntclpal 

de JardlnópeUl 


