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Lei nº 736/2006 
 
 

Cria o Conselho Municipal de Educação e dá 
outras providências. 

 
 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei. 

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Educação de Vespasiano Corrêa, com a 

constituição e competência abaixo discriminadas. 

Art. 2º O Conselho Municipal de Educação será constituído por 7 (sete) membros, que terão 

um mandato de duração de 6 (seis) anos, de forma que haja renovação de 2 (dois) membros a cada 2 

(dois) anos, nomeados por Portaria do Poder Executivo. 

§ 1º Haverá renovação de 2 (dois) membros a cada 2 (dois) anos ou biênio, exceto no terceiro 

biênio, quando serão renovados 3 (três) membros; 

§ 2º Os 2 (dois) membros a serem renovados no primeiro biênio, serão sorteados entre os 7 

(sete) membros, os 2 (dois) membros a serem renovados no segundo biênio, serão sorteados entre os 

5 (cinco) membros que permaneceram do primeiro sorteio, e os 3 (três) membros restantes serão 

renovados no terceiro biênio. 

Art. 3º O Conselho Municipal de Educação será composto por representantes indicados pelas 

seguintes entidades: 

- um professor indicado pelos professores municipais; 

- um professor indicado pelos professores estaduais; 

- um representante indicado pelas Entidades Religiosas, Sociais e Culturais do Município; 
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- um representante indicado pelos Círculos de Pais e Mestres das Escolas Municipais; 

- um representante indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município; 

- dois representantes indicados pelo Poder Executivo, sendo que um deverá ser da SMEC. 

Art. 4º Quanto à composição, o Conselho Municipal de Educação será integrado por, no 

mínimo, 3 (três) professores do ensino público. 

Art. 5º Os membros do Conselho deverão residir no Município de Vespasiano Corrêa e ter 

disponibilidade para desempenhar suas funções. 

Art. 6º O mandato de cada membro do Conselho Municipal de Educação terá duração 

máxima de 6 (seis) anos. 

§ 1º Cada entidade indicará seu representante e respectivo suplente. 

§ 2º Necessitando o conselheiro se afastar por prazo superior a 6 (seis) meses, assumirá o seu 

suplente, enquanto durar o seu impedimento. 

§ 3º Ocorrendo vaga no Conselho Municipal de Educação, assumirá novo membro, indicado 

pela respectiva Entidade, que completará o mandato anterior. 

§ 4º O período de mandato do substituto, se inferior a 12 (doze) meses ininterruptos, não será 

considerado como mandato para efeito de recondução. 

Art. 7º O Conselho Municipal de Educação será dividido em tantas comissões permanentes 

ou temporárias, quantas forem necessárias ao estudo dos assuntos pertinentes a sua alçada. 

Parágrafo único. O Conselho Municipal de Educação realizará reuniões de acordo com o 

estabelecido em seu Regimento Interno. 

Art. 8º O Conselho Municipal de Educação deverá cumprir as competências atribuídas ao 

mesmo, conforme consta no art. 10, da Lei Municipal nº 727/2006, de 22/08/2006, que criou o 

Sistema Municipal de Ensino. 
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Art. 9º O Conselho Municipal de Educação contará com infra-estrutura de espaço físico, 

material e assessoria, para dar atendimento às atividades que lhes são pertinentes. 

Art. 10. Não poderão compor o Conselho Municipal de Educação detentores de cargos de 

confiança do Poder Executivo Municipal ou pessoas investidas em mandato eletivo. 

Art. 11. O detalhamento da organização e funcionamento do Conselho Municipal de 

Educação constará de Regimento Interno desse Órgão. 

 Art. 12. Os membros do Conselho Municipal de Educação não serão remunerados, pelos 

serviços prestados. 

Art. 13. Revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 225/99, esta Lei 

entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa,  

  Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil seis. 

 

 

Marcelo Portaluppi 
 Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
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