
 

 
 
 
 

 Conceição do Coité – Bahia 
Poder Legislativo 
Coordenação Parlamentar 
 

LEI N.º 590 
17 de agosto de 2011  

 
 

Dispõe sobre a reestruturação do Conselho 
Municipal de Educação – CME e dá outras 
providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, ESTADO DA 
BAHIA: 

 
Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte  
 
LEI. 
 
Artigo 1º - O Conselho Municipal de Educação de Conceição do Coité criado pela Lei 

nº 75/1993 e reestruturado pela Lei nº 309/2002 é órgão colegiado integrante do Sistema Municipal 
de Ensino do Município de Conceição do Coité, Estado da Bahia, de natureza deliberativa, 
consultiva, mobilizadora e de controle social da Educação Municipal. 

 
Artigo 2º - O Conselho Municipal de Educação de Conceição do Coité passa a 

funcionar observando às disposições da presente Lei. 
 
 

CAPÍTULO I 
 

Seção I 
Das Competências 

 
 
Artigo 3º - Compete ao Conselho Municipal de Educação de Conceição do Coité – 

CME: 
 
a) formular políticas educacionais e baixar normas complementares para o Sistema 

Municipal de Ensino; 
b) interpretar as legislações federal, estadual e municipal de ensino, no âmbito de sua 

competência e jurisdição; 
c) autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos e as instituições 

de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino e da Rede Privada Escolar; 
d) autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos e as instituições 

de Ensino Fundamental, de Ensino Médio e de Ensino Profissional da Rede Municipal de Ensino; 
e) instituir normas sobre autorização e credenciamento dos estabelecimentos 

educacionais de Educação Básica e de Modalidades Especiais de Ensino integrantes do Sistema 
Municipal de Ensino; 

f) baixar normas e decidir sobre a cassação de autorização de funcionamento ou de 
reconhecimento de quaisquer cursos ou estabelecimentos vinculados ao Sistema Municipal de 



 

 
 
 
 

Ensino, como também promover sindicância, tendo em vista a fiel observância das disposições e 
princípios que regem tais estabelecimentos; 

g) fixar normas para aprovação de regimentos escolares de Educação Básica e de 
Educação Profissional do Sistema Municipal de Ensino; 

h) deliberar e emitir Parecer sobre assuntos da área educacional, por iniciativa de seus 
membros ou quando solicitados por entidades interessadas ou pela Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura; 

i)     definir princípios para efetivação de apoio técnico-financeiro às escolas 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas, nos termos do artigo 157 da Lei Orgânica do 
Município; 

j)     manter intercâmbio com o Conselho Estadual de Educação, com o Conselho 
Nacional de Educação, com outros Conselhos Municipais de Educação e com a União Nacional dos 
Conselhos Municipal de Educação; 

k) pronunciar-se sobre a instituição de fundações ou associações de fins escolares, cuja 
manutenção seja feita total ou parcialmente pelo Poder Público Municipal; 

l)     indicar seus representantes em órgãos colegiados de que deva participar por força 
de lei ou convênio; 

m) elaborar ou reformar seu Regimento Interno, que será submetido à aprovação final do 
Chefe do Executivo Municipal, após aprovação da maioria absoluta dos Conselheiros em exercício; 

n) analisar e pronunciar-se sobre a proposta orçamentária anual para a Secretaria de 
Educação e Cultura; 

o) exercer outras competências que lhe forem conferidas pela legislação vigente; 
p) delegar competências no âmbito de suas atribuições. 
 
§ 1º - As deliberações do Conselho Pleno do CME relativas à fixação de doutrinas, de 

normas educacionais e ao funcionamento dos estabelecimentos educacionais da Rede Municipal de 
Ensino tomarão a forma de Resolução e deverão ser homologados pelo Secretário Municipal de 
Educação e Cultura. 

 
§ 2º - As deliberações do Conselho Pleno do CME relativas à fixação de doutrinas, de 

normas educacionais e ao funcionamento dos estabelecimentos de Educação Infantil da Rede 
Privada Escolar tomarão a forma de Resolução, devendo ser encaminhadas para as escolas e seu 
cumprimento deverá ser imediato. 

 
 

Seção II 
Das Competências sobre a Educação Básica 

 
 
Artigo 4º - Compete ao Conselho Municipal de Educação – CME no âmbito do Sistema 

Municipal de Ensino, relativamente à Educação Básica: 
 
a) autorizar cursos, fiscalizar e credenciar os estabelecimentos do Sistema Municipal de 

Ensino em referência à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental, ao Ensino Médio, à Educação de 
Jovens e Adultos e, ainda, à Educação Inclusiva; 

b) fixar normas para autorização, credenciamento, fiscalização e inspeção dos 
estabelecimentos referidos na alínea a, dispondo, inclusive, sobre casos de cassação da autorização 
ou do credenciamento; 

c) formular critérios de matrícula, dependência, adaptação, recuperação e de 
transferência de alunos de um para outro estabelecimento de ensino; 

d) propor medidas sobre o ingresso de menores de sete anos no Ensino Fundamental e a 
adoção de critérios que permitam a classificação inicial de alunos pela conjunção dos elementos de 



 

 
 
 
 

idade e aproveitamento de estudos realizados e de conhecimentos constituídos tanto na experiência 
escolar como na extra-escolar; 

e) indicar requisitos para a reclassificação de alunos, inclusive quando se trata de 
transferência entre estabelecimentos situados no País, tendo como base as normas curriculares 
gerais; 

f) estabelecer critérios gerais para o aproveitamento de estudos, na substituição de 
disciplina, área de estudo ou atividade por outra a que se atribua equivalente valor formativo; 

g) estabelecer critérios para credenciamento das instituições privadas sem fins 
lucrativos direcionadas para a Educação Inclusiva, e que funcionem dentro da jurisdição do CME, 
com apoio técnico e financeiro do Poder Público; 

h) definir os critérios de avaliação de qualidade das instituições de Educação Infantil 
integrantes da Rede Privada Escolar; 

i)     julgar pedidos de regularização da vida escolar de alunos matriculados nas escolar 
que integram o Sistema Municipal de Ensino; 

j)    exercer outras competências que lhe sejam conferidas pela legislação. 
 
 

Seção III 
Das Competências sobre a Educação Profissional 

 
 

Artigo 5º - Compete ao Conselho Municipal de Educação – CME no âmbito do Sistema 
Municipal de Ensino e relativamente à Educação Profissional: 

 
a) fixar normas para o funcionamento de cursos e instituições de Educação Profissional, 

integrante do Sistema Municipal de Ensino; 
b) elaborar normas para autorização, credenciamento, fiscalização e inspeção dos 

estabelecimentos de ensino referidos na alínea a, em observância à legislação federal vigente; 
c) diferenciar e adequar os critérios específicos da profissionalização voltada para a 

zona rural quanto a conteúdos curriculares e metodologias de ensino; 
d) fixar normas para equivalência e validade do estágio profissional e sobre a 

complementação prática de trabalho; 
e) formular critérios para aproveitamento de estudos profissionalizantes, inclusive na 

experiência extra-escolar; 
f) propor normas para a profissionalização de alunos com deficiência; 
g) exercer outras competências que lhe forem conferidas pela legislação. 
 

 
CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DO CME 
 
 

Artigo 6º - O Conselho Municipal de Educação de Conceição do Coité – CME, 
compõe-se de 09 (nove) membros titulares e 05 (cinco) suplentes, nomeados pelo Chefe do 
Executivo Municipal a serem escolhidos entre brasileiros de notório saber e experiência em 
educação, observada a necessária representação dos diversos graus de ensino, a participação de 
representantes dos ensinos público e privado, e atendendo ainda: 

 
I – a indicação de 05 (cinco) membros para representar a Rede Pública de Ensino, 

sendo: 
a) 01 (um) Conselheiro dentre os profissionais que atuam na modalidade de Educação 

Infantil do Município; 



 

 
 
 
 

b) 01 (um) Conselheiro dentre os profissionais que atuam na modalidade de Ensino 
Fundamental I do Município; 

c) 01 (um) Conselheiro dentre os profissionais que atuam na modalidade de Ensino 
Fundamental II nas escolas públicas sediadas no Município; 

d) 01 (um) Conselheiro dentre os profissionais que atuam na modalidade de Educação 
Inclusiva nas escolas públicas sediadas no Município; 

e) 01 (um) Conselheiro dentre os profissionais que atuam na modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos nas escolas públicas sediadas no Município. 

 
II – a indicação de 02 (dois) membros para representar as unidades de ensino da Rede 

Privada Escolar que estejam sob a jurisdição do Conselho Municipal de Educação, ou seja, que 
ofereçam a modalidade de educação infantil. 

 
III – a indicação de 01 (um) membro para representar os profissionais do Magistério 

Público Municipal escolhido dentre os profissionais que estejam em efetivo exercício de docência; 
 
IV – a indicação de 01 (um) membro representando o Poder Executivo, escolhido pelo 

Chefe deste Poder. 
  
 
§ 1º - A indicação dos membros do CME será feita: 
 
a) representantes das modalidades de ensino da Rede Pública de Ensino: pelo Secretário 

de Educação e Cultura, que indicará 03 (três) Conselheiros no mandato iniciado em 02 de abril de 
2011 e daí em diante, a cada 04 (quatro) anos, nesta ordem e 02 (dois) Conselheiros no mandato que 
será iniciado em 02 de abril de 2013 e daí em diante, a cada 04 (quatro) anos, nesta ordem; 

b) representantes das unidades de ensino da Rede Privada Escolar sob a jurisdição do 
CME: mediante a realização de reunião conjunta do segmento, que será realizada a cada 2 (dois) 
anos para escolher 01 (um) representante;   

c) representante dos profissionais do Magistério Público Municipal: mediante a 
realização de assembléia geral específica convocada e presidida pelo Conselho Municipal de 
Educação, em que estejam presentes os profissionais interessados com ou sem vínculo com a 
entidade sindical instituída, realizada a cada 4 (quatro) anos; 

d) representante do Poder Executivo será indicado pelo Chefe do Executivo Municipal a 
cada 04 (quatro) anos, observando-se as exigências contidas no caput do presente artigo e, ainda, o 
artigo 7º desta lei em seu inteiro teor. 

 
§ 2º - Além dos membros titulares do CME serão nomeados no mesmo Decreto os 

seguintes membros suplentes: 
 
a) 02 (dois) suplentes para os membros representantes da Rede Pública de Ensino, 

sendo 01 (um) para o mandato iniciado em 02 de abril de 2011 e 01 (um) para o mandato iniciado 
em 02 de abril de 2013; 

b) 01 (um) suplente para os membros representantes das unidades de ensino da Rede 
Privada Escolar, sendo a investidura feita em 02 de abril de 2013; 

c) 01 (um) suplente para o membro representante dos profissionais do Magistério 
Público Municipal, sendo a investidura feita para o mandato iniciado em 02 de abril de 2011, em 
conformidade com o que dispõe o artigo 16 desta lei; 

d) 01 (um) suplente para o membro representante do Poder Executivo Municipal, sendo 
a investidura feita em 02 de abril de 2013. 

 



 

 
 
 
 

§ 3º - No caso de renúncia, impedimento ou falecimento de membro do CME que 
represente o Poder Público Municipal terá ascendência à vaga o suplente que atue há mais tempo na 
Educação dentro do território do Município de Conceição do Coité.  

 
§ 4º - A ascendência definitiva de suplente à vaga existente no segmento de que faça 

parte deverá ocorrer pelo tempo restante para a conclusão do mandato do representante que tiver 
sido nomeado. 

 
§ 5º - Findo o mandato do suplente investido na vaga de seu antecessor, caberá ao seu 

segmento analisar a conveniência ou não de sua recondução para a função de Conselheiro 
Municipal de Educação. 

 
§ 6º - O impedimento de exercício da função de Conselheiro Municipal de Educação se 

dará motivado por: 
 
a) ausência de 3 (três) sessões sucessivas ou 5 (cinco) sessões não sucessivas no mesmo 

ano, sem pedido de licença e sem justificativa comprovada documentalmente, a contar da última 
sessão a que esteve presente; 

b) procedimento incompatível com a dignidade da função, desde que 2/3 (dois terços) 
do plenário assim o confirme, em sessão secreta; 

c) condenação judicial em vara crime; 
d) enfermidade que exija afastamento contínuo por mais de seis meses, ou quando a 

soma dos pedidos de licença exceder 12 (doze) meses, não se computando nesta soma a licença 
maternidade. 

 
§ 7º - O exercício eventual da função de Conselheiro Municipal de Educação por 

suplente dará a este o direito ao recebimento de jetons correspondentes ao número de sessões de que 
participar, com prejuízo para o Conselheiro titular. 

 
Artigo 7º - São requisitos que deverão ser preenchidos pelos membros nomeados do 

CME: 
 
a) possuir, no mínimo, graduação em nível superior, preferencialmente licenciatura; 
b) ser brasileiro nato ou naturalizado, com idade mínima de 21 anos; 
c) atuar na área de educação dentro do Município; 
d) ser pessoa de reconhecidas competência e honestidade na sociedade. 
 
Artigo 8º - O Conselheiro Municipal de Educação será nomeado para mandato de 4 

(quatro) anos, sendo permitida recondução, a critério do segmento pelo qual foi indicado. 
 
Artigo 9º - Os mandatos de metade dos membros do CME serão renovados a cada 2 

(dois) anos, atendendo-se aos seguintes critérios: 
 
I – nos 2 (dois) anos que se referem aos mandatos dos Conselheiros iniciados em 2 de 

abril de 2011 e finalizados em 1º de abril de 2015 serão nomeados 5 (cinco) Conselheiros, sendo: 
 
a) 03 (três) representantes do Poder Público Municipal; 
b) 01 (um) representante das unidades de ensino da Rede Privada Escolar; 
c) 01 (um) representante dos profissionais do Magistério Público Municipal. 
 
II – nos 2 (dois) anos que se referem aos mandatos dos Conselheiros iniciados em 2 de 

abril de 2013 e finalizados em 1º de abril de 2017 serão nomeados 4 (quatro) Conselheiros, sendo: 
 



 

 
 
 
 

a) 02 (dois) representantes das modalidades de ensino da Rede Pública de Ensino; 
b) 01 (um) representante das unidades de ensino da Rede Privada Escolar; 
c) 01 (um) representante do Poder Executivo Municipal. 
 
§ 1º - Nos mandatos que serão iniciados em 02 de abril de 2015, os Conselheiros que 

foram nomeados como representantes do Poder Público Municipal, passarão a ser nomeados dentre 
os representantes das modalidades de ensino da Rede Pública de Ensino e serão indicados em 
conformidade com o que dispõe a alínea a do 1º do artigo 6º desta lei.  

 
§ 2º - Caso chegue a data de renovação do mandato dos membros do CME e 

consultados os segmentos que possuem representação no Conselho, não haja manifestação quanto à 
indicação de novos membros, fica(m) automaticamente reconduzido(s) o(s) Conselheiro(s) do(s) 
segmento(s) que não tiver(em) se manifestado. 

 
§ 3º - A solicitação de indicação e conseqüente nomeação dos membros do CME pelo 

Prefeito Municipal será de iniciativa do Presidente do CME, a qual deverá ser feita observando-se o 
seguinte: 

 
a) para a Secretaria de Educação e Cultura e o Prefeito Municipal será solicitada a 

indicação dos nomes com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da finalização dos mandatos de 
seus representantes e, caso haja necessidade, nova solicitação visando à nomeação de todos os 
indicados deverá ser feita com antecedência mínima de 5 (cinco) dias do término dos mandatos; 

b) para os estabelecimentos da Rede Privada Escolar será solicitada a realização da 
respectiva reunião conjunta a ser coordenada pelo(s) Conselheiro(s) representante(s) do segmento 
com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias da finalização do mandato de seu 
representante e nova comunicação deverá ser feita com 10 (dez) dias de antecedência do fim do 
mandato, caso não tenha sido enviada a resposta do respectivo segmento; 

c) para os profissionais do Magistério Municipal, será marcada assembléia geral a ser 
coordenada pelo Conselho Municipal da Educação, a qual deverá ser realizada com 10 (dez) dias de 
antecedência em relação à finalização do mandato em que deva ser investido o representante deste 
segmento. 

 
§ 4º - Os nomes indicados pelas unidades de ensino da Rede Privada de Ensino e pelos 

profissionais do Magistério Público Municipal serão enviados através de ofício em que esteja 
anexada a cópia da ata da reunião conjunta ou da assembléia geral que os indicou ou elegeu. 

 
§ 5º - Caso o Prefeito Municipal não realize a nomeação dos membros do CME até o 

dia 1º de abril do ano em que estiverem sendo finalizados os mandatos, a recondução dos 
Conselheiros se dará no dia seguinte, mediante a publicação de Portaria feita pelo próprio 
Presidente do CME, atendendo-se os seguintes critérios: 

 
 I – Os representantes do Poder Público serão todos reconduzidos, salvo se tiver sido 

enviada informação oficial em que conste o(s) nome(s) indicado(s) para o novo mandato no CME; 
 
 II – O(s) representante(s) da Rede Privada Escolar e/ou dos profissionais do 

Magistério Público Municipal deverá(ão) ser reconduzido(s) caso não seja recebida a documentação 
indicada no § 4º deste artigo. 

 
§ 6º - Caso ocorra a recondução automática de Conselheiros Municipais, o Chefe do 

Executivo Municipal ou o segmento do Conselheiro reconduzido, na hipótese de estarem os 
Conselheiros ocupando a cadeira há 2 (dois) mandatos consecutivos, terão o prazo de 6 (seis) meses 
para indicar outros nomes para a cadeira correspondente no Conselho. 

 



 

 
 
 
 

§ 7º - Quando da indicação de novo(s) nome(s) pelo Poder Público ou pelo segmento 
correspondente, o(s) indicado(s) finalizará(ão) o mandato que foi iniciado pelo Conselheiro que 
tenha sido reconduzido em caráter temporário. 

 
§ 8º - Na hipótese de não haver indicação no decurso do prazo de 6 (seis) meses, o 

Conselheiro reconduzido poderá finalizar o mandato que iniciou, estando o segmento que deixou de 
fazer a indicação sujeito às seguintes penalidades: 

 
I – aplicação de advertência pública feita através de Portaria do CME publicada no 

Diário Oficial do Município de Conceição do Coité; 
 
II – em caso de reincidência, perda da vaga no Conselho Municipal de Educação, sendo 

o segmento substituído por outro sob deliberação do Conselho Pleno do CME, com a votação de 2/3 
(dois terços) de seus membros. 

 
Artigo 10 - O exercício da função de Conselheiro Municipal de Educação é de relevante 

interesse público, sendo seu comparecimento às sessões realizadas indenizado de acordo com a 
legislação em vigor. 

 
Artigo 11 - Em caso de deslocamento para outro município do Estado da Bahia para 

representar o CME, o(s) Conselheiro(s) fará(ão) jus ao recebimento de diária(s) e em caso de 
deslocamento para outro Estado, fará(ão) jus ao recebimento de diária(s) em dobro, conforme 
preceitua a legislação vigente. 

 
 

CAPÍTULO III 
DA ADMINISTRAÇÃO DO CME 

 
 
Artigo 12 - O Regimento Interno do CME disporá sobre a eleição da Mesa Diretora do 

Conselho Pleno, cujo presidente exercerá a presidência do CME. 
 
§ 1º - A eleição se fará a cada 02 (dois) anos, sempre no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias do término de cada mandato da Mesa Diretora. 
 
§ 2º - Será permitida uma reeleição para os membros da Mesa Diretora. 
 
Artigo 13 - Ao Presidente cabe, entre outras competências relacionadas no Regimento 

Interno: 
 
I – administrar o CME, dirigir e orientar seus trabalhos internos; 
II – presidir as sessões do Conselho Pleno; 
III – representar ou fazer representar o Conselho em cerimônias e atos públicos assim 

como em órgãos e entidades que solicitem sua participação consoante à legislação específica; 
IV – subscrever, expedir e fazer cumprir as Resoluções, Portarias, Pareceres, Editais e 

outros expedientes do CME; 
V – encaminhar ao Secretário Municipal de Educação e Cultura ou ao Prefeito 

Municipal, conforme o caso, matérias que dependam de homologação, de regulamentação ou de 
apresentação como projeto de lei junto ao Poder Legislativo; 

VI – encaminhar ao Secretário Municipal de Educação e Cultura solicitações para a 
formação e/ou manutenção do quadro de funcionários do CME, bem como as requisições de 
material de consumo e de material permanente necessários ao bom funcionamento do Conselho; 



 

 
 
 
 

VII – conceder licença aos Conselheiros Municipais de Educação na forma e nos casos 
previstos no Regimento Interno do CME. 

 
§ 1º - Além do cargo de Presidente, compõem ainda a Mesa Diretora os seguintes 

cargos: 
 
 I – Vice-Presidente; 
 II – Secretário do Plenário; 
 III – Subsecretário. 
 
§ 2º - O Vice-Presidente assumirá as funções de Presidente do CME no caso de 

ausência ou impedimento temporário do Presidente. 
 
§ 3º - No caso de impedimento definitivo de exercício do cargo de Presidente, será 

convocada eleição exclusivamente para este cargo, para cumprimento do tempo de mandato da 
Mesa Diretora. 

 
§ 4º - Em caso de candidatura do Conselheiro que esteja exercendo o cargo de Vice-

Presidente para o cargo de Presidente, caso eleito ficará vago o cargo de Vice-Presidente. 
 
§ 5º - Em caso de vacância do cargo de Vice-Presidente as funções deste serão exercidas 

pelo Conselheiro decano. 
 
§ 6º - Será considerado decano, o Conselheiro que esteja há mais tempo no CME e, no 

caso de existir mais de um, aquele que estiver militando há mais tempo na educação. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
 
Artigo 14 - O Conselho Municipal de Educação deverá promover estudos sobre 

matérias relacionadas à educação de conteúdo doutrinário ou juspedagógico. 
 
Artigo 15 - Passarão a constituir precedentes normativos as decisões do Conselho Pleno 

quando tomadas por maioria absoluta. 
 
Artigo 16 - O Conselheiro que represente os profissionais do Magistério Público 

Municipal, que comporá a quinta vaga a ser provida em 2011, após a vigência desta Lei, terá um 
mandato inferior a 04 (quatro) anos, tendo em vista a data final do mandato que se dará em 1º de 
abril de 2015, independentemente da data da nomeação. 

 
Artigo 17 - Visando restabelecer o período legal de 2 (dois) anos de diferença entre os 

mandatos de uma metade e outra dos Conselheiros Municipais de Educação, fica criado um 
mandato tampão que se iniciará em 23 de outubro de 2011 e será finalizado em 1º de abril de 2013. 

 
§ 1º - Na data de início do mandato tampão, serão nomeados os seguintes membros: 
 
a) 03 (três) representantes do Poder Público Municipal; 
b) 01 (um) representante das unidades de ensino integrantes da Rede Privada Escolar. 
 



 

 
 
 
 

§ 2º - Visando resguardar a permanência máxima de 8 (oito) anos totais de mandatos 
subsequentes para Conselheiros, só será permitida a nomeação para o mandato tampão de 
Conselheiro que ainda não tenha completado este tempo no CME.  

 
§ 3º - Não existirá impedimento para a recondução de Conselheiro que tenha sido 

nomeado pela primeira vez para o CME com o fim de exercer mandato tampão. 
 
§ 4º - O Conselheiro que for nomeado pela primeira vez para o CME com a finalidade 

de exercer mandato tampão e que for reconduzido não terá direito a uma segunda recondução, salvo 
em caráter temporário, conforme preceituam os §§ 4º a 7º do artigo 9º desta Lei. 

 
Artigo 18 - O CME poderá se organizar em Câmaras Temáticas que terão como objetivo 

analisar com mais profundidade assuntos relacionados à modalidade de ensino que estiver sob sua 
responsabilidade, fornecendo subsídios durante a análise dos processos pelo Conselho Pleno. 

 
§ 1º - As Câmaras que poderão existir no CME são: 
 
I – Câmara de Educação Infantil; 
II – Câmara de Ensino Fundamental I; 
III – Câmara de Ensino Fundamental II. 
 
§ 2º - Cada Câmara Temática será composta por 1/3 (um terço) dos Conselheiros 

Municipais de Educação e também poderá contar com o apoio de um servidor administrativo que 
será responsável pela organização dos processos a serem analisados. 

 
§ 3º - Em caso de organização do CME em Câmaras Temáticas, estas também poderão 

analisar os processos de interesse das unidades escolares que estiverem em tramitação no Conselho, 
respeitando-se a modalidade em que atua a referida escola. 

 
§ 4º - A análise do processo pela Câmara Temática não dispensa a indicação de um 

Relator pelo Presidente que será, necessariamente, membro da respectiva Câmara. 
 
§ 5º - Os assuntos relacionados à Educação do Campo, Educação de Jovens e Adultos e 

Educação Inclusiva, além de programas e/ou projetos educacionais serão analisados pela Câmara 
Temática que atue na modalidade de ensino que tiver o maior público para o qual as ações sejam 
direcionadas. 

 
§ 6º - O fato de um assunto ter sido dirigido para determinada Câmara Temática num 

dado período não impede que ele seja dirigido a outra Câmara Temática caso a ação seja 
direcionada para outro público. 

 
§ 7º - É vedada a tramitação de um mesmo processo por mais de uma Câmara Temática. 
 
Artigo 19 - O CME também contará com um Centro de Documentação que servirá para 

o arquivamento e manutenção de documentos e processos do CME, bem como, para a organização 
dos acervos bibliográficos e de leis educacionais de todas as esferas de governo. 

 
Artigo 20 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário, em especial a Lei nº 309/2002, os dispositivos ainda vigentes da Lei nº 
75/1993, a Lei nº 323/2003 e Lei nº 395/2005. 
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