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LEI Nº 646/2012 
DE 23 DE MAIO DE 2012. 

 
 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL 
N° 433, DE 26 DE MAIO DE 2003 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O POVO DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, por seus representantes na 
Câmara Municipal, aprovou e a Prefeita Municipal, em seu nome, sanciona a 
seguinte Lei.  
 
 

Art. 1º. Os dispositivos abaixo da Lei Municipal Nº 433, de 26 de maio 
de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 2º - O Conselho Municipal de Educação – CME, é um órgão 

normativo, consultivo, propositivo, fiscalizador, mobilizado e deliberativo do Sistema 
Municipal de Educação observando os dispositivos da legislação vigente. 

  
Art. 4º - ................... 
 
II - promover o exercício da cidadania, fundamentada nos ideais de 

igualdade, liberdade, solidariedade, democracia, justiça, dignidade e bem-estar 
social. 

 
Art. 5º - .................... 
 
II – participar da elaboração e acompanhar a execução e a avaliação 

do Plano Municipal de educação e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
(...) 
 
VIII – propor a implementação de projetos educacionais alternativos 

para minimizar a retenção e a evasão escolar. 
 
(...) 
 
XII - ..................... 
 
b) da Educação Infantil (Creches e Pré Escolas), mantidas pela 

iniciativa privada. 
 
Acréscimo dos incisos XV, XVI e XVII  no Art. 5°  
 
XV – mobilizar a sociedade civil e as instituições públicas e privadas de 

ensino para a inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais, 
preferencialmente no sistema regular de ensino. 
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XVI – mobilizar a sociedade civil para a garantia da gestão democrática 
nos órgãos e instituições públicas do S.M.E. 

 
XVII – mobilizar assuntos a nível municipal, pertinentes à educação na 

perspectiva de melhoria da qualidade de vida dos municípios. 
 
Art. 6º - .................. 
 
b) 02 (dois) representantes dos Pais de alunos devidamente 

matriculados no Sistema Municipal de Ensino. 
 
O Parágrafo Único passa a ser o § 1°, tendo em vista o acréscimo do 

§2º. 
 

§ 1º- Os membros efetivos serão escolhidos juntamente com seus 
respectivos suplentes (excetuando o membro nato). 

 
§ 2º - São impedidos de integrar o Conselho Municipal de 

Educação pais de alunos que exerçam cargos ou funções públicas de livre 
nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder 
Executivo. 

 
Art. 8º - revogado 
 
Art. 9º........... 
  
O Parágrafo Único passa a ser o § 1°, tendo em vista o acréscimo dos 

parágrafos 2º, 3º e 4º. 

 
§1º - Os Membros do Conselho Municipal de Educação deverão 

residir no Município. 
 
§2º - Ao Final do mandato 40% (quarenta por cento) dos 

conselheiros poderão ser reconduzidos ao cargo. 
 
§3º - A recondução se dará através de eleição aberta realizada 

pelo próprio conselho. 
 
§4º - A recondução do mandato do conselheiro dar-se-á num 

período de 02 (dois) anos, permanecendo um representante com seu 
respectivo suplente das instituições governamentais e um das não-
governamentais. 

 
Art. 10 - .................. 
 
Parágrafo Único: De acordo com a conveniência da 

Administração Pública Municipal, o Conselheiro que pertencer ao Serviço 
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Público Municipal poderá ter sua carga horária efetiva, disponibilizada para 
atuação exclusiva no Conselho Municipal de Educação sem prejuízos na 
carreira do magistério, excetuando o membro nato. 

 
Art. 11 - .................. 
 
O Parágrafo Único passa a ser o §1°, tendo em vista o acréscimo do 

§2º. 

 
§1º - O exercício da função de membro do Conselho Municipal de 

Educação não implicará em vínculo empregatício de qualquer natureza com o 
Serviço Público Municipal. 

 
 
§2º - O valor estipulado para o pagamento de jetons 

corresponderá a 10% (dez por cento) do salário mínimo. 
 
Art. 12 – Os conselheiros do Conselho Municipal de Educação – 

CME, elegerão por maioria de votos o seu Presidente e Vice-presidente. 
 
Art. 15 – O Regimento Interno fixará o quorum mínimo e as 

formas pelas quais deliberará sobre a pauta de suas reuniões, estabelecerá o 
período anual de trabalho do Conselho Municipal de Educação e definirá a 
duração de mandato do Presidente e seu respectivo vice. 

 
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Gabinete da Prefeita, em 23 de maio de 2012. 

  
 
 
 

SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER 
Prefeita Municipal 

 
 
 

EDNA MARIA CANGUSSÚ REIS 
Secretária Municipal de Administração,  

Planejamento e Gestão 


