
 

ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA  

Rua Doralice Ferraz da Costa, s/nº - Centro- CEP 75.819-000 

CGC 04.215.178/0001-00 – Fone/ Fax – (0**64) 3640.1303- Lagoa Santa-GO 

 

LEI Nº 243/2007                                       DE 20 DE DEZEMBRO DE 2007 

 

“Dispõe sobre a alteração da Lei 008/2001 de 28 de Fevereiro de 2001 

que: “INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA 

SANTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, 

APROVOU e o Prefeito municipal, SANCIONA a seguinte Lei: 

 

  Art. 1º. O caput do artigo 1º e os artigos 2º e 4º da Lei 008/2001 de 28 de 

fevereiro de 2001, passam a vigorar com as seguintes redações: 

 

“Art. 1º. Fica instituído o Conselho Municipal de Educação de Lagoa 

Santa, órgão normativo, consultivo, deliberativo, orientador, supervisor 

e fiscalizador de natureza educacional, tendo como finalidade precípua 

velar pela organização e pelo funcionamento eficaz do Sistema 

Municipal de Ensino, em consonância com a legislação superior. 

.......................... 

“Art. 2º. Compete ao Conselho Municipal de Educação: 

I - elaborar seu regimento, reformula-lo e emenda-lo, submetendo-o à 

aprovação do Prefeito Municipal; 

II - elaborar a cada quatriênio, o Plano Municipal de Educação, 

conforme normas regimentais, definindo as diretrizes da política 

educacional do Município, compatibilizando-se com as políticas de 

educação do Estado, prevendo: 

a) - formas de prover e acompanhar articulação entre o Estado e o 

Município, na oferta do ensino fundamental; 

b) - participação das decisões dos recursos pertinentes a educação; 

c) - a ampliação da rede oficial; 

d) - a localização das escolas; 

e) - a indicação dos recursos correspondentes aos interesses e 

necessidades da população; 

f) - às necessidades do Município, buscando o aproveitamento das 

potencialidades da região, do Estado e do País; 
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g) - a participação e comprometimento das instituições do Município e 

do Estado; 

h) - criação de mecanismos técnicos de apoio à viabilidade para toda a 

dinâmica do trabalho; 

i) - garantia de que o trabalho seja participativo e democrático; e, 

j) - consubstanciamento das políticas, diretrizes, programas e 

estratégicas conjuntas e prioritárias do Município. 

III - acompanhar a aplicação dos recursos destinados a Educação, 

fiscalizando construções, reparos, conservação e a própria 

manutenção das unidades escolares; 

 IV - participar da avaliação do desempenho dos serviços educacionais, 

tais como: merenda escolar, material didático, equipamentos, serviços 

de saúde e contratação de pessoal administrativo e do ensino 

oferecido; e 

V - apresentar projetos pedagógicos que favoreçam a socialização do 

saber, sistematizada na escola e dentro dos interesses e necessidades 

da população.” 

............................ 

“Art. 4º. Manifestar sobre questões essenciais ao Sistema Municipal de 

Ensino, devendo: 

I - emitir Parecer sobre: 

a) - assunto de natureza pedagógica e educacional submetido a sua 

análise. 

b) - Aprovar planos e projetos do Sistema Municipal de Ensino e sua 

reformulação para recebimento de auxílios financeiros, acompanhando 

sua execução e supervisionando na forma da legislação vigente, 

quando submetidos à sua apreciação. 

II - opinar sobre: 

a) - concessão de auxílios financeiros a estabelecimentos de ensino; 

b) - projetos de estatuto que estruturam a carreira do magistério do 

Sistema Municipal de Ensino; 

c) - programas de assistência social escolar; 

d) - interpretar, no âmbito de sua jurisdição, as disposições legais que 

fixam diretrizes e bases da educação; 
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e) - articular-se com órgãos e entidades federais, estaduais e 

municipais para assegurar a integração e a divulgação de planos e 

programas educacionais; 

f) - manter intercâmbio com os conselhos de educação das unidades 

federadas, inclusive com os demais conselhos municipais de educação 

ou entidades municipais de educação equivalentes; 

III - propor medidas que visam: 

a) - a reorganização e o funcionamento do Sistema Municipal de 

Ensino, a sua expansão e melhoria; 

b) - a expansão de oportunidades de acesso à educação. 

IV - decidir sobre recursos contra suas decisões; 

V - fixar conteúdos mínimos para educação básica oferecida pelo 

Sistema; 

VI - fixar normas para organização e o funcionamento eficaz do 

Sistema Municipal de Ensino a fim de resguardar a qualidade total do 

processo educacional; 

VII - autorizar e reconhecer unidades escolares do Sistema Municipal 

de Ensino a ministrarem o Ensino de Educação Básica, bem como 

cassar autorizações em casos de irregularidades; 

VIII - exercer outras atividades para salvaguardar a qualidade do 

processo educacional.” 

 

 Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas às 

disposições em contrário. 

                                      

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de 

Goiás, aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e sete.  

 

 

ÁLVARO CONRADO FRANCISCO 

Prefeito Municipal 

 


