
LEI Nº 3944, de 27 de outubro de 2005.
(Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 46/2006 nº 56/2007)

INSTITUI O NOVO CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TORRES, Estado do Rio Grande do Sul, em conformidade com
o art. 93, inciso III, da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de
Torres APROVOU e eu sanciono a seguinte Lei:

 Fica instituído o Conselho Municipal de Educação, órgão auxiliar de todas as
atividades Municipais inerentes ao Ensino de qualquer nível, ficando vinculado
administrativamente a Secretaria Municipal de Educação.

 O Conselho Municipal de Educação compõe-se de nove membros efetivos, sendo um
terço nomeados pelo chefe do Poder Executivo Municipal e dois terços escolhidos e indicados
pelos seus pares e professores de Ensino Público e Particular dos Conselhos e/ou
Associações de Pais e Mestres:

I - três (03) membros representantes indicados pelo Poder Executivo Municipal;

II - um (01) membro representante do Ensino Público Estadual - Educação Básica;

II - um (01) membro representante Especialista em Educação da Rede Municipal;
(Redação dada pela Lei nº 5111/2020)

III - um (01) membro representante do Ensino Público Municipal - Nível de Educação
Infantil;

IV - um (01) membro representante do Ensino Público Municipal - Nível de Ensino
Fundamental;

V - um (01) membro representante do Ensino Particular - Educação Básica;

VI - um (01) membro representante do Ensino Particular - Nível Superior;

VII - um (01) membro representante dos Conselhos de Pais e Mestres, Conselhos
Escolares das esferas municipal, estadual e particular.

§ 1º Um terço dos Conselheiros serão escolhidos pelo Poder Executivo Municipal, entre
pessoas de reconhecida capacidade com atuação destacada nos movimentos educacionais e
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culturais.

§ 2º Dois terços dos Conselheiros serão eleitos pelas suas respectivas representações.

§ 3º Para cada Conselheiro deverá também ser indicado um suplente.

 O mandato dos Conselheiros será de 06 (seis) anos, sendo que a cada 02 (dois) anos
serão substituídos 03 (três) Conselheiros.

§ 1º Para o rodízio dos Conselheiros, titulares e suplentes, será observado o seguinte:

I - os três Conselheiros indicados pelo Poder Executivo Municipal, terão um mandato
inicial de dois anos;

II - os Conselheiros indicados pelas representações dos incisos II, III e V, do art. 2º desta
lei, terão um mandato inicial de quatro anos;

III - os Conselheiros indicados pelas representações nos incisos IV, VI e VII do art. 2º
desta lei, terão um mandato inicial de seis anos.

§ 2º Ocorrendo vaga no Conselho por abandono ou impedimento de qualquer membro, o
Presidente do Conselho o substituirá pelo respectivo suplente, que completará o mandato do
antecessor e o Poder Executivo e/ou a entidade representativa, conforme o caso, indicará um
novo suplente para finalizar o mandato.

 Os membros do Conselho Municipal de Educação serão nomeados mediante portaria
firmada pelo Prefeito Municipal.

 A função do membro do Conselho Municipal de Educação é considerada de relevante
interesse público, não cabendo para tanto remuneração.

 O Conselho realizará reuniões no período e na forma fixados pelo respectivo
regimento interno.

 O Conselho Municipal de Educação, diretamente subordinado ao Poder Executivo
Municipal, poderá exercer as seguintes funções:

I - elaborar o seu "Regimento Interno" a ser aprovado pelo chefe do Poder Executivo
Municipal, e eleger, na forma daquele, seu Presidente;

II - colaborar na elaboração dos Planos Educacionais do Município, inclusive o de
aplicação de recursos;

III - inspecionar os estabelecimentos de ensino, de qualquer nível, vinculados ao Sistema
Municipal de Ensino;
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IV - fiscalizar e acompanhar a concessão de subvenções e auxílios para fins
educacionais;

V - manter intercâmbio com o Conselho Estadual de Educação, como também com outros
Conselhos Municipais de Educação, inclusive os que constituem Sistema.

Parágrafo Único. O chefe do Poder Executivo Municipal poderá, a seu critério ou por
decreto, delegar outras atribuições ao Conselho objeto deste Diploma Legal.

 Os membros do Conselho Municipal de Educação devem residir no Município.

 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Ficam revogadas as Leis Municipais nº 1.408, de 07 de outubro de 1971 e nº 2.791,
de 16 de agosto de 1994.

Gabinete do Prefeito Municipal de Torres, em 27 de outubro de 2005.

JOÃO ALBERTO MACHADO CARDOSO
Prefeito Municipal

LEA TERESINHA GALIO GRÜNDLER
Secretária de Educação

Publique-se e façam-se as devidas comunicações.

NILSON MARTINS SCHARDOSIM
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Gestão
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