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Lei N.o 1814, de 26 de agosto de 2015. 

"DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI 
MUNICIPAL N° 707/97, DE 26 DE ABRIL DE 1997 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Artigo 1° - O artigo 2° da Lei Municipal nO 707, de 26 de abril de 1997, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

Artigo 2° - O Conselho Municipal de Educação será composto por 09 (nove) 
membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e 
indicação, a seguir discriminadas: 

I) 2 (dois) representantes do quadro do Magistério Municipal; 

11) 2 (dois) representantes de pais de alunos da educação básica; 

IH) 2 (dois) representantes dos servidores públicos municipal; 


IV) 1 (um) representante da sociedade civil (associações e/ou igrejas); 

D 1 (um) representante do Conselho Municipal da Saúde; 

VI) 1 (um) representante do Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente 
CMDCA 


Artigo 2° - O artigo 8° da Lei Municipal nO 707, de 26 de abril de 1997, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

Artigo 8° - São atribuições da Conselho Municipal de Educação -CME: 
a) Fixar diretrizes para a organização do sistema municipal de ensino ou para 

o conjunto das escolas municipais; 
b) Colaborar com o Poder Público Municipal na formulação da política 

educacional e na elaboração do Plano Municipal de Educação; 
c) Zelar pelo cumprimento das disposições constitucionais legais e normativas 

em matéria Educacional; 
d) Exercer, por delegação, competências próprias do Poder Público Estadual 

em matéria Educacional; 
e) Assistir e orientar os poderes públicos na condução de assuntos 

educacionais do Município; 
j) Propor medidas ao Poder Público no que tange à efetiva assunção de suas 

responsabilidades em relação à educação infantil e ao ensino fundamental; 
g) Propor critérios para o funcionamento dos serviços escolares de apoio ao f 
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educando (merenda escolar, transporte escolar e outros); 
h) Pronunciar-se no tocante à instalação e funcionamento de estabelecimento 

de ensino de todos os níveis situados no Município; 
i) Opinar sobre assuntos educacionais, quando solicitado pelo Poder Público; 
j) Elaborar e alterar o seu regimento; 
I) Manifestar-se sobre o Estatuto do Magistério Municipal; 
m) Conferir e emitir pareceres sobre as prestações de contas referentes à 

ai de, no mínimo 25% (vinte cinco por cento) destinados à Educação. 

Regfst.rado em livro próprio e Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal 
de Guzolândia, por afu.&.ção no Quadro de EDlTAIS na DAIA~RA. : 
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