
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 5535, DE 7 DE JANEIRO DE 2008 
P. 32000/05 Reestrutura o Conselho Municipal de 

Educação e dá outras providências. 
 
 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal de Bauru aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 
lei:  
 
 
Art. 1º -  O Conselho Municipal de Educação, órgão consultivo, normativo e deliberativo, previsto no 

artigo 117 da Lei Orgânica do Município de Bauru, passa a ser regido pela presente lei. 
 
Art. 2º -  São objetivos básicos do Conselho Municipal de Educação: 
 

I –  Estabelecer, em conjunto com o Executivo, diretrizes gerais da política educacional 
do Município de Bauru, com a legislação vigente; 

II - Estimular e acompanhar o desenvolvimento da Educação, no âmbito do Sistema 
Municipal de Ensino; 

III - Participar do planejamento, controle e avaliação da aplicação, no ensino municipal, 
dos recursos financeiros, previstos em lei; 

IV - Empenhar-se para garantir a execução das legislações federal, estadual e municipal, 
relativas ao ensino fundamental público municipal e à educação infantil pública, no 
âmbito do Município; 

V - Promover um repensar contínuo da atuação da escola na sociedade para garantir que 
ela seja formadora de sujeitos conscientes, críticos participantes, solidários e justos; 

VI -  Compatibilizar as ações educacionais com programas de áreas como: saúde, 
assistência pública e promoção social, de modo a não sobrecarregar a escola com 
tarefas assistenciais. 

 
Art. 3º - São atribuições do Conselho Municipal de Educação: 
 

I - Participar da supervisão das escolas públicas municipais de educação infantil, de 
ensino fundamental e outras de competência da Secretaria Municipal de Educação; 

II - Discutir os problemas de Educação suscitados pela população; 
III - Promover seminários, debates e plenários sobre assuntos relativos à educação; 
IV - Emitir, no âmbito de sua competência, pareceres sobre questões educacionais que lhe 

sejam submetidas; 
V - Requerer e fazer indicações à Prefeitura e à Câmara Municipal; 
VI - Opinar sobre a aplicação, o funcionamento e a implementação de inovações 

educacionais e formas não convencionais de educação, em caráter de experiência 
pedagógica; 

VII - Fiscalizar a aplicação de recursos provenientes do Município, do Estado, da União ou 
de outras fontes destinados à educação; 

VIII - Participar da elaboração do Plano Municipal da Educação; 
IX -  Fiscalizar a execução do Plano Municipal da Educação; 
X - Realizar em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, a cada dois anos, o 

Fórum Municipal de Educação; 
XI - Elaborar ou modificar seu regimento interno. 

 
Art. 4º - O Conselho Municipal de Educação é órgão colegiado, constituído-se da seguinte forma: 
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I - 04 (quatro) representantes do Serviço Público Municipal, escolhidos da seguinte 
forma: 
a) 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Educação; 
b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde; 
c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Cultura; 

II -  02 (dois) representantes de Associações de Moradores, eleitos em plenária: 
a) a plenária deverá ser convocada pela Secretaria da Educação, coordenada pela 

União das Associações de Moradores; 
III - 06 (seis) representantes da Associação de Pais e Mestres – APM-, em eleição 

organizada pela Secretaria de Educação; 
IV -  04 (quatro) representantes dos Sindicatos dos Professores, escolhidos da seguinte 

forma: 
a) 01 (um) representante do Sindicato dos Professores da Rede Estadual; 
b) 02 (dois) representantes do Sindicato dos Professores da Rede Municipal e, na 

falta deste, indicados pelos trabalhadores da categoria; 
c) 01 (um) membro do Sindicato da Rede Particular de Ensino; 

V - 02 (dois) representantes da Delegacia Regional de Ensino; 
VI - 02 (dois) representantes das Escolas de Ensino Superior existentes no Município; 
VII - 02 (dois) representantes do corpo discente, escolhidos da seguinte forma: 

a) 01 (um) representante dos estudantes secundaristas, escolhidos em plenária, 
organizada pela União Municipal dos Estudantes Secundaristas; 

b) 01 (um) representante dos estudantes de Ensino Superior, escolhido em plenária 
organizada pelas entidades estudantis, constituídas no âmbito universitário; 

VIII - 01 (um) representante indicado pelo Conselho Municipal da Pessoa Deficiente. 
IX - 01 (um) representante membro da Associação das Entidades de Assistência e 

Promoção Social de Bauru e Região; 
X -  02 (dois) representantes dos Servidores de apoio da Secretaria da Educação, em 

eleição organizada pela Secretaria.  
 
Art. 5º - As entidades mencionadas indicarão seus representantes à Secretaria Municipal de Educação, 

que serão nomeados por decreto do Prefeito Municipal. 
 
Art. 6º - A Secretaria Municipal de Educação expedirá convite especial a cada uma das entidades, 

solicitando a indicação ou eleição dos representantes que integrarão o Conselho, inclusive seus 
respectivos suplentes. 

 
Art. 7º - Os Conselheiros terão mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por uma vez. 
 
§1º -  A cada 02 (dois) anos ocorrerá a renovação de 50% (cinqüenta por cento) do Conselho. 
 
§2º -  Cada segmento que compõe o Conselho decidirá a respectiva indicação dos seus membros. 
 
Art. 8º - O Conselho terá uma executiva composta de 05 (cinco) membros: 01 (um) presidente, 04 

(quatro) secretários, sendo um deles representante da Secretaria Municipal de Educação, que é 
membro nato, e terá mandato de 02 (dois) anos, coincidente com os demais conselheiros. 

 
Art. 9º - No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a posse, os conselheiros reunir-se-ão, sob a 

presidência do mais idoso dos presentes e, havendo maioria absoluta dos seus membros, 
elegerão os membros da executiva. 

 
Parágrafo Único - Não havendo número legal, o conselheiro mais idoso dentre os presentes permanecerá na 

presidência e convocará sessões até que seja efetuada a eleição. 
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Art. 10 - A função de conselheiro não será remunerada, sendo, porém, considerada de relevante 

interesse público. 
 
Art. 11 - O Conselho poderá instituir, de acordo com suas necessidades, comissões para articulação de 

políticas e para desenvolvimento de projetos e programas de interesse para a Educação, cujo 
número, denominação, atribuições e composição serão previstos em seu regimento interno. 

 
Art. 12 - Cabe ao Poder Público Municipal garantir infra-estrutura para viabilizar o funcionamento do 

Conselho Municipal de Educação. 
 
Art. 13 -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em 

especial a Lei nº 4177, de 05 de dezembro de 1996. 
 
  Bauru,  7 de janeiro de 2008 
 
 

PROF. JOSÉ GUALBERTO TUGA MARTINS ANGERAMI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

EMERSON SILVA RIBEIRO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 
 

PROFª. DRª. ANA MARIA LOMBARDI DAIBEM 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

 
Projeto de iniciativa 
PODER EXECUTIVO 
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura na mesma data. 
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