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LEI Nº 778/2019, de 15 de Março de 2019.  
Dispõe sobre a modificação na Estrutura 
Administrativa e Organizacional do 
Conselho Municipal de Educação de 
Itabaiana/PB. 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, Estado da Paraíba, 

no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 165, parágrafo 1º, da 
Constituição Federal, faço saber que o PODER LEGISLATIVO aprova, e eu, sanciono a presente 
LEI: 

Art. 1º. O parágrafo único do artigo 1º. da Lei nº 721/2016 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
Art. 1º. (...) 
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Educação terá caráter normativo, deliberativo, 
propositivo, mobilizador, consultivo, fiscalizador e controlador da implementação das Políticas de 
Educação Municipal. 

Art, 2º. Os incisos do Art. 2º da Lei nº 721/2016 passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 2º. (...) 

I – elaborar, aprovar e publicar seu Regimento Interno, normatizando o exercício de suas 
atribuições, condições de funcionamento e constituição de comissões; 

II – estabelecer normas e medidas para a organização e o funcionamento do Sistema 
Municipal de Educação; 

III – emitir parecer sobre assuntos da área educacional, por iniciativa de suas 
Conselheiros ou quando solicitado; 

IV – acompanhar, avaliar e emitir parecer sobre planos de aplicação dos recuros 
destinados à educação; 

V – analisar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação 
educacional; 

VI – promover diligência, por meio de comissões especiais, em qualquer dos 
estabelecimentos de ensino sujeitos à jurisdição desta Lei, propondo as medidas cabíveis e, 
quando necessário, encaminhar a questão à Secretaria Municipal de Educação para a abertura 
do respectivo processo administrativo; 

VII – manter intercâmbio com os conselhos nacional, estadual e municipais de educação, 
bem como, com conselhos e instituições afins; 

VIII – divulgar anualmente, o planejamento e o relatório de suas atividades; 
IX – emitir parecer sobre a autorização de funcionamento de estabelecimentos de 

educação e ensino do Sistema Municipal de Ensino; e 
X – estimular a participação da comunidade nas discussões referentes às políticas 

públicas para o Sistema Municipal de Ensino.   
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 
 

Publique-se; 
 
Registre-se. 

 
Prefeitura Municipal de Itabaiana-PB, 15 de março de 2019. 

 
 
 

Lúcio Flávio Araújo Costa 
Prefeito Constitucional de Itabaiana 


