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“A Educação é sem dúvida, a mais
importante prestação que o ser humano,
isto é, o cidadão tem direito a reivindicar,
a exigir do Estado. É por meio dela que
adquirimos os conhecimentos
necessários para transformar nossas
vidas e a vida de toda comunidade na
qual nos inserimos”.

Joaquim Barbosa





CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – COMED

Finalidade:  Órgão normativo; consultivo; deliberativo 
e fiscalizador;

• Tem por finalidade normatizar o Sistema Municipal 
de Ensino; 

• Deliberar sobre matéria relacionada à Educação, na 
forma da Lei;

• Estimular, fortalecer e institucionalizar  a 
participação da sociedade no processo de 

tomada de decisão no setor educacional. 



Competências: 

• (...) elaborar e aprovar normas aplicáveis ao Sistema 
Municipal de  Ensino;

• Fiscalizar a aplicação do Plano Municipal de Ensino;

• Emitir pareceres   sobre questões de natureza 
Educacional no âmbito do Sistema Municipal de 
Ensino;

• Normatizar, por meio de resoluções, as diretrizes 
para o Sistema Municipal de Ensino; (...)





SISTEMA DE ENSINO

“ Sistema de Ensino são o conjunto de campos de
competências e atribuições voltadas para o
desenvolvimento da educação escolar que se
materializam em instituições, órgãos executivos e
normativos, recursos e meios articulados pelo
poder público competente, abertos ao regime de
colaboração e respeitadas as normas gerais
vigentes”.

PARECER DO CNE no 30/2000 - CEB



Qual o papel do COMED no município 
que não tem SISTEMA DE ENSINO 

organizado?

• Segundo a LDB: em seu parágrafo único do art.
11 indica que: “ os municípios poderão optar,
ainda, por se integrar ao sistema estadual de
ensino, ou compor com ele um sistema único de
educação básica”.

• A implantação do Sistema Municipal de Ensino
consolida uma gestão democrática e
participativa.



Principais passos para implantar o Sistema  
de Ensino Municipal

• Verificar a necessidade de ajustes na Lei Orgânica do 
Município em decorrência de decisão em instituir o 
próprio sistema de ensino;

• Elaborar um projeto de Lei do sistema de ensino do 
município para ser aprovado pela Câmara Municipal;

• Organizar ou reorganizar o Conselho Municipal de 
Educação, de acordo com o disposto na Lei do  Sistema 
de Ensino Municipal;

• Dar ciência dessas iniciativas á Secretaria Estadual de 
Educação e ao Conselho Estadual de Educação. 



Sistema Municipal de Educação -
Pomerode

Lei complementar 118/05

Dispõe sobre  o novo Sistema Municipal de Edu-

cação e dá outras providências. 

http://www.pomerode.sc.gov.br/secretarias/Default.a
sp?cd_Secretaria=8

http://www.pomerode.sc.gov.br/secretarias/Default.asp?cd_Secretaria=8
http://www.pomerode.sc.gov.br/secretarias/Default.asp?cd_Secretaria=8
http://www.pomerode.sc.gov.br/secretarias/Default.asp?cd_Secretaria=8
http://www.pomerode.sc.gov.br/secretarias/Default.asp?cd_Secretaria=8


COMED - Poder de normatizar/deliberar

• RESOLUÇÕES COMED

• Sistema de Avaliação

• Zoneamento para matrículas

• Normatiza o atendimento em classes onde frequentam 
alunos com deficiência

• Estabelece diretrizes para o registro de avaliação do 
processo de ensino e aprendizagem

• Regulamenta o desdobramento de turmas nas Unidades 
Escolares

• Regulamenta a reestruturação da UEJA

http://www.pomerode.sc.gov.br/secretarias/Arquivos/{FF5104C6-74BD-4C23-ACE9-6360E5A30102}_Sistema de avaliacao.pdf
http://www.pomerode.sc.gov.br/secretarias/Arquivos/{FF5104C6-74BD-4C23-ACE9-6360E5A30102}_Sistema de avaliacao.pdf
http://www.pomerode.sc.gov.br/secretarias/Arquivos/{FF5104C6-74BD-4C23-ACE9-6360E5A30102}_Sistema de avaliacao.pdf
http://www.pomerode.sc.gov.br/secretarias/Arquivos/{2E747CF0-575C-4868-A8DE-8549B2BAAB2B}_Zoneamento para matricula.pdf
http://www.pomerode.sc.gov.br/secretarias/Arquivos/{872FCB80-07ED-4EE1-A660-CF254CBEB49A}_Atendimento_em_classes_onde_frequentam_alunos_com_deficiencia.pdf
http://www.pomerode.sc.gov.br/secretarias/Arquivos/{872FCB80-07ED-4EE1-A660-CF254CBEB49A}_Atendimento_em_classes_onde_frequentam_alunos_com_deficiencia.pdf
http://www.pomerode.sc.gov.br/secretarias/Arquivos/{FA33B3A8-9684-488A-982F-1E878F29D5B0}_Diretrizes_para_registro_de_avaliacao.pdf
http://www.pomerode.sc.gov.br/secretarias/Arquivos/{FA33B3A8-9684-488A-982F-1E878F29D5B0}_Diretrizes_para_registro_de_avaliacao.pdf
http://www.pomerode.sc.gov.br/secretarias/Arquivos/{D2D3E124-9F93-4B7B-9AE7-359A790F2A6B}_Desdobramento_de_turmas.pdf
http://www.pomerode.sc.gov.br/secretarias/Arquivos/{D2D3E124-9F93-4B7B-9AE7-359A790F2A6B}_Desdobramento_de_turmas.pdf
http://www.pomerode.sc.gov.br/secretarias/Arquivos/{DB4E2CAA-9882-435B-9237-20FB778C1A28}_Reestruturacao_da_Ueja.pdf
http://www.pomerode.sc.gov.br/arquivos/SED/diversos/resolucao_022014.pdf


• Estabelece a Estrutura das Unidades Escolares

• Matriz Curricular para as Unidades Escolares 
pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino

• Matriz Curricular para as Turmas Bilingues das 
Unidades Escolares pertencentes ao Sistema 
Municipal de Ensino

• Matrícula Facultativa na disciplina de Ensino 
Religioso

• Inclusão das aulas de Educação Física para a 
Educação Infantil nas Unidades Escolares 
pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino

http://www.pomerode.sc.gov.br/secretarias/Arquivos/{E2FEEA19-2ACB-4B13-A6BC-63874D2A94EA}_Estrutura_das_Unidades_Escolares.pdf
http://www.pomerode.sc.gov.br/arquivos/SED/diversos/resolucao_022014.pdf
http://www.pomerode.sc.gov.br/arquivos/SED/diversos/resolucao_022014.pdf
http://www.pomerode.sc.gov.br/arquivos/SED/diversos/resolucao_032014.pdf
http://www.pomerode.sc.gov.br/arquivos/SED/diversos/resolucao_032014.pdf
http://www.pomerode.sc.gov.br/arquivos/SED/diversos/resolucao_032014.pdf
http://www.pomerode.sc.gov.br/arquivos/SED/diversos/resolucao_032014.pdf
http://www.pomerode.sc.gov.br/arquivos/SED/diversos/resolucao_032014.pdf
http://www.pomerode.sc.gov.br/arquivos/SED/diversos/resolucao_032014.pdf
http://www.pomerode.sc.gov.br/arquivos/SED/diversos/resolucao_042014.pdf
http://www.pomerode.sc.gov.br/arquivos/SED/diversos/resolucao_042014.pdf
http://www.pomerode.sc.gov.br/arquivos/SED/diversos/resolucao_052014.pdf
http://www.pomerode.sc.gov.br/arquivos/SED/diversos/resolucao_052014.pdf
http://www.pomerode.sc.gov.br/arquivos/SED/diversos/resolucao_052014.pdf


• No Município com Sistema de
Ensino próprio, o CME possui
função normativa, portanto, deve
autorizar o funcionamento das
Escolas Municipais e das Escolas
Particulares de Educação Infantil.



Bons GESTORES



Dica de leitura

• Artigo de: SARMENTO Diva Chaves, CRIAÇÃO DOS 
SISTEMAS MUNICIPAIS DE ENSINO. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/es/v26n93/27285




