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Base legal

“Entende-se por sistema o conjunto de coisas
que ordenadamente entrelaçadas contribuem
para determinado fim; trata-se, portanto de
um todo coerente cujos diferentes elementos
são interdependentes e constituem uma
unidade completa” (AGESTA, 1986).



Base legal

Em síntese, os sistemas compreendem:

Totalidade Finalidade/Intencionalidade

Autonomia Organização

Normatização



Portanto, os Sistemas de Ensino
compreendem:

- o conjunto de instituições,

- órgãos e

- normas educacionais de cada ente
federado.

Ou seja: organizam o todo
educacional sob responsabilidade de
cada ente federado, no âmbito de sua
autonomia.

Base legal



Base legal

Grandes ensaios antes da
organização dos Sistemas Municipais de
Ensino:

 Pioneiros da Educação – 1932

 Constituição Brasileira – 1934 e 1946

 Minuta do Plano Nacional de Educação
- 1937

 Lei de Diretrizes e Bases – nº
4024/1961



Base legal

 Constituição Federal – 1988

- Arts. 211: os entes federados em
regime de colaboração organizarão os
seus sistemas de ensino

§§ 1º e 2º

- Art. 212, §2º (aplicação dos recursos)

- Art. 214: organização do Sistema
Nacional de Educação (de acordo com o
PNE)



Base legal

 LDBEN – nº 9.394/1996 

Título IV – Da Organização da Educação Nacional

- Art. 8º. A União, os Estados, o DF e os Municípios

organizarão, em regime de colaboração, os

respectivos sistemas de ensino.

§ 1º Caberá à União a coordenação da política

nacional de educação, articulando os diferentes

níveis e sistemas e exercendo função normativa,

redistributiva e supletiva em relação às demais

instâncias educacionais.
[…]



Base legal

 LDBEN – Nº 9.394/1996

Art. 11. é destinado aos Municípios:

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais

do SME, integrando-os às políticas e PNE e PEERS;

II - exercer ação redistributiva;

III - baixar normas complementares;

IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos;

V - oferecer a EI, e, com prioridade, o EF;

VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.

Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se 
integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um 
sistema único de educação básica.



“[...] cada sistema organiza o seu todo,
articulando as partes e definindo as
normas de funcionamento, em vista das
finalidades inerentes às suas
responsabilidades. Mas suas
responsabilidades são definidas pelos
objetivos nacionais, o que significa que a
autonomia diz respeito à liberdade de
organização e operação do sistema.”

(Genuíno Bordignon)



Atos Normativos Exarados pelos 
Conselhos Municipais de Educação

Quando Sistema Municipal de Educação:

a) Pareceres;

b) Resoluções;

c) Indicações.

Quando não é Sistema Municipal de Educação:

a) Pareceres;

b) Indicações.



Opinião fundamentada sobre determinado
assunto emitido pelo CME.

Os pareceres podem ser: Normativos,
Deliberativos, Consultivos, Propositivos,
Fiscalizadores

Parecer 



Pareceres Normativos 

a) O CME exara normas complementares para
o seu sistema de ensino.

b) Interpreta a legislação e as normas
educacionais.

c) Nos pareceres normativos se faz referências
teóricas, citações e conceitua-se.

d) Dá sustentação teórica à resolução.

e) Tanto os pareceres normativos quanto as
resoluções são normas que devem ser
observadas por todos os órgãos e instituições
ligadas ao sistema municipal de ensino.



Pareceres Deliberativos 

a) Através destes pareceres o CME
delibera casos específicos de uma
escola, regimento, aluno e convênio.

b) Decisões fundamentadas em
pareceres normativos, resoluções ou
leis.



Pareceres Consultivos 

a) O CME responde à consulta da Secretaria
Municipal de Educação, escolas e outros.

b) Se já existe norma estabelecida sobre a
consulta encaminhada ou o CME já tenha
respondido para outra escola a consulta com o
mesmo assunto, não há necessidade de elaborar
um novo parecer, apenas encaminha um ofício e
anexa o parecer já exarado.



Pareceres Propositivos 

O CME emite opinião e propõe à
Secretaria Municipal de Educação ou ao
Poder Executivo.



Pareceres Fiscalizadores 

a) É quando se emite um parecer a partir da
verificação do cumprimento ou não da legislação ou
normas do CME. Podem ser aplicados sanções.

Importante: Dependendo da situação em que se
constata irregularidade, não há necessidade de se
exarar um parecer, basta que se oficialize o órgão ou
a instituição para que se cumpra o que determina a
norma ou lei específica.



Resoluções

a) Retiram do parecer normativo a
essência e o transforma em força de lei:
tem artigos, é direta, fixa data e
estabelece prazo.

b) A Resolução pode também ser
elaborada sem a necessidade de vir
acompanhada de um parecer, isto
acontece quando determina ou
estabelece procedimentos regulares.



Indicações

a) São orientações sobre o que fazer a
respeito de determinado assunto
educacional.



Temos SME, o que fazer?

Normas complementares para as
etapas e modalidades atendidas

- Educação Infantil

- Ensino Fundamental

- Ensino Médio

- EJA

- Educação Especial



Temos SME, o que fazer?

Educação musical

Educação ambiental

Educação em Direitos Humanos

Étnico-racial, quilombola e indígena

...
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