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UNCME
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

Entidade de direito privado, sem fins lucrativos,
com sede e foro no Distrito Federal, é órgão de
representação Nacional dos Conselhos Municipais de
Educação. È uma entidade organizada em todos os
estados brasileiros, que adota a sigla acrescida do
estado representado pela Coordenação, criada em
maio de 1992 pelos Conselhos Municipais de
Educação de Aracaju, João Pessoa, Campina Grande
Vitória da Conquista e Florianópolis



A Constituição Federal de 1988
demarcou um novo estado de direito
para a sociedade brasileira
fundamentado na soberania da lei e
de reconhecimento do poder popular,
como componente dos processos
decisórios na definição e controle das
políticas públicas, como forma de
garantir a universalização dos
direitos básicos para o exercício pleno
da cidadania.



 Novas formas de planejar, executar e fiscalizar as políticas públicas
através de gestão participativa, descentralizada, caracterizando um novo
momento para a sociedade brasileira;

 Tornou o município ente federativo, com autonomia própria,
estabelecendo que neles seriam criados órgãos formuladores e
controladores das políticas públicas – Os Conselhos Setoriais
(educação, saúde, assistência social, dentre outros.);

 A conquista da gestão democrática da educação, na forma da Lei, foi
assegurada no art. 206 inciso VI da CF/88 dentro do capitulo da
Educação (art. 205 ao art. 214);

 Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades
e conforme os seguintes princípios:

I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola;

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares
ou equivalentes. (art. 14 da LDB)

* Projeto de Lei 344/2007, da Senadora Ideli Salvati

Aspectos a considerar:



 O município passou a ter sistema próprio de ensino
com autonomia na sua organização e legislação
educacional, com base nos princípios da gestão
democrática da educação:

 Acesso de todos no processo educativo.

 Qualidade da educação.

 Gestão da escola.

 Organização e regime de colaboração entre os entes

federados na oferta da educação com definição da

repartição de responsabilidades (art. 211 CF/88)

 Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares

públicas de educação básica que os integram progressivos

graus de autonomia pedagógica, administrativa e de

gestão financeira, observadas as normas gerais de direito

financeiro público. (art. 15 da LDB)



CF – 88 art. 211 e LDB, Lei nº 9.394/96, como 

mostramos no quadro a seguir.

Cabe a 

União

Coordenar a Política Nacional de Educação, articulando os 

diferentes níveis e sistemas, e exercer função normativa, 

redistribuídas e supletiva em relação as demais instâncias 

educacionais.

Prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito 

Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas 

de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, 

exercendo sua função redistributiva e supletiva.

Cabe aos 

Estados

Definir, com os municípios, formas de colaboração na oferta do ensino 

fundamental, para assegurar a distribuição proporcional das 

responsabilidade, de acordo com a população a ser atendida e os recursos 

financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder publico.

Compete aos 

municípios

Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o 

ensino fundamental, sendo permitida a atuação em outros níveis de ensino 

somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua 

área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos 

vinculados pela Constituição Federal à manutenção e ao desenvolvimento do 

ensino.



Os Sistemas de Ensino, os Conselhos de
Educação e as Políticas Educacionais.

 Sistema de Ensino: São o conjunto de

competências e atribuições voltadas para

o desenvolvimento da educação escolar

que se materializam em instituições,

órgãos executivos e normativos, recursos

e meios articulados das respectivas

esferas de governo (nacional, estadual e

municipal);



 A composição do Sistema Municipal de
Ensino (SME) define-se claramente na
LDB pelo art. 18, que compreende:

I. As instituições de ensino fundamental, médio e de educação

infantil mantidas pelo Poder Público municipal;

II. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela

iniciativa privada.

III. Conselho Municipal de Educação.

IV. CACS FUNDEB – Câmara Integrada Artigo 37 Lei

11.494.

V CAE



1. A LDB – Lei de Diretrizes e Bases Nacional de 
Educação e a Lei do PNE – Plano Nacional de 
Educação, norteiam a Política da Educação 
Brasileira, conseqüentemente parâmetros para 
definição das Políticas Municipais de Educação 
(arts. 22 e 214 da CF/88).

2. CONAE 2010/2014 – Profícua parceria que se 
estabeleceu entre os Sistemas de Ensino, os 
Órgãos Educacionais, o Congresso Nacional e a 
Sociedade Civil, contribuindo para a construir
o Sistema Nacional Articulado: O Plano 
Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias
de Ação.



PLANO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO

LEI 13.005/2014

PLANOS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO



1. O Papel dos Conselhos Municipais de
Educação – CMEs.

 Participar da formulação da política

municipal de educação e acompanhar e

exercer o controle social da execução dessa

política;

 Atuar na defesa do direito à educação;

 Elaborar normas complementares como

órgão normativo do sistema municipal de

ensino;



 Órgão mediador e articulador das demandas
educacionais locais junto ao governo municipal. 

 Órgão responsável na elaboração, 
acompanhamento e avaliação de políticas
educacionais para o município – O Plano Municipal 
de Educação (PME).

 Acompanhar o diagnóstico educacional da 
Realidade do Município

 Participar da elaboração do Plano Municipal de 
Educação (PME), 

,

 A avaliação periódica do PME. 

 Orgão responsavel pela normatização da BNCC, 
nos municipios brasileiros.



O Perfil avançado dos Conselhos
Municipais defendidos pela UNCME

 Composição plural com representatividade  
da sociedade civil;

 Funções (consultiva, propositiva, 

mobilizadora, deliberativa, normativa, 

acompanhamento e controle social e 

fiscalizadora);

 Atribuições ( tecno-pedagógicas e de 

participação social);



Autonomia administrativa, pedagógica e financeira /
Condições de funcionamento (assegurada pelo
Governo Municipal / Secretaria de Educação –
recursos materiais, humanos e financeiros).

• Funcionamento Permanente através de

Secretaria e Corpo Técnico;

– Secretario(a) Executivo(a) indicado(a) pela

Presidente com referendum pelo Plenário.

– Técnicos Educacionais solicitados pelo

Presidente



• Sede Própria com equipamentos
necessários;

• Recursos financeiros com dotação

orçamentária própria anual / Orgão da

Secretaria de Educação, para manutenção e

funcionamento do CME;

– Ressarcimento de despesas de transporte

e hospedagem, se e quando ocorrer ou

previsão de diárias, previsão de jetons

através de lei.



Escola Pública na Visão da 

UNCME-

A Educação de qualidade deve por

se só refeltir as ações projetadas e

realizadas dentro do contexto da

política de Estado esperado pela

Sociedade Civil.



PARECER CNE/ CEB Nº 7/2010 E
RESOLUÇÃO CNE/ CEB Nº 4/2010, QUE

DEFINE AS DIRETRIZES CURRICULARES

NACIONAIS GERAIS PARA A EDUCAÇÃO

BÁSICA.

A qualidade social da educação brasileira
é uma conquista a ser construída
coletivamente de forma negociada, pois
significa algo que se concretiza a partir da
qualidade da relação entre todos os sujeitos
que nela atuam direta e indiretamente. União  

dos Conselhos 
M unicipais de 
Educação

Nacional

 



“A qualidade é indispensável para
garantia do papel social e politico da
educação. É necessário criar uma cultura
de educação que tenha compromisso com
o sucesso dos alunos.”

Livro: Educação Municipal de Qualidade
Organizador José Fernandes de Lima



Prof.º Manoel Humberto Gonzaga Lima

Conselheiro do CME de Neópolis – SE

Presidente Nacional da UNCME
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E-mail: uncme.se@hotmail.com
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