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CAPÍTULO I

DO CONSELHO

Artigo 1º - O Conselho Municipal de Educação (CME), órgão normativo,

deliberativo, consultivo, mobilizador, de controle social, de supervisão e fiscalizador

exercidas no âmbito do Sistema Municipal de Ensino do Município de Segredo, criado

pela Lei Municipal n.º 3.146, de 07 de outubro de 2015, reger-se-á pelas disposições

contidas neste Regimento.

Artigo 2º - Além das competências que lhe são conferidas da referida Lei e das

demais atribuições que decorram da natureza de suas atividades, cabe ao Conselho:

I – elaborar o calendário de suas reuniões;

II – assessorar o funcionamento dos estabelecimentos municipais de Educação

Infantil e de Ensino Fundamental, bem como as Instituições privadas.

III – em relação aos estabelecimentos mencionados no inciso anterior:

a) deliberar e assessorar os planos de estudos, bem como as eventuais

alterações dos mesmos;

b) convalidar estudos de alunos em decorrência de irregularidades em

estabelecimentos de ensino;

c) deliberar sobre resultados de avaliação do rendimento escolar;

IV – baixar normas relacionadas sobre a educação e o ensino, aplicáveis no

âmbito do sistema;

V – baixar normas complementares para o regular funcionamento do Sistema

Municipal de Ensino;

VI – proceder à avaliação do funcionamento do Sistema Municipal de Ensino,

assegurando o fiel cumprimento dos princípios, leis e normas pertinentes, inclusive

estabelecendo mecanismos de integração, no processo avaliativo, dos Sistemas Federal

e Estadual de Ensino, nos termos da Lei;

VII – credenciar e supervisionar o funcionamento das unidades escolares

integrantes do Sistema Municipal de Ensino, adotando ou determinando as medidas de

controle pertinentes, para a garantia do padrão de qualidade e para o saneamento das

deficiências identificadas;

VIII – aprovar a indicação para a oferta de outras modalidades de ensino que não

se incluam nas prioridades constitucionalmente estabelecidas, observados os recursos



orçamentários próprios alocados previamente de acordo com a Lei de Diretrizes

Orçamentária;

IX – elaborar ou reformular o seu Regimento Interno submetendo-o à aprovação

do Chefe do Poder Executivo, através do Secretário Municipal de Educação;

X – determinar estudos para a reformulação de currículos e programas

educacionais para adequá-los às peculiaridades locais e regionais e às expectativas da

comunidade;

XI – deliberar sobre propostas pedagógicas ou curriculares que lhe sejam

submetidas através do Secretário Municipal de Educação;

XII – deliberar sobre a proposta de tipologia escolar e a de suas reformulações;

XIII – manter intercambio com outros Conselhos de Educação e/ou através do

Fórum de Conselhos, UNCME-RS e UNCME NACIONAL;

XIV – participar da elaboração, acompanhar e monitorar a execução do Plano

Municipal de Educação;

XV – estabelecer critérios para expansão da rede municipal de ensino, de

conformidade com a tipologia escolar adotada;

XVI – propor medidas que visem ao aperfeiçoamento do ensino no município;

(Incluído).

XVII – aprovar calendários escolares por ano letivo, adequando-os as

peculiaridades regionais;

XVIII – manter intercambio com o Conselho Estadual e com os Conselhos

Municipais de Educação;

XIX – articular-se com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e o

Conselho de Defesa dos Direitos dos Portadores de Deficiência para as medidas que lhes

assegurem o acesso ao processo educativo e a permanência na escola;

XX – aprovar o Regimento Escolar Comum para a Rede Municipal de Ensino, de

abrangência geral e parcial, bem como o Regimento Escolar ds unidades integrantes do

Sistema Municipal de Ensino e suas alterações;

XXI – aprovar os currículos, matrizes curriculares e suas reformulações do ensino

fundamental das unidades do Sistema Municipal de Ensino e suas reformulações;

XXII – estabelecer normas sobre validação, aproveitamento de estudo,

classificação e reclassificação, recuperação, adaptação e avaliação dos conhecimentos e

das aprendizagens resultantes de atividades extraclasse ou exercidas no mundo do



trabalho e em práticas sociais, observadas as normas comuns e do Sistema Municipal de

Ensino;

XXIII – deliberar sobre experiências pedagógicas, avaliando seus resultados na

forma como estabeleceram os projetos aprovados;

XXIV – estabelecer critérios e procedimentos para matrícula, transferência e

movimentação do aluno no âmbito do Sistema Municipal de Ensino, inclusive para ações

conjuntas com o Sistema Estadual de Ensino relacionadas com a chamada escolar

indispensável para o atendimento da demanda;

XXV – emitir parecer sobre:

a) Assuntos e questões de natureza educacional que lhe forem submetidos

pela Secretaria Municipal de Educação, inclusive quanto a observância da legislação

específica;

b) Regularização de vida escolar e de equivalência de estudos;

c) Acordos, contratos e convênios relativos a assuntos educacionais;

d) Outras matérias de interesse local e regional, relacionadas com o Sistema

Municipal de Ensino que lhe sejam submetidas.

XXVI – deliberar, como instancia final administrativa, sobre recursos interpostos

contra decisões de natureza pedagógica e didática, adotadas pelos titulares de órgãos

executivos e administrativos da Secretaria Municipal de Educação, bem como nas

unidades integrantes da estrutura do Sistema Municipal de Ensino, observados os níveis

de competências prazos constantes do Regimento Escolar e do Regimento da Secretaria

Municipal de Educação e do Regimento do Conselho; e

XXVII – exercer outras competências inerentes à natureza do órgão.

Parágrafo Único – As atribuições mencionadas poderão ser delegadas,

juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo do município de

Segredo.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CONSELHO

Artigo 3º - Constituem órgãos do Conselho:

I – o Conselho Pleno;

II – a Presidência;



III – a Secretaria Geral;

Artigo 4º - O Conselho Pleno, órgão deliberativo, normativo, fiscalizador e

consultivo será constituído por todos os membros do CME.

Artigo 5º - O Conselho Pleno terá as seguintes atribuições:

I - Analisar anualmente o relatório das atividades do Conselho:

II - Analisar e decidir sobre:

a) Pedidos de justificação de ausências dos Conselheiros;

b) Licenças-maternidade;

c) Demais casos de afastamentos até o limite de dois meses.

d) Conceder e prorrogar licenças de Conselheiros até 03 (três) meses, por

motivos de saúde ou relevantes e licenças-maternidade e pronunciar-se sobre pedidos de

licença por prazos superiores.

III- Normatizar sobre a educação e o ensino do Sistema Municipal de Ensino.

(Incluído).

§ 1º - O Conselho Pleno poderá deliberar, normatizar, fiscalizar, consultar e

mobilizar sobre matéria abrangida nas atribuições gerais do órgão.

§ 2º - As decisões do Conselho Pleno serão tomadas por maioria simples dos

Conselheiros Titulares.

Artigo 6º - Cabe à Presidência, exercida pelo Presidente e, em seus

impedimentos pelo Vice-Presidente, superintender todas as atividades do e Conselho.

Artigo 7º - O Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário do Conselho serão

eleitos por seus pares, por maioria simples de votos.

Artigo 8º - Compete ao Presidente, além de outras atribuições conferidas por Lei:

I – representar o Conselho;

II – cumprir e fazer cumprir o Regimento;

III – estabelecer e presidir a pauta de cada sessão plenária;

IV – exercer, no Conselho Pleno, o direito de voto, nos casos de empate;

V - coordenar as discussões e tomar os votos dos membros do Conselho;

VI – convocar sessões extraordinárias;

VII – dar posse aos Conselheiros;

VIII – requerer informações e solicitar a colaboração de órgãos da administração

estadual ou municipal, inclusive universidades e outras instituições educacionais;



IX – pronunciar-se, ouvido o Conselho Pleno, sobre pedidos de justificação de

ausência dos Conselheiros, bem como solicitar ao Prefeito a substituição daqueles que

ultrapassarem os limites de falta;

X – praticar os atos determinados pela legislação vigente;

XI - encaminhar ao Secretário Municipal de Educação as Deliberações do

Conselho;

XII – comunicar ao Prefeito as deliberações do Conselho, bem como

encaminhar-lhe aquelas que dependem de sua sanção ou de suas providências.

XIII - representar o Conselho em juízo ou fora dele.

XIV - realizar despachos em assuntos que requeiram maior agilidade de retorno

do Conselho e que não requeiram deliberação do CME.

Parágrafo único - No impedimento do Presidente, a presidência é exercida pelo

Vice- Presidente e, nos impedimentos deste, pelo Conselheiro mais idoso presente à

sessão.

Artigo 9º - A Secretaria Geral é o órgão diretamente subordinado à Presidência.

Artigo 10 - À Secretaria Geral compete organizar, coordenar, executar e controlar

as atividades administrativas do Conselho.

Parágrafo Único - A Secretaria Geral compõe-se de um Secretário e pelo menos

um auxiliar administrativo, designados especificamente para tal fim.

CAPÍTULO III

DOS CONSELHEIROS

Artigo 11 – A atividade do Conselho Municipal de Educação é considerada de

relevante interesse público, sendo obrigatório o comparecimento dos Conselheiros às

sessões ordinárias e extraordinárias.

Artigo 12 – Será considerado extinto o mandato do Conselheiro, em caso de

renúncia expressa ou tácita, configurando-se esta última pela ausência a 04 (quatro)

sessões consecutivas ou a 06 (seis) intercaladas, sem justa causa ou sem pedido de

licença, ou pelo não comparecimento, mesmo justificado, à metade das sessões plenárias

ou das Câmaras, realizadas no decurso de um ano.



Artigo 13 – O Conselheiro será substituído por Conselheiro Suplente, em seus

impedimentos temporários ou em caso de extinção do mandato, o suplente concluíra o

mandato como titular e será nomeado novo suplente.

Artigo 14 – Compete aos Conselheiros, além das atividades previstas em lei:

I – estudar e relatar as matérias que lhe forem atribuídas;

II – apresentar propostas julgadas úteis ao desempenho do Conselho.

III- Participar e votar no Conselho Pleno.

CAPÍTULO IV

DAS DELIBERAÇÕES

Artigo 15 – As manifestações do Conselho denominam-se consultiva, deliberativa

normativa, fiscalizadora e mobilizadora.

§ 1º - As competências deliberativas decidem sobre o Projeto

Político-Pedagógico, o Conselho Escolar, o Regimento Escolar e o PDE das Escolas,

dentre outros assuntos da escola, aprova encaminhamentos de problemas, garante a

elaboração de normas internas e o cumprimento das normas dos sistemas de ensino e

decide sobre a organização e o funcionamento geral da escola, propondo junto à direção

e/ou Secretaria de Educação, Cultura e Turismo as ações a serem desenvolvidas.

§ 2º - As competências Consultivas tem caráter de assessoramento, analisando

as questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola e apresentando

sugestões ou soluções, que poderão ou não ser acatadas pela direção da unidade

escolar.

§ 3º - As competências Mobilizadoras promovem a participação, de forma

integrada, dos segmentos representativos da escola e da comunidade local em diversas

atividades, contribuindo assim para a efetivação da democracia participativa e para a

melhoria da qualidade da educação.

§ 4º As competências Normativas são elaborar Normas complementares às

nacionais em relação às diretrizes para regimento escolar, determinar critérios para

acolhimento de alunos sem escolaridade e interpretar a legislação e as normas

educacionais.

§ 5º As competências Fiscalizadoras promovem sindicâncias, solicita

esclarecimento dos responsáveis ao constatar irregularidades e denuncia aos órgãos



competentes. (Secretaria Municipal de Educação, Ministério Público, Tribunal de Contas,

Câmara dos Vereadores).

CAPÍTULO V

DAS SESSÕES

Artigo 16 – O Conselho realizará reuniões, no mínimo, mensal, conforme

programado pelo colegiado.

Parágrafo Único - O Conselho poderá se reunir extraordinariamente por

convocação do seu presidente ou de um terço dos seus membros.

Artigo 17 – As reuniões serão instaladas com a presença da maioria dos

membros do Conselho (quórum).

§1º. A reunião não será realizada se o quórum não se completar até 30 (trinta)

minutos após a hora designada, lavrando-se termo que mencionará os conselheiros

presentes e os que justificadamente não compareceram.

§2º. Quando não for obtida a composição de quórum, na forma do parágrafo

anterior, será convocada nova reunião, a realizar-se dentro de dois dias, para a qual ficará

dispensada a verificação de quórum.

Artigo 18 – Todas as reuniões do Conselho serão registradas em livro ata próprio.

Artigo 19 – As reuniões serão presididas pelo Presidente do Conselho, que

dirigirá os trabalhos, concederá a palavra aos Conselheiros, intervirá nos debates, sempre

que conveniente, velará pela ordem no recinto e resolverá as questões de ordem,

podendo delegar a decisão ao Plenário.

Artigo 20 – Durante as reuniões, só poderão participar os Conselheiros e as

pessoas convidadas a tomar parte da reunião, devendo o Presidente advertir ou solicitar a

retirada de qualquer circunstante que a perturbe.

CAPÍTULO VI

DA ESTRUTURA BÁSICA E DO FUNCIONAMENTO

Artigo 21 - O Conselho Municipal de Educação compõe-se de:



I- Presidente

II- Vice-Presidente

III- Secretaria Executiva

Parágrafo Único: O Presidente e o Secretário cedidos terão no mínimo 20h

semanais do pleno exercício dos cargos, no Sistema Municipal de Ensino.

Artigo 22 - O CME reunir-se-á conforme calendário anual e, extraordinariamente,

quando convocado pelo (a) Presidente do CME, por um terço dos membros em exercício

ou pelo Secretário (a) Municipal da Educação.

Parágrafo Único. As reuniões serão distribuídas, conforme a necessidade.

Artigo 23 - Extraordinariamente, o presidente poderá convidar pessoas

especialistas para esclarecer peculiaridades técnicas.

SESSÃO I

DA ORDEM DOS TRABALHOS E DAS DISCUSSÕES

Artigo 24 - As reuniões do Conselho obedecerão à seguinte ordem:

I. Leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior, quando não aprovada

no final da reunião anterior;

II. Comunicação da Presidência;

III. Apresentação, pelos conselheiros, de comunicações de cada segmento;

IV. Relatório das correspondências e comunicações, recebidas e expedidas;

V. Ordem do dia, referente às matérias constantes na pauta da reunião.

VI. As Comissões apresentam as deliberações ao Conselho Pleno, para estudo e

aprovação quando houver.

Artigo 25 - A convocação para reunião ordinária e extraordinária do CME será

destinada a todos os membros titulares, caso este não comparecer o mesmo deverá

comunicar seu suplente;

Artigo 26. Participam das sessões e demais atividades do Conselho os seus

membros titulares, tendo direito a voto os titulares, os quais poderão ser substituídos por

seus respectivos suplentes nos seguintes casos:

I - afastamento temporário;



II - impedimentos eventuais e legais.

Parágrafo Único - A função de Conselheiro, dado o seu caráter representativo e

fiscalizador, dispensa qualquer forma de remuneração.

Artigo 27 - Em caso de vaga de Conselheiro, a nomeação do substituto dar-se-á

para completar o prazo de mandato.

§ 1º A vaga do titular dar-se-á nas seguintes hipóteses:

I – morte;

II – renúncia explícita ou implícita;

III – enfermidade que tenha exigido afastamento contínuo por mais de 90

(noventa) dias;

IV – procedimento incompatível com a dignidade da função, o qual deve ser

julgado pelo plenário do CME;

V – exercício de mandato político-partidário;

VI- desligamento da entidade que representa.

§ 2º No caso de afastamento de um membro, o CME notificará a entidade

representativa para indicação de outro representante.

§ 3º - A renúncia implícita que extingue o mandato tanto do conselheiro titular

quanto do suplente é caracterizada pela ausência concomitante de titular e suplente por

mais de quatro reuniões consecutivas sem justificativa ou seis reuniões intercaladas sem

motivo justificado aceito pela presidência.

Artigo 28 – Os Conselheiros presentes à sessão não poderão abster-se de votar.

Artigo 29 – Será considerado favorável o voto “com restrições” devendo o

Conselheiro, nesse caso, fundamentar por escrito seu ponto de vista, para o devido

registro.

CAPÍTULO VII

DAS COMISSÕES

Artigo 30 – Serão criadas Comissões de Estudos compostas pelos membros

titulares e suplentes do Conselho Municipal de Educação, para deliberarem documentos

normativos, podendo haver convidados para auxiliar nestes estudos. O Conselho

Municipal de Educação terá as seguintes Comissões:

I- Comissão de Estudos da Educação Infantil- CEEI



II- Comissão de Estudos do Ensino Fundamental- CEEF

III- Comissão de Estudos de Educação Especial- CEEE

IV- Comissão de Estudos Especiais- CEE

§ 1º - Essas comissões serão criadas de acordo com a necessidade e demandas

de assuntos referentes ao Sistema Municipal de Ensino.

§ 2º - As Comissões compor-se-ão de, no mínimo 03 (três) Conselheiros com

apoio do Assessor técnico do CME.

§ 3º - Os conselheiros podem compor mais de uma comissão.

Artigo 31- Estas comissões apresentam os documentos normativos aos demais

membros no Conselho Pleno, para votação e validação dos mesmos.

CAPÍTULO VIII

DOS ATOS E SEU PROCESSAMENTO

Artigo 32 – Aos atos propostos pelas Comissões e aprovados pelo Plenário

tomarão a forma de parecer, resolução ou indicação e serão assinados pelo Presidente do

Conselho Municipal de Educação.

§ 1º Parecer é o ato pelo qual o Conselho se pronuncia de forma impositiva sobre

matéria de sua competência podendo ser normativo ou opinativo.

§ 2º Resolução é o ato decorrente de Lei ou Parecer pelo qual o Conselho

Normatiza as matérias de sua competência que devem ser observadas pelo Sistema

Municipal de Ensino.

§ 3º Indicação é o ato propositivo de um ou mais conselheiros contendo sugestão

justificada de estudos sobre matérias de interesse do Colegiado e também propõe

sugestões de estudo sobre matéria de competência com vistas a expansão e melhoria do

ensino.

Artigo 33 – Os atos propostos pelas Comissões devem ser assinados pelo

Presidente.

CAPÍTULO IX

DISPOSIÇÕES GERAIS



Artigo 34 - Este regimento terá validade de dois anos, a partir de sua publicação;

podendo ser alterado a qualquer momento.

Artigo 35 - Este Regimento poderá ser alterado em reunião extraordinária,

expressamente convocada para esse fim, e por deliberação de dois terços dos

conselheiros titulares.

Artigo 36 - O Poder Executivo Municipal, através da Secretaria da Educação

garantirá infraestrutura e condições logísticas adequadas à execução plena das

competências do Conselho e oferecerá ao Ministério da Educação os dados cadastrais

relativos à criação e composição do respectivo Conselho.

Artigo 37 - Os membros do Conselho Municipal de Educação de Segredo,

quando servidores públicos deverão ser efetivos.

Artigo 38 - Os relatórios das atividades do Conselho devem evidenciar os

resultados obtidos em comparação aos objetivos propostos.

Parágrafo único - Os relatórios das atividades do Conselho serão anuais e

encaminhados às instituições com representação no Conselho, ao final do ano vigente.

Artigo 39 - Eventuais despesas dos membros do Conselho, no exercício de suas

funções, serão objeto de solicitação junto à Secretaria Municipal de Educação,

comprovando-se a sua necessidade, para fins de custeio.

Artigo 40 - Nos casos de falhas ou irregularidades, o Conselho deverá solicitar

providências ao chefe do Poder Executivo e, caso a situação requeira outras

providências, encaminhar representação à Câmara Municipal, ao Tribunal de Contas do

Município/Estado e ao Ministério Público.

Artigo 41 – O Conselho, sempre que julgar conveniente e por decisão da maioria

de seus membros, poderá convidar o Prefeito, a Secretária (o) Municipal de Educação,

Cultura e Turismo para prestarem esclarecimentos acerca da execução das atividades

desenvolvidas na área educacional.

Artigo 42 - Os casos regimentais omissos serão resolvidos pelo Plenário do

Conselho Municipal de Educação.

Artigo 43 - Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.



Comissão de Estudos Especiais:

Cristiane Maria Facco

Jocinara Eloisa Buligon

Marcia Giehl Ecke

Silvia Lúcia da Rosa Bavaresco

___________________________________

JOCINARA ELOISA BULIGON
PRESIDENTE CME.

Segredo, 27 de abril de 2021.


