
                            _______________________________________________________________

                                             DECRETO Nº 12.874, DE 13 DE JULHO DE 2006.

Aprova  o  Regimento  Interno  do 
Conselho Municipal de Educação, 
criado pela Lei nº 3.930, de 11 de 
dezembro  de  1992,  na  redação 
dada pela Lei  nº 6403, de 15 de 
agosto de 2005, define prazos e dá 
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art.  1º  Fica  aprovado  o  REGIMENTO  INTERNO  DO  CONSELHO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, criado através da Lei nº 3.930, de 1992, hoje regido 
pela Lei nº 6.403, de 15 de agosto de agosto de 2005, anexo ao presente Decreto, 
como se aqui estivesse transcrito.

Art.2º  Para o cumprimento das competências previstas no artigo 3º, incisos 
VI, alíneas b e c, VII, VIII, IX, X, XII, XIII e XVIII da Lei nº 6.403, de 15 de agosto de 
2005,  o  Conselho Municipal  de Educação deverá manifestar-se  no prazo de até 
sessenta dias, contados do protocolo de recebimento da  solicitação.

§  1º  Em se tratando de solicitação formulada em caráter  emergencial,  o 
prazo  de  que  trata  o  caput  do  presente  artigo  será  reduzido  para  trinta  dias, 
mantendo-se as demais disposições.

§ 2º No caso de necessidade de análise mais detalhada, o prazo de que trata 
o   caput   do  presente  artigo  poderá  ser  ampliado  por  solicitação  do  Conselho 
Municipal de Educação e  concordância do Chefe do Poder Executivo.

Art.3º Para o cumprimento do disposto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 6.403, de 
15 de agosto de 2005, será de até trinta dias, contados do protocolo de recebimento 
da solicitação, o prazo para a manifestação do Chefe do Poder Executivo.

§ 1º No caso de não homologação, o Chefe do Poder Executivo deverá, no 
prazo de até quarenta e oito horas, devolver o ato normativo em apreciação com as 
razões  da  não  homologação,  para  seu  reexame  pelo  Conselho  Municipal  de 
Educação.

§  2º  O  ato  normativo  do  Conselho  Municipal  de  Educação,  após 
homologado,  deverá  ser  publicado  no  Jornal  do  Município  –  Órgão  Oficial  do 
Município de Caxias do Sul.
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Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 11.993, de 19 de novembro de 2004.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Caxias  do  Sul,  em  13  de  julho  de  2006;  131º  ano  da  Colonização  e  116º  da 
Emancipação.

José Ivo Sartori
PREFEITO MUNICIPAL.

Roberto Soares Louzada,
SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO.
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CAPÍTULO I
DA NATUREZA

Art. 1º. O Conselho Municipal de Educação de Caxias do Sul – CME, criado 
pela  Lei  Municipal  nº  3.930,  de  11  de  dezembro  de  1992,  revogada  pela  Lei 
Municipal nº 6.060, de 15 de agosto de 2003, revogada pela Lei 6.403, de 15 de 
agosto  de   2005,  é  órgão  político  e  administrativamente  autônomo,  de  caráter 
consultivo,  propositivo,  mobilizador,  deliberativo,  normativo  e  fiscalizador  do 
Sistema Municipal de Ensino, reger-se-á pelo presente regimento, observadas as 
normas e disposições fixadas em lei.

§  1º As  funções  consultivas,  propositiva  e  mobilizadora  atendem  as 
atribuições de  natureza  da participação social  no  planejamento  e  definição  das 
políticas educacionais. 

§  2º As  funções  deliberativas,  normativas  e  fiscalizadoras  atendem  as 
atribuições de natureza normativa do sistema.

CAPÍTULO II
DOS  OBJETIVOS

Art. 2º. O CME tem como objetivo assegurar aos grupos representativos da 
comunidade  o  direito  de  participar  da  definição  das  diretrizes  da  educação  no 
âmbito  do  Município,  concorrendo  para  elevar  a   qualidade  dos  serviços 
educacionais.

      Art. 3º. O CME, no exercício de suas atribuições, propugnará para que a 
educação seja Direito de todos e assegurada mediante políticas econômicas, sociais 
e culturais,  visando garantir o acesso e a permanência à educação contínua de 
qualidade, sem qualquer discriminação, e pela gestão democrática nas escolas de 
seu sistema de ensino.

CAPÍTULO  III
DAS FINALIDADES  E  COMPETÊNCIAS

Art. 4º.  Ao CME compete, além das atribuições conferidas pela legislação 
federal, estadual e municipal:

I - elaborar e reformular o seu Regimento Interno;
II - eleger, dentre seus membros, um Presidente e um Vice-Presidente;
III - promover estudos com vistas ao levantamento e encaminhamento de 

soluções dos problemas educacionais;
IV -  acompanhar o  levantamento anual  da população em idade escolar e 

propor alternativas para o seu atendimento;
V  -  estudar  e  sugerir  medidas  que  visem  à  expansão,  consolidação  e 

aperfeiçoamento do ensino no Município;
VI – Acompanhar e fiscalizar a construção, a execução e a avaliação do Plano 

Municipal de Educação;
VII - fixar normas para as instituições que integram o Sistema Municipal de 

Ensino nos termos da Lei, para:
a) a educação infantil e o ensino fundamental;
b) o funcionamento e credenciamento das instituições de ensino;
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c) a  educação  infantil  e  o  ensino  fundamental  destinado  aos  educandos 
portadores de necessidades especiais;

d) o  ensino  fundamental  destinado  aos  jovens  e  adultos  que  a  ele  não 
tiveram acesso em idade própria;

e) o currículo dos estabelecimentos de ensino;
f) a capacitação de professores para lecionar em caráter emergencial;
g) a  criação  de  estabelecimentos  de  ensino  público  de  modo  a  evitar  a 

aplicação inadequada de recursos;
h) a elaboração de regimentos dos estabelecimentos de ensino;
i) a integração de alunos de qualquer ano, série ou etapa, exceto o primeiro 

ano  do  ensino  fundamental,  independentemente  de  escolarização 
anterior;

j) a progressão parcial, nos termos do artigo 24, inciso III, da Lei Federal nº 
9.394,  de  20  de  dezembro  de  1996  –  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da 
Educação Nacional (LDB);

k) a progressão continuada nos termos do artigo 32, § 2º, da LDB;
l) o treinamento em serviço previsto no § 4º, do artigo 87 da LDB;
m) a  concessão  de  bolsas  de  estudo  a  serem  custeadas  com  recursos 

municipais.

VIII - aprovar:
a)    os regimentos das instituições educacionais do Sistema Municipal de 

Ensino;
    b) previamente,  as  transferências  de  bens  afetos  às  Escolas  Públicas 
Estaduais ou transferências  de serviços educacionais ao Município;

 c)   as diretrizes da política educacional do Município;

IX - emitir parecer sobre:
a) a  proposta  de  Plano  Municipal  de  Educação,  elaborada  sob  a 

coordenação da Secretaria Municipal de Educação, em consonância com os Planos 
Nacional e Estadual de Educação, anteriormente ao envio do respectivo projeto de 
lei pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo do Município. 

b) convênios, acordos ou contratos relativos a assuntos educacionais – área 
fim – que o Poder Público Municipal pretenda celebrar.

c) concessões de auxílios e subvenções a instituições educacionais.

X - pronunciar-se  previamente  sobre  a  criação  de  estabelecimentos 
municipais de ensino;

XI - autorizar o funcionamento de instituições de ensino que integram o 
Sistema Municipal de Ensino;

XII – credenciar, quando couber,  as instituições do Sistema Municipal de 
Ensino; 

XIII– sugerir  medidas  que  visem  à  expansão,  consolidação  e 
aperfeiçoamento do Sistema Municipal de Ensino, ou propô-las se não forem de sua 
alçada; 

XIV  - acompanhar   e  avaliar  a  execução  dos  planos  educacionais  do 
Município;

XV - manifestar-se sobre assuntos e questões de natureza pedagógica, que 
lhe forem submetidos pelo Poder Executivo e Legislativo e de entidades de âmbito 
municipal ligadas à educação;
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XVI  - estabelecer  critérios  para  fins  de  obtenção  de  apoio  técnico  e 
financeiro  do  Poder  Público  pelas  instituições  de  ensino  privadas  sem  fins 
lucrativos;

XVII - manter intercâmbio com Conselhos de Educação;
XVIII - incentivar a integração das diferentes redes de ensino; 
XIX  -  zelar  pelo  cumprimento  da  legislação  aplicável  à  Educação  e  ao 

Ensino;
XX - manifestar-se sobre e fiscalizar o funcionamento de escolas do ensino 

fundamental  e  educação  infantil,  classes  especiais  para  educandos  com 
necessidades educacionais especiais, em escolas municipais;

XXI  - manifestar-se  sobre  e  aplicar  sanções  previstas  nas  normas 
educacionais  vigentes,  em  caso  de  descumprimento  destas,  observando  o  que 
preceitua  o regramento do CME, dentro de suas atribuições; 

XXII–exercer outras atribuições previstas em lei ou decorrentes da natureza 
de suas   funções.

Parágrafo único:  Compete, ainda, ao CME o reexame dos atos normativos 
não homologados pelo Poder Executivo.

Art. 5º. Ao conselheiro integrante do CME que não seja servidor público 
municipal,  quando  em representação  fora  do  Município,  ou  a  serviço  do  órgão 
colegiado,  tem  direito  ao  ressarcimento  das  despesas  efetuadas,  por  parte  da 
municipalidade, mediante comprovação das mesmas.

  
§ 1º O pagamento das despesas obedecerá ao mesmo critério dos valores 

pagos  a  título  de  diárias  aos  funcionários  públicos  municipais,  estipulado  por 
Decreto. 

§ 2º O Conselho encaminhará ao Secretário Municipal de Educação, em 
tempo  hábil,  pedido  solicitando  autorização  prévia  para  a  representação  e/ou 
serviço do conselheiro, quando fora  do Município.

 
Art.  6º. Todos  os  conselheiros  têm  direito  a  participar  de  eventos 

relacionados a sua função  como  seminários, reuniões, fóruns, encontros e outros 
que tratam de assuntos afins ao CME, dentro ou fora do Município. 

Parágrafo  único. No   impedimento  da  participação  de  todos  os 
Conselheiros,   a   plenária  definirá os critérios  a serem utilizados e a forma de 
indicação destes, conforme orçamento disponível. 

CAPÍTULO IV
DA  COMPOSIÇÃO

 Art. 7º. O CME compõe-se de dezoito membros  conselheiros titulares e seus 
respectivos suplentes, nomeados pelo Prefeito Municipal por meio de Decreto.

Parágrafo único - Todos os membros do Conselho deverão ser pessoas de 
reconhecida  participação  na  comunidade,  ter  idoneidade  e  conhecimento  em 
educação, sendo que, dos membros integrantes do CME, dois terços, no mínimo 
serão professores do ensino público e particular.

Art. 8º.   O CME terá a seguinte composição:
 

 I – doze representantes da sociedade civil, assim distribuídos: 
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a) um representante das Associações de Moradores de Bairros;
b) um representante dos estudantes de qualquer nível com idade mínima de 

dezesseis   anos,  indicado  pela  União  Caxiense  de  Estudantes  Secundaristas 
(UCES);

c) um pai ou mãe de aluno do Círculo de Pais e Mestres ou do Conselho 
Escolar das escolas públicas municipais, representante do segmento pais;

d) um representante do magistério público estadual;
e) um representante do magistério particular;
f) um  representante do magistério do Ensino Superior de Caxias do Sul; 
g)  dois  representantes  do  magistério  municipal,  eleitos  pelos  professores 

municipais; 
h ) um representante dos diretores das escolas municipais que seja ou tenha 

sido diretor; 
i) um representante das entidades culturais legalmente constituídas; 
j) um professor representante da educação infantil das escolas particulares;
k) um representante do Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do 

Sul.

II – seis representantes do Poder Executivo Municipal, sendo pelo menos 
cinco professores.

§ 1º   Cada entidade nomeada no inciso I, alíneas “a” a “k”, elegerá seus 
representantes.

§ 2º   Na escolha de seus representantes, o Prefeito Municipal levará em 
conta a necessidade de estarem representados todos os níveis e modalidades de 
educação escolar integrantes do Sistema Municipal de Ensino.

CAPÍTULO V
DAS ELEIÇÕES, INDICAÇÕES, SUBSTITUIÇÕES E VACÂNCIA

Art.  9º. O  Conselho  elegerá  bienalmente,  dentre  seus  membros  titulares 
nomeados, um Presidente e um Vice-Presidente. 

§  1º - Os candidatos deverão inscrever-se através de chapa.
§  2º - A eleição dar-se-á por maioria simples e votação secreta.
§ 3º- A fim de conduzir o processo eleitoral, será instituída uma comissão 

composta por três conselheiros, não candidatos, num prazo mínimo de trinta dias 
da data da eleição que deverá:  

 
I - definir prazo de inscrição;
II - coordenar o processo eleitoral;
III - fazer apuração eleitoral;
IV - comunicar o resultado.

Art.  10.   Será  permitida  uma  única   reeleição  para  Presidente  e  Vice-
Presidente do CME.

Art. 11.  No caso de vacância do cargo de Presidente, o(a) Vice-Presidente 
assumirá a presidência até o término do mandato.
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Parágrafo  único. No  caso  de  vacância  da  Vice-Presidência,  na  sessão 
plenária seguinte, será eleito entre os conselheiros titulares novo Vice-Presidente, 
para  completar o prazo do mandato em curso.  

Art. 12. Em havendo vacância concomitante  no cargo de  Presidente e Vice-
Presidente,   dar-se-á  nova  eleição,  no  prazo  de  trinta(30)  dias,  na  forma  do 
estabelecido  no  artigo  9º  deste  Regimento,  assumindo  no   período  e  da  forma 
interina, o conselheiro eleito em sessão plenária.

Art. 13. O mandato de cada membro do CME terá duração de quatro anos, 
permitida uma recondução para o período imediatamente subseqüente,  havendo 
renovação de metade de seus membros a cada dois anos. 

§ 1º O mandato dos conselheiros do Poder Executivo no CME  iniciar-se-á no 
primeiro ano do mandato do Chefe do Poder Executivo.

 § 2º  O mandato dos conselheiros extinguir-se-á sempre em vinte e quatro 
(24)  de  abril  dos  anos  ímpares,  ainda  que,  por  retardamento  da  indicação, 
nomeação ou posse, venha a ter duração inferior a quatro (04) anos.

§ 3º O conselheiro que não for representante do Poder Executivo no CME e 
passar a exercer cargo de confiança ou função gratificada na Administração Pública 
Municipal deverá solicitar exoneração da função de conselheiro junto à entidade 
que representa. 

§ 4º Cada membro titular do CME, terá um suplente, que assumirá em seus 
impedimentos.

§  5º  Em  caso  de  vacância  de  membro  titular  do  CME,  assumirá 
preferencialmente o suplente e far-se-á nova indicação para suplência.

§  6º  Em  caso  de  vacância  de  membro  titular  do  CME,  a  nomeação  do 
substituto será para completar o prazo do mandato do substituído.

§  7º  Em  caso  de  vacância  de  membro  suplente  do  CME,  far-se-á  nova 
indicação.

§  8º   Na ocorrência  de  qualquer  dos  casos  mencionados  nos  parágrafos 
quarto  a  sexto   deste  artigo,  o  prazo  para  que  a  entidade  substitua  seu 
representante no CME, será de quarenta e cinco dias.

§ 9º A entidade poderá proceder à substituição de seu representante no CME 
a qualquer  tempo,  sendo este  mandato  complementar  ao prazo  do mandato do 
substituído.

Art.  14. O  Conselheiro  titular  que  não  puder  comparecer  às  sessões 
plenárias e/ou trabalho de comissão do CME deverá comunicar ao suplente, para 
que este assuma nos impedimentos. 

§ 1º A ausência do conselheiro à sessão plenária e/ou trabalho de comissão 
deverá  ser  antecipadamente  justificada  diretamente  na  Secretaria  do  Conselho, 
oralmente  ou por  escrito,  preferencialmente,  vinte  e  quatro (24)  horas  antes  do 
início da mesma.
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§ 2º  Perderá o mandato o membro do Conselho que deixar de comparecer, 
sem justificativa,  a  quatro  (04)  sessões  plenárias  e/ou  trabalhos  de  comissões 
consecutivas  ou  oito  (08)  sessões  plenárias  e/ou  trabalho  de  comissões 
intercalados, em cada ano, ou que ultrapassar de doze (12) faltas justificadas no 
ano, ou se afastar por período superior a cento e vinte (120) dias. 

§ 3º   Quando ocorrer a perda do mandato,  o conselheiro não poderá ser 
novamente  reconduzido como representante da mesma entidade na qual já tenha 
representado.  

Art.  15.  As  licenças  ou  afastamentos  serão  previamente  requeridos  e 
dependerão de aprovação do Conselho.

Parágrafo único. O conselheiro deverá apresentar, por escrito, ao Presidente 
do  CME o  motivo  do  afastamento,  com a  devida  comprovação,  no  prazo  de  72 
(setenta e duas) horas após o fato ocorrido.

Art. 16.  Não será permitida a recondução dos conselheiros que já tenham 
dois mandatos completos e consecutivos.

 Art. 17. Os membros do CME  deverão residir no Município.

 Art.  18.  Os conselheiros  titulares  e  os  seus  suplentes  terão  seus  nomes 
homologados por ato do Prefeito Municipal por meio de Decreto de nomeação.

CAPÍTULO VI
DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES

Art. 19. O CME reunir-se-á ordinariamente uma vez por semana e compor-
se-á de:

I –   Plenária;
II –  Presidência;
III – Comissões.

Art. 20. Serão serviços auxiliares:

I –  De secretaria;
II – De assessoramento jurídico, pedagógico e/ou de legislação de ensino.

SEÇÃO I
DA PLENÁRIA

Art.  21.  A  plenária,  sessão  deliberativa,  normativa  e  decisória  do  CME, 
reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e,  extraordinariamente sempre que 
convocada  pelo  Presidente  ou  por  no  mínimo  dois  terços  de  seus  membros 
nomeados, por escrito e com antecedência, de no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas.

 § 1º As plenárias somente serão realizadas com um “quorum” mínimo de dois 
terços  dos  membros  nomeados  e  as  deliberações  serão  tomadas  por  maioria 
simples. 
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§ 2º  As plenárias serão públicas, salvo a decisão em contrário do Presidente 
da plenária. 

Art.  22.  A plenária  do  CME poderá  solicitar  a  presença de  especialistas, 
autoridades ou grupo de pessoas ligadas ao assunto em questão, para que prestem 
esclarecimentos, orientações e/ou participem da discussão da matéria em pauta.

Art. 23.  As sessões  plenárias constarão de expediente e ordem do dia que 
incluem:

I –   avisos, comunicações, apresentação de proposições, correspondência e 
documentos de interesse do Plenário;

II – discussão e votação da matéria incluída na pauta;

III – aprovação da ata da sessão.

Art. 24.  Na ata constará:

I  – a  natureza  da reunião,  dia,  hora  e  local  de  sua realização  e  quem a 
presidiu;

II  – o  nome  dos  conselheiros  presentes,  bem  como  dos  que  não 
compareceram,  consignando,  a  respeito  destes,  o  fato  de  haverem  ou  não 
justificado a ausência;

III – os fatos ocorridos no expediente;

IV– a  síntese  dos  debates,  as  conclusões  dos  pareceres  e  o  resultado  do 
julgamento de cada caso, constantes da ordem do dia, com a respectiva votação, 
bem como o registro resumido de qualquer matéria, além das indicadas, quando 
apresentadas por escrito;

V – as demais ocorrências da sessão.

Parágrafo  único.  Pronunciamentos  mais  minuciosos  dos  conselheiros 
poderão ser anexados à ata, quando assim requeridos, mediante apresentação por 
escrito no prazo de um (01) dia útil da realização da plenária. 

Art. 25. O Conselho, em sessão plenária, deliberará por maioria simples de 
um  “quorum” mínimo  de  dois  terços  dos  membros  nomeados,  cabendo  ao 
Presidente somente o voto de desempate.

Art. 26. As matérias serão apresentadas pelo seu relator facultando-se, após, 
a palavra aos conselheiros, segundo a ordem de inscrição.

§  1º Na  ausência  do  relator,  este  será  substituído  pelos  conselheiros 
signatários do ato proposto, na ordem de suas assinaturas.

§ 2º   O tempo de cada intervenção será de três (03) minutos, podendo ser 
redefinido este tempo, se necessário for, no início da sessão plenária.

§  3º Para  atendimento  no  disposto  no  “caput” deste  artigo  deverá  ser 
observado o decoro.
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Art. 27. As emendas propostas aos atos apresentados pelos relatores poderão 
ser supressivas, substitutivas, aditivas ou modificativas.

Art. 28. De qualquer processo poderá ser concedida vista ao conselheiro que 
solicitar,  ficando  este  obrigado  a  apresentar  seu  voto,  emenda  ou  parecer  por 
escrito, na sessão seguinte.

Art. 29. Após a manifestação do relator, respondendo às argüições e ouvida a 
plenária, o presidente submeterá a matéria à votação.

Art. 30. A votação será simbólica, salvo quando requerida e aprovada outra 
forma de pronunciamento.

Art. 31. Nas declarações de votos não serão aceitos apartes, e estes somente 
poderão  ser  encaminhados  ao  presidente,  por  escrito,  até  o  término  da  sessão 
plenária, a fim de constar na ata.

Art.  32.  Qualquer  conselheiro  presente  à  votação  poderá  dela  abster-se, 
mediante justificativa  verbal, que constará em Ata.

Art. 33. Deliberando a plenária pela não aceitação do ato da comissão,  o 
Presidente designará, dentre os conselheiros que tiverem se manifestado de forma 
contrária, um novo relator para a matéria.

SEÇÃO II
DA PRESIDÊNCIA

Art.  34. O   Presidente  e  o  Vice-Presidente   eleitos  terão  as  seguintes 
atribuições:

I – Preparar a pauta das sessões plenárias;

II  – Estabelecer  prazos  para  as  comissões  apresentarem  nas  sessões 
plenárias, os atos decorrentes de matérias a elas submetidas;

III – Estabelecer nova data, quando for o caso, para o relator apresentar seu 
posicionamento à Comissão;

IV – Autorizar a realização de estudos e fazê-los executar;

V  – Administrar  despesas  e  pagamentos,  com  exceção  das  que  exigirem 
licitação, as quais deverão ser submetidas à aprovação da plenária;

VI – Manter intercâmbio com órgãos e instituições educacionais, tendo em 
vista assunto de interesse do Conselho Municipal de Educação;

VII – Tomar as providências necessárias para regular funcionamento do CME;

VIII – Executar ou fazer executar as deliberações da plenária do Conselho; 

IX  – Elaborar  anualmente  o  relatório  das  atividades  do  Conselho  para 
aprovação da plenária e encaminhamento ao Poder Executivo Municipal;
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X – Remeter ao Prefeito Municipal os atos do Conselho para conhecimento, 
homologação e posteriormente sua publicação;

XI – Exercer outras atribuições pertinentes ao cargo e compatíveis com as 
finalidades do Conselho;

XII – Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento; 

XIII – Participar em todos os encontros  das  comissões.

Art. 35. Compete  ao  Presidente, além de outras atribuições pertinentes ao 
cargo:

I – Dar posse aos conselheiros nomeados;

II – Ordenar a distribuição dos expedientes;

III – Solicitar aos órgãos da Administração Municipal a prestação de serviços 
no âmbito de sua competência, para o desenvolvimento das atividades do Conselho;

IV – Constituir comissões especiais, ouvido o Plenário do Conselho;

V – Designar os membros das comissões, ouvidos os conselheiros;

VI – Organizar calendário anual, com  as convocações ordinárias;

VII –  Convocar  as  sessões  plenárias  extraordinárias,  por  escrito,  com 
antecedência  mínima de  24 (vinte e quatro) horas;

VIII –  Presidir  as  sessões  plenárias  e  acompanhar  às  conjuntas  das 
comissões; 

IX –  Comunicar,  por  escrito,  às  entidades  ou  ao  Poder  Executivo,  as 
ausências dos Conselheiros quando comprometerem a manutenção do mandato;

X – Representar o CME  ou designar representante;

XI – Solicitar à Secretaria Municipal de Educação, designação ao CME de 
funcionários  públicos  municipais,  para  desempenhar  os  serviços  auxiliares  de 
secretaria, assessoria jurídica, pedagógica e/ou de legislação de ensino;

XII – Supervisionar os trabalhos de secretaria e de assessoramento.

Art. 36. Compete ao Vice-Presidente  substituir o Presidente  nas suas faltas 
ou nos impedimentos e vacância.

Art.  37.  Quando  o  término  do  mandato  da  presidência  ocorrer  em data 
posterior  ao  término  do  mandato  que  este  representa,  se  a  entidade  que  a 
presidência  representa referendar expressamente  seu representante,  poderá  este 
permanecer até o final do mandato para o qual foi eleito.

Parágrafo único. Em ocorrendo à hipótese prevista no “caput” deste artigo, o 
tempo em que o representante da entidade permaneceu no cargo será reduzido do 
mandato do seu novo representante.
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              SESSÃO III
DAS COMISSÕES

Art. 38. Para discussão e aprovação prévia das matérias e elaboração dos 
atos correspondentes,  a serem submetidos à plenária,  o CME terá as seguintes 
comissões permanentes:

I – Comissão  de Educação Infantil;

II – Comissão  de Ensino Fundamental e Modalidades; 

III – Comissão  de Planejamento, Recursos Públicos e Avaliação.

Parágrafo  único. Poderão  ser  constituídas  Comissões  Especiais  de,  no 
mínimo  dois (02) conselheiros, para o estudo de assuntos específicos, visitações ou 
vistorias “in loco” em estabelecimentos do Sistema Municipal de Ensino que, após a 
conclusão do trabalho, ficarão automaticamente dissolvidas.

Art. 39. As Comissões Permanentes compor-se-ão, no mínimo de quatro (04) 
membros e serão formadas no final de cada ano.

§ 1º Nenhum conselheiro poderá integrar, em caráter permanente, mais de 
duas (02) comissões.

§ 2º Cada comissão permanente escolherá, anualmente, seu coordenador.

§ 3º Cada comissão escolherá o relator das matérias a elas submetidas.

§ 4º As comissões funcionarão com a presença de, no mínimo 50% (cinqüenta 
por cento) de seus membros.

§ 5º Qualquer conselheiro poderá participar, sem direito a voto, dos trabalhos 
das comissões de que não seja membro.

§  6º Sempre  que  houver  conveniência,  poderão  ser  realizadas  reuniões 
conjuntas de duas ou mais comissões.

§ 7º Ficará automaticamente impedida de emitir atos a comissão que não 
mantiver a composição mínima.

§ 8º A composição das Comissões poderá ser alterada, a qualquer tempo, em 
razão do trabalho ou em função do interesse do conselheiro, a  ser avaliado pela 
plenária.

§ 9º   As comissões permanentes e especiais  reunir-se-ão com o  “quorum” 
mínimo de 50% (cinqüenta  por  cento)  de  seus membros e  periodicidade a   ser 
definida em plenária.

§  10º O  conselheiro  nomeado  durante  o  ano  em curso  exercerá  as  suas 
atribuições  na comissão integrada por  seu antecessor, salvo outra deliberação da 
plenária.
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§ 11º Na composição das Comissões Permanentes deverá obrigatoriamente 
ser  utilizado como critério  prioritário  à  distribuição  dos  representantes  de uma 
mesma entidade/órgão em diferentes comissões.

Art.  40.  Compete  ao  relator  apresentar  seu  posicionamento  à  comissão 
dentro de  15 (quinze) dias, a contar do recebimento do expediente, salvo se outro 
prazo for fixado pela presidência do Conselho.

Art. 41.  Poderão ser convidados a comparecer às reuniões autoridades ou 
grupos de pessoas ligadas ao assunto em questão, a fim de prestar esclarecimentos 
e/ou participar das discussões da matéria em pauta. 

Art. 42. São atribuições dos coordenadores das comissões:

I – receber os processos da Presidência do CME;

II – sugerir o cronograma e coordenar os trabalhos da comissão;

III – cumprir e fazer cumprir os prazos e encaminhamentos da presidência à 
comissão;

IV – ser o interlocutor da comissão junto à Presidência do CME;

V – participar de reunião de coordenadores de comissão, quando houver, por 
convocação da Presidência ou solicitação de um dos coordenadores.

        SEÇÃO IV
SERVIÇOS DE SECRETARIA E DE ASSESSORAMENTO

Art.  43.  O  CME  contará  com  serviços  auxiliares  necessários  ao 
cumprimento  de  suas  funções,  devendo  ser  previstos  recursos  orçamentários 
próprios para tal fim.

§  1º Os  serviços  auxiliares  serão  desempenhados  por  funcionários 
municipais  que,  após  aprovação  em  sessão  plenária,  serão  solicitados  pelo 
Presidente, de acordo com os princípios definidos pelo Conselho para cada função.

§  2º O  Presidente do  CME  poderá  solicitar,  sempre  que  necessário, 
preferencialmente,  junto  aos  funcionários  públicos  municipais,  profissionais 
capacitados para trabalhos de interesse do Conselho, podendo tal solicitação ser 
por tempo determinado.

§ 3º   Os funcionários públicos municipais de que trata o “caput” do artigo, 
serão  designados  para  o  CME,  sem  prejuízos  de  seus  vencimentos  e  demais 
vantagens na sua vida profissional,  conforme estabelece a Lei  Complementar nº 
3.673, de 24 de junho de 1991.

Art. 44. Compete ao(s) membro(s) do Serviço de Secretaria:

I – Comparecer às sessões plenárias e elaborar as respectivas atas;

II – Secretariar as reuniões do Conselho;
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III  – Receber,  preparar,  expedir  e  arquivar  os  documentos  e  a 
correspondência;

IV – Executar atividades relativas a: divulgação,  pessoal,  serviços gerais, 
comunicação,  material,  informática  e  mecanografia,  recepção,  orçamentos  e 
finanças; 

V – Praticar os demais atos inerentes ao serviço.

Art. 45. Compete aos membros do Serviço de Assessoramento:

I – Elaborar informações sobre os processos a serem examinados;

II  – Examinar  as  questões  pedagógicas  e  jurídicas  que  lhes  forem 
encaminhadas;

III – Realizar estudos de interesse do Conselho;

IV  –  Prestar  assessoramento  ao  Presidente,  às  comissões  e  aos 
Conselheiros, no exercício de suas funções;

V – Produzir minutas, quando for  solicitado; 

VI – Realizar outras tarefas pertinentes.

CAPÍTULO VII
DOS ATOS

Art.  46. Os  atos  propostos  pelas  comissões  e  aprovados  pela  plenária 
tomarão  a  forma  de  parecer,  indicação  e  resolução,  que  serão  assinados  pelo 
Presidente.

§ 1º Parecer é o ato de pronunciamento do CME, sobre matérias submetidas 
a este, podendo ser vinculante ou opinativo, dependendo da natureza do mesmo.

§  2º Indicação  é  o  ato  pelo  qual  o  CME  propõe  medidas  com  vista  à 
expansão e melhoria do ensino.

§ 3º Resolução é o ato destinado a estabelecer normas a serem observadas 
pelo Sistema Municipal de Ensino, sobre matéria de sua competência.

§  4º  Serão  expedidas  somente  após  deliberação  da  sessão  plenária, 
informações,  respostas  e  documentos  do  CME,  mediante  protocolo  do  pedido 
contendo a justificativa do requerente.

Art. 47.  De acordo com o previsto no artigo 3º,  § 2º da Lei Municipal nº 
6.403, de 15 de agosto de 2005, as resoluções e pareceres emitidos pelo CME, serão 
homologados  pelo  chefe  do  Poder  Executivo,  devendo  posteriormente  ser 
amplamente  divulgados na  comunidade.

Art.  48. O Chefe do Poder  Executivo poderá devolver,  para reexame,  as 
decisões normativas que devam ser por ele homologadas.

Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa



CAPITULO VIII
                                   DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

      
Art.  49. O  recesso  dos  conselheiros  do  CME de  Caxias  do  Sul  será  de 

sessenta (60) dias, sendo quinze (15) dias no mês de julho e quarenta e cinco (45) 
dias, a contar do dia vinte (20) de dezembro.

Parágrafo  único.  No  período  disposto  no “caput”  deste  artigo,  o  CME 
manterá os demais serviços em funcionamento.

Art.  50. O  comparecimento  dos  conselheiros  às  sessões  plenárias  e  às 
reuniões de comissões serão comprovadas pela assinatura em 01 (um) único livro 
próprio, bem como o registro das ausências justificadas ou não.

Art.  51. Qualquer  membro  da  Presidência  do  Conselho  poderá  ser 
destituído pelo voto de dois terços dos conselheiros nomeados, quando não cumprir 
o Regimento Interno e/ou deliberações da plenária.

Parágrafo único.  Para cumprimento do  “caput” deste artigo, deverá haver 
uma sessão plenária convocada para este fim, na qual os mesmos terão direito de 
apresentar defesa.

Art. 52. Os conselheiros deverão manter  uma relação de urbanidade e 
respeito  com todos os  integrantes  do  Conselho e  demais  pessoas  que vierem a 
participar das reuniões plenárias.

Art. 53. Dependerá do voto de dois terços dos Conselheiros nomeados a 
aprovação de propostas de alteração deste Regimento.

Art.  54. As  dúvidas  que  surgirem  na  aplicação  deste  Regimento  serão 
resolvidas pela plenária do Conselho, que também decidirá os casos omissos.

                ANEXO I
ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BASEADAS 

NO ARTIGO 4º DO REGIMENTO INTERNO DO CME

I – Zelar e incentivar o aprimoramento da qualidade da Educação Infantil do 
Município;

II – Fixar normas, nos termos da Lei, para:

a) o cadastramento das instituições  e turmas de  educação infantil;

b) o  funcionamento  e  o  credenciamento  das  instituições  e  turmas  de 
educação infantil;

c) o currículo dos estabelecimentos de educação infantil.

Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa



d) a educação infantil destinada aos educandos portadores de necessidades 
especiais;

III  –  Aprovar  os  Regimentos  das  instituições  de  Educação  Infantil  que 
integram o Sistema Municipal de Ensino;

IV – Fomentar inovações pedagógicas para a educação infantil;

V  –  Autorizar  o  funcionamento  das  instituições  e  turmas  de  educação 
infantil que integram o Sistema Municipal de Ensino;

VI  –  Credenciar,  quando  couber,  as  instituições  de  educação  infantil  do 
Sistema Municipal de Ensino;

VII –  Analisar as questões e emitir parecer sobre assuntos concernentes à 
educação no Município;

VIII – Manifestar-se sobre assuntos e questões de natureza pedagógica, que 
lhe  forem  submetidos  pelo  Prefeito  ou  Secretário  Municipal de  Educação  e 
entidades de âmbito municipal, ligadas à educação;

IX – Manter intercâmbio com Conselhos de Educação;

X –  Formular projetos de resolução para a aprovação plenária na área de 
sua competência;

XI – Analisar as questões e emitir parecer sobre assuntos concernentes à 
aplicação da legislação da educação infantil;

XII – Vistoriar os estabelecimentos de Educação Infantil, sempre que exigir 
emissão de pronunciamento deste Conselho;

XIII – Manifestar-se sobre e aplicar sanções, previstas na Lei, em caso de 
descumprimento da legislação;

XIV – Elaborar relatório das constatações feitas durante as visitas, e realizar 
os encaminhamentos devidos;

XV –  Elaborar parecer, propor prazos para o atendimento de providências, 
quando for o caso;

XVI –  Exercer  outras  atribuições,  previstas  em  Lei,  ou  decorrentes  da 
natureza  de suas funções.
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  ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADES 
BASEADAS NO ARTIGO 4º  DO REGIMENTO INTERNO DO CME

I – Zelar e incentivar o aprimoramento da qualidade do ensino do Município;

II – Fixar normas, nos termos da Lei, para:

a) cadastramento das instituições de ensino fundamental  pertencentes ao 
Sistema Municipal de Ensino;

b) o  funcionamento  e  o  credenciamento  das  instituições  de  ensino 
fundamental do Sistema Municipal de Ensino;

c) o  currículo  dos  estabelecimentos  de  ensino  fundamental  do  Sistema 
Municipal de Ensino;

d) ensino fundamental, destinados a educandos portadores de necessidades 
especiais;

e) o ensino fundamental, destinado a jovens e adultos que a ele não tiveram 
acesso em idade  própria;

f) o  currículo  dos  estabelecimentos  de  jovens  e  adultos  e  de  educandos 
portadores de necessidades especiais;

g) a  capacitação  de  professores  para  lecionar  em  caráter  emergencial, 
conforme estabelecidas pelas Comissões em seus níveis;

h) a elaboração dos regimentos dos estabelecimentos de ensino;

i)  a enturmação, em qualquer ano, série ou etapa, exceto a primeira do 
ensino fundamental, independentemente de escolarização anterior;

j) a progressão parcial, nos termos do art. 24, inciso III, da LDB;

k) a progressão continuada, nos termos do art. 32, §2º, da LDB;

l) o treinamento em serviço previsto no inciso 4º do art. 87 da LDB.

III  –  Aprovar  os  Regimentos  das  Instituições  Educacionais  do  Sistema 
Municipal de Ensino nesta etapa de ensino e modalidades;

IV  –  Fomentar inovações pedagógicas para o ensino fundamental;

V  – Autorizar  o  funcionamento  e  credenciar  as  instituições  de  ensino 
fundamental e modalidades, que integram o Sistema Municipal de Ensino;

VI – Manifestar-se sobre assuntos e questões de natureza pedagógica, que 
lhe forem submetidos pelo Prefeito ou Secretário de Educação, e por entidades de 
âmbito municipal ligadas à educação;

VII – Manter intercâmbio com os Conselhos de Educação;
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VIII – Formular projetos de resolução para a aprovação em plenária na área 
de sua competência;

IX – Analisar as questões e emitir parecer sobre assuntos concernentes à 
aplicação da legislação do ensino fundamental e modalidades;

X – Vistoriar os estabelecimentos de ensino fundamental, sempre que exigir 
emissão de pronunciamento deste Conselho;

XI – Manifestar-se sobre  e aplicar  sanções,  previstas na Lei,  em caso de 
descumprimento da legislação;

XII  – Elaborar relatório das constatações feitas durante as visitas e realizar 
os encaminhamentos devidos;

XIII – Elaborar parecer e propor prazos para o atendimento de providências, 
quando for o caso;

XIV  – Exercer  outras  atribuições,  previstas  em  Lei,  ou  decorrentes  da 
natureza de suas funções.
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ANEXO III
ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, RECURSOS PÚBLICOS E 
AVALIAÇÃO BASEADAS NO ARTIGO 4º  DO REGIMENTO INTERNO DO CME

I – Zelar e incentivar o aprimoramento da qualidade do ensino no Município;

II  – Estabelecer  critérios  para  a  conservação  e,  quando  necessário,  a 
ampliação da rede de escolas a serem mantidas pelo Município;

III  –  Promover  o  estudo  da  comunidade,  tendo  em  vista  os  problemas 
educacionais;

IV –   Estabelecer critérios para a concessão de bolsas de estudo a serem 
custeados com recursos municipais;

V – Fiscalizar a aplicação trimestral dos recursos destinados à manutenção 
e ao custeio do ensino, em conformidade com a Lei de autonomia financeira do 
Município;

VI  –  Emitir  parecer   sobre  a  concessão  de  auxílio  e  subvenções 
educacionais;

VII – Fixar normas, nos termos da Lei, para a criação de estabelecimentos 
de ensino público de modo a evitar a aplicação inadequada de recursos;

VIII  –  Pronunciar-se  previamente  sobre  a  criação  de  estabelecimentos 
municipais de ensino;

IX – Aprovar previamente a transferência de bens afetos às escolas públicas 
estaduais ou  transferências de serviços educacionais ao Município;

X  – Emitir  parecer  sobre  convênios,  acordos  ou  contratos  relativos  a 
assuntos educacionais área fim - que o poder público municipal pretenda celebrar;

XI – Vistoriar os estabelecimentos de ensino fundamental, sempre que exigir 
emissão de pronunciamento deste Conselho;

 
XII – Elaborar relatório das constatações feitas durante as visitas e realizar 

os encaminhamentos devidos;

XIII -  Manifestar-se sobre e aplicar sanções, previstas na Lei, em caso de 
descumprimento da legislação;

XIV – Participar da elaboração do plano municipal de educação nos termos 
da legislação vigente e emitir parecer apreciativo sobre o documento, anteriormente 
ao envio do respectivo projeto de lei  pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo do 
Município;

XV  –  Sugerir  medidas  que  visem  a  expansão,  consolidação  e 
aperfeiçoamento do Sistema Municipal de Ensino;

XVI – Acompanhar e avaliar a execução dos planos educacionais, bem como 
da oferta do ensino no Município;
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XVII  – Estabelecer  critérios  para  fins  de  obtenção  de  apoio  técnico  e 
financeiro  do  Poder  Público  pelas  instituições  de  ensino  privadas  sem  fins 
lucrativos;

XVIII – Manter intercâmbio com Conselhos de Educação;

XIX – Formular projetos de resolução para a aprovação plenária na área de 
sua competência;

XX – Analisar as questões e emitir parecer sobre assuntos concernentes à 
aplicação da legislação educacional do Município;

XXI – Acompanhar e propor ações intersetoriais  entre conselhos e entre 
conselho e secretarias ou outros órgãos públicos para fins de melhoria da qualidade 
da educação;

XXII  – Exercer  outras  atribuições,  previstas  em  Lei,  ou  decorrentes  da 
natureza de suas funções.

                    Em 11 de abril de 2006.

- Helenita Nunes Moreira
- Maria Helena Galina
- Ana Maria Bastian Alberti
- Andrea Lisiane Albanell Facchin
- Corina Michelon Dotti
- Flávia Melice Vergani Canalli
- Gláucia Helena Gomes
- Heloisa Chisté  Bassanesi
- Jaqueline Marques Bernardi
- Maria Eugenia Turra Gastaldello
- Marilene Horst
- Nelcy Rosa Casara
- Sandra Negrini
- Tânia Mari da Rosa

Aprovado, por unanimidade, pelo Plenário em sessão de 11 de abril de 
2006.      

HELENITA NUNES MOREIRA
Presidente do CME
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