
 
DECRETO Nº. 157/2009 
       de 31/12/2009 
 

 “ATUALIZA O REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS”. 
 
 
CLOVIS FERNANDES DE SOUZA, Prefeito Municipal de Bom 
Jesus, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com a Legislação em vigor, especialmente com o Art. 
69, inc. “VI” da Lei Orgânica Municipal e Artigo 12 da Lei Municipal 
058/1997. 

 
 

DECRETA 

 

 

 Art. 1º – O Conselho Municipal de Educação instituído pela Lei Municipal 058/1997 

reger-se-á pelo presente Regimento, observando as normas e disposições fixadas em Lei. 

 

 Art. 2º – O Conselho Municipal de Educação, é órgão de deliberação coletiva e 

participativa, com sede em Bom Jesus - SC, possui caráter deliberativo, normativo, 

propositivo, mobilizador, consultivo, fiscalizador e de controle social na implementação das 

políticas da educação municipal. 

 

 

CAPITULO I 

 

Da Competência das Atribuições 

 

 Art. 3° – São atribuições do Conselho Municipal de Educação: 

I – Pronunciar-se sobre o Plano Municipal de Educação e Aplicação de recursos destinados á 

Educação do Município; 

II – Envidar esforços para melhorar a qualidade e elevar os índices de produtividade do 

Ensino Municipal. 

III – Estabelecer diretrizes quanto à: 



 - assistência ao educando; 

 - concessão de bolsas de estudo a radicação de professores na zona rural; 

IV – Examinar e/ou apresentar estudos e planos objetivando uma distribuição racional de 

unidades da Rede Escolar de município; 

V – Assessorar a Administração Municipal na elaboração de planos de educação de curta e 

longa duração, inclusive educação de adultos, em consonância com as normas e critérios de 

planejamento nacional de educação e dos planos estaduais, sempre que tais normas e critérios 

não interfiram na autonomia municipal; 

VI – Participar na elaboração do Plano Municipal de Educação, visando a sua adequação à 

realidade local; 

VII – Atuar junto ao Poder Público Municipal, na tarefa de chamada anual da população 

escolar para matrícula nas escolas de primeiro grau; 

VIII – Auxiliar a Administração na execução de campanhas junto à comunidade no sentido de 

incentivar a freqüência e reduzir a evasão dos alunos das escolas; 

IX – Fixar critérios para a concessão de subvenções e auxílios a entidades educacionais do 

município; 

X – Propor ao Prefeito Municipal o cancelamento ou a suspensão de subvenções e auxílios, 

nos casos em que as instituições beneficiárias não tenham cumprido os compromissos 

assumidos, e as finalidades que às propõe; 

XI – Auxiliar na execução de programas de capacitação de professores e promover o 

constante, aprimoramento dos recursos humanos, técnicos, encontros ou seminários, a fim de 

estimular o intercâmbio de experiências educacionais; 

XII – Organizar seu regimento interno e aprová-lo por o mínimo de 2/3 de Conselheiros; 

XIII – Exercer quaisquer outras funções ou competência que lhe forem conferidas por lei. 

XIV – Autorizar juntamente com a Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Turismo, a 

criação e funcionamento de: Educação Infantil, e o ensino fundamental; Ensino especial e de 

Jovens e Adultos dentro do Ensino Fundamental. 

XV – Aprovar alterações de Grades Curriculares e de Regimentos dos níveis e modalidades 

de Ensino, pertinentes ao Sistema Municipal de Ensino. 

XVI – Acompanhar e avaliar experiências pedagógicas emitindo parecer; 

XVII – Baixar normas complementares para o S.M.C. 

XVII – Emitir pareceres sobre convênios. 

 



CAPITULO II 

 

Da Composição e do Funcionamento 

 

 Art. 4º – O Municipal de Educação, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, 

será composto por sete membros e seus respectivos suplentes assim composto: 

I – Um representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo; 

II – Um representante da Secretaria do Estado da Educação, Cultura, Esportes e Turismo; 

III – Um representante da Câmara Municipal de Vereadores; 

IV – Um representante dos professores da Rede Estadual Municipalizada; 

V – Um representante dos professores da Rede Municipal; 

VI – Um representante das Associações de Pais e Professores; 

VII – Um representante da Educação Infantil. 

 

Parágrafo 1º – Cada Conselheiro titular terá um Conselheiro Suplente, ambos indicados pelo 

órgão, Entidade, Poder ou Instituição que representam. 

Parágrafo 2º – Os representantes referidos neste artigo, titulares e suplentes serão indicados 

por sua entidades, escolhidos por voto secreto ou aclamação, em reunião convocada para tal 

fim. 

Parágrafo 3º – A nomeação dos Conselheiros efetivos e dos suplentes será feita pelo Prefeito 

Municipal, através de Decreto para o prazo não superior ao seu mandato de gestão de acordo 

com a indicação de cada entidade. 

Parágrafo 4º – No caso de vaga, o conselheiro suplente, deverá completar o mandato do 

substituto, sob pena da entidade perder sua representatividade junto ao Conselho; 

Parágrafo 5º – O presidente do conselho municipal da educação será eleito por seus pares e 

terá mandato de 02 (dois) anos, permitida sua recondução, respeitando o prazo definido no 

parágrafo 3º deste artigo; 

Parágrafo 6º – O conselho municipal de educação reunir-se-á com a presença de seus 

membros, pelo menos a metade de seus membros mais um, ordinariamente, uma vez por mês 

e extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente ou mediante solicitação de, pelo 

menos, um terço de seus membros efetivos; 

Parágrafo 7º – Não havendo número na primeira convocação, o presidente convocará nova 

reunião que se realizará no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas; 



Parágrafo 8º – Ficará extinto o mandato do conselheiro titular ou suplente que deixar de 

comparecer, sem justificativa, a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) alternadas. A 

extinção implicará na perda da representatividade de entidade junto ao conselho; 

Parágrafo 9º – Declarando extinto o mandato, o presidente do conselho oficiará ao Prefeito 

Municipal; 

Parágrafo 10 – Caso as entidades não indiquem seu representante, este será nomeado pelo 

Prefeito Municipal; 

Parágrafo 11 – O prazo para apresentar a justificativa de ausência é de 2 (dois) dias úteis a 

contar da data em que a mesma ocorreu; 

Parágrafo 12 – Os conselheiros do conselho municipal de educação, não serão remunerados 

uma vez que se trata de órgão de apoio ao setor educacional do Município, sem vínculo 

empregatício e sem qualquer subordinação. 

 

 Artigo 5º - O vice-presidente do conselho será escolhido por seus pares e terá mandato 

igual ao presidente nos termos do art. 4º, parágrafo 5º, desta Lei. 

 

 Artigo 6º - O exercício do mandato do conselheiro e seu respectivo suplente será 

gratuito e constituirá relevante Serviço Público. 

 

 Artigo 7º - As decisões do conselho serão tomadas por maioria simples. 

 

 Artigo 8º - Para todas as reuniões do conselho, será lavrado Ata, a qual será submetida 

á apreciação dos conselheiros na reunião subsequente. Nenhuma reunião terá continuidade 

enquanto não for aprovada a Ata da reunião anterior. 

 

 Artigo 9º - O Conselho Municipal de Educação contará com 2 (dois) organismos de 

apoio técnico-administrativo. A Assessoria Técnica e a Secretaria e a Assessoria Jurídica. 

Parágrafo 1º - Cabe a assessoria técnica, apoio especializado, a análise dos processos 

encaminhados pelas instituições educacionais e os estudos encaminhados pela Presidência. 

Parágrafo 2º - Cabe à Secretaria coordenar os setores de comunicação e expedição de 

correspondência de arquivo e controle e o setor administrativo financeiro. 

Parágrafo 3º - Cabe à Assessoria Jurídica auxiliar nos assuntos de natureza jurídica emitindo 

parecer. 



 

 

 

CAPITULO III 

 

Da Diretoria e Conselheiros 

 

Artigo 10 – Compete ao Presidente do Conselho Municipal de Educação de Bom Jesus: 

I - Coordenar as atividades do conselho; 

II - Presidir as reuniões do órgão; 

III - Propor ao Conselho as reformas do regime Interno, julgadas necessárias; 

IV - Convocar as reuniões do conselho; 

V - Fazer cumprir as decisões do conselho; 

Parágrafo Único - O vice-presidente, no exercício da presidência do conselho terá as mesmas 

atribuições do titular. 

 

Artigo 11 – Compete a Secretaria Executiva as atividades administrativas do Conselho 

Municipal de educação especificamente: 

I – Assessorar o presidente do Conselho Municipal de Educação em assuntos de natureza 

técnica e administrativa; 

II – Expedir convocações para as reuniões; 

III – Coordenar a organização e atualização das correspondências, dos arquivos, dos 

documentos e cadastros das entidades representadas no Conselho; 

IV – Orientar e supervisionar as atividades de relações públicas, imprensa e divulgação; 

V – Orientar e controlar as funções de administração de: pessoal, material, orçamento, 

patrimônio arquivo, conservação e limpeza; 

VI – Elaborar relatório das atividades do Conselho, anualmente, ou sempre que solicitado pela 

presidência; 

VII – Manter contato com os órgãos da administração, visando integração, tomada de 

providências, coleta de dados e informações necessárias à solução de assuntos de competência 

do Conselho Municipal de Educação; 

VIII – Secretariar as sessões plenárias do Conselho Municipal de Educação; 



IX – Providenciar a execução das medidas determinadas pelo Presidente e as deliberações do 

plenário; 

X – Prestar em plenário as informações que lhe forem solicitadas pelo Presidente e pelos 

Conselheiros. 

 

Artigo 12 – A cada Membro do Conselho incumbe: 

I – Estudar e relatar, nos prazos estabelecidos, as matérias que lhe forem distribuídas pelos 

residentes do Conselho ou das Comissões; 

II – Formular indicações ao Conselho Pleno ou às Comissões, de interesse da educação; 

III – Requerer votação de matéria em regime de urgência; 

IV – Desempenhar outras responsabilidades que lhes competem, na forma da Lei.  

 

 

 

CAPITULO IV 

 

Da Comissão 

 

 

Artigo 13 – Compete a Comissão: 

I – Dar parecer, promover estudos técnicos e pesquisas sobre problemas relativos à sua 

competência, tomando iniciativa na elaboração das proposições necessárias; 

II – Baixar processos em diligências para complementar sua instrução ou para determinar o 

cumprimento de exigências indispensáveis à apreciação do requerido; 

III – A Comissão de Legislação, Normas e Planejamento, compete à elaboração de estudos e 

proposições técnico-jurídico, com vistas à adequação das decisões do órgão à legislação 

vigente, bem como, a política educacional do Município; 

IV – Sempre que a Comissão de Legislação, Normas e Planejamento apresentar diligência a 

uma proposta de Resolução, esta deverá retornar a Comissão para a verificação do 

atendimento ou não do pleito, e, após ir a plenário. 

 

Parágrafo único. O Presidente do Conselho ouvirá a Comissão sempre que julgar necessário; 

 



Do Funcionamento da Comissão 

 

Artigo 14 – A Comissão Permanente logo após a sua constituição, reunir-se-ão para eleger o 

seu Presidente. 

I – Compete ao Conselheiro com maior tempo no Conselho presidir a eleição. 

II – A eleição de que trata este artigo será feito por maioria, sendo eleito, em caso de empate, 

o Conselheiro com maior tempo no Conselho. 

 

Artigo 15 – Se por qualquer motivo, o Presidente deixar de fazer parte da Comissão ou 

renunciar a função, proceder-se-á nova eleição para escolha de seu sucessor. 

Parágrafo único. No caso de ausência eventual a reunião será presidida pelo Conselheiro com 

maior tempo no Conselho. 

 

Artigo 16 – Ao Presidente da Comissão compete: 

I – Convocar reuniões extraordinárias, através de ofícios ou requerimentos aprovados por no 

mínimo de 2/3 (dois terços) dos membros da Comissão; 

II – Designar relator à matéria sobre a qual deva emitir parecer; 

III – Conceder a palavra aos membros da Comissão e proclamar o resultado da votação; 

IV – Solicitar ao Presidente do Conselho a substituição do membro da Comissão, em caso, de 

vaga ou impedimento; 

V – Representar a Comissão perante o Plenário, e em outras Comissões; 

VI – Resolver questões de ordem suscitadas nas reuniões de Comissões. 

 

Artigo 17 – As reuniões ordinárias da Comissão ocorrerão mensalmente, pelo período de 1 

(uma) hora e 30 minutos. 

 

Artigo 18 – A Comissão será ouvida sempre que o Plenário solicitar os seus estudos. 

 

Artigo 19 – Os pronunciamentos da Comissão terão caráter de parecer e serão submetidos à 

discussão e votação do Plenário.  

  

Dos Trabalhos 

 



Artigo 20 – O Presidente da Comissão, na hora designada para o início da reunião, declarará 

abertos os trabalhos que observará a seguinte ordem: 

I – Leitura da ata da reunião anterior, pela Secretaria Executiva; 

II – Leitura do expediente, pelo Presidente; 

III – Distribuição das matérias aos relatores; 

IV – Leitura, discussão e votação de requerimentos, relatórios e pareceres. 

 

Artigo 21 – Para as matérias submetida à Comissão, deverão ser designado relator na primeira 

reunião da comissão a contar de seu recebimento pelo Presidente, exceto para aqueles em 

regime de urgência, quando a designação será imediata. 

 

Artigo 22 – A Comissão terá os seguintes prazos para a emissão do parecer: 

I - 07 (sete) dias, quando se tratar de matéria em regime de urgência; 

II - 15 (quinze) dias, nos demais casos. 

 

Artigo 23 – O parecer será apresentado até a primeira reunião subseqüente ao término do 

prazo. 

 

Artigo 24 – Esgotados os prazos concedidos sem ter sido exarado parecer, o Presidente 

designará outro relator. 

 

Artigo 25 – Rejeitado o parecer, e não havendo pedido de vistas, o Presidente da Comissão 

designará outro relator, que terá prazo até a reunião seguinte para apresentar novo parecer. 

 

Artigo 26 – Irão à deliberação do Plenário o parecer vencedor, e as declarações do voto, se 

houver. 

 

Artigo 27 – Será assegurado o pedido de vista pelos seguintes prazos: 

I - De 07 (sete) dias nos casos em regime de urgência; 

II - De 10 (dez) dias, nos demais casos. 

Parágrafo único. Não se concederá vista do mesmo processo a quem já o tenha obtido. 

 



Artigo 28 – Durante a discussão poderá usar da palavra qualquer membro da Comissão, por 

15 (quinze) minutos, prorrogáveis a critério do Presidente. 

 

Artigo 29 – A Comissão para desempenho de suas atribuições poderá realizar diligências que 

considerarem necessárias. 

 

Artigo 30 – As questões de ordem serão resolvidas pela Comissão. 

 

 

Dos Atos 

 

Artigo 31 – Os atos propostos pela Comissão e aprovados pelo Plenário tomarão a forma de 

parecer, resolução ou indicações e serão assinados pelo Presidente do Conselho. 

I – Resolução é o ato pelo qual o Conselho normatiza matéria de sua competência. 

II – Parecer é o pronunciamento sobre matéria submetida ao Conselho Municipal de 

Educação. 

III – Indicação é o ato pelo qual o Conselho Municipal de Educação propõe medidas com 

vistas à expansão e melhoria do ensino. 

 

 

Do Funcionamento das Sessões Plenárias 

 

Artigo 32 – O Conselho Municipal de Educação reunir-se-á em Sessão Plena Ordinária, 

independente de convocação, mensalmente. 

Parágrafo único. A cada 6 (seis) meses, no mínimo, uma das sessões ordinárias será dedicada 

exclusivamente ao debate e reflexão dos assuntos educacionais não vinculados 

especificamente aos processos protocolados ou em andamento no Conselho, com a temática 

estabelecida por proposta do Conselheiro ou da Comissão. 

 

Artigo 33 – A convocação para reuniões extraordinárias do Conselho Municipal de Educação, 

poderá ser feita com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, se formalizada no dia da 

reunião ordinária e, nos demais casos, deverá ser efetuada sempre com 48 (quarenta e oito) 

horas de antecedência. 



Artigo 34 – As Sessões Plenas, bem como suas deliberações, só ocorrerão com a presença de 

pelo menos 2/3 (dois terços) dos Conselheiros. 

Parágrafo único. Quando, no decurso da sessão, faltar número para as votações, prosseguir-se-

á, na discussão da matéria constante na ordem do dia, retornando-se a matéria pendente na 

sessão seguinte para discussão e votação. 

 

Artigo 35 – A Sessão Plenária observará a seguinte ordem: 

I - leitura da ata; 

II - expediente; 

III - ordem do dia. 

 

Artigo 36 – As deliberações serão tomadas por maioria simples dos votos. 

 

Artigo 37 – As Sessões Plenárias não durarão mais de 2 (duas) horas, salvo a requerimento do 

Plenário, não excedendo a prorrogação de 30 (trinta) minutos. 

 

 

Da Ata 

 

Artigo 38 – As Sessões Plenárias do Conselho Municipal de Educação terão início com a 

discussão da ata da reunião anterior. 

I – A Secretaria Executiva encaminhará as atas para apreciação dos Conselheiros, com 

antecedência, mínima, de 48 (quarenta e oito horas) horas. 

II – Não havendo manifestações contrárias ao teor da ata, será a mesma aprovada e subscrita 

pelos Conselheiros presente. 

III – As retificações requeridas por Conselheiros serão inseridas na ata da sessão subseqüente. 

 

Artigo 39 – As atas serão lavradas em livro especial. 

 

 

 

CAPITULO V 

 



Das Disposições Finais 

 

Artigo 40 – O período de atividades do Conselho acompanhará o Calendário da Rede 

Municipal de Ensino. 

 

Artigo 41 – Em caso de vaga, o Conselheiro Suplente assume automaticamente a condição de 

Titular. 

 

Artigo 42 – Os Conselheiros Titulares e Suplentes que faltarem a 03 (três) Sessões Plenárias e 

ou reuniões de Comissões, sejam elas consecutivas ou a 06 (seis) alternadas, sem justificativa 

ao plenário, serão considerados desistentes. 

Parágrafo único - No caso previsto no caput deste artigo, o Presidente tomará providências 

para a convocação do substituto. 

 

Artigo 43 – Em caso de ausência, o Conselheiro Titular, comunicará o Suplente para o 

exercício das funções. 

 

Artigo 44 – Ao Conselheiro Titular ou Suplente será concedida, mediante o devido 

requerimento, licença nos seguintes casos: 

I – Tratamento de saúde; 

II – Desempenho de atividades relevantes, a critério do Plenário do Conselho; 

III – Realização de estudo fora do Município, a critério do Conselheiro; 

IV – Por outro motivo considerado relevante pelo Plenário do Conselho; 

V – Concorrer a cargo eletivo. 

Parágrafo 1º– A licença para tratamento de saúde será concedida mediante atestado médico. 

Parágrafo 2º – As licenças previstas nos incisos II e IV do presente artigo estarão 

condicionadas à aprovação, por maioria absoluta do Plenário, e não poderão ter prazo superior 

a 3 (três) meses. 

Parágrafo 3° – A licença para realização de estudos fora do Município, cuja concessão é 

condicionada à aprovação da maioria absoluta dos membros do Conselho e não terá prazo 

superior ao tempo de mandato. 

 



Artigo 45 – O Conselho Municipal de Educação poderá realizar sessões solenes para grandes 

comemorações ou homenagens especiais, que serão consideradas ordinárias ou 

extraordinárias, conforme coincidam ou não com as sessões ordinárias do Conselho. 

 

Artigo 46 – Os Conselheiros, quando em viagem representando o Conselho, terão direito a 

passagens, estadia e inscrições. 

 

Artigo 47 – O Presente Regimento poderá ser alterado por proposta apresentada por escrito e 

devidamente justificada em sessão do Conselho, por qualquer integrante do Conselho 

Municipal de Educação, desde que aprovado por 2/3 (dois terços) dos Conselheiros 

representantes das entidades. 

 

Artigo 48 – O Conselho Municipal de Educação não tomará conhecimento de proposta ou 

requerimento de natureza estritamente pessoal, salvo em caso de recurso. 

 

Artigo 49 – As dúvidas e os casos omissos deste Regimento serão apreciados e resolvidos 

pelo Plenário, observando as disposições legais, e terão força normativa. 

 
Artigo 50 – O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

          
  Bom Jesus - SC, 31 de Dezembro de 2009. 

 
 
 
 

CLOVIS FERNANDES DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
Registrado e publicado na data supra e local de costume. 
 
Vanderlei Adílio dos Santos 
Funcionário Designado 
 


