
DECRETO Nº 56, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2007.

APROVA O REGIMENTO INTERNO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TORRES, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições
legais que lhe confere o inciso VI do art. 93 da Lei Orgânica do Município, DECRETA:

 Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação, constituído
nos termos da Lei nº 3.944, de 27 de outubro de 2005, que é o constante do ANEXO ÚNICO
deste Decreto, dele parte integrante.

 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Fica revogado o Decreto nº 46, de 03 de agosto de 2006.

Gabinete do Prefeito Municipal de Torres, em 05 de novembro de 2007.

João Alberto Machado Cardoso,
Prefeito Municipal.

Léa Teresinha Galio Gründler,
Secretária de Educação.

Publique-se e façam-se as devidas comunicações.

Fábio da Rosa,
Secretário de Desenvolvimento e Gestão.

ANEXO ÚNICO

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CAPÍTULO I
DO CONSELHO E SUAS ATRIBUIÇÕES 

 O Conselho Municipal de Educação de Torres, Estado do Rio Grande do Sul,
reestruturado pela Lei Municipal nº 3.944, de 27 de outubro de 2005, reger-se-á pelo presente
Regimento, observando as normas e disposições fixadas em Lei.

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

Art. 1º

Art. 2º
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 A constituição e as atribuições do Conselho Municipal de Educação são fixadas pela
Lei Municipal nº 3.944, de 27 de outubro de 2005, que cria este Conselho, e pela Lei Municipal
nº 4.063, de 14 de fevereiro de 2007, que institui o Sistema Municipal de Educação.

CAPÍTULO II
DA PRESIDÊNCIA E VICE-PRESIDÊNCIA 

 O Conselho Municipal de Educação terá um presidente e um vice-presidente eleitos
por seus pares em escrutínio secreto, ou em votação aberta, conforme combinado em reunião
prévia.

§ 1º A duração do mandato do presidente e do vice-presidente será de um ano,
permitindo-se reeleição.

§ 2º Em seu impedimento o presidente será substituído pelo vice-presidente.

§ 3º Em plenária, convocada por maioria simples de conselheiros, poderá ser
interrompido o mandato do presidente ou vice-presidente que comprovadamente não
desempenhar suas funções, sendo eleito, nesta ocasião, outro presidente e vice-presidente
para concluir o mandato.

 Compete ao presidente:

I - convocar e presidir sessões plenárias, ordinárias e extraordinárias;

II - cumprir e fazer cumprir este regimento;

III - elaborar a pauta de cada reunião e submetê-la a aprovação dos demais conselheiros
antes de iniciar a reunião;

IV - elaborar o orçamento do Conselho com aprovação dos demais membros para
encaminhamento aos órgãos municipais competentes;

V - solicitar autorização de pagamento de despesa e ressarcimento aos serviços do
conselho;

VI - solicitar as providências e recursos necessários para atendimento aos serviços do
Conselho;

VII - representar o Conselho em atos oficiais, podendo delegar esta função a um ou mais
conselheiros;

VIII - representar judicialmente o Conselho Municipal de Educação;

IX - manter contato no interesse do Conselho junto aos órgãos Municipais, Estaduais e
Federais, vinculados ao setor da educação;

Art. 2º

Art. 3º

Art. 4º
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X - exercer, nas sessões plenárias, ordinárias e extraordinárias o direito de voto e usar o
voto de qualidade em caso de empate;

XI - comunicar ao Poder Executivo e aos demais setores da comunidade, de onde
emerge conselheiros, a perda ou término do mandato dos membros do Conselho Municipal de
Educação;

XII - conceder licença de afastamento aos membros do Conselho;

XIII - encaminhar respostas, através de pareceres, a consultas solicitadas pela Secretaria
Municipal de Educação, escolas e/ou outras instituições;

XIV - possibilitar momentos de estudos da legislação e de fundamentos teóricos que
instrumentalizem os conselheiros na elaboração dos atos normativos;

XV - instituir comissões.

 Compete ao vice-presidente substituir o presidente nas suas faltas, impedimentos ou
vacância.

Parágrafo Único - É competência do vice-presidente promover a integração entre os
conselheiros e organizar momentos de confraternização.

 Na vacância da vice-presidência, proceder-se-á eleição de um substituto que
completará o mandato.

CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO 

 O Conselho Municipal de Educação reunir-se-á em plenária, em sessões ordinárias,
semanalmente, e, em sessões extraordinárias, sempre que convocado pelo seu presidente,
em horário previamente fixado, e com a presença de, pelo menos, metade mais um dos seus
membros, em primeira chamada, ou com qualquer número em segunda chamada.

 De cada sessão plenária será lavrada ata pelo secretário ou por um conselheiro,
designado pelo presidente.

 As sessões plenárias constarão de duas partes:

I - expediente;

II - ordem do dia.

 O expediente abrangerá:

Art. 5º

Art. 6º

Art. 7º

Art. 8º

Art. 9º

Art. 10
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I - leitura da ata anterior;

II - avisos, comunicações, apresentações de correspondências e documentos de
interesse da plenária;

III - outros assuntos de caráter geral de interesse do conselho.

 A ordem do dia abrangerá:

I - estudo e discussão sobre legislação;

II - acompanhamento de programas vinculados a educação;

III - estudo e discussão sobre temáticas educacionais;

IV - elaboração de respostas a consultas solicitadas ao Conselho;

V - votação dos atos normativos.

 Relatada a matéria a ser estudada, todos os conselheiros têm direito a análise e
argumentação, antes da votação.

 As deliberações, de qualquer natureza, em sessão plenária, serão tomadas somente
por maioria simples dos conselheiros presentes.

§ 1º A votação será simbólica, salvo quando requerida e aprovada outra forma de
pronunciamento.

§ 2º A posição do conselho sobre uma matéria será sempre o resultado da votação e o
encaminhamento aos interessados se fará através dos atos normativos.

 O Conselho Municipal de Educação constituirá comissões especiais ou permanentes
para aprofundamento de matérias em estudo.

 O Conselho Municipal de Educação disporá de um secretário que terá a seu encargo
os serviços administrativos, digitação e encaminhamento dos atos normativos, organização do
arquivo das legislações a nível nacional, estadual e municipal, elaboração de atas de reuniões
e convocação dos conselheiros para as sessões extraordinárias, bem como realizar tarefas
inerentes ao cargo.

Parágrafo Único - O secretário deverá ser um servidor municipal.

 O Conselho Municipal de Educação disporá de um assessor técnico a quem
competirá:

I - realizar estudos e pesquisas de atos normativos;

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16
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II - oferecer apoio técnico a instituições que procurem o Conselho para esclarecimentos
relativos à educação.

CAPÍTULO IV
DOS ATOS E SEUS PROCESSOS 

 Os atos propostos pelos conselheiros, aprovados pela plenária tomam a forma de
Resolução, Parecer ou Indicação e serão assinados pelo presidente.

§ 1º Resolução é o ato pelo qual o Conselho Municipal de Educação normatiza matérias
de sua competência.

§ 2º Parecer é o pronunciamento sobre matéria submetida ao Conselho Municipal de
Educação.

§ 3º Indicação é o ato pelo qual o Conselho Municipal de Educação propõe medidas com
vistas a expansão e melhorias do ensino.

 Os atos propostos devem ser assinados pelo relator e conselheiros que o aprovarem,
presentes a reunião antes de serem submetidos à deliberação da plenária.

 As Resoluções e Indicações terão numeração corrida, tendo como referência a data
de sua aprovação.

 Os Pareceres terão numeração renovada anualmente.

 Os atos do Conselho Municipal de Educação serão divulgados no Quadro Mural
Oficial da Prefeitura Municipal de Torres, e terão validade a partir da data da publicação.

CAPÍTULO V
DO FINANCIAMENTO 

 O Conselho Municipal de Educação terá recursos próprios no orçamento municipal
para o custeio de material permanente, material de consumo e ressarcimentos aos
conselheiros.

 Os conselheiros terão direito a inscrição em cursos, seminários e/ou encontros de
formação financiados pelo Conselho Municipal de Educação.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 O conselheiro que abandonar sua função perderá o mandato.

§ 1º Considera-se abandono de cargo a ausência injustificada em três (03) reuniões

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24
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consecutivas ou cinco (05) intercaladas.

§ 2º Para substituir vacância do conselheiro, assume seu suplente.

§ 3º O pedido de afastamento, temporário ou permanente, deve ser feito por escrito, pelo
conselheiro.

 As omissões e dúvidas de interpretação e execução deste regimento serão resolvidas
pela plenária do Conselho Municipal de Educação.

 O presente regimento poderá ser alterado por votação de, pelo menos, dois terços
(2/3) dos conselheiros, através de proposta apresentada por escrito em reunião anterior a da
votação.

 Os conselheiros formularão o cronograma anual de reuniões e atividades.

 Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Art. 28
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