
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

SORRISO/MT 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 

Art.1º. O Conselho Municipal de Educação de Sorriso, instituído pela Lei 

Municipal nº 1.541/2006, de 28 de Novembro de 2006, é órgão normativo, 

consultivo/deliberativo, fiscalizador e propositivo acerca dos temas que forem de sua 

competência. 

Art. 2º. O Conselho Municipal de Educação de Sorriso – CME, vinculado á 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, criado pela Lei Municipal nº 1.541/2006, 

de 28 de Novembro de 2006 estabelece seus parâmetros de atuação, conforme os 

preceitos previstos nos artigos 11 e 18 da lei nº 9.394/96, que dispõe sobre as Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, e dentro dela, as incumbências específicas do 

Município. 

 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 3º. Compete ao CME: 

I- Elaborar o seu Regimento Interno, bem como promover sua reformulação, 

quando necessária. 

II- Zelar pelo cumprimento da legislação aplicável à educação no âmbito do 

Município no que lhe compete. 

III- Propor diretrizes educacionais. 

IV- Propor critérios para a adequação da rede física dos estabelecimentos de ensino, 

observadas as diretrizes traçadas nos Planos: Nacional, Estadual, e Municipal de 

educação. 

V- Atuar subsidiariamente na elaboração do Plano Municipal de Educação, bem 

como acompanhar a sua execução. 

VI- Realizar diagnósticos junto a comunidade para fins de evidenciar as 

necessidades educacionais e incentivar o aprimoramento da qualidade de ensino 

no território do Município. 

VII- Emitir parecer sobre: 

a) Assuntos de natureza educacional, em análise na comunidade, livremente ou 

por solicitação, independentemente de sua origem; 

b) Concessão de auxílios ou subvenções e projetos ou programas especiais de 

interesse do Município. 

VIII- Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados a Educação.  



IX- Promover análise continuada dos métodos de integração na diferentes esferas de 

governo, visando a otimização das ações educacionais. 

X- Propor e aprovar; medidas que visam à reformulação do Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Sorriso e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração 

dos Profissionais da Educação Pública Municipal de Sorriso/MT. 

XI- Dar publicidade quanto aos atos do Conselho Municipal de Educação 

XII- Interagir com os Conselhos de Educação, nos diferentes níveis e com outros 

órgãos educacionais, para a realização dos objetivos.  

 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 4º. O Conselho Municipal de Educação de Sorriso compõem-se conforme 

Artigo 3º da Lei nº 1.541/06 de 28 de novembro de 2006. O Conselho Municipal de 

Educação será constituído de 12 (doze) integrantes, assim distribuídos: 

I - 02 (dois) representantes indicados pelo Poder Executivo Municipal; 

II - 02 (dois) representantes dos professores efetivos da rede pública de ensino, 

sendo um da rede estadual e um da rede municipal; 

III - 02 (dois) representantes dos alunos da rede pública de ensino, sendo um da 

rede estadual e um da rede municipal que tenham acima de 16 anos; 

IV - 02 (dois) representantes dos pais de alunos; 

V - 01 (um) representante do sindicato dos servidores municipais; 

VI - 01 (um) representante dos professores da rede particular ou conveniada de 

ensino; 

VII - 01 (um) representante indicado pelas instituições de Ensino Superior. 

VIII - 01 (um) representante indicado pela ACES e CDL do Município 

Art. 5º. Após a sessão de instalação dos trabalhos, os novos Conselheiros serão 

empossados pelo Secretário (a) Municipal da Educação e Cultura e pelo Prefeito (a). 

Art. 6º. Cada titular terá seu respectivo Suplente que o substituirá na ausência 

temporária ou definitiva com iguais direitos e deveres. 

Art. 7º. Os membros do Conselho Municipal de Educação deverão residir no 

município de Sorriso.  

Art. 8º. O Presidente e o Vice-presidente do CME serão escolhidos por eleição 

em Plenário, com maioria absoluta dos votos favoráveis. 

Art. 9º. O mandato do Presidente e do Vice-presidente será de um ano, permitida 

a recondução. 



Art. 10. Na composição do Conselho Municipal de Educação, 1/3 (um terço) de 

seus membros terá mandato de 02 anos e 2/3 (dois terços) terão de 03 anos, sendo 

permitida a recondução por uma só vez. 

§ 1º A escolha dos Conselheiros que permanecerão no conselho será feitas por eleição 

aberta entre os membros. 

§ 2º Os demais mandatos dos Conselheiros, após a primeira troca de 1/3 e outro de 2/3 

dos membros. 

Art. 11. O desempenho da função de membro do Conselho Municipal de 

Educação não será remunerado, sendo considerado relevante o serviço prestado. Ao 

final do mandato será certificado com o total de horas de sua participação, no mínimo 

quatro (04) horas.  

Art. 12. Cada membro titular corresponderá um suplente que terá direito a voto 

somente na ausência do conselheiro titular. 

Art. 13 Em caso de vaga de Conselheiro, a nomeação do substituto dar-se-á para 

completar o prazo do mandato. 

Art. 14. A vaga do titular dar-se nas seguintes hipóteses: 

I. Morte 

II. Renuncia 

III. Enfermidade que tenha exigido afastamento contínuo por mais de um ano 

IV. Procedimento incompatível com dignidade da função 

V. Exercício de mandato político - partidário 

VI. Desligamento da entidade que representa 

Art. 15. O conselheiro ausente a 03 (três) reuniões ordinárias e extraordinárias 

consecutivas ou 04 (quatro) alternadas num período de um (01) ano, sem justificativa 

formal, fundamentada e comprovada, acarretará a sua exclusão do CME. 

Art. 16. Constituem ausências justificáveis nos termos do presente regimento: 

I. Compromisso oficial junto à empresa, órgão ou entidade à qual esteja vinculado; 

II. Motivo de saúde; 

III. Força maior. 

§1º. As justificativas a que se referem os incisos do caput deste artigo serão 

protocoladas junto à secretaria do CME, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contatos a 

partir da data de realização da reunião e serão apresentadas em plenário para 

deliberação na reunião ordinária seguinte. 

§ 2º Cabe ao titular, quando de sua ausência, enviar até a próxima reunião, a 

justificativa, como também contatar com seu suplente para sua efetiva representação 

caso contrário, lhe será computada falta nos termos do art. 15. 

Art. 17. O desempenho da função de membro do Conselho Municipal de 

Educação não será remunerado, sendo considerado relevante o serviço prestado. Ao 



final do mandato será certificado com o total de horas de sua participação, no mínimo 

quatro (04) horas. 

Art. 18. No caso de exclusão de um de seus membros, o CME comunicará 

formalmente a respectiva entidade para indicação de outro representante. 

§ 1º A cada membro efetivo corresponderá um suplente que o substituirá na sua 

ausência. 

§ 2º Os conselheiros serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, a partir da 

indicação das entidades e categorias, tendo domicílio profissional ou residencial em 

Sorriso/MT. O termo de posse dos conselheiros se fará através de Decreto do Chefe do 

Poder Executivo. 

§ 3º No caso de afastamento de um membro, o CME notificará a entidade representativa 

para indicação de outro representante. 

§ 4º Quando o segmento não indica um representante, este não será contado para o 

quórum nas reuniões. 

 

CAPÍTULO VI 

DA ESTRUTURA 

Art. 19.  O CME tem a seguinte estrutura: 

I. Presidência 

II. Vice-presidência 

III. Comissões 

IV. Secretária Executiva 

Parágrafo único. As comissões serão constituídas pelo presidente, em caráter 

temporário, para estudo de matéria a ser submetida ao Plenário. 

Art. 20. O CME disporá de uma Secretária, subordinada à Presidência.  

Parágrafo único. A secretária será indicada pelo CME, em decisão plenária e terá 

o seu nome formalizado pela Presidência junto ao Poder Executivo para designação, 

dentro se seu quadro de servidores.  

Art. 21. Ao presidente compete: 

I. Presidir, supervisionar e coordenar todas as atividades do CME, promovendo as 

medidas necessárias ao comprimento de suas finalidades; 

II. Presidir e dirigir as sessões do Plenário; 

III. Elaborar a pauta de cada sessão plenária; 

IV. Resolver questões de ordem; 

V. Designar Conselheiros para a composição das Comissões; 

VI. Baixar portarias, normas e ordens de serviço necessárias ao funcionamento do CME. 

VII. Dar execução às deliberações do Colegiado; 



VIII. Representar o CME em juízo ou fora dele. 

Art. 22. Aos conselheiros compete: 

I. Estudar e relatar, nos prazos estabelecidos as matérias que lhes forem distribuídas 

pelo Presidente; 

II. Submeter ao plenário todas as medidas julgadas úteis ao efetivo desempenho das 

funções do colegiado; 

III. Requerer votação de matéria em regime de urgência; 

IV. Desempenhar outras funções ou atribuições que lhes forem designadas pelo 

Presidente; 

V. Protocolar matéria de pauta junto à secretaria do CME. 

Art. 23. O (a) secretário (a) compete: 

I. Secretariar as reuniões e lavrar as respectivas Atas; 

II. Digitar Pareceres, Resoluções e demais documentos do CME; 

III. Organizar e manter toda a documentação do CME atualizada; 

IV. Prestar informações da tramitação dos processos ao CME; 

V. Receber e expedir Processos e correspondências, fazendo os necessários registros; 

VI. Registrar a frequência dos membros às reuniões; 

VII. Exercer outras atividades que lhe forem designadas pelo presidente. 

 

CAPÍTULO V 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 24. O CME reunir-se-á ordinariamente, de janeiro a junho e de agosto a 

dezembro, com recesso no mês de julho conforme calendário anual e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo Secretário (a) Municipal de Educação, 

pelo Presidente, ou pela maioria dos membros em exercício.  

Art. 25. Para deliberação em sessão plenária, exigir-se-á a presença: 

I. Em primeira convocação, de 2/3 (dois terços) do total de membros indicados pelos 

respectivos segmentos e legalmente nomeados por ato do poder executivo; 

II. Em segunda convocação, 15 (quinze) minutos após o horário designado para início 

da sessão, com maioria simples (metade mais um) dos membros conforme o inciso 

retro; 

III. Em terceira convocação, 30 (trinta) minutos após o horário designado para o início 

da sessão, com no mínimo 30% (trinta por cento) dos membros conforme o inciso I 

acima. 

§ 1º. Os processos para deliberação serão apresentados ao plenário, pelo Presidente ou 

pelo relator da Comissão. 

§ 2º. As deliberações precisam do voto da maioria absoluta dos presentes à sessão 

plenária. 



Art. 26. Extraordinariamente, o Presidente poderá convidar pessoas especialistas 

para esclarecer peculiaridades técnicas. 

Art. 27. As sessões plenárias terão uma pauta geral da seguinte forma: 

I. Abertura; 

II. Momento de reflexão; 

III. Leitura e assinatura da Ata da sessão anterior; 

IV. Avisos, comunicações, registros de fatos, apresentações de proposições, 

correspondências, documentos de interesse do Plenário.  

V. Ordem do dia: discussões e votação das matérias; 

VI. Encaminhamentos; 

VII. Indicações para a pauta da sessão plenária seguinte; 

VIII. Encerramento. 

Art. 28. Cabe ao Presidente do Conselho Municipal de Educação, no prazo de 60 

(sessenta) dias antes de findar o mandato dos conselheiros, formar uma comissão para 

organizar o processo para a escolha dos novos representantes para a composição do 

CME. 

Parágrafo único. No caso do Presidente não cumprir o disposto no caput deste artigo 

competirá aos demais membros do conselho executar a ação. 

DO PLENÁRIO 

Art. 29. O Plenário é o órgão deliberativo do Conselho Municipal de Educação - 

CME - que se reunirá em sessões ordinária e extraordinária, por convocação do 

Presidente ou de um terço (1/3) dos conselheiros e lhe compete: 

I - discutir e deliberar sobre os assuntos relacionados no art. 3º deste Regimento; 

II - julgar, decidir e dar parecer sobre assuntos encaminhados à apreciação do Conselho; 

III - decidir sobre a interpretação das normas e sobre casos de omissão do regimento; 

IV - aprovar por, no mínimo 02 (dois) terços de seus membros titulares, o Regimento 

Interno e suas alterações. 

 

Parágrafo único. As resoluções do Conselho Municipal de Educação - CME entrarão em 

vigor na data da sua publicação. 

 

Art. 30. Plenário reunir-se-á ordinariamente, mensalmente, na primeira quarta-

feira de cada mês as 13 horas, na Casa dos Conselhos situada Rua das Videiras nº 1100 

 

§ 1º Para que sejam realizadas as sessões plenárias do Conselho, deverá haver a 

presença de maioria absoluta (cinquenta por cento mais um dos membros que compõe o 

CME), salvo as sessões para estudo ou solenidades, que se instalam com qualquer 

número dos seus membros titulares ou suplentes. Na ausência do "quórum" exigido, 

será suspensa a plenária, 15 minutos após o horário previsto. Lavrando-se o termo que 

mencionará os conselheiros presentes e os que justificadamente não comparecerem, 

marcando-se uma reunião extraordinária em data anterior da próxima reunião ordinária. 

 

§ 2º Cabe ao titular, quando de sua ausência, enviar até a próxima reunião, a 

justificativa, como também contatar com seu suplente para sua efetiva representação. 



 

§ 3º As decisões do Conselho serão tomadas por maioria dos membros presentes; 

titulares ou suplentes, em caso de empate, o voto de qualidade será restrito ao 

Presidente. 

 

§ 4º A cada 02 (dois) meses, uma das sessões ordinárias poderá ser dedicada ao debate e 

reflexão de assuntos educacionais não vinculados especificamente a processos 

protocolados ou em andamento no Conselho Municipal de Educação, com temática 

estabelecida por proposta de Conselheiro. 

 

§ 5º As reuniões extraordinárias ocorrerão sempre que necessário, convocadas pelo 

Presidente ou por metade mais 1 (um) dos membros, com antecedência mínima de 48 

(quarenta e oito) horas, limitando-se a sua pauta ao assunto que justificou sua 

convocação. 

 

§ 6º As sessões plenárias são públicas, podendo ser assistidas por qualquer pessoa 

interessada que caso queira, pode também manifestar-se, desde que seja agendado 

previamente (5 dias) com a Presidência ou Secretaria Executiva do Conselho, a fim de 

constar na pauta para conhecimento dos conselheiros. 

 

Art.31. As sessões plenárias terão duração máxima de 02 (duas) horas e 

constarão de quatro (4) partes: 

 

I - EXPEDIENTE - Discussão e aprovação da ata anterior, leitura de correspondência 

recebida e expedida; 

II - ORDEM DO DIA - discussão e votação da pauta prevista; 

III - ESPAÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - informações 

e esclarecimentos; 

IV - PALAVRA LIVRE DOS CONSELHEIROS - por ordem de inscrição. 

 

Art. 32. As votações são nominais, através da chamada dos presentes, devendo 

os membros do Conselho responder sim ou não, conforme sejam favoráveis ou 

contrários à proposição. 

 

Art. 33. O Conselheiro que desejar apresentar voto em separado sobre 

determinada matéria deverá justificá-lo. 

 

§ 1º O voto em separado deverá ser registrado em Ata, com a decisão do Conselho e 

com a indicação do autor e dos Conselheiros que, porventura, o acompanhem. 

 

§ 2º O voto em separado existe quando um conselheiro tem muita convicção sobre sua 

posição referente a uma matéria, mas o conselho decide ao contrário, então o 

conselheiro apresenta o seu voto separado (folha anexa), justificando sua posição com 

fundamentação teórica e legal. Ele não tem nenhum valor jurídico, é apenas um direito 

de expressão. 

 

Art. 34 O Presidente do Conselho votará, em caso de empate na votação, 

podendo exercer o voto em separado. 

 

Art. 35 Ao anunciar o resultado das votações, o Presidente do Conselho deverá 

declarar quantos votaram favoravelmente e quantos em contrário. 



 

Parágrafo único. Havendo dúvida sobre o resultado, o Presidente do Conselho deverá 

pedir aos membros que se manifestem novamente. 

 

DOS ATOS E REGISTROS 

 

Art. 36. Os atos do CME manifestam-se em relação a qualquer matéria de sua 

competência ou que lhe seja submetida, podendo vir a se constituir em: 

 

I - parecer, que deverá ser assinado pelo (s) relator (es), pelos conselheiros presentes na 

reunião do Plenário e pelo presidente do CME. É a opinião fundamentada sobre 

determinado assunto. 

O parecer do Conselho Municipal de Educação poderá ser deliberativo, 

normativo, instrutivo, técnico ou propositivo: 

 

a) o parecer deliberativo - expressa a decisão do conselho quanto a matéria de sua 

competência estando este em plena consonância como Conselho Estadual de Educação 

do Mato Grosso. 

b) o parecer normativo regulamenta o sistema no que a lei lhe atribui, gerando 

resoluções normativas. Serão homologados pelo (a) Secretário (a) Municipal da 

Educação e deve se fazer acompanhar de um Projeto de Resolução. Este projeto de 

Resolução após aprovado será encaminhado ao Prefeito para homologação; 

c) o parecer instrutivo explica e/ou orienta sobre normas vigentes; 

d) o parecer propositivo - traz a sugestão do conselho em vista da melhoria do ensino, 

sendo que o destinatário não tem obrigação de cumpri-lo. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 37. O Conselheiro poderá licenciar-se pelo prazo máximo de um ano, desde 

que, solicitado formalmente e autorizado pelo Plenário. 

Art. 38. Os órgãos técnicos e administrativos da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura prestarão ao CME a assistência e o apoio que lhe forem necessários 

ao cumprimento dos seus objetivos e sempre que solicitado. 

Art. 39. As atividades administrativas do CME acompanharão o horário de 

funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.   

Art. 40. Os casos omissos neste Regimento serão solucionados pelo plenário do 

CME. 

 

Sorriso (MT), de      maio de 2018. 

 




