
Regimentos Internos 

Conselhos Municipais de Educação



Apresentação

A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do

Sul – UNCME/RS, apresenta este material como subsídio dos Conselhos

Municipais de Educação do Estado para a organização e manutenção dos

Órgãos Colegiados no que tange à estrutura e funcionamento. Para que cada

Conselho desempenhe suas funções conforme os preceitos legais, é necessário

que o órgão tenha parâmetros definidos que regrem o seu funcionamento.

Neste sentido, além da Lei Municipal de Criação, o Conselho Municipal de

Educação necessita de um documento que organize e sintetize toda a sua

prática e, principalmente, que defina os procedimentos e ações a serem

adotados pelo Colegiado em todas as situações de sua pertinência, sendo

assim, surge o Regimento Interno.



Função

O Regimento Interno de um Conselho Municipal de Educação é o documento

que complementa o texto da Lei Municipal de Criação do Colegiado, ou seja, ele

assume um papel vital para o funcionamento do CME. Sua função primordial é

regrar e esclarecer assuntos omissos e/ou pouco especificados na legislação

municipal. É preciso que todo Conselheiro tenha conhecimento e clareza deste

documento pois nele deverão estar abordados os principais pontos de

funcionamento do Colegiado.

Este material apresenta, a partir de agora, uma série de indicações para que

os Conselhos possam estudar os seus Regimentos e aprimorar a sua prática

dentro da competência de cada órgão em sua cidade. Ele será dividido entre

seções importantes a serem postas no documento.



Natureza

Deve citar a Lei Municipal de Criação, a Lei Orgânica 

Municipal e a Lei de Criação do Sistema (se tiver)

Deve ser claro e expor as funções do CME

Deve expressar o objetivo de existência do CME

“CME exercerá as atribuições estabelecidas em lei e 

especificadas por este regimento”

Pode expressar a importância do CME
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Competência

Repetir a composição conforme Lei de Criação

Deve expressar as competências do Conselho

Pode expor as competências dos Conselheiros e 

Presidência

Pode expressar os princípios de atuação do CME

“A função de conselheiro é considerada de relevante 

interesse social”
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Estrutura

Repetir os preceitos da Lei de Criação

Deve expressar a estrutura do CME

Deve ser CLARA e dizer o que o Colegiado dispõe: sala, 

recursos humanos, transporte, aporte financeiro

Segurança de que o CME possui autonomia administrativa

“O Conselho Municipal de Educação contará com 

autonomia administrativa e financeira”
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Apoio e Assessoria

Garantir os recursos humanos disponíveis para o CME

Deve expressar as funções de cada cargo e a carga horária

O CME precisa de Assessoria Jurídica que possa orientar a análise 

das legislações podendo recorrer à Procuradoria Geral do Município e 

também a uma assessoria externa ou ao Ministério Público – MP e 

Tribunal de Contas do Estado – TCE, se acharem necessário. 

Em casos de Assessoria externa deve regrar como funciona estes 

procedimentos.
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Funcionamento

Deve expressar como o CME se organiza

Deve expressar a quantidade e formato das reuniões

Expor funções da Mesa Diretora: quem é e o que faz?

Deve regrar como funcionará cada reunião

Deve regrar o funcionamento das Comissões

Deve expor o processo de votação para cada pauta

Expor regras gerais de funcionamento

FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Atos Normativos

Deve expressar os atos do CME

Deve regrar as condições para construção de cada ato

Deve regrar como será o procedimento da normatização

Pode expor os requisitos básicos para votar um assunto

Pode especificar o recebimento de consultas e denúncias

Pode esclarecer o processo de publicidade de cada ato

Pode estabelecer regras para votação de cada ato
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Renovação

Deve expressar como se dá os mandatos dos conselheiros

Deve expor os procedimentos de eleição dos membros

Pode regrar o mandato da Mesa Diretora

Deve regrar a renovação parcial dos conselheiros

Pode regrar as possíveis perdas de mandato

Deve tipificar os casos em que o conselheiro poderá 

perder o mandato (punições)
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Disposições Finais

Pode regrar o recesso anual do CME

Como proceder nos casos de dúvidas e/ou omissões

Casos de alteração do Regimento Interno e representação do CME

Data de vigência e assinatura dos conselheiros que aprovam

Para os Sistemas Municipais de Ensino que contenham a figura da 

homologação a indicação é que em casos de negativa, ela deve ser 

devidamente justificada pelo Prefeito(a) Municipal.
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