
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CAXIAS DO SUL

RESOLUÇÃO CME Nº 33, de 12 de julho de 2016.

Altera os incisos I, IV e V e, os parágrafos 1º e 6º do
Art. 11; o § 4º, do Art. 12; o inciso I, do § 1º, do Art. 32; o § 4º,
acrescido dos Incisos I, II e III, do Art. 45, da Resolução CME
nº 31/2015.

Substitui “§ 5º” em lugar de “§ 2º”, no § 6º, do Art. 11,
bem como o  termo “estudantes”  em lugar  de  “alunos”  na
letra C, do Inciso I, § 3º, no Art. 44, da mesma Resolução.

O Conselho Municipal de Educação de Caxias do Sul, em cumprimento as suas
atribuições e com fundamento no Inciso II,  artigo 11, da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - Lei nº 9394/1996; da Lei nº 12.960/2014; Portaria MEC nº 391/2016
e  Decreto  Federal  nº  7.352/2010  que  tratam  da  educação  do  campo,  indígena  e
quilombola; da  Lei 13.278/2016 que trata do ensino da arte; no artigo 11, da Lei Municipal
5.747/2001; na alínea “b”, do inciso V, do artigo 3º, da Lei nº 6.403/2005, 

R E S O L V E: 

Art. 1º Os incisos I, IV e V, bem como o § 1º, do Art. 11, da Resolução CME nº 31,
de 8 de dezembro de 2015, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando também
alterada, respectivamente, a redação no Parecer CME 70/2015: 

“Art. 11 ... 

I  -  Linguagens (Língua  Portuguesa;  Língua  materna,  para  populações  indígenas;
Língua de Sinais para a comunidade surda; Arte em suas diferentes linguagens: artes visuais,
dança, música e teatro; Educação Física e Língua Estrangeira moderna, a partir do 6º ano);

…
IV – Ciências Humanas (História, Geografia) e 
V - Ensino Religioso 

§ 1º  O Ensino Fundamental deve ser ministrado em Língua Portuguesa, sendo que,
respectivamente,  para  as  comunidades  indígenas  e  comunidade  de  pessoas  surdas  é
assegurada  também  “a  utilização  de  suas  línguas  maternas  e  processos  próprios  de
aprendizagem” e “a utilização de Língua Brasileira de Sinais - Libras”.

Art. 2º  No § 6º, do Art. 11, da Resolução CME nº 31, de 08 de dezembro de 2015,
em lugar de “§ 2º” lê-se “§ 5º”. 

 Art. 3º O § 4º, do Art. 12, da Resolução CME nº 31, de 08 de dezembro de 2015,
passa a vigorar com a seguinte redação, ficando também  alterada, respectivamente, a
redação no Parecer CME 70/2015: 

§ 4º -  O Ensino Religioso, não confessional, de matrícula facultativa ao estudante,  é
parte integrante da área das Ciências Humanas e constitui componente curricular dos horários
normais das escolas públicas de Ensino Fundamental, assegurado o respeito à diversidade
cultural e religiosa do Brasil e vedadas quaisquer formas de proselitismo. O objeto de estudo é



o conhecimento religioso e o princípio metodológico é o diálogo, sendo este o orientador dos
processos de observação, de análise, de apropriação e de ressignificação dos saberes.

 Art. 4º O inciso I, § 1º, do Art. 32, da Resolução CME nº 31, de 8 de dezembro de
2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32 ...  

§ 1º ...
I  -  Os  estudos  de  progressão  para  os  estudantes  do  2º  ao  5º  ano  do  Ensino

Fundamental  referem-se ao plano de intervenção de aprendizagem para  aqueles  que não
consolidaram os  objetivos  e  indicadores  mínimos  previstos  no  ano  anterior  e,  por  isso,  é
indicado o plano específico de estudos de progressão a ser efetivado no ano letivo seguinte.

 Art. 5º O § 4º, do Art. 45, da Resolução CME nº 31, de 8 de dezembro de 2015,
passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido dos incisos I, II e III:

§ 4º A cessação ou desativação de escolas de Ensino Fundamental, conforme  a Lei
Federal  nº  12.960/2014  e  Portaria  MEC  nº  391/2016,  ocorrerá  em  caráter  definitivo  nas
escolas da zona urbana e, nas escolas do campo, indígenas e quilombolas poderá ser em
caráter  temporário,  por  período  máximo  de  cinco  anos,  estas  devem  ser  precedidas  de
manifestação do Conselho Municipal de Educação que considerará a justificativa apresentada
pela Secretaria Municipal da Educação contendo a análise do diagnóstico do impacto da ação
e a manifestação da comunidade escolar. 

I – Segundo o Decreto Federal nº 7.352/2010 que trata da educação do campo e do
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, entende-se por escola do campo,  para
fins das normas do Sistema Municipal de Ensino, aquela escola situada em área rural, definida
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou aquela situada em
área urbana, desde que atenda predominantemente as populações do campo. As populações
do  campo entendidas  como  os   agrupamentos  formados  por  agricultores  familiares,
extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária,
trabalhadores assalariados rurais, quilombolas, caiçaras, povos da floresta, caboclos e outros
que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural.

II  - Na  intenção  de  cessar  o  funcionamento  de  escola  do  campo,  indígena  ou
quilombola, de forma gradativa ou não, a mantenedora deverá solicitar, com, no mínimo, 90
dias  antes  da  data  prevista  para  o  possível  encerramento  das  atividades  letivas  do  ano
corrente, a prévia manifestação do Conselho Municipal de Educação, que emitirá Parecer com
base nos documentos constantes no Roteiro V – Parte I, da Resolução CME nº 31/2015.

III - Caso a manifestação do Conselho Municipal de Educação seja pela cessação ou
desativação da escola, deve a mantenedora encaminhar o pedido de emissão de ato próprio,
até 30 dias após o encerramento das atividades, contendo as peças previstas no Roteiro V –
Parte II, da Resolução CME nº 31/2015.

 Art. 6º O Art. 45, da Resolução CME nº 31, de 8 de dezembro de 2015, passa a
vigorar  acrescido dos parágrafos 5º, 6º e 7º:

§ 5º - Nos documentos escolares expedidos a ex-estudantes de escola que tiver
cessado seu funcionamento, além dos dados e informações necessários à identificação
da escola, constará referência ao Parecer de cessação de funcionamento da escola e/ou
de etapas e/ou de modalidade(s) de ensino.

§ 6º - O acervo da escrituração escolar e dos arquivos da escola serão recolhidos
ao Órgão Executivo do Sistema Municipal de Ensino,  porém, se constatada deficiência
e/ou irregularidade na escrituração escolar e/ou no arquivo, a Comissão Verificadora do
Conselho  Municipal  de  Educação  orientará  seu  saneamento  e/ou  correção  antes  do
recolhimento dos arquivos.



§ 7º - Havendo cessação de funcionamento de etapa ou modalidade de ensino,
mas continuando a existir a escola, o acervo da escrituração e do arquivo permanecerão
na própria escola.

Art. 7º  Na letra “c”, do Inciso I, § 3º, do Art. 44, da Resolução CME nº 31, de 8 de
dezembro de 2015, lê-se “estudantes” em lugar de “alunos”. 

Art.  8º   Ficam  automaticamente  ressalvadas  as  possíveis  incorreções  de
linguagem da Resolução CME nº 31/2015.

Art. 9º  O descumprimento das normas previstas na presente Resolução constitui
ilegalidade sujeita às sanções previstas na legislação vigente.

Art.  10  A presente  Resolução  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
revogadas  as  disposições  em  contrário,  ficando  revogadas  as  Resoluções  CME  nºs
17/2008, 18/2010, 20/2010 e 22/2011, e os Pareceres CME nº 5/2005 e nº 1/2010. 

Comissão do Ensino Fundamental e Modalidades:
Ana Margarida Gubert Zanrosso
André da Silveira
Andreia de Souza
Antonio Pradelir Rodrigues Leite
Elaine Bortolini
Fabiane Berti Granzotto
Fernanda Magalhães Stalliviere
Flavia Costa
Jusley Almeida Finger 
Lourdes Bender da Rosa Dias

Madelon Lopes Taunous
Marcia Adriana de Carvalho
Maria Nilza Duarte Barbosa
Maria Inês Chies Benech
Rosana Cardoso Vieira
Rosangela Gross Rodriguez de Almeida
Silvana Cechinato Cagol
Tatiana Vergani
Thais Gomes Duarte

 
     Aprovada, por unanimidade, em sessão plenária do dia 22 de março de 2016,

tendo sido remetida para nova análise antes de sua homologação e, por isso, submetida
novamente a análise da Comissão própria e aprovação em plenária do dia 12 de julho de
2016, a qual foi aprovada por unanimidade.

                                           Marcia Adriana de Carvalho,
                                                   Presidente do Conselho Municipal de Educação.

Anexo V
 

- ROTEIRO V -
(Resolução CME nº 031/2015 – Parte I incluída pela Resolução CME nº 33/2016)

Parte I:

O processo contendo o pedido de manifestação prévia do Conselho Municipal de
Educação  para  CESSAÇÃO  OU  DESATIVAÇÃO  de  Escola  Municipal  de  Ensino
Fundamental  do  Campo,  Indígena  ou  Quilombola,  deve  ser  encaminhado,  com,  no
mínimo,  90  dias  antes  da data  prevista  para  o  possível  encerramento  das atividades
letivas do ano corrente, instruído com as peças a seguir descritas:

a) ofício da mantenedora formulando o pedido;
b) justificativa, contendo um relato pormenorizado dos pressupostos que motivam



a decisão do fechamento da unidade escolar, considerando a oferta do ensino para as
populações  do  campo,  indígenas  e  quilombolas  em  escola  pública  nas  respectivas
comunidades ou mais  próximas de sua residência.  A justificativa  deverá  considerar  o
histórico da escola, a proposta pedagógica da escola, as condições de infraestrutura e os
recursos  humanos  existentes,  a  participação  da  escola  em políticas  e  programas do
Governo Federal, os investimentos realizados com recursos próprios em infraestrutura e
correspondentes ações pedagógicas;

c)  o diagnóstico  de  impacto  da  ação  considerará,  no  mínimo,  os  seguintes
aspectos:

- o estudo de alocação e realocação dos estudantes matriculados na escola por
etapas,  modalidades  e  faixa  etária,  demonstrando  a  capacidade  de  infraestrutura  e
recursos  humanos  e  pedagógicos  específicos  para  o  pleno  atendimento  ao  direito  à
educação do campo, indígena e quilombola, garantidos na Constituição e na legislação
infraconstitucional;

- o processo de aprendizagem e o impacto pedagógico, a partir do reconhecimento
e valorização da identidade cultural e territorial das populações do campo, indígenas e
quilombolas;

- o percurso educativo do estudante quanto ao rendimento, à aprendizagem e à
continuidade do processo educativo;

-  a  função  social  da  escola  e  seus  aspectos  multidimensionais,  tais  como  o
ambiente, a economia, a cultura, vivenciados pelos grupos sociais no território em que
estão inseridos; e

- o estudo da distância a ser percorrida pelos alunos, considerando o tempo de
duração do deslocamento, condições de acesso e meio de transporte;

d) manifestação dos órgãos que possuem interface com a educação, atuantes no
território,  especialmente  da  Empresa  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  –
EMATER, Secretaria da Agricultura e/ou órgãos equivalentes, no caso das escolas do
campo;

e) declaração da destinação da escrituração escolar e do arquivo da mesma  e
dos bens móveis relacionados no tombamento;

f) declaração da destinação do imóvel, no caso de dominialidade pública;
g) declaração referente aos recursos humanos que atuam na escola, destacando

vínculo de trabalho e sua designação para outra escola;
h) manifestação  da  comunidade  escolar,  decorrente  de  assembleia  geral,

mediante edital de convocação, com antecedência mínima de 15 dias, expressa em Ata
acompanhada  de  relação  dos  presentes,  discriminados  por  segmento:  pais,  alunos,
profissionais da educação, conselho escolar e demais integrantes da comunidade.

Parte II:

O processo para CESSAÇÃO OU DESATIVAÇÃO de Escola Municipal de Ensino
Fundamental deve ser encaminhado ao Conselho Municipal de Educação, instruído com
as peças a seguir descritas:

a) Ofício da mantenedora formulando o pedido;

b) Cópia dos Atos Legais da Escola (de criação, de autorização de funcionamento,

e outros que a escola possua);

c) Indicação do destino escolar dos estudantes remanescentes;

d) Informações sobre o destino da escrituração escolar e do arquivo da mesma.


