
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ESTATUTO DO C  í  RCULO DE PAIS E MESTRES

Da Escola Municipal de Ensino Fundamental _____________________________

DA DENOMINAÇÃO

Art. 1º.  Sob a denominação de Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal de
Ensino  Fundamental_________________________________________________,
doravante denominado de CPM, fundado em (data por extenso), entidade civil com
personalidade jurídica, sem fins lucrativos, por prazo indeterminado, que se regerá
pelo presente Estatuto.

Art. 2º. O CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental__________________,
tem sua sede à rua (endereço da escola) e foro no município de Caxias do Sul.

DOS INTEGRANTES

Art. 3°. Serão integrantes do CPM todos os pais ou responsáveis e mestres da
Escola.

DA ADMISSÃO DOS INTEGRANTES

Art.  4°.  Serão  admitidos  automaticamente  como  integrantes  os  pais  ou
responsáveis de alunos regularmente matriculados na Escola.

Art.  5°.  Permanecerão  automaticamente  como  integrantes  os  mestres  que
pertencerem ao quadro funcional da Escola.

Art.  6°.  Os  pais  ou  mestres  que  deixarem  de  manter  vínculo  com  a  Escola,
deixarão  de  ser  considerados  integrantes  do  CPM,  bem  como  os  que  não
cumprirem  com  os  deveres  de  associados,  os  quais  serão  demitidos  pela
Assembleia Geral, dando-lhes pleno direito de defesa.

DOS DIREITOS DOS INTEGRANTES

Art. 7°. São direitos dos integrantes do CPM:
I - participar das reuniões da Assembleia Geral, com direito à palavra e ao voto;
II - ser eleito para qualquer cargo, conforme disposto no art. 24 e seguintes;
III - sugerir ao CPM, verbalmente ou por escrito, medidas e providências que julgar
proveitosas à escola e à entidade;
IV - reivindicar soluções para os problemas escolares e comunitários;
V  -  requerer  informações,  verbais  ou  escritas,  sobre  assuntos  que  lhe  digam
respeito ou de seu interesse.

DOS DEVERES DOS INTEGRANTES

Art. 8º. São deveres dos integrantes:
I  - cumprir as disposições estatutárias e regimentais e decisões da Diretoria;
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II - desempenhar fielmente as funções para as quais foram eleitos, nomeados ou
designados;
III - acatar as deliberações da Assembleia Geral;
IV - cooperar para o engrandecimento da entidade;
V  - zelar pelo bom nome da entidade.

Art.  9°.  Os  integrantes  não  respondem  solidária  e  ou  subsidiariamente  pelas
obrigações assumidas em nome da entidade.

DA FINALIDADE

Art. 10. O CPM tem por finalidade:
I- integrar a família com a Escola;
II- integrar a Escola com a comunidade;
III- reivindicar assuntos pertinentes junto às autoridades competentes;
IV- promover e fortalecer relações educativas, emancipadoras e inclusivas.

DOS ÓRGÃOS DA ENTIDADE

Art. 11. São órgãos da entidade:
I- Assembleia Geral;
II- Diretoria;
III- Conselho Deliberativo e Fiscal;
IV- Diretor da Escola.

Parágrafo único. Na Escola do Meio Rural em que não houver Diretor nomeado, o
órgão  de  que  trata  o  inciso  IV  será  preenchido  pelo  Representante  do
Estabelecimento de Ensino.

DA ASSEMBLEIA GERAL

Art.  12.  A  Assembleia  Geral  é  o  órgão  soberano  da  entidade,  devendo  ser
respeitadas suas deliberações e resoluções.

Art. 13. Compete à Assembleia Geral:
I - preencher os cargos eletivos, na forma determinada no art. 24 e seguintes;
II - deliberar e regulamentar sobre matéria de sua competência;
III - solicitar esclarecimentos de interesse da entidade à Diretoria;
IV - sugerir contribuição espontânea dos integrantes, como fonte de recursos do
CPM;
V - alterar o presente Estatuto;
VI  -  extinguir  a  entidade  e  dar  destino  ao  seu  patrimônio,  consoante  previsão
estatutária.

Art.  14.  A Assembleia  Geral,  que  se  reunirá  ordinária  ou  extraordinariamente,
sendo sempre convocada pelo Presidente do CPM, ou pelo órgão de que trata o
inciso IV e parágrafo único do art. 11 do presente Estatuto, realizar-se-á:
I  -  anualmente em reunião ordinária  para tomar conhecimento da prestação de
contas das verbas recebidas;
II  -  a  cada  3  (três)  anos,  em  sessão  ordinária,  para  eleger  os  membros  da
Diretoria;  
III  -  sempre que convocada,  em sessão extraordinária,  para  tratar  de assuntos
emergenciais, devendo ser realizada nos próximos 10 (dez) dias, a contar da data
da convocação.
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Parágrafo  único.  A  Assembleia  Geral  Ordinária  deverá  ser  convocada  com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Art. 15. A Assembleia Geral terá início, em primeira chamada, com a presença de
1/3 (um terço) dos integrantes ou, não havendo quorum, em segunda chamada, 30
(trinta) minutos após, com a presença de qualquer número de integrantes.

Art. 16. As decisões serão tomadas pela maioria simples, ou seja, pelo voto da
metade mais um dos votantes presentes.

DA DIRETORIA

Art.17. O Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental
______________________________é  administrado  por  uma  Diretoria  eleita  em
Assembleia  Geral,  com  mandato  de  3  (três)  anos,  permitida  uma  única
recondução, composta dos seguintes membros:
I - um Presidente;
II - um Vice-presidente;
III - um Secretário;
IV -  o  Diretor  da Escola ou Representante do Estabelecimento de Ensino,  nas
Escolas de que trata o parágrafo único do art.11;
V - três Conselheiros Deliberativo e Fiscal.

Parágrafo único. Serão eleitos 6 (seis) membros suplentes para os cargos de que
tratam os incisos III e V deste artigo.

Art. 18. Compete ao Presidente:
I - representar a entidade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, com o
Diretor da Escola ou Representante do Estabelecimento de Ensino, nas Escolas de
que trata o parágrafo único do art. 11 deste Estatuto;
II - cumprir e fazer cumprir este Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral;
III - convocar e presidir reuniões da Diretoria mensalmente;
IV  -  convocar  e  presidir  as  reuniões  ordinária  e  extraordinária  da  Assembleia
Geral;
V -  exercer o direito de voto nas deliberações sempre que se verificar empate;
VI - autorizar as despesas necessárias;
VII - autorizar os pagamentos, assinar todos os cheques, ordens de pagamento,
títulos que representam obrigações financeiras da entidade e prestar contas dos
recursos recebidos aos órgãos competentes e à comunidade escolar com o Diretor
da Escola ou Representante do Estabelecimento de Ensino, nas Escolas de que
trata o parágrafo único do art. 11 deste Estatuto;
VIII - consultar os representantes da comunidade escolar sobre as aplicações dos
recursos  recebidos,  das  esferas  municipal  e  federal  e  contribuições  dos
integrantes, que são as formas através das quais o CPM se mantém, com o Diretor
da Escola ou Representante do Estabelecimento de Ensino, nas Escolas de que
trata o parágrafo único do art. 11 deste Estatuto;
IX  -  informar  em Assembleia  Geral  ordinária  anual  a  prestação de contas  das
verbas recebidas, prestando esclarecimentos que se fizerem necessários.

§  1°.  Os recursos financeiros depositados em contas bancárias do CPM serão
movimentados por meio de cheques nominais, assinados pelo Presidente e pelo
Diretor da Escola ou Representante do Estabelecimento de Ensino, nas escolas de
que  trata  o  parágrafo  único  do  art.  11  deste  Estatuto,  ou  por  meio  eletrônico,
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inclusive por meio de cartão magnético.

§ 2°. Na hipótese de a movimentação dos recursos financeiros efetivar-se por meio
eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizada a realização de
todas  as  operações  financeiras  necessárias  à  movimentação  dos  valores
(pagamentos, transferências, saques, emissão de extratos), de forma individual e
isolada,  ao Presidente do CPM, ao Diretor  da Escola ou ao Representante do
Estabelecimento de Ensino, nas escolas de que trata o parágrafo único do art. 11
deste Estatuto.

Art. 19. Compete à Vice-presidência:
I - auxiliar o Presidente em suas funções, quando solicitado;
II - substituir o Presidente em seus impedimentos e faltas;
III - suceder o Presidente em caso de vacância.

Art. 20. Compete ao Secretário:
I - lavrar e ler atas das reuniões da Diretoria e Assembleias;
II - redigir avisos e correspondências da entidade;
III - convocar, com o Diretor da Escola ou Representante do Estabelecimento de
Ensino, nas Escolas de que trata o parágrafo único do art. 11 deste Estatuto, nova
eleição, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, havendo vacância do cargo de
Presidente e Vice-presidente simultaneamente.

Art. 21. Compete, com base neste Estatuto, ao Diretor da Escola ou Representante
do Estabelecimento de Ensino, nas Escolas de que trata o parágrafo único do art.
11,  viabilizar  o  funcionamento  da  entidade  e  exercer  as  atribuições  de  que
tratam os incisos VII e VIII  e parágrafo Primeiro do art.  18, em conjunto com o
Presidente  do CPM e,  ainda,  a  atribuição prevista  no  art.  20,  inciso  III,  com o
Secretário do CPM.

Art. 22. Compete ao Conselho Deliberativo e Fiscal:
I  -  participar  de  reunião  ordinária  mensal  e,  extraordinariamente,  sempre  que
convocado pelo Presidente do CPM;
II - regulamentar matéria de sua competência;  
III - fiscalizar as ações do CPM e solicitar providências sempre que necessário.

Art.  23.  Nenhum  cargo  da  Diretoria  será  remunerado,  nem  serão  distribuídos
lucros ou vantagens aos seus membros, ou aos demais integrantes, seja a que
título for.

Parágrafo único. Fica expressamente vedado ao CPM interferir na administração
interna do Estabelecimento de Ensino no que se refere ao cumprimento de leis
regulamentadas e determinações das autoridades competentes.

DA ELEIÇÃO

Art. 24. A eleição para a Diretoria do CPM será realizada na primeira quinzena de
novembro, obedecendo ao Regimento Eleitoral dos CPMs elaborado pelo Centro
de Integração de Círculos de Pais e Mestres das Escolas Municipais de Caxias do
Sul, reconhecida doravante pela sigla: CICPMs.

Art. 25. A Diretoria do CPM será eleita por voto direto, secreto e uninominal em
Assembleia Geral, podendo por ela ser destituída.
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Parágrafo único. O voto será pessoal, vedando-se o voto por procuração.

Art. 26. Havendo chapa única, a eleição poderá se dar por aclamação.

Art. 27. Os eleitos assumirão o respectivo mandato no primeiro dia útil de janeiro
do ano seguinte ao da eleição.

DOS REGISTROS

Art. 28. Após a eleição da Diretoria do CPM, o Diretor da Escola ou Representante 
do Estabelecimento de Ensino, nas Escolas de que trata o parágrafo único do art.
11 deste Estatuto, procederá o registro da Ata no competente Cartório deRegistros.

Art. 29. Após a posse da Diretoria do CPM eleita, a mesma deverá remeter cópia
autenticada  da  Ata  de  que  trata  o  art.  28  para  a  agência  bancária  na  qual  o
CPM possui Conta-Corrente.

Art. 30. Após a posse da nova Diretoria do CPM, deverá ser efetuada a alteração,
na  Receita  Federal,  do  nome da  pessoa  responsável  pelo  CPM,  não  havendo
necessidade de tal alteração, em caso de reeleição.

Art. 31. O prazo para efetivar o registro e a alteração que trata o caput dos artigos
28, 29 e 30 será de até 30 (trinta) dias.

DA VACÂNCIA

Art.  32.  Ocorrerá  vacância  do  cargo  da  Diretoria  do  CPM  por  renúncia,
desligamento da unidade escolar ou destituição.

§ 1°. O desligamento dar-se-á pela remoção da unidade de ensino, se professor,
ou transferência ou conclusão de estudos, no caso de responsável por aluno.

§  2°.  A destituição dar-se-á pela ausência do membro da Diretoria do CPM a 3
(três)  reuniões  ordinárias  consecutivas  ou  5  (cinco)  reuniões  ordinárias
intercaladas.

Art.  33.  Na vacância do cargo de Presidente da Diretoria do CPM, assumirá o
Vice-Presidente.

Art.  34.  Na vacância  simultânea do cargo de Presidente  e  Vice-Presidente  da
Diretoria  do CPM, o detentor  do cargo de Secretário  e  o Diretor  da Escola ou
Representante  do  Estabelecimento  de  Ensino,  nas  Escolas  de  que  trata  o
parágrafo único do art. 11 deste Estatuto, convocarão nova eleição no prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias.

Art. 35. Na vacância dos demais cargos da Diretoria do CPM, assumirá o suplente
eleito, na rigorosa ordem de votação.

Art. 36. Nos casos de vacância previstos no presente Estatuto, o mandato será de
complementação, considerando-se:
I  -  como  uma  gestão,  se  a  complementação  for  pelo  período  superior  a  50%
(cinquenta por cento) do período para o qual foi eleito o titular do cargo vago;
II - como não sendo de uma gestão, se a complementação for pelo período inferior
a 50% (cinquenta por cento) do período para o qual foi eleito o titular do cargo
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vago.

DA REFORMA DO ESTATUTO

Art. 37. O presente Estatuto só poderá ser alterado por deliberação da Assembleia
Geral,  especialmente  convocada para  tal  fim,  mediante  a  votação de 2/3  (dois
terços) dos integrantes presentes em primeira chamada, não havendo quorum, 30
(trinta) minutos após com qualquer número de presentes.

DA DISSOLUÇÃO DA ENTIDADE

Art.  38.  A entidade poderá ser dissolvida por deliberação da Assembleia Geral,
especialmente convocada para este fim e com a presença mínima de 2/3 (dois
terços) dos integrantes em pleno gozo de seus direitos sociais.

Art.  39.  Deliberada  a dissolução  da  entidade  e  satisfeito  o  passivo,  o
remanescente do patrimônio será destinado em benefício da Secretaria Municipal
da Educação, desde que aprovado por 2/3 (dois terços) dos integrantes do CPM.

Art. 40. Os casos omissos deste Estatuto, bem como as dúvidas que surgirem,
serão resolvidos pelo CICPMs.

Art. 41. O presente Estatuto entra em vigor na data de seu registro em Cartório.

Caxias do Sul, ___de julho de 2018.

_________________
Nome

CPF nº …
Presidente do CPM

________________
Nome

OAB nº …
Advogado
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