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MODELO – SUGESTÃO DE REGIMENTO INTERNO
PARA OS CONSELHOS ESCOLARES

GESTÃO 20----20----

(PROPOSTA PARA SUBSIDIAR AS DISCUSSÕES)

1. Introdução:

     Este documento sugestão tem a finalidade de colaborar com os Conselhos Escolares
eleitos  nas  escolas  públicas  municipais,  na  elaboração  de  seus  regimentos  no
atendimento ao inciso I, art. 3º da Lei 5.312 de 22 de dezembro de 1999.

2. Considerações Iniciais:
     
     O Regimento do Conselho Escolar é o documento base que disciplina a estrutura e o
funcionamento desse órgão colegiado em nível de escola, devendo estabelecer essas
normatizações, conforme o que está disposto na Lei nº 5312/99 e alterado pela Lei 6.168
de 18 de dezembro de 2003. Esse regimento  deve ser  aprovado em Assembleia  do
Conselho Escolar.

SUGESTÃO DE REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO ESCOLAR

Da natureza

Art.1º -  O  Conselho  Escolar  da  Escola  Municipal  de  Ensino  Fundamental
_______________________________, criado pela Lei 5312 de 22 de dezembro de 1999
e alterado pela Lei 6168 de 18 de dezembro de 2003, é o órgão máximo ao nível da
escola e tem funções Consultiva, Deliberativa e Fiscalizadora, com prévia consulta a seus
pares.

Da composição 

Art.2º – O Conselho Escolar é constituído pelo(a) Diretor(a) da Escola como membro
nato,  ou  seu/sua substituto(a)  legal  e  por  __(nº)__ pais/mães de alunos,  __(nº)__ de
alunos(as), __(nº)__ de professores(as) e __(nº)__ de funcionários(as) e seus respectivos
suplentes, eleitos por seus pares.
     Parágrafo único: Nas escolas com Ensino Fundamental Incompleto do Meio Rural, o
Conselho Escolar é constituído pelo Professor(a) da escola, por um pai/mãe de aluno(a) e
por um aluno(a) e seus respectivos suplentes, eleitos por seus pares.

Art.3º – O mandato de cada membro do Conselho Escolar terá a duração de três anos,
sendo  permitida  apenas  uma  recondução  consecutiva,  independente  do  período  de
atuação do(a) conselheiro(a) ou de seu suplente. (conforme alteração prevista no art. 9º
da Lei 6168/03 e art. 4º, §3º do Decreto 9952/00)



Art.4º –  Ocorrerá  a  vacância  de  membros  do  Conselho  Escolar  por  conclusão  do
mandato, renúncia, aposentadoria, desligamento da unidade escolar ou destituição.
        § 1º- O não comparecimento injustificado do membro do Conselho a 03 (três)
reuniões ordinárias consecutivas ou a 05 (cinco) alternadas (ordinárias ou extraordinárias)
também implicará vacância da função do conselheiro.
        § 2º- O pedido da destituição de qualquer membro só poderá ser aceito pelo
Conselho, se aprovado em assembleia geral do segmento cujo pedido da convocação
seja acompanhado de assinatura de no mínimo, 20% (vinte por cento) de seus pares,
acompanhado de justificativa.
              § 3º- No prazo mínimo de 15 (quinze) dias, preenchidos os registros do parágrafo
primeiro, o Conselho convocará uma assembleia geral do respectivo segmento escolar,
quando os pares, ouvidas as partes, deliberarão sobre o afastamento ou não do membro
do Conselho Escolar, que será destituído, se a maioria dos presentes à assembleia assim
o decidir.
        § 4º-  Caso algum segmento da comunidade escolar tenha sua representação
diminuída, o Conselho Escolar providenciará a eleição de novo representante com seu
respectivo suplente no prazo máximo de 30 (trinta) dias letivos, após a vacância, podendo
ser por aclamação em assembleia do segmento.  (conforme § único do artigo 11 da Lei
6168/03)  

Art.5º – Cabe ao suplente:

   I-  substituir o titular em caso de impedimento;
   II- completar o mandato do titular em caso de vacância.

Da Competência

Art.6º – São atribuições do Conselho Escolar:
I. Elaborar seu regimento;
II. Elaborar, conjuntamente com a direção da escola, o plano administrativo anual da
unidade escolar, definido sobre a programação e aplicação dos recursos necessários à
manutenção e conservação da escola;
III. Criar  mecanismos  que  garantam  a  participação  efetiva  e  democrática  da
comunidade escolar na definição do projeto político-administrativo pedagógico da unidade
escolar;
IV. Divulgar,  periódica  e  sistematicamente,  informações  referentes  ao  uso  dos
recursos financeiros, qualidade dos serviços prestados e resultados obtidos;
V. Coordenar  o  processo  de  discussão,  elaboração  ou  alteração  do  regimento
escolar;
VI. Convocar assembleias gerais da comunidade escolar ou de seus segmentos;
VII. Propor, coordenar a discussão junto aos segmentos da comunidade escolar e votar
alterações no currículo escolar, no que for atribuição da unidade, respeitada a legislação
vigente;
VIII. Propor, coordenar a discussão junto aos segmentos da comunidade escolar e votar
as  alterações  metodológicas,  didáticas  e  administrativas  da  escola,  respeitada  a  lei
vigente;
IX. Definir o calendário escolar, no que competir à unidade, observando a legislação
vigente;
X. Fiscalizar a gestão administrativa, pedagógica e financeira da unidade escolar.
XI. Aprovar o Plano de Aplicação anual que será construído através do processo de
eleição de prioridades, estabelecidas através da participação de todos os segmentos da



comunidade escolar (conforme §1º, artigo 6º do Decreto 10.649/02 que dispõe sobre o
repasse de recursos para os CPMs);
XII. Emitir parecer conclusivo na prestação de contas que demonstra a aplicação dos
recursos financeiros transferidos por Órgãos Federais, Estaduais e Municipais à escola e
ou Círculo de Pais e Mestres (conforme artigo 10 do Decreto 10.649/02);
XIII. Escolher os membros da Comissão Escolar que dirigirá o processo de eleição dos
membros do Conselho Escolar nos períodos de eleição unificada na Rede Municipal de
Ensino (conforme capítulo V, artigo 7º, § único do Decreto 9952/00);
XIV. Dar posse aos membros eleitos do Conselho Escolar quinze dias após sua eleição
(conforme § 1º, artigo 20 da Lei 5312/99);
XV. Divulgar com antecedência e em local visível a pauta das reuniões, bem como as
deliberações do Conselho Escolar. 

Da estrutura e funcionamento

Art.  7º (alternativa  1)  –  O  Conselho  Escolar  escolherá  seu  presidente  entre  seus
membros  maiores  de  18  anos,  utilizando  como  critério...(indicar  se  votação  secreta,
aclamação...)

OU

Art. 7º (alternativa 2) – O Conselho Escolar elegerá entre seus membros maiores de 18
anos:
– Um Presidente
– Um Secretário

OU

Art. 7º (alternativa 3) – O Conselho Escolar elegerá entre seus membros maiores de 18
anos:
– Um Presidente
– Um Vice-Presidente

OU

Art. 7º (alternativa 4) – O Conselho Escolar elegerá entre seus membros maiores de 18
anos:
– Um Presidente
– Um Vice-Presidente
– Um Secretário

   Parágrafo Único – Em caso de vacância de Conselheiros eleitos para as funções
acima, serão eleitos entre os conselheiros, substitutos para completarem mandato
na função, conforme a Lei.

Art. 8º Compete ao Presidente:
I. Representar o Conselho sempre que necessário;
II. Dar posse aos conselheiros;
III. Convocar e presidir as reuniões do Conselho Escolar;
IV. Apresentar calendário das reuniões ordinárias, para aprovação;
V. Convocar os conselheiros para as reuniões de Conselho, informando a pauta das
mesmas, antecipadamente;
VI. Fazer cumprir este regimento.



Art. 9º Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente em suas atribuições em caso
de impedimento.

Art. 10º Compete ao Secretário:
I. Secretariar as reuniões;
II. Elaborar as atas e demais materiais de divulgação das ações do Conselho Escolar.

Art.11º  O Conselho  Escolar  deverá  reunir-se  ordinariamente  1  (uma)  vez  por  mês  e
extraordinariamente, quando for necessário, podendo ocorrer a sua convocação:
I. pelo Presidente;
II. por solicitação do diretor da escola;
III. por requisição da metade mais um de seus membros;

   §  1º  Os  Conselhos  Escolares  das  Escolas  do  Meio  Rural  deverão  reunir-se
ordinariamente 1(uma) vez a cada bimestre e extraordinariamente quando for necessário
(conforme § 1º, artigo 10 da Lei 6168/03).
        § 2º A função de membro do Conselho Escolar não será remunerada.

Art.12º  O Conselho Escolar funcionará somente com quorum mínimo de metade mais
1(um) de seus membros.
   Parágrafo único – Serão válidas as deliberações do Conselho Escolar tomadas por
metade  mais  1(um)  dos  votos  dos  presentes  à  reunião  (conforme  artigo  23  da  Lei
5312/99).

Art.13º  Os  suplentes  eleitos  poderão  assistir  às  reuniões  do  Conselho  Escolar,  com
direito à voz; em caso de ausência do titular, o suplente terá direito à voz e voto.

Art.14º Qualquer  membro  da  Comunidade  Escolar  poderá  assistir  às  reuniões  do
Conselho Escolar com direito à voz, mas não ao voto. 

(ELABORADO A PARTIR DA LEI 5312/99, DO DECRETO 9952/00, DA LEI 6168/03 E
DE DOCUMENTO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - CPERS)


