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Conselho Municipal de Educação 
Piracicaba – SP 

Rua Marechal Deodoro 1945   Bairro Alto  
 Cep13416-580 - Fone34171129  
cme.piracicaba.sp@gmail.com  

 

 

Regimento Interno  

 

 

Capítulo I 

Da Finalidade, Composição, Sede e Membros 

 

Seção I 

Da Finalidade 

 

Art. 1º - O presente Regimento visa regulamentar o funcionamento do Conselho 

Municipal de Educação de Piracicaba, com vista à manutenção da disciplina interna e 

desenvolvimento de suas atividades, conforme disposto nas Leis Municipais nº 5.684, de 05 

de janeiro de 2006 e nº 6.133, de 17 de dezembro de 2.007.  

 

Parágrafo único – A denominação, Conselho Municipal de Educação, também 

será representada pela sigla CME neste Regimento. 

 

Seção II 

Da Composição 

 

Art. 2º - O Conselho Municipal de Educação é composto por 14 (catorze) 

membros, conforme disposto na Lei Municipal nº 6.133 de 17 de dezembro de 2007, que 

altera a Lei nº 5684/06, sendo representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, e 

respectivos suplentes. 

 

§ 1º - Os representantes dos órgãos governamentais, bem como os seus 

respectivos suplentes, serão indicados pelos titulares de suas Secretarias; 

 

§ 2º - Os representantes da Sociedade Civil e seus suplentes serão eleitos por 

representantes de entidade, organizações e movimentos populares. 

 

§ 3º - Para efeito de cumprimento do disposto no parágrafo anterior, há de ser 

assegurada ampla publicidade com antecedência de 60 dias, do término dos mandatos dos 

Conselheiros, de maneira a permitir a participação das entidades representativas. 

 

§ 4º - Escolhidos os representantes do Poder Público e Sociedade Civil, serão eles 

nomeados através de Decreto do Prefeito Municipal. 

 

Seção III 

Da Sede 

 

Art. 3º - A sede administrativa do Conselho Municipal de Educação será em local 

indicado e disposto pela Prefeitura Municipal, sendo também de responsabilidade da mesma, 

a disponibilidade de servidores necessários ao atendimento das tarefas administrativas. 

mailto:cme.piracicaba.sp@gmail.com


 2 

 

Seção IV 

Dos Membros 

 

Art. 4º - São considerados membros do Conselho Municipal de Educação os 

Conselheiros titulares e seus respectivos suplentes nomeados por Decreto do Poder Executivo. 

 

Parágrafo único - Os suplentes terão direito a voto quando da ausência ou 

impedimento do membro titular. 

  

Art. 5º - O mandato dos membros do Conselho Municipal de Educação e 

respectivos suplentes é de dois (2) anos, admitindo-se uma recondução imediata. 

 

Art. 6º - Compete aos membros do Conselho Municipal de Educação: 

 

I. Participar e votar nas reuniões ordinárias e extraordinárias; 

II. Compor Comissões Permanentes e, eventualmente Comissões Especiais, em 

caráter temporário e para fins específicos; 

III. Relatar matérias que lhe forem atribuídas; 

IV. Propor ou requerer esclarecimentos que lhe forem úteis para melhor 

apreciação dos assuntos em estudos; 

V. Apresentar proposições que visem interesses educacionais; 

VI. Desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas pela Diretoria 

referentes à educação; 

VII. Observar o cumprimento do presente Regimento, bem como acolher as 

decisões do CME; 

VIII. Organizar e participar das eleições internas do CME. 

 

 

Capítulo II 

Das Atribuições  

 

Seção I 

Das Atribuições 

 

Art. 7º - No exercício de sua competência deverá o CME: 

 

I. Elaborar e rever o seu Regimento Interno; 

II. Estabelecer normas de funcionamento de suas sessões; 

III. Aprovar o calendário de suas sessões ordinárias; 

IV. Definir os planos de sua organização e trabalho; 

V. Aprovar planos de sua aplicação das dotações que lhe forem consignadas no 

orçamento municipal; 

VI. Conceder licença aos Conselheiros por motivo relevante; 

VII. Manter intercâmbio com outros Conselhos em nível federal, estadual e 

municipal, bem como com outras instituições; 

VIII. Aprovar balanços e relatórios; 

IX. Manifestar-se, seja através de deliberações, pareceres ou indicações, após 

exame e consideração das Comissões; 

X. Convocar eleições, sessenta (60) dias antes do término do mandato, para 

sucessão; 

XI. Convocar, imediatamente, eleição em caso de vacância de cargo. 
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Capítulo III 

Da organização do Conselho 

 

Seção I 

Da Estrutura Básica 

 

Art. 8º - O Conselho Municipal de Educação possui a seguinte estrutura básica: 

 

I. Mesa Diretora 

II. Plenário 

III. Comissões Permanentes  

 

Seção II 

Da Mesa Diretora e Comissões 

 

Art. 9º - O CME será dirigido por uma Diretoria composta de Presidente, Vice-

Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário. 

 

Art. 10 - A Diretoria será assessorada por Comissões Permanentes denominadas: 

 

I. Comissão de Educação Básica 

II.  Comissão de Ensino Profissional e Superior  

III. Comissão de Educação Especial 

IV. Comissão de Planejamento, Legislação e Ética  

 

§ 1º - Cada Comissão Permanente será composta, no mínimo, por três (3) 

membros titulares, respeitando-se, quando possível, a opção de cada conselheiro quanto à 

qual Comissão permanente ele deseje participar. 

 

§ 2º - Cada Conselheiro integrará uma Comissão Permanente, excetuando-se o 

Presidente, não podendo o conselheiro, fazer parte, por vez, em mais que uma delas. 

 

§ 3º - Cada Comissão Permanente escolherá um integrante para presidir os 

trabalhos, não podendo o Conselheiro escolhido fazer parte da Diretoria do CME. 

 

 § 4º - Antes de encaminhar qualquer processo para estudo das Comissões, o 

Presidente do CME poderá promover as diligências que entender necessárias, em cada caso, 

para esclarecimento da matéria. 

 

§ 5º - Por iniciativa do Presidente ou a requerimento de Conselheiro aprovado 

pelo plenário, o CME pode constituir Comissões Especiais para dar pareceres sobre matérias 

que lhe forem designadas, que têm seu prazo de funcionamento fixado pelo Presidente do 

Conselho Municipal de Educação de Piracicaba. 

  

Art. 11 – As Comissões Permanentes têm um prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis para emitir seu parecer conclusivo sobre a matéria que lhe foi enviada, excluído deste 

prazo o tempo levado nas diligências. 
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Parágrafo único – As Comissões podem solicitar do plenário do CME um prazo 

maior, nos casos em que for necessário, justificadamente. 

 

Art.12 – Compete aos Presidentes das respectivas Comissões encaminharem ao 

CME de Piracicaba os pareceres, no mínimo cinco (5) dias úteis antes da reunião em cuja 

pauta deva constar a matéria. 

 

Art. 13 - Os membros da Diretoria serão eleitos para mandato de um (1) ano por 

maioria absoluta de votos dos Conselheiros presentes, sendo permitida uma recondução. 

 

§ 1º - A eleição dos membros da Diretoria será realizada até trinta (30) dias após a 

posse dos Conselheiros. 

 

§ 2º - A indicação dos membros das Comissões Permanentes será realizada até  

sessenta (60) dias após a posse dos Conselheiros. 

 

§ 3º - As convocações para a eleição da Diretoria e indicação dos membros para 

as Comissões Permanentes serão realizadas com setenta e duas (72) horas de antecedência, 

mediante edital ou e-mail, indicando dia, hora, local e ordem do dia. 

 

§ 4º - Os eleitos ou indicados serão empossados na mesma sessão em que se 

realizar a eleição ou indicação. 

 

Seção III 

Das Atribuições 

 

Art. 14 - São atribuições do Presidente: 

  

I. Coordenar as atividades do CME; 

II. Convocar e presidir as sessões plenárias; 

III. Assinar, com o 1º Secretário, as decisões e resoluções do CME; 

IV. Assinar, com o 1º Secretário, correspondências protocolares em nome do 

CME; 

V. Requerer informações e solicitar a colaboração de órgão da administração 

federal, estadual e municipal, incluídas outras instituições de ensino; 

VI. Comunicar às autoridades competentes as deliberações do CME, 

encaminhando aquelas que reclamarem providências; 

VII. Convocar eleições para provimento de cargos vagos; 

VIII. Organizar pauta para as reuniões ordinárias e extraordinárias. 

 

Art. 15 - Compete ao Vice-Presidente: 

 

I. Assumir o cargo do Presidente no caso de vacância; 

II. Substituir o Presidente em sua ausência e impedimento; 

III. Colaborar com o Presidente em suas atribuições. 

 

Art. 16 - Compete ao 1º Secretário: 

 

I. Supervisionar os serviços operacionais e administrativos do CME; 

II. Receber e elaborar a correspondência geral do CME; 

III. Assinar documentos em conjunto com o Presidente; 
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IV. Organizar os serviços da Secretaria para as reuniões da Diretoria e sessões 

plenárias, bem como registrar as atas dos trabalhos realizados nas sessões plenárias e 

Comissões; 

V. Convocar eleições em caráter extraordinário no caso de vacância simultânea 

dos cargos de Presidente e Vice-Presidente; 

VI. Organizar o cadastro geral das instituições educacionais; 

VII. Registrar os dados relativos aos estabelecimentos de ensino, alunado e do 

magistério no município, colocando-os à disposição de todos os conselheiros. 

 

Art. 17 - Compete ao 2º Secretário: 

  

I. Assumir o cargo do 1º Secretário no caso de vacância; 

II. Substituir o 1º Secretário em sua ausência e impedimento; 

III. Colaborar com o 1º Secretário em suas atribuições; 

IV. Desempenhar, por delegação, as atribuições do 1º Secretário. 

 

Seção IV 

Das Comissões 

 

Art. 18 - Competem as Comissões, dentro de seu âmbito de atuação: 

 

I. Elaborar critérios, diretrizes e sistemas de funcionamento que objetivem 

atingir metas de ação desejadas, submetendo-as à apreciação e aprovação do Conselho, 

observadas as disposições constantes deste Regimento e em consonância com as diretrizes 

para a educação no município; 

II. Elaborar seu plano de trabalho em consonância com metas e objetivos 

definidos para o Conselho e apresentar relatórios de suas atividades; 

III. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar as instituições educacionais, 

valorizando o espaço político de discussões; 

IV. Promover seminários, encontros, simpósios e congêneres que ampliem, para 

a sociedade, a discussão democrática de assuntos educacionais; 

V. Examinar, instruir e encaminhar à Diretoria os processos, de acordo com a 

natureza do assunto. 

 

 

Capítulo IV 

Do Funcionamento do Conselho 

 

Seção I 

Das Reuniões 

 

Art. 19 - O CME reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, com a presença da 

maioria absoluta de seus membros. 

 

§ 1º - Se não houver quorum, previsto pelo Regimento, o Presidente aguardará 

que ele se complete; decorrido o tempo de tolerância de quinze (15) minutos, determinará a 

abertura dos trabalhos em segunda chamada com qualquer número de membros presentes, 

ficando as matérias aprovadas ou não por maioria simples dos votos dos Conselheiros 

presentes. 

 

§ 2º - As reuniões serão realizadas em sua sede ou de forma itinerante, conforme a 

necessidade ou interesse do CME. 



 6 

 

Art. 20 - As convocações serão realizadas com 72 (setenta e duas) horas de 

antecedência, mediante e-mail, indicando dia, hora, local e ordem do dia. 

 

Art. 21 - Será estabelecido calendário anual das sessões ordinárias, aprovadas 

pelo Conselho e publicado pelo Diário Oficial do Município. 

 

Art. 22 - Não haverá sessão ordinária no mês de janeiro de cada ano. 

 

Art. 23 - Em caso de matéria de urgência, a sessão extraordinária pode ter o prazo 

de convocação reduzido para 48 (quarenta e oito) horas. 

 

Art. 24– O CME poderá realizar sessões extraordinárias, por convocação do 

Presidente ou em decorrência de requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros. 

 

Parágrafo único - As sessões extraordinárias se realizarão preferencialmente no 

dia da semana igual ao estabelecido para as reuniões ordinárias. 

 

Art. 25 - O CME, através de seu Presidente, poderá convidar representantes de 

entidades, autoridades ou profissionais das áreas afins, nacionais ou estrangeiras, para 

participar de suas reuniões, com direito a voz e sem direito a voto, visando o aprofundamento 

de questões relativas às ações e à prestação de serviços na área da Educação, bem como para 

colaboração na promoção e incentivo de estudos e pesquisas para a elaboração e avaliação das 

políticas educacionais. 

 

Art. 26 - Os suplentes dos Conselheiros poderão comparecer às sessões ordinárias 

e extraordinárias, sendo-lhes reservado o direito de acompanhar as atividades do CME, sem 

direito a voto, exceto quando estiverem substituindo os titulares em suas ausências ou 

impedimentos ou quando ocuparem a titularidade em decorrência da vacância da função. 

 

Parágrafo único – Nos casos relativos à Diretoria do CME, a substituição do 

membro ausente ocorrerá conforme artigos 15 e17 do presente Regimento. 

 

Art. 27 - As sessões ordinárias do Conselho comportarão duas partes, a saber: 

 

I. Expediente - Que consiste na verificação do quorum, retificação e aprovação 

da Ata da Reunião anterior e comunicações, com duração máxima de 30 (trinta) minutos; 

II. Ordem do dia – Organizada pelo Presidente, que é submetida ao Conselho 

na seqüência estabelecida. 

 

§ 1º - O 1º Secretário, em seguida à aprovação e assinatura da ata da reunião 

anterior, dará conta das comunicações e informações dos assuntos urgentes apresentados até o 

início dos trabalhos da sessão; 

 

§ 2º - Caberá ao 1º Secretário relatar as matérias que deverão ser submetidas à 

discussão e votação. 

 

§ 3º - O Presidente decidirá as questões de ordem e dirigirá a discussão e a 

votação. 

 

§ 4º - A discussão e/ou votação de matéria da ordem do dia poderá ser adiada por 

deliberação do plenário, fixando o Presidente o prazo do adiamento. 
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§ 5º - A seqüência estabelecida em pauta para as reuniões do Conselho de 

Educação pode ser alterada: 

 

I. Em caso de preferência; 

II. Em caso de urgência; 

III. Em caso de adiamento do assunto. 

 

§ 6º - A discussão e votação de matéria de caráter urgente e relevante, não 

incluída na ordem do dia, dependerão de deliberação do Conselho. 

 

§ 7º - A urgência concedida dispensa parecer escrito da respectiva Comissão. 

 

§ 8º - O período de duração das reuniões pode ser prorrogado por certo prazo, não 

superior a uma (1) hora, a requerimento de qualquer Conselheiro, aprovado pelo plenário. 

 

Art. 28 - De cada sessão lavrar-se-á Ata que será assinada pelo Presidente, pelo 1º 

Secretário e pelos Conselheiros presentes. 

 

Art. 29 - A Ata da reunião anterior não será lida, acatando-se discussão apenas de 

pedido de retificação. 

 

Parágrafo único - A cópia da Ata deverá ser enviada por e-mail e estar à 

disposição dos Conselheiros pelo menos setenta e duas (72) horas antes da próxima reunião. 

 

Art. 30 - O Conselheiro que pretender a retificação da ata solicitará a palavra ao 

Presidente para as retificações que se fizerem necessária, no seu aspecto formal, apresentando 

à mesa, por escrito, proposta de retificação. 

 

Parágrafo único - A Ata é tida como aprovada, independentemente de votação, 

se não houver pedido de retificação por escrito. 

 

Seção II 

Dos Pareceres 

         

Art. 31 – Parecer é o pronunciamento escrito de Comissão sobre a matéria sujeita 

a exame. 

 

Art. 32 – Todo processo é submetido à análise do plenário do CME apenas 

quando acompanhado de parecer provido pela respectiva Comissão. 

 

Art. 33 - O Parecer deve analisar a coerência da proposição com a legislação 

vigente e com os dispositivos deste Regimento, bem como a conveniência, oportunidade ou 

exeqüibilidade da proposição. 

 

Art. 34 – O Parecer deve constar de três (3) partes: 

I. Relatório; 

II. Voto da Comissão sobre aprovação ou rejeição, total ou parcial, da matéria 

ou sobre a necessidade de substitutivo ou emenda; 

III. Conclusão, na qual constará a assinatura dos Conselheiros. 

 

Seção III 
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Dos Debates 

 

Art. 35 - As discussões serão dirigidas pelo Presidente, cabendo decidir sobre a 

ordem das manifestações, apartes e outras questões. 

 

§ 1º - Os Conselheiros terão preferência na ordem das manifestações, em relação 

aos demais participantes, durante a discussão da matéria. 

 

§ 2º - As questões de ordem deverão ser apresentadas diretamente ao Presidente. 

 

§ 3º - Questão de Ordem é a dúvida levantada pelo conselheiro relativa à 

aplicação da legislação, incluindo este Regimento Interno, ao assunto em discussão 

 

 

Art. 36 - O Conselheiro poderá pronunciar-se nos termos expressos deste 

Regimento: 

 

I. Para apresentar proposições, requerimentos e comunicações, no tempo de até 

três (3) minutos; 

II. Sobre matéria em debate, no tempo de até cinco (5) minutos; 

III. Sobre questões de ordem, encaminhamento e/ou esclarecimentos, no tempo 

de até dois (2) minutos. 

 

Art. 37 - Fica assegurado a cada um dos membros participantes das reuniões do 

CME, o direito de se manifestar sobre o assunto em discussão, porém, uma vez concluída a 

votação, a matéria só poderá ser reencaminhada com anuência da maioria simples dos 

membros do Conselho, mediante prévia justificativa a ser considerada pelos demais presentes. 

 

Art. 38 - Será permitido aparte ou interferência concedida pelo orador para uma 

indagação ou esclarecimento relativo à matéria em debate, no prazo máximo de um (1) 

minuto. 

 

Parágrafo único - Não serão permitidos apartes nos encaminhamentos de 

votações e nas questões de ordem. 

 

Seção IV 

Dos Destaques 

 

Art. 39 – Destaque é o ato de separar, para possibilitar discussão e votação 

isolada pelo plenário: 

I. Uma proposição de um grupo de proposições; 

II. Parte do texto de uma proposição. 

 

§ 1º - Serão votados apenas os destaques indicados pelos Conselheiros. 

 

§ 2º - As demais partes dos assuntos que não foram destacados serão 

automaticamente aprovadas sem a necessidade de votação. 

 

 Art. 40 - As decisões do Conselho serão tomadas pela maioria simples de votos 

de seus membros. 

 

Art. 41 - A votação será pública e o voto será aberto; 
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§ 1º - Nas deliberações em que ocorra empate proceder-se-á a nova votação e no 

caso de sua persistência, caberá ao Presidente o voto de desempate. 

 

§ 2º - Se algum Conselheiro tiver dúvida sobre a efetiva presença de algum 

membro no processo de votação e/ou resultado da votação proclamada, poderá requerer 

verificação, que será acatada independentemente da aprovação do plenário. 

 

§ 3º - O requerimento de que se trata o parágrafo anterior somente será admitido 

se formulado durante o processo de votação ou logo depois de conhecido o resultado da 

votação e antes de passar a outro assunto. 

 

§ 4º - Não são aceitos votos por procuração. 

 

Art. 42 - Durante a votação, a nenhum Conselheiro é permitido deixar o recinto e 

o ato não será interrompido, ainda que durante o seu transcurso ocorra o término da hora 

regimental. 

 

 

                                           Capítulo V 

Dos Princípios, Responsabilidades e Deveres 

 

Seção I 

Dos Princípios 

 

Art. 43 - Os Conselheiros da sociedade civil e do governo são agentes públicos e 

o exercício da função de Conselheiro exige conduta compatível com os preceitos da 

Constituição Federal, do seu Regimento Interno e outras normas legais. 

 

Art. 44 - O Conselheiro, no desempenho de suas funções, deverá primar pelos 

princípios constitucionais, em particular os da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. 

 

Parágrafo único - O trabalho desenvolvido pelo Conselheiro é atividade não 

remunerada e considerado serviço público relevante. 

 

Art. 45 - O Conselheiro executará suas funções com respeito, disciplina, 

dedicação, cooperação e discrição, para alcançar os objetivos definidos pelo CME e 

observando cuidadosamente as normas legais disciplinadoras da matéria tratada. 

 

Seção II 

Das Responsabilidades e Deveres 

 

Art. 46 - São deveres dos Conselheiros: 

 

I. Contribuir para a criação de mecanismos que venham desburocratizar o 

Conselho, tornando o acesso aos dados alcançável pela população brasileira; 

II. Contribuir para a manutenção do espaço do Conselho como esfera de debate 

e diálogo, etapa anterior ao momento de deliberação; 
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III. Participar das atividades do Conselho, reuniões plenárias, grupos de trabalho 

e Comissões, desenvolvendo com responsabilidade e presteza todas as atribuições que lhes 

forem designadas; 

IV. Agir com respeito e dignidade, observada as normas de conduta social e da 

Administração Pública; 

V. Representar contra qualquer ato, de Conselheiro e de servidores ou 

colaboradores, que estejam em desacordo com este Regimento; 

VI. Zelar pelo patrimônio do CME; 

VII. Responder com presteza e de modo formal, de acordo com as normas deste 

Regimento. 

VIII. O Conselheiro que decidir pelo seu desligamento, deve comunicar por escrito 

sua entidade indicante, com cópia ao CME, solicitando da mesma sua substituição imediata. 

 

Art. 47 - É vedado ao Conselheiro do CME: 

 

I.       Atentar contra a ética, a moral, a honestidade e o decoro; 

II. Fazer de sua conduta instrumento de domínio, pressão ou menosprezo a 

qualquer pessoa; 

III. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros Conselheiros, de servidores 

ou de cidadãos que deles dependam; 

IV. Usar de artifícios para adiar ou dificultar o exercício regular de direito por 

qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material; 

V.    Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu 

conhecimento em favor de seus interesses; 

VI. Permitir que perseguições ou interesses de ordem pessoal interferissem no 

trato com o público, com os jurisdicionados administrativos, com servidores ou com outros 

Conselheiros; 

VII. O uso da função, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem; 

VIII. Alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para 

providências; 

IX. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em 

serviços públicos; 

X.    Falsear deliberadamente a verdade ou basear-se na má fé; 

XI. Desviar servidor público para atendimento a interesse particular; 

XII. Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer 

documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público; 

XIII. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu 

serviço, em beneficio próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros; 

XIV. Permitir ou concorrer para que interesses particulares prevaleçam sobre o 

interesse público. 

 

 

                                        Capítulo VI 

Dos Impedimentos, Perda de Mandato, Exclusão e Penalidades 

 

Seção I 

Dos Impedimentos 

 

Art. 48 - Estará impedido de exercer o mandato de Conselheiro aquele que se 

desvencilhar de seu segmento, após comunicação da entidade indicante. 
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Art. 49 - Estarão impedidos de servir, concomitantemente, neste Conselho, 

marido e mulher, ascendentes e descendentes, parentes colaterais e de primeiro grau e afins. 

 

Seção II 

Da Perda de Mandato 

 

Art. 50 - O não comparecimento do membro titular do Conselho a mais de  duas 

(2) reuniões consecutivas ou a três (3) alternadas, realizadas anualmente, salvo por motivo 

justificado, importará no seu desligamento do Conselho, declarado por seu Presidente, 

assegurada a defesa prévia. 

 

Parágrafo único - As ausências deverão ser justificadas por escrito com 

antecedência mínima de vinte e quatro (24) horas e serão apreciadas pelo CME. 

 

Art. 51 - O Conselho, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, deliberará 

sobre as faltas não justificadas. 

 

Art. 52 - Declarado o desligamento do titular, o Presidente convocará o respectivo 

Suplente, para que assuma a função pelo restante do mandato e oficializará ao órgão ou 

entidade a que pertença. 

 

Seção III 

Da Exclusão do Mandato 

 

Art. 53 - Será excluído do Conselho o membro que incorrer nas infrações 

previstas neste Regimento ou que revelar conduta manifestamente contrária as diretrizes ou 

finalidades do Conselho. 

 

Parágrafo Único - A deliberação sobre a exclusão do Conselheiro será precedida 

de parecer emitido pela Comissão de Planejamento, Legislação e Ética e dependerá do voto de 

2/3 (dois terços) dos membros do Conselho, assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

 

Art. 54 - Na hipótese de exclusão de Conselheiro, será ele substituído pelo 

suplente, que assumirá as funções enquanto Titular. 

 

                                          Seção IV 

                        Da Aplicação de Penalidades 

 

Art. 55 - A pena aplicável ao Conselheiro é a de exclusão e sua fundamentação 

constará do respectivo parecer, assinado por todos os demais integrantes, com ciência do 

faltoso, sendo cópia encaminhada ao órgão público e/ou entidade que represente. 

 

Parágrafo único - Quando a infração for qualificada como crime, cópia do 

processo será remetida ao Ministério Público para a instauração da ação penal. 

 

 

                                     Capítulo VII 

                            Das Disposições Gerais 

 

                                           Seção I 

                                    Das Alterações 
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Art. 56 - O presente Regimento poderá ser alterado através de proposta formulada 

por escrito encaminhada à Diretoria, subscrita por no mínimo 1/3 (um terço) dos membros do 

CME. 

Art. 57 - As alterações Regimentais serão apreciadas em sessão extraordinária do 

CME, sendo necessária a presença da maioria absoluta dos conselheiros. 

 

                                       Seção II 

                                   Do Orçamento 

 

                    Art. 58 – A responsabilidade pelo controle orçamentário é da Secretaria 

Municipal de Educação, à qual está vinculado o Conselho Municipal de Educação. 

 

                                       Seção III 

                        Das Omissões e Vigência 

 

Art. 59 - Os casos omissos e não previstos neste Regimento serão resolvidos pelo 

Conselho em sessões ordinárias e/ou extraordinárias. 

 

Art. 60 - Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação do 

Decreto que o aprovar, editado pelo Poder Executivo. 

 

 

 

                                                     Piracicaba, 17 outubro de 2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


