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Atos Administrativos

PORTARIA Nº 01/2022
Dispõe sobre as diretrizes para a adequação do Projeto Político
Pedagógico da Rede Municipal de Ensino da cidade de Itapitanga que
integram o Sistema Municipal de Ensino de Itapitanga-Ba.
O Conselho Municipal de Educação de Itapitanga, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei, considerando:

a Lei Federal nº 9394/96, que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Está previsto na LDB, artigos 12 inciso I que:
Os estabelecimentos de ensino, respeitando as normas
comuns e as dos seus sistemas de ensino, terão a
incumbência de:
I: elaborar e executar sua proposta pedagógica. BRASIL,
1996)
Já nos artigos 13 e 14 definem as incumbências docentes
com relações ao projeto pedagógico:
Art. 13 I – participar da elaboração da proposta pedagógica
do estabelecimento de ensino.
Art. 14 I – participação profissionais de educação na
elaboração do projeto pedagógico da escola. (BRASIL,
1996).
- a Resolução CNE nº 5/09 que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares para
Educação Infantil;
- o Decreto nº 7.611/11 que dispõe sobre a Educação Especial, o Atendimento
Educacional especializado e dá outras providências;
- a Base Nacional Comum Curricular homologada em 20 de dezembro de 2017;
- o Projeto Político-Pedagógico como potencializador da gestão democrática,
conferindo autonomia, participação e consciência crítica a todos os envolvidos
no processo de construção do saber/ fazer pedagógico;
- o Parecer CEE nº. 196/2019 que aprovou o Documento Curricular Referencial da
Bahia – DCRB;
- a Resolução CEE nº 137/2019 que Fixa normas complementares para a
implementação da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, nas redes de ensino e nas
instituições escolares integrantes dos sistemas de ensino, na Educação Básica do
Estado da Bahia e dá outras providências;

- o propósito de garantir a qualidade no Sistema Municipal de Ensino;
- o Projeto Político-Pedagógico como documento que define a identidade e
organicidade da instituição,
RESOLVE:
Art. 1º A adequação do Projeto Político-Pedagógico (PPP), das Escolas da rede
pública municpal da cidade de Itapitanga que integram o Sistema Municipal de
Ensino que deverá ser elaborado conforme as diretrizes contidas nesta Portaria.
Parágrafo Único- O documento é dinâmico e deverá ser monitorado
continuamente durante o ano letivo.
Conselho Municipal de Educação de Itapitanga
CEP: 45645-000
E-mail: cme.itapitanga2017@gmail.com
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Art. 2º A adequação do PPP deverá estar em consonância com a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), com o Documento Curricular Refenecial Bahaiano
(DCRB) e o Documento Curricular Referencial Municipal (DRCM).
Art. 3º A secretaria Municipal de Educação disponibilizará para as escolas, que
serão incumbidas de avaliar e reelaborar/elaborar esse documento legal que é
crucial para o fazer o pedagógico diário no chão da escolas da Rede, orientações
para reelaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP), de acordo com o
Programa de Formação da UNDIME- BA, que teve inicío em 04 de julho de
2022, sendo término em novembro de 2022.
Art. 4º O documento, contendo o PPP, deverá ser encaminhado em três vias,
sendo duas vias impressas e outra via em PDF, arquivo único.
§ 1º Os documentos impressos citado no caput deste artigo deverá ser
entreguem na Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, situado a rua Nossa
Senhora do Rosário, s/n nesta, para que a Secretária de Educação possa estar
encaminhando ao CME até 04.11.22.
§ 2º O documento em PDF, citado no caput deste artigo, deverá ser
encaminhado para o endereço eletrônico: sec.educacaoitapitanga@gmail.com.
Parágrfo Único: As cópias impressas deverão ser encaminhadas juntamente
com ofício dirigido à Secretária Municipal de Educação direcionado ao
responsável legal ou a quem ocupar o cargo da diretoria da educação básica
municipal até 28 de outubro deste ano para análise. As escolas que não
conseguirem terminar dentro do prazo estabelecido no programa de
formação, deve estar dando continuidade a (re)elaboração, e assim que
terminar encaminhar para o CME.
Art. 5º Após a secretaria de educação receber os Projetos Políticos Pedagógicos
- PPP das unidades de ensino da rede municipal deverá encaminhá-los para
homologação do Conselho Municipal de Educação - CME uma cópia impressa de
cada PPP recebido, assim também encaminhar para o endereço eletrônico deste
colegiado: cme.itapitanga2017@gmail.com (endereço eletrônico do Conselho
Municipal de Educação).
Art. 6º O Anexo é parte integrante desta Portaria.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo local da reunião do Conselho Municipal de Educação, por
não ter sede própria.
Itapitanga, 11 de outubro de 2022.
Giovanni Lopes dos Santos
Presidente do CME- Itapitanga/BA
Conselho Municipal de Educação de Itapitanga
CEP: 45645-000
E-mail: cme.itapitanga2017@gmail.com
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ANEXO
SUGESTÃO DE ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO POLÍTICOPEDAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE iTAPITANGA
1 – IDENTIDADE INSTITUCIONAL
1.1 Nome da Instituição.
1.2 Endereço, telefone, e-mail, CNPJ.
1.3 Nome do Diretor.
1.4 1.4 Horário de funcionamento.
1.5 1.5Nível e modalidade de ensino.
1.6 Atos Oficiais (cópia reprográfica da homologação do Projeto PolíticoPedagógico do ano anterior).
1.7 Calendário Escolar homologado.
1.8 Matriz Curricular.
1.9 Quadros:
a) Quadro de ocupação das salas de aula incluindo metragem,
capacidade, ocupação (faixa etária e nível);
b) Quadro de horário das aulas ou rotina escolar;
c) Quadro de ocupação das demais salas, incluindo metragem e finalidade
da sala;
d) Quadro do Corpo Técnico-Administrativo;
e) Quadro do Corpo Docente;
f) Quadro de Abertura de Classes;
g) Quadro dos Funcionários;
Observação:
Nos
quadros
constar:
nome,
função,
escolaridade/habilitação, jornada e horário de trabalho (com documentos
comprobatórios no prontuário individual).
h) Documento do mantenedor declarando que a edificação não sofreu
alteração desde a data da homologação do PPP do ano anterior;
i) Cópia da planta do imóvel, atualizada e registrada na Prefeitura
Municipal de Santos, caso a edificação tenha sofrido alguma alteração
desde a homologação do PPP do ano anterior.
2 – DIAGNÓSTICO (texto descritivo)
2.1Caracterização:
a) da clientela atendida e comunidade na qual se insere;
b) da equipe de profissionais envolvida nas ações educativas da
instituição.
2.2 Avaliação do Projeto Político-Pedagógico do ano anterior.
2.3 Metas a curto e a médio prazo.
3 – CONCEPÇÃO EDUCACIONAL
3.1 Texto descritivo apresentando:
a) concepções norteadoras do Projeto Político-Pedagógico;
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b) o planejamento e atendimento da educação inclusiva (acolhimento às
diferenças de etnia, raça, religião e deficiências).
4 – PROJETOS
4.1 Avaliação dos projetos do ano anterior.
4.2 Projetos que serão desenvolvidos no corrente ano, contendo no mínimo, os
itens abaixo relacionados:
a) título;
b) justificativa;
c) objetivos;
d) ações;
e) público-alvo;
f) responsável pelo projeto;
g) duração;
h) formas de avaliação;
i) bibliografia.
Obs.: Incluir o Projeto de Férias.
5 – AÇÕES PARA ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS
6 – PARCERIAS
7 – FORMAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO EDUCATIVO
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REGIMENTO INTERNO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ITAPITANGA-BA
CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES E COMPETÊNCIAS
Art. 1º- O Conselho Municipal de Educação (C.M.E.) de Itapitanga, órgão colegiado do Sistema Municipal
de Ensino, nos termos do Art.18, inciso III da lei Federal nº. 9394/96 (L.D.B.), de caráter permanente, criado
pela Lei Municipal nº 010 de 09 de outubro de 2019 e pela Lei 495 de 4 de dezembro de 2019, têm seu
funcionamento normalizado pelo presente Regimento Interno observado às normas e disposições da
Legislação pertinente.
Art. 2 º - O Conselho Municipal de Educação de Itapitanga (C.M.E.) tem como finalidade, formular as
Diretrizes e prioridades da Política de Educação do Sistema Municipal de Ensino, exercendo funções
normativas, consultivas, deliberativas e fiscalizadoras.
Art.3º - O C.M.E. destina-se a estimular, fortalecer e institucionalizar a participação de setores organizados
da sociedade de Itapitanga no processo de tomadas de decisões, no setor da Educação de competência do
Governo Municipal.
Art.4º - São competências e atribuições do Conselho Municipal do ensino âmbito de Educação:
I- Interpretar a Legislação Federal, Estadual e Municipal do ensino no âmbito de sua competência e
jurisdição;
II- Elaborar e/ou reformular e aprovar seu Regimento Interno

III- Aprovar o Plano Municipal de Educação bem como os planos e projetos municipais de educação e
duas alterações possíveis para fins de concessão de auxílio financeiro;
IV- Emitir parecer sobre os Planos da Educação as respectivas entidades da administração
descentralizada, a criação ou auxilio financeiro a estabelecimentos, órgãos, fundações ou serviços
de ensino que constituam duplicação desnecessária ou dispersão prejudicial de recursos humanos;

V- Fiscalizar a aplicação de recursos para a educação nos termos estabelecidos pela constituição, Lei
Federal nº 9424/96. Lei Federal nº. 9394/98 (L.D.B.), Legislação pertinente e convênios para
obtenção de programa e/ou suplementação e/ou auxílio financeiro;
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VI- Envidar esforços para melhoras a qualidade e elevar os índices de produtividade do ensino, incluindo
a promoção de Seminários, Simpósios e similares;

VII-

Conhecer os recursos interpostos pelos candidatos e ou profissionais do magistério público
municipal e sobre eles opinar, submetendo-se á deliberação do titular da Secretaria de Educação,
Esporte e Cultura.

VIII- Fixa norma para autorização de funcionamento, reconhecimento e inspeção de estabelecimentos
ou instituições do Sistema Municipal de Ensino;

IX- Estabelecer normas para aprovação dos regimentos escolares;
X- Fixar critérios para transferência de alunos;

XI- Acompanhar quando solicitado o cumprimento dos dispositivos legais quanto ao mínimo de
freqüência necessária á aprovação em disciplina, ares de estudo ou atividades;
XII-

Fixar critérios para o ingresso de menores de se ano ensino fundamental;

XIII- Fixar critérios gerais de aproveitamento de estudos;
XIV- Regulamentar regime de matrícula por disciplina;

XV-

Fixar normas para organização de cursos ou exames supletivos, assegurando oportunidades e
indicando anualmente os estabelecimentos de ensino oficiais ou reconhecidos em que deverão ser
realizados exames supletivos;

XVI- Estabelecer normas de equivalência ao ensino regular para o conhecimento adquirido na
educação profissional, inclusive no trabalho;

XVII- Fixar normas para a formação especifica de pessoal docente do ensino supletivo;
XVIII- Manter intercambio com Conselho Nacional e Estadual de Educação, com os demais Conselhos
de Educação e instituições educacionais do país e do exterior;
XX –Fixar normas para programas de Educação à Distância e Educação continuada;
XXI – Estabelecer normas de autorização, credenciamento, supervisão Inspeção de instituições
educacionais do Sistema Municipal de Ensino;
XXII – Fixar normas para graus progressivos de autonomia para classificação do aluno sem
escolarização;
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XIII- Estabelecer normas de avaliação pela escola para classificação do aluno sem escolarização;
XIV- Estabelecer normas de avaliação pela escola para classificação do aluno com progressão por série;
XV – Fixar normas para controle de frequência pela escola;
XVI- Fixar normas de parâmetro para relação adequada entre numero de alunos por professor;
XVII- Fixar normas de adequação de educação básica à população rural;
XVIII- Fixar normas de organização do ensino fundamental, médio e infantil;
XXIX- Estabelecer normas de procedimentos para a definição dos conteúdos e normas para habilitação e
admissão dos professores do ensino religioso;
XXX – Estabelecer normas de oferta do Ensino Fundamental em Tempo Integral;
XXXI – Fixar normas para oportunidades educacionais apropriadas para jovens e adultos;
XXXII – Fixar normas de condições para atendimento aos educandos com necessidades especiais;
XXXIII – Fixar normas estabelecendo critérios para caracterização das instituições privada de educação
especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo PoderPúblico;
XXXIV – Fixar normas para tempo de docência para exercício de outras funções de magistério;
XXXV – Fixar normas estabelecendo prazo para adaptação de estatutos e regimentos das instituições
escolares à L.D.B.;
XXXVI – Fixar normas para a integração de Creches e Pré-Escolas ao Sistema Municipal de Ensino;
XXXVII – Fixar normas sobre procedimentos para a avaliação do rendimento escolar e para a recuperação
do aluno;
XXXVIII- Observar o cumprimento de normas estabelecidas em Resolução de questões de transição por
delegação do Conselho Nacional de Educação;
XXXIX – Estabelecer medidas e programa para titular, capacitar, atualizar e aperfeiçoar professores;
XL –Dar parecer a aprovar relatório anual das Ações/Atividades da Secretaria Municipal de Educação,
Esporte e Cultura;
XLI – Emitir pareceres sobre assuntos educacionais e questão de natureza pedagógica que lhe forem
submetidas pelo Executivo ou Legislativo Municipal e por Entidades de âmbito municipal;
XLII – Zelar pelo cumprimento das disposições constitucionais, legais e normativa em matéria de educação,
representando junto às autoridades competentes, quando for o caso;

E-mail: cme.itapitanga2017@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: M0I5NDBBQJQWQTYYRTHCMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
20 de Outubro de 2022
10 - Ano X - Nº 2796

Itapitanga

XLIII –Convocar e realizar bianualmente o Congresso Municipal de Educação para apreciar o Plano
Municipal de Educação com avaliação e reavaliação da execução das ações da Política da Educação no
Município, incluindo elaboração e aprovação de Regimento Interno do Congresso Municipal de Educação;
XLIV – Participar da elaboração do Orçamento Municipal relativo à Educação;
XLV – Aprovar Plano Municipal de Educação;
XLVI – Controlar e fiscalizar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB do Município de Itapitanga;
XLVII – Estabelecer normas para o funcionamento dos Colegiados Escolares Municipais;
XLVIII – Estabelecer normas sobe o tratamento a ser dado pelo estabelecimento do Sistema à preparação
para o trabalho e a Educação Profissional;
XLIX – Deliberar sobre assuntos afins ou correlatos quaisquer outros que lhes sejam submetidos pela
Secretaria de Educação, Esporte e Cultura e pelas Escolas;
L – Manifestar-se sobre criação, ampliação, desativação e localização de escolas municipais;
LI – Acompanhar o levantamento anual da população em idade escola e propor alternativas para seu
atendimento;
LII – Acompanhar a elaboração e atualização da Carta Escolar, para definição de áreas de jurisdição das
escolas;
LIII – Incentivar a integração das redes de ensino Municipal, estadual, federal e particular, no âmbito do
Município;
LIV – Estudar e sugerir medidas que visem à expansão qualitativa e quantitativa do ensino municipal;
LV – Promover e divulgar estudos sobre sistemas de ensino;
LVI – Estudar a composição de custos do ensino público, propondo medidas adequadas para alcançar
melhor nível de produtividade
LVII –Realizar estudos, pesquisas e inquéritos sobre a situação do ensino neste município;
LVIII –Promover sindicâncias e inquéritos por meio de comissões especiais em qualquer dos
estabelecimentos e/ou órgãos do Sistema de Ensino, em caso de denúncias;
LVIV- Elaborar, anualmente a proposta orçamentária para manutenção das atividades a cargo desta
Conselho;
LIX – Analisar e aprovar sobre transferência de bens, afetos às escolas públicas estaduais e quaisquer
transferências de serviços educacionais do município, bem como quaisquer convênios ou parcerias a serem
estabelecidos pelo Governo Municipal;
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LX – Acompanhar e fiscalizar os outros recursos estabelecidos pelo art.212 da Constituição Federal para a
Manutenção e Desenvolvimento do ensino no âmbito do Município de Itapitanga, os quais não compõem os
recursos do FUNDEB.
LXI – Supervisionar o Censo Escolar anual.
LXII – Exerce outras atribuições previstas na L.D.B., Legislação Educacional, Lei do Sistema Municipal de
Educação e em normas complementares ou decorrentes da natureza de suas funções.

CAPITULO II
DA COMPOSIÇÃO

Art.5º- O conselho elegerá o Presidente e o Vice- Presidente em sessão aberta com voto direto por maioria
dos membros, para mandatos de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.
§ 1o. A eleição realizar-se-á 15 (quinze) dias antes do término do mandato a encerrar-se.
§ 2o. Não ocorrendo maioria absoluta no primeiro escrutínio proceder-se-á ao segundo, concorrendo somente
os 2 (dois) mais votados, considerando-se eleito o que obtiver maior número de votos e em caso de empate,
o mais antigo no exercício das funções de Conselheiro; havendo igualdade de tempo na condição de
Conselheiro, o mais idoso dos dois.
Art. 6o- Substituirá o Presidente, no caso de impedimento ou ausência, o Vice-Presidente, que o sucederá,
completando o mandato. Ocorrendo vacância do cargo.
Parágrafo único - Em caso de impedimento ou ausência do Vice-Presidente, assumirá a Presidência, o
Conselheiro mais antigo no exercício das funções de Conselheiro entre os Coordenadores das Comissões
Permanentes que o sucederá, completando o mandato, ocorrendo vacância do cargo.
Art. 7o - O (a) Secretário (a) da Educação, Esporte e Cultura. Assumirá a Presidência de Honra das Sessões
do Conselho todas as vezes que a ela comparecer, não tendo, porém, direito a voto.
Art.8º- Os conselheiros terão tempo de mandato de 2 anos, permitindo a reeleição.
Art. 9° - A composição do Conselho Municipal de Educação só poderá ser alterada por decisão de maioria
absoluta dos seus membros, respeitados os limites mínimo e máximo.
Parágrafo Único – Alteração só ocorrerá caso haja necessidade comprovada mediante requerimento
apresentado ao Conselho
Art. 10° - Serão considerados de natureza relevante os serviços prestados ao Município pelos membros do
Conselho, gozando os Conselheiros das vantagens estabelecidas em atos e prerrogativas de Lei.
.
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Art. 11° - Os Conselheiros ficam dispensados da frequência em suas repartições e trabalho nos dias em que
estejam participando das reuniões do Conselho desde que, para isto exista coincidência de horários ou
quando em diligências ou viagens a serviço do Conselho. Ficando a Secretaria de Educação responsável
pela substituição dos profissionais que precisarem se ausentar de suas devidas funções.
Art. 12° - Sempre que necessário ou solicitado, o Presidente do Conselho expedirá comunicação aos locais
de trabalho dos Conselheiros para cumprimento do artigo anterior.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO

Art.13º - O conselho Municipal de Educação tem a seguinte organização:
I – Presidência
II – Plenário
III – Comissões
a) Secretaria Geral
b) Assessoria e Consultoria Técnica
Art.14º - O Conselho Municipal de Educação será composto com no mínimo de 12 (doze) e no máximo 18
(dezoito) membros, que sejam do quadro efetivo da rede com experiência e conhecimento em educação, os
outros deverão representar adequadamente os diversos níveis de ensino bem como os estabelecimentos de
ensino oficial e particular e terá obrigatoriedade de conter representantes de entidade representativa de
professores.
O Conselho Municipal de Educação terá constituição, contendo as seguintes representações:
I – 02 (dois) Representantes dos professores das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, com
nível superior.
II –01 (um) Representantes de Pais ou responsável de Alunos da Rede Municipal de Ensino.
III – 02 (dois) Representantes dos Diretores das Escolas Municipais;
IV- 01 Representante dos Diretores da escola privada;
V – 01 (um) Representante dos Servidores Técnicos administrativos;
VI – 0 1(um) Representante do Conselho Tutelar do Município.
VII – 01 (um) Representante de Alunos da rede municipal de Ensino, com idade igual ou superior a 18 anos.
VIII – 01 (um) Representante do NTE-05- Escola Estadual do Município;
IX – 01 (um) Representante da Secretaria de Educação do Município;
X – 01 (um) Representante da Secretaria de Assistência Social;
XI – 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Saúde;
XII – 01 (um ) Representante da Associação de Estudantes do Município de Itapitanga;

E-mail: cme.itapitanga2017@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: M0I5NDBBQJQWQTYYRTHCMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
20 de Outubro de 2022
13 - Ano X - Nº 2796

Itapitanga

§1º. Nas licenças e impedimentos, os Conselheiros serão substituídos pelos suplentes, com iguais direitos e
deveres, convocados por ato do Presidente, para atender a necessidade de presença mínima estabelecidas
neste Regimento.
§2o. As Comissões Permanentes elegerão respectivamente seus Presidentes e Coordenadores a cada ano,
permitindo uma recondução.
§3º. As atribuições e funcionamento das Comissões serão definidos no Regimento Interno, assim as normas
de funcionamento e administração do Conselho.

SEÇÃO I
DA PRESIDÊNCIA
Art. 15 º- Competente a Presidente do C.M.E.:
I-

Representar o Conselho;

II-

Cumprir e fazer cumprir este Regimento;

III-

Convocar e presidir as reuniões do Conselho; Solicitar as providências e os recursos necessários ao
bom funcionamento do Conselho; Distribuir os processos, designando os Conselheiros que deverão
analisá-los;
IV- Requisitar as diligências e exames solicitados pelos Conselheiros;
v.,

V-

Conceder licença aos membros do Conselho, quando requisitada formalmente;

VI- Comunicar à Secretaria Municipal de Educação o término do mandato dos membros do Conselho;
VII- Convocar o Consultor Técnico, uando julgar necessário, atribuindo-lhes tarefas de acessoria;
VIII- Decidir sobre as Questões de Ordem cabendo recurso ao plenário;
IX- Deliberar, em situações emergenciais com “ad referendum” do Plenário;
X-

Proclamar os resultados das votações;

XI- Submeter o Plenário, materias para sua apreciação e decisão;
XII- Subscrever, espedir e fazer executar as resoluções do Conselho;
XIII- Distribuir entre as Comissões matérias submetidas à apreciação do Conselho;
XIV- Encaminhar a (o) Secretária (o) da Educação, Esporte e Cultura, matérias que dependem de sua
homologação;
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XV- Exercer supervisão e controle de todos os órgãos que integram oConselho;
XVI -Representar ou fazer representar o Conselho em atos e cerimonias públicas, bem como em órgãos e
entidades que envolvam a sua participação, de acordo com a legislação especifica;
XVI- Autorizar despesas e pagamentos e aprovar a proposta orçamentária do Conselho;
XIX- Proceder à fiscalização dos livros utilizados pelo Conselho;
XX- Assinar a corrspondência do Conselho;
XXI- Exercer outras atribuições inerentes ao cargo;

Art. 16º- Podem ser constituídas, por iniciativa do Presidente do Conselho, por decisão da maioria do
plenário ou da (o) Secretária (o) de Educação, Esporte e Cultuta, comissões especiais temporárias ou grupos
de trabalho, integrados por membos titulares do Conselho, com finalidade, competêcia e duração definidas
no ato de sua constituição.
Art. 17º - O Presidente só vota:
I – Em caso de empate, quando seu voto é de qualidade e dado na própria reunião;
II – Quando as votações forem 2/3 dos votos.
Art. 18º – Cabe ao Vice- Presidente:
I – Sustituir o Presidente, em seus impedimentos;
II – Auxiliar o Presidente sempre que este o convocar;
III – Cumprir outros encargos que lhe forem atribuídos.
Parágrafo Único – Em caso de vacância da Presidência, o Vice-Presidente sucederá o Presidente, até a
conclusão do mandato respectivo.

SEÇÃO II
DO PLENÁRIO E SEU FUNCIONAMENTO
Art.19º -O Plenário é o orgão delibeativo do Conselho Municipal de Educação e reunir-se à ordinária e
extraordináriamente, em sessões públicas, convocadas pelo Presidente, em data, horário e local previamente
fixado, deliberando com maioria simples dos membros presentes.
Art.20º - Ao plenário, além de deliberar sobre os assuntos de competência do Conselho, definidos no Art. 4º
deste Regimento, compete privativamente:
I – Eleger o Presidente e o Vice Presidente do Conselho;
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II – Aprovar normas complementares relativas ao seu funcionamento ;
III – Propor alterações desse Regimento;
IV – Eleger anualmente as comissões do Conselho;
V – Elaborar, discutir, alterar e aprovar as matérias das funções especificas do Conselho, submetidas à sua
apreciação;
VI – Elaborar, discutir, alterar e aprovar por maioria absoluta de seus membros o Regimento Interno do
Conselho;
VII – Dicutir e aprovar o relatório de suas comissões;
VIII – Deliberar por maioria absluta de seus membros a respeito da exoneração de Conselheiros;
IX - Escolher os representates do Conselho para fins específicos;
X – Deliberar por maioria de 2/3 (dois terços) de seus membros, sobre alteração na composição do
Conselho;
XI – Constituir comissões especiais de estudos e pesquisas;
Art. 21º - As descisões do Plenário do Conselho Municipal de Educação terão de forma de

resoluções de caráter normativo ou de remendação e serão tomadas pela maiora de seus membros à
exceção dos casos que a lei ou este Regimento Interno exijam quorum especial.
§ 1 º. O quorum exigido para instalação de reunião é de metade mais 01(um) dos membros do Conselho, em
primeira chamada, e com qualquer número, em segunda chamada, 30 (trinta) minutos após a primeira
convocação.
§2º. Desde que autorizada pelo Plenário, qualquer pessoa poderá participar com direito apenas a voz nas
reuniões do Conselho desde que a mesa tenha encaminhado solicitação ao Conselho, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Art.22º - O plenário reunir-se-á mensalmente em sessão ordinária e, extrordinariamente, quando convocado
pelo Presidente, de ofício ou a requerimento de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos seus membros, ou pelo (a)
Secretário (a) de Educação, Esporte e Cultura.
Parágrafo Único. As sessões extraordinárias serão convocadas por escrito via ofício, pelo whatsapp
institucional do CME ou por e-mail institucional do CME, com antecedencia mínima de 48 (quarenta e oito)
horas, ou no curso da reunião ordinária.
Art. 23º - Cabe aos membros do Conselho Municipal de Educação:
I – Participar das sessões do Conselho, justificando suas faltas e impedimentos;
II – Relatar, na forma e prazos fixados, os processos que lhes foram distribuídos;
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III – Discutir e votar a matéria constante da ordem do dia do Plenário e das Comissões Permanentes;
IV – Submeter aos colegiados, matérias para sua apreciação e decisão;
V – Proferir voto escrito e fundamentado quando divergir do voto relator e for vencido nas Comissões;
VI – Pedir vista de processos antes de iniciada sua votação;
VII – Requerer, justificadamente, destaque ou preferência para discussão e votação de qualquer matéria
incluída na ordem do dia;
VIII – Representar o Conselho sempre que designado pelo Presidente.
Art.24º - Dependerão da presença de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho e de Maioria absoluta de
votos as deliberações sobre as seguintes matérias:
I – Eleição do Presidente e do Vice-Presidente;
II – Reforma do Regimento.
Art. 25º- As matérias a serem submetidas à apreciação e decisão do Conselho serão encaminhadas à
Secretaria Geral que as registrará, abrindo processo e procedendo à sua instrução, com vista à distribuição.
Art.26º - As sessões plenárias do Conselho obedecerão à seguinte ordem:
I – Expediente:
a) Abertura pelo Presidente;
b) Verificação do número de membros presentes;
c) Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior;
d) Leitura de correspondência
e) Comunicações, moções e indicações.
II – Ordem do dia
a) Discussão e votação da matéria em pauta;
III – O que ocorrer;
IV. Encerramento.
§ 1º. O tempo reservado ao expediente não poderá exceder a 2 (duas) horas, não podendo o Conselheiro,
dentro desse período, falar por tempo superior a 5 (cinco) minutos.
§ 2º. Nenhuma matéria será objeto de discussão e votação pelo Plenária senão tiver Incluida na Ordem do
Dia.
§ 3º. Os assuntos incluídos na pauta da sessão que, por qualquer motivo, não forem discutidos e votados,
deverão constar, obrigatoriamente, na pauta da sessão ordinária imediata, ressalvada hipótese do parágrafo 1º
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do artigo 33º deste Regimento.
Art. 27º - A Plenária somente discutirá e votará na Ordem do Dia, em regime de urgência, matérias que já
tenham obtido pareceres das Comissões.
Art. 28º - Para cada matéria submetida à apreciação do Conselho, haverá um relator, cujo Parecer se
vencido, poderá, a seu requerimento e por decisão do Plenário, ser publicado com o voto vencedor.
Art. 29º–O relator terá prazo de 07 (sete) dias, contados da data do recebimento do processo, para apresentar
o seu parecer, salvo o período de diligência, podendo esse prazo ser diltado por deliberação da Comissão.
§ 1 º. O parecer será apresentado por escrito, até 48 ( quarenta e oito ) horas antes de reunião da Comissão,
anexado ao processo, e , após a deliberação, encaminhado à Secretaria Geral para apreciação do Plenário.
§ 2 °. Vencido o voto do relador, a decisão será redigida, no prazo de 3 ( três ) dias, por um dos autores do
voto vencedor, designado pelo Coordenador.
§ 3º. Não sendo o processo relatado no prazo estabelecido, o Coordenador fará a Redação.
Art.30º - A apresentação da matéria constante da Ordem do Dia obedecerá à seguinte disposição:
I – Apresentação do parecer do relator;
II – Discussão;
III – Votação.
§1º. Excluídas as hipóteses de decisão de caráter normativo e desde que solicitado por qualquer Conselho,
será dispensada a leitura do relatório e da fundamentação dos pareceres cujas cópias tenham sido,
antecipadamente, distribuídas aos Conselheiros procedendo-se, porém à leitura de suas conclusões.
§2º. Qualquer Conselheiro poderá falar sobre a matéria, objeto da discussão, durante 5 (cinco) minutos,
prorrogáveis por igual tempo.
§3º. O Conselheiro poderá falar mais de uma vez sobre a matéria em discussão nas hipóteses de concessão
de aparte ou para apresentar argumento novo à matéria, ficando o relator com o direito à palavra final no
debate.
§4º. Após as considerações do relator, o Presidente procederá à votação e proclamrá o resultado, só
admitindo o uso da palavra para o encaminhamento da votação ou invocação de questões de ordem.
Art.31º - Enquanto perdurar a discussão, qualquer Conselheiro poderá formular pedido de vista sobre a
matéria incluída na Ordem do Dia.
§1º - Formulado o pedido de vista, a matéria será automaticamente retirada da Ordem do Dia, ficando a sua
discussão e votação tranferida para a próxima reunião ordinária do Conselho, respeitada o prazo mínimo de
7 (sete) dias.
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§2º - Considerar-se-á intempestivo o pedido de vista formulado depois de anunciada a votação.
Art. 32º - O Plenário decidirá sobre pedido de destaque ou preferência para discussão e votação de qualquer
matéria incluída na Ordem do Dia.
Art. 33º - As declarações de voto serão transcritas em ata, registrando-se o nome do seu autor.
Art.34º - Havendo mais de um processo versando sobre o mesmo objeto, o Conselho se manifestará sobre
um deles, e o Presidente despachará os demais, adstrito ao já decidido, anexando-lhes cópia da decisão
original.
Art.35º- As decisões do Conselho revestirão a forma de Resolução, de caráter deliberativo, e de Parecer.
§1º. As Resoluções serão adotadas, obrigatoriamente, pelas entidades de ensino público e particular,
integrantes do Sistema Municipal de Ensino.
§2º. O parecer de que trata este artigo deverá conter os seguintes requisitos:
I – Relatório;
II – Fundamentação;
III – Voto do Relator;
IV – Deliberação da Comissão;
Art. 36º - Os pareceres das Comissões quando opinativos serão juntados aos respectivos processos e
submetidos ao Plenário, com observância do que dispões o § 1ºArt. 29º deste Regimento.
Art. 37º - Aplicam-se às sessões das Comissões Permanentes as disposições regimentais referentes às
sessões plenárias.
Art. 38º - O Presidente do Conselho poderá apresentar e discutir qualquer matéria submetida à apreciação dp
Plenário, hipótese em que passará a presidência ao seu substituto legal, reassumindo-a logo após a sua falha.
Art. 39º - As Resoluções de caráter normativo que impliquem em medidas administrativas deverão ser
homologadas pela (o) Secretário (a) Municipal de Educação, Esporte e Cultura e encaminhadas para
publicação no Jornal Oficial do Município no prazo de quarenta e oito horas.
§1º. A homologação de que trata o Art.39º deverá ocorrer no prazo de cinco dias úteis após o recebimento
pelo Titular da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Resolução do Conselho,
devidamente aprovada por sua Plenária.
§2º. Decorrido o prazo do parágrafo anterior, sem a manifestação da (o) Secretária (o) Municipal de
Educação, considerar-se-á tacitamente homologada a deliberação da Plenária do Conselho expressa na
Resolução.
§3º. Quando o Tituçar da Secretaria Municipl de Educação, Esporte e Cultura; manifestar-se contrário em
parte ou no todo nas deliberações para sua homologação, comunicará ao Presidente do Conselho, dentro do
prazo referido no § 1º, com justificativas do veto, podendo o Conselho rejeitá-lo por maioria de seus
membros no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da comunicação .
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§4º. Esgotado o prazo, o silêncio do Conselho importará em acolhimento do veto.
§5º. As resoluções do C.M.E., bem como decisões e temas tratados em plenário, nas reuniões, Comissões e
Assessorias Técnicas, deverão ser amplamente divulgadas.
§6º. As Resoluções do C.M.E., bem como decisões e temas tratados em plenário, nas reuniões, Comissões e
Assessorias Técnicas, deverão ser amplamnete divulgadas.
Art.40º- Para efeito do disposto no artigo anterior não serão computados os dias compreendidos no períodos
regimentais de recesso do Conselho.
Art. 41º - Os tituçares de órgãos sa Secretaria Munipal de Educação exerceram de cargos de chefia ou de
funções de assessoramento, deverá comparecer ás sessões do Conselho para prestarem esclarecimentos e
fornecerem informações, quando convocados:
I – Pelo Presidente;
II – Pela maioria dos membros presentes á sessão.
Art. 42º - A dúvida sobre a Interpretação do Regimento Interno na sua prática, constitui quuestão de ordem
que poderá ser suscitada em qualquer fase da reunião.
Art. 43º - As questões de ordem serão formuladas, no prazo de 02 (dois) minutos, com clareza e com a
indicação das disposições que se pretende elucidar.
Art. 44º - Todas as questões de ordem suscitadas durante a reunião serão resolvidas pelo Presidente do
Conselho ressalvadas o disposto n Inciso XI do artigo 16º.
Parágrafo Único – As decisões sobre questões de ordem serão consideradas como simples precedentes e só
adquirão força obrigat´ria quando incorporadas ao Regimento Interno.

SEÇÃO III
DAS REUNIÕES
Art. 45º - As reuniões do C.M.E. serão sempre realizadas em sua sede ou provisoriamente e/ou
excepcionalmente em outro local, por deliberação da maioria absoluta de seus membros.
Art. 46º - As reuniões do Conselho Municipal de Educação serão :
I – Ordinárias:
a) Bi-anulamente relaizadas para eleição do Presidente e Vice-Presidente e de demais conselheiros;
b) Anualmente, para eleger as Comissões do Conselho, aprovação do Relatório Geral da Gestão do
Conselho e aprovação do Relatório da Secretaria Municipal de Educação;
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c) Mensalmente.
II – Extraordinárias:
a) Ocorrendo sempre que houver assunto de urgência e de excepcional interesse a ser tratado por
convocação do Presidente do Conselho de ofício ou a requerimento de 1/3 ( um terço ) dos membros
do Conselho.
Art.47º - As reuniões plenárias do Conselho Municiapl de Educação terão duração de 02(duas) horas,
prorrogáveis por mais 30 (trinta) minutos.
Art.48º - O períoodo de reuniões mensais do Conselho Municipal de Educação será de 10 (dez) meses,
divididos em 02 (duas) etapas:
I – de 01 de fevereiro a 15 de junho ;
II – de 01 de julho a 31 de dezembro.
Paragráfo Único – Os períodos de 15 de junho a 05 de julho e de 01 de janeiro a 1 de fevereiro, serão
considerados de recesso do Conselho.
Art.49º - Na primeira reunião do período de reuniões ordinárias mensais do Conselho, será distribuído aos
Conselheiro o calendário das reuniões de cada mês, devidamente aprovado pela Plenária do Colegiado.
Art.50º - Poderá haver no C.M.E., reuniões Solenes, realizadas à requerimento de qualquer Conselheiro e,
ou entidade e órgão público com assento no Conselho, aprovado por maioria dos Conselheiros, para o fim de
se prestar homenagens especiais ou comemorar datas cívicas ou de relevante significação para a
Comunidade.
Art.51º - O Presidente realizará sempre que houver necessidade, reunião com a Secretaria Geral, Assessorias
e Comissões para providências e encaminhamentos.

SEÇÃO IV
DAS COMISSÕES
Art.52º - As Comissões do Conselho Municipal de Educação são órgãos do Conselho que têm como
atribuições, examinar e relatar as matérias submetidas á sua apreciação, através de Parecer.
Art.53 ° - O Conselho Municipal de educação tem as seguintes comissões permanentes:
I – Comissão de Legislação e Normas;
II – Comissão de Ensino e Planejamento Educacional;
Art.54 ° - As Comissões do Conselho de Educação são compostas de 03 (três) membros escolhidos pelo
Plenário, por indicação do Presidente e aprovação por maioria de seus membros, dentre os Conselheiros de
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reconhecida capacidade e especialidade no trato dos assuntos ligados às respectivas áreas de atuação das
Comissões.
Art.55º - O mandato dos membros das comissões será de 01 (um) ano, sendo permitida a reeleição.
Art.56º - além das comissões de que trata o artigo 53º, o Plenário do Conselho poderá estabelecer comissões
especiais de Estudos e Pesquisas, objetivando o exame do assunto ligado ás funções específica do Conselho
ou para assuntos excepciomais de relevante interesse do Conselho.
Parágrafo Único – A Comissão Especial estará automanicamente dissolvida, uma vez concluída a tarefa de
que foi incumbida com apresentação de Relatório, dentro do prazo que lhe foi conferido, quando a sua
constituição.
Art. 57º - As Comissões Permanentes e as Comissões Especiais serão compostas conforme o artigo 53º
deste Regimento.
§ 1º. Nenhum Conselheiro poderá integrar, em caráter permanente, mais de 01 (uma) Comissão,

podendo participar dos trabalhos das demais sem direito a voto.
§2º. O Coordenador de cada Comissão designará, automaticamente, os relatores para os diversos
processos submetidos à Comissão, podendo avocar para si matéria para relartar.
Art. 58º - Compete ao relator apresentar parecer nos prazos e forma estabelecidos por este Regimento.
Art. 59º - Reuniões conjuntas de duas ou mais Comissões poderão ser realizadas, quando houver interesse
comum.
Art. 60º - A comissão de legislação e Normas compete apreciar e dar Parecer:
I – Sobre interpretação da legislação educacional e aplicação de normas jurídicas por solicitação da
Presidência do Conselho ou quando houver dúvidas suscitadas no Plenário e nas Comissões;
II – Sobre anteprojeto de resolução podendo, inclusive, apresentar substantivo;
III – Sobre redação final das decisões normativas do Conselho;
IV – Sobre proposta de alteração do Regimento do Conselho e de normas complementares ao mesmo,
podendo inclusive apresentar substitutivo;
V – Sobre matéria de currículo e experiência pedagógicos por solicitação do Presidente do Conselho e de
qualquer Comissão;
VI – Sobre processo de autorização de cursos de suplência em estabelecimentos da rede municipal;
VII – Sobre normas para remanejamento de alunos de rede oficial do Município;
VIII – Sobre sugestões de estabelecimentos da rede municipal que poderão realizar exames supletivos;
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IX – Sobre recursos interpostos por alunos, professores ou interessados sobre decisões das unidades
escolares do Sistema Municipal de Ensino;
X – Sobre matéria de educação continuada e educação especial;
XI – Sobre interdição de estabelecimentos do Sistema Munipal de Ensino quando, seu funcionamento
contrariar a Legislação em vigor
XII – Sobre outras questões pertinentes à Comissão por solicitação do Presidente, das Comissões, da (o)
Secretária (o) da Educação, Esporte e Cultura ou do Plenário;

Art. 61º - A Comissão de Ensino e Planejamento Educacional compete apreciar e dar Parecer:
I – Sobre processo de anteprojeto de normas referentes a autorização, funcionamento e Inspeção de
Instituições Educacionais do Sistema Munipal de Ensino;
II – Sobre processo de anteprojeto de normas referentes a Ingresso no ensino fundamental com Idade
Inferior a sete anos ;
III – Sobre matéria da Educação Infantil, submetida a apreciação do Conselho;
IV – Sobre planos de aplicação de recursos referentes a convênios ou programas, para obtenção de
recursos financeiros;
V – Sobre casos em que é vedado ao Município e às respectivas entidades ou órgãos da administração,
criar ou auxiliar financeiramente estabelecimentos ou serviços de ensino que constituam duplicação
desnecessária ou prevista no Art. 71º da L.D.B. que não constituam despesas com M.D.E.;
VI- Sobre processos de anteprojetos de normas referentes a autorização, funcionamento e inspeção de
instituições de Ensino Fundamental da rede municipal;
VII – Sobre matéria de caráter pedagógico, atinente ao ensino fundamental;
VIII – Sobre anteprojeto de normas referentes, freqüência, avaliação e aproveitamento de estudos no
ensino fundamental;
IX – Sobre aprovação de Regime Escolar;
X – Sobre aprovação de calendários escolares para o funcionamento das unidades escolares mantidas
pelo Poder Publico Municipal;
XI – Sobre aprovação de Planos de Projetos Municipais de Educação para fins de concessão de auxilio
finaceiro;
XII – Sobre outras Questões pertinentes a Comissão por solicitação do Presidente, das Comissões, da (a)
Secretária (o) Municipal de Educação, Esporte e Cultura ou pelo Plenário;
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SEÇÃO V
DA SECRETARIA GERAL
Art. 62º - O Conselho Municipal de Educação disporá de uma Secretaria Geral Permanente, responsável
pelos serviços administrativos do Conselho.
Art. 63º - A Secretaria Geral do Conselho terá uma Chefia, exercida por um Secretário Executivo, indicado
pelo Plenario, por sugestões do Presidente e deliberação da maioria de seus membros.
Parágrafo Único – O nome aprovado pelo Plenário, integrante do quadro permante da Secretaria Municipal
de Educação, será requisitado pelo Presidente do Conselho ao titular da Secretaria Municipal de Educação
que o colocará à disposição do Conselho.
Art. 64º - O Secretário Executivo, Chefe da Secretaria Geral do Conselho, terá as seguintes atribuições;
I – Coordenar, orientar e controlar a execução das atividades de apoio técnico administrativo do
Conselho;
II – Assistir o Presidente e os Conselheiros no desempenho de suas atividades;
III – Elaborar o relatório das atividades do Conselho ou sempre que solicitado pelo Presidente;
IV – Prestar apoio administrativo ao Conselho, bem como ás comissões especiais temporárias e grupos
de trabalho que forem criados;
V – Receber, registrar, autuar e intruir os processos submetidos á apreciação do Conselho Pleno,
mantendo o controle da sua tramitação;

VI – Providenciar a publicação das decisões do Conselho;
VII – Orientar e supervisionar as atividades que serão desenvolvidas por cada secção da
Secretaria Geral;
VIII – Superintender todo o serviço da Secretaria do Conselho;
IX – Secretariar as dessões plenárias do Conselho Pleno, lavrando as respectivas atas;
X - Organizar, sob a orientação do Presidente, a ordem do dia das reuniões do Plenário;
XI – Providenciar e orientar a redação das decisões do Conselho;
XII – Distribuir aos Conselheiros, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, a
matéria constante da ordem do dia;
XIII – Providenciar, por determinação do Presidente, a convocação das teuniões extraodinárias
do Conselho;
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XIV – Encaminhar às Comissões os processos que forem distribuídos por despacho do Presidente;
XV – Receber, preparar e expandir a correspondência do Conselho;
XVI – Assinar a correspondência que lhe seja privativa;
XVII – Autorizar a devolução de documentos e autenticar as certidões expedidas pelo Conselho;
XVIII – Despachar com o Presidente assuntos de Interesse da administração do Conselho;
XIX – Abrir, rubricar e encerrar os livros utilizados pelo Conselho;
XX – Elaborar juntamente com o Presidente a proposta orçamentária do Conselho para aprovação do
Plenário;
XXI – Exercer outras atribuições inerentes ao cargo.

SEÇÃO VI
DA ASSESSORIA TÉCNICA
Art. 65º - O Conselho MUNICIPAL DE Educação contará com trabalho de assessoramento técnico, como
suporte ao seu desempenho
Art. 66º - O Conselho disporá de um Consultor Técnico permanente, especialista de Educação, ao qual
competirá;
I – Realizar estudos e pesquisas necessárias ao embasamento pedagógico e legal dos pareceres dos
membros do Conselho;
II – Assessorar as comissões do Conselho;
III – Incumbir-se das tarefas que lhe forem atribuídas pelo Presidente;
IV – Participar e opinar nas sessões do Conselho, quando convocado, sem direito a voto;
V – Atender às solicitações de informações dos Conselheiros, fornecendo pareceres escritos, sempre que
solicitado, dentro dos prazos concedidos.
Art. 67º - O Presidente do Conselho terá autonomia para contratar servidores de consultoria e
assessoramento quando for necessário para realização de trabalhos específicos e atividades desenvolvidas
pelo Conselho.
Art. 68º - O Conselho Municipal de Educação contará com o assessoramento de Assessores Técnicos do
Município nas áreas jurídica, contábil, financeira e de imprensa.
Parágrafo Único –O trabalho de assessoramento previsto no caput deste artigo ocorrerá sempre que houver
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necessidade do Conselho, por requisição do Presidente do Conselho ao titular da Secretaria Municipal de
Educação conforme assegura a Lei Municipal nº. 746/2006.

CAPITULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 69º - Por ato do Executivo, o Conselho, na primeira sessão depois da posse dos seus membros, elegerá
o Presidente e o Vice-Presidente nas investiduras subsequentes, bianualmente.
Art. 70º - Os Conselheiros, observado o que dispõe a legislação pertinente. Farão jus à percepção de diárias
e passagens quando em viagem a serviço do órgão.
Art. 71º - Conselho tomará as providências cabíveis para adequação de suas competências e prazos
estabelecidos na lei do Sistema Municipal de Educação com o presente Regimento.
Art. 72º - Os encargos financeiros do Conselho Municipal de Educação correrão à conta de dotação própria
da Secretaria Municipal de Educação de acordo, necessidades e o disposto no Art. 10º da Lei Municipal
746/2006.
Art. 74º - Será considerado renunciante o Conselheiro que, sem justificativa, faltar a 03 (três) reuniões
consecutivas ou a 05 (cinco) intercaladas, devendo a Presidência comunicar o fato à Secretaria Municipal de
Educação e as providências comunicar o fato e as providências cabíveis de substituição.
Art. 75º - As omissões e dúvidas de interpretação e execução deste Regimento serão resolvidas pelo
Plenário do Conselho Municipal de Educação.
Art. 76º - O Presente Regimento poderá ser alterado por votação de pelo menos, 2/3 (dois terços) dos
conselheiros, sob proposta apresentada em reunião anterior à da votação.
Art. 77º - O Patrimônio do Conselho será constituído e administrado conforme o disposto na Lei Municipal
nº. 746/2006.
Art. 78º - O Presidente do Conselho, dentro do prazo de 30(trinta) dias, contados da data da aprovação deste
regimento, encaminhará ao Secretário da Educação, Cultura e Esporte, propostas de lotação do pessoal do
Conselho, necessário para formalizar a estrutura administrativa do Conselho;
Art. 79º - Este Regimento, após aprovação, entrará em vigor na data de sua homologação pela Secretária de
Educação, Esporte e Cultura.
Itapitanga, 19 de Setembro de 2022 data de aprovação do presente Regimento Interno.

Giovanni Lopes dos Santos
Presidente do Conselho Municipal de Educação de Itapitanga-BA
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