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REGIMENTO INTERNO 

 

TÍTULO I 

Da Identificação, da Natureza Jurídica e das Finalidades 

 

Art.- 1º - O Conselho Municipal de Educação de Cristalina/GO (CME) 

reorganizado pela Lei Municipal nº 2.518 de 18/03/2021, observado a portaria do 

FNDE nº 481/2013 artigo 2º inciso 4º § 2º dessa Portaria, Lei Federal nº 9394/96 

de Dezembro de 1996 e na Lei Orgânica do Município de Cristalina Lei nº 1.452, 

de 12 de julho de 1999, é o órgão superior de consulta e de deliberação coletiva, 

com autonomia política, financeira e administrativa, incumbindo de normatizar, 

orientar, inspecionar e acompanhar o Sistema Municipal de Ensino, e se regerá 

por este Regimento Interno, observadas as normas e disposições da legislação 

pertinente. 

 

CAPÍTULO I 

Das Competências Básicas 

 

Art.- 2.º - Além de outras competências que lhe são atribuídas pela Legislação 

Federal, Estadual e Municipal, cabe ao Conselho: 

I. Assegurar a participação da sociedade civil no aperfeiçoamento da 

educação municipal; 

II.  Zelar pela qualidade pedagógica e social da educação no SME; 

III.  Zelar pelo cumprimento da legislação vigente, no SME; 

IV. Subsidiar a elaboração e acompanhar a execução e a avaliação do Plano 

Municipal de Educação de Cristalina; 

V. Assessorar o sistema Municipal de Educação no diagnóstico dos 

problemas e deliberar a respeito de medidas para aperfeiçoa-lo; 

VI. Emitir pareceres, resoluções, indicações, instruções e recomendações 

sobre assuntos do Sistema Municipal de Educação de Cristalina; sobre a 

criação, autorização de funcionamento, reconhecimento e supervisão de 
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estabelecimentos de ensino público e privado de seu sistema, bem como a 

respeito da política educacional nacional; 

VII. Manter intercambio com os demais Sistemas de Educação dos Municípios 

e do Estado de Goiás; 

VIII. Analisar as estatísticas da educação, anualmente, oferecendo subsídios 

ao Sistema Municipal de Educação de Cristalina; 

IX. Emitir pareceres, resoluções, indicações, instruções e recomendações 

sobre convênio, assistência e subvenção a entidades privadas filantrópicas, 

confessionais e comunitárias, bem como seu cancelamento, no caso de 

irregularidades no funcionamento ou na gestão; 

X. Acompanhar o recenseamento e matrícula da população em idade escolar 

para a educação infantil e ensino fundamental em todas as suas 

modalidades; 

XI. Mobilizar a sociedade civil e o Estado para a universalização da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental em todas as suas modalidades; 

XII. Mobilizar a sociedade civil e o Estado para a inclusão de pessoas com 

necessidades educacionais especiais, preferencialmente, no sistema regular 

de ensino. 

XIII. Promover a publicidade de dar informações a respeito do Sistema 

Municipal de Educação de Cristalina; 

XIV. Alterar e adequar seu Regimento Interno; 

XV. Promover eventos para discussão de temas relevantes da educação em 

nível nacional, estadual e municipal; 

XVI. Acompanhar a elaboração, execução e avaliação da política educacional 

do município de Cristalina, no âmbito público e privado, pronunciado sobre 

a ampliação de rede de escolas e a localização de prédios escolares; 

XVII. Acompanhar e/ou propor a articulação da área educacional com 

programas de outras secretarias; 

XVIII. Propor políticas de valorização dos profissionais da educação, visando 

seu melhor desempenho pedagógico; 

XIX. Acompanhar a gestão administrativa-financeira da Secretaria Municipal 

de Educação de Cristalina; 

XX. Mobilizar a sociedade civil e o Estado para a garantia da gestão 

democrático- participativa nos órgãos e instituições públicas do SME; 

XXI. Controlar e fiscalizar o Fundo Municipal de Educação; 

XXII. Conferir as prestações de contas referentes ao Fundo; 

XXIII. Emitir pareceres quanto às prestações de contas referentes ao fundo; 

XXIV. Emitir parecer prévio em procedimento e reconhecimento de cursos; 
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Art. - 3º - O Conselho Municipal de Educação será composto por 9 (nove) 

membros titulares, representantes da sociedade civil e do Poder Público, eleitos 

e indicados pelas suas respectivas entidades e nomeados pelo Prefeito 

Municipal: 

a) 1 (um) representante da Secretária Municipal de Educação e Cultura 

indicado pelo gestor da pasta; 

b) 1 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores da Educação 

indicado pelos trabalhadores em assembleia; 

c) 1 (um) representante dos Diretores de Unidades de Ensino da Rede 

Pública da Secretaria Municipal de Educação e Cultura escolhido entre os 

pares; 

d) 2 (dois) representantes de Entidades Assistenciais ligadas a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura indicados pela presidência das 

respectivas entidades; 

e) 1 (um) representante dos Conselhos Escolares Municipais, que não seja 

servidor público municipal indicados pelos gestores escolares municipais 

e eleito pelos indicados; 

f) 1 (um) representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente indicado pelo respectivo conselho; 

g) 1 (um) representante das Escolas Privadas, sendo de uma instituição que 

mantenha Educação Infantil e seja devidamente autorizada indicados 

pelos gestores escolares e eleito pelos indicados; 

h) 1 (um) representante do órgão Municipal de Esportes indicado pelo gestor 

municipal de esportes. 

 

§1º Os membros do Conselho Municipal de Educação deverão residir no 

território municipal; 

 

§2º Cada conselheiro titular terá seu respectivo suplente que o substituirá 

na ausência temporária ou definitiva com iguais direitos e deveres; 

 

§3º Ocorrendo vacância do titular no CME, assumirá a vaga seu (sua) 

suplente; caso a vacância seja do(a) suplente, será nomeado novo 

membro respeitados os critérios de composição do Conselho. 

 

§4º Necessitando um(a) conselheiro(a) afastar-se por prazo superior a 

seis meses, será designado um(a) substituto(a) para o período de seu 
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afastamento, se seu(sua) suplente estiver impedido de fazê-lo, garantindo 

a responsabilidade. 

 

§5º O prazo de afastamento de um mandato de conselheiro para outro, 

deve ser de 1 (um) ano a contar do fim do mandato anterior;  

 

§6º A escolha dos conselheiros titulares e seus respectivos suplentes será 

feita por decisão de assembleia da respectiva categoria ou de reunião de 

entidade representativa, devendo os nomes serem enviados por ofício ao 

presidente do CME, acompanhado da ata da assembleia ou da reunião 

que comprove a escolha dos nomes dos indicados bem como fotocópia 

dos documentos dos indicados: RG, CPF, comprovante de endereço, nº 

de telefone e outros; 

 

§7º Em não mais integrando sua respectiva entidade, órgão ou instituição, 

o conselheiro deverá deixar o cargo, sendo substituído por seu respectivo 

suplente, ou no impedimento deste, será procedida nova indicação de 

conselheiro(s) do segmento ou órgão/ entidade para concluir o mandato 

em curso. 

 

Art. - 4º - O mandato de conselheiro é de 02(dois) anos, contados a partir do ato 

oficial de nomeação pelo Executivo Municipal, permitida uma única recondução 

por igual período. 

 

Art. - 5º - O mandato de membro do CME/ Cristalina será considerado extinto 

antes do término do prazo, nos seguintes casos: 

I- Morte; 

II- Renúncia; 

III- Ausência injustificada a três reuniões consecutivas ou seis 

intercaladas no período do mesmo ano civil; 

IV- Procedimento incompatível com a dignidade das funções. 

 

 

§1º- Com a extinção do mandato do conselheiro titular assume a vaga o 

respectivo conselheiro suplente, mas apenas para conclusão do mandato; 

 

§2º- Cabe ao Presidente do CME a iniciativa para tomar conhecimento da 

causa da ausência prolongada acima de 03 (três) reuniões consecutivas, 

para as providências regimentais cabíveis; 
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§3º- O conselho ao tomar conhecimento do motivo da ausência, irá deliberar 

sobre a extinção do mandato, com os devidos registros em ata e a expedição 

de Resolução do Presidente; 

 

§4º- Para atender aos dispostos nos itens “III” e “IV” do caput deste artigo, o 

Conselho, antes de deliberar sobre os encaminhamentos a serem dados, 

deverá constituir comissão para apurar devidamente os fatos, dando ampla 

oportunidade de defesa dos envolvidos; 

 

§5º - Ao declarar extinto o mandato de conselheiro, o Presidente do CME 

fará a comunicação à entidade ou instituição a que pertence o então 

conselheiro, e tomará as providências necessárias para a substituição do 

mesmo;  

 

§6º- O mandato de conselheiro não pode ser revogado por iniciativa do 

Poder Executivo Municipal, ou extinto por outra forma além do previsto nos 

incisos de “I” até “IV” do caput do artigo. 

 

§7º- O conselheiro pode ser substituído a qualquer tempo por interesse do 

segmento, órgão ou entidade representada ou, ainda, por afastamento 

definitivo conforme critérios estabelecidos no Regimento Interno do 

Conselho ressalvados os casos previstos na Lei nº 14.113 de 25 de 

dezembro de 2020 que substitui a Medida Provisória nº 339 de 28 de 

dezembro de 2006; 

 

Art. – 6º- A função de conselheiro é de relevante interesse público e o seu 

exercício tem prioridade sobre o de outra função pública, ou vinculação ao 

ensino, se entidade privada, sem prejuízo de sua remuneração, direitos e 

vantagens. 

 

Parágrafo Único. O servidor que for membro do Conselho Municipal de 

Educação poderá ser liberado para participar de atividades e reuniões do 

conselho, mediante aviso prévio à chefia imediata e apresentação de 

convocação do respectivo conselho, ficando o servidor isento de prejuízo 

remuneratório e da necessidade de compensação de horário. 
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Art. – 7º- Os membros do conselho perceberão gratificação de 5% (cinco por 

cento) do salário mínimo nacional por participação nas sessões plenárias, com 

a limitação máxima de 2 (duas) sessões mensais. 

 

Art. – 8º -Para execução das atividades, o CME de Cristalina funcionará com a 

seguinte estrutura: 

1.  Conselho Pleno 

1.1. Plenária 

2. Diretoria 

2.1 Presidente 

2.2 Vice-Presidência 

2.3 Secretária Geral 

3- Câmara de Educação Básica 

4- Assessoria Técnica 

     4 1 Inspetora Escolar 

     4.2 Coordenadora de Análise e Orientação 

     4.3 Secretária Administrativa 

 

Parágrafo Único: O Conselho Pleno poderá propor o aumento de assessores 

técnicos, de acordo com o número das unidades escolares do município, visando 

ao aprimoramento técnico e administrativo do mesmo. 

 

Art. - 9º - Compete a Plenária. 

I. Discutir e deliberar sobre os assuntos relacionados as suas    

competências; 

II. Analisar e deliberar sobre assuntos encaminhados à apreciação do 

Conselho;  

III. Dispor sobre as normas e baixar atos relativos ao funcionamento do 

Conselho;  

IV. Decidir sobre o pedido de urgência e de prioridade das matérias 

constantes da ordem do dia da respectiva sessão; 
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V. Discutir e decidir sobre os assuntos relacionados com propostas ou 

sugestões, moções ou indicações, providências ou medidas do que 

resultem manifestações do Conselho;  

VI. Alterar e aprovar atas das sessões do Conselho;  

VII. Apreciar, aprovar ou rejeitar pareceres oriundos da Assessoria 

Técnica do Conselho.  

VIII. Aprovar ou alterar o Regimento do Conselho; 

IX– Deliberar sobre a exclusão ou substituição de conselheiros; 

X – Deliberar sobre os membros que vão compor a assessoria técnica do 

CME; 

XI – Aprovar o Plano Municipal de Educação e suas alterações; 

XII – Aprovar normas sobre autorização de funcionamento de 

estabelecimentos educacionais e cursos jurisdicionados ao Sistema 

Municipal de Ensino. 

 

CAPÍTULO II 

DA DIRETORIA 

 

Art. 10º - São atribuições do(a) Presidente(a): 

I. Representar o Conselho, em juízo e fora dele; 

II. Presidir, supervisionar e coordenar todos os trabalhos do Conselho, 

adotando as medidas necessárias à consecução das suas finalidades;  

III. Empossar os conselheiros nomeados pelo(a) Prefeito(a); 

IV. Convocar e presidir as sessões ordinárias e extraordinárias; 

V. Apresentar a proposta de pauta à Plenária; 

VI. Dirigir as discussões, concedendo a palavra aos conselheiros, 

coordenando os debates e neles intervindo para esclarecimentos; 

VII. Definir a matéria objeto de votação; 

VIII. Impedir debates que inviabilizem os trabalhos durante o período de 

votação; 

IX. Exercer, nas sessões plenárias, o direito de voto, se relator, e votar em 

casos de empate nas demais matérias; 
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X. Constituir as Comissões, indicando os respectivos coordenadores; 

XI. Encaminhar ou despachar às Comissões os processos e assuntos da 

competência delas; 

XII. Coordenar os trabalhos da Assessoria Técnica do Colegiado, 

determinando, inclusive, a realização de estudos técnicos, cuja 

necessidade tenha sido indicada pela Plenária; 

XIII. Manter o regular funcionamento do Conselho, buscando os meios 

necessários à realização de suas atividades; 

XIV. Baixar resoluções com base em determinação do Conselho Pleno; 

XV. Apresentar, na última sessão ordinária do exercício, o relatório anual das 

atividades do Conselho;  

XVI. Praticar todos os atos administrativos de competência do Conselho, 

especialmente os de administração de pessoal e de gestão administrativa 

e financeira; 

XVII. Editar instruções e demais atos normativos deliberados pelo Conselho 

Pleno;  

XVIII. Dar publicidade aos órgãos e instituições ligadas ao ensino, bem como à 

comunidade em geral das deliberações do Conselho; 

XIX. Autorizar a publicação de notas e atos do Conselho; 

XX. Convocar conselheiros suplentes nos casos previstos neste Regimento; 

XXI. Assinar o ato de perda de mandato de conselheiro(a), nos casos previstos 

neste Regimento, garantindo àquele (a) ampla defesa; 

XXII. Comunicar ao(à) Chefe(a) do Poder Executivo, por meio do(da) titular da 

Pasta da Educação, assim como aos segmentos representados, com 90 

(noventa) dias de antecedência, o término de mandato de conselheiros;  

XXIII. Convocar e presidir sessão de eleição do(a) Presidente(a), do(a) Vice-

Presidente(a) do Conselho; 

§1º- Os possíveis candidatos deverão compor uma chapa com os nomes 

dos conselheiros candidatos e apresentar ao conselho pleno que votará 

na escolha da nova diretoria; 

§2º- Se no prazo estipulado para apresentação de chapas para concorrer 

a eleição de presidente e vice- presidente do CME não for apresentada 

nem uma “chapa”, todos os conselheiros serão considerados candidatos 

ficando o mais votado como presidente e o 2º (segundo) lugar ocupará a 

vice presidência; 
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§3º- A forma de votação será decidida pela plenária, podendo ser o voto 

secreto, sendo a cédula confeccionada e assinada pela assessoria 

técnica do CME ou por voto aberto; 

XXIV. Constituir grupos de trabalho para elaborar a proposta orçamentária e os 

planos de aplicação de recursos do Conselho; 

§1º-  Apresentar, para apreciação do plenário do Conselho, a proposta 

orçamentária para o exercício financeiro seguinte e prestação de contas 

do exercício findo; 

§2- º Autorizar as despesas e os adiantamentos; 

 

CAPÍTULO III 

Da Vice-Presidência 

 

Art.  11 - São atribuições do(a) Vice-Presidente(a): 

I- Substituir o(a) Presidente(a) em suas faltas e impedimentos; 

II- Auxiliar o(a) Presidente(a) no desenvolvimento de suas atribuições, 

quando solicitado; 

III- Completar o mandato do(a) Presidente(a), em caso de vacância; 

IV- Exercer os demais atos inerentes às suas funções de conselheiro(a). 

 

 

                         Da(o) Secretária(o) Geral 

 

Art.  12 – O Secretário(a) Geral, diretamente vinculado à Presidência, é de apoio 

administrativo da plenária. 

 

Art. 13 – O Secretário(a) Geral será indicado pelo Presidente. 

 

Art. 14 – São atribuições do Secretário (a) Geral. 

I – Exercer as determinações emanadas da Presidência, bem como as 

decisões da plenária; 

II – Lavrar a ata das reuniões ordinárias; 
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III – Cuidar da correspondência expedida pela decisão plenária. 

IV – Leitura da ata e demais correspondências ou documentação 

encaminhada a plenária. 

V – Colher assinatura dos membros do conselho nas listas de presenças 

etc. 

 

Seção I 

Das Câmaras Temáticas 

 

Art. - 15 – A Câmara de Educação Básica, de caráter permanente, será 

composta de 09(nove) membros com representações definidas na Lei Municipal 

nº 2.518 de 18 de março de 2021, com Presidente eleito entre seus pares, e terá 

a seguinte competência básica: 

I – Assegurar a participação da sociedade civil no aperfeiçoamento da 

educação municipal; 

II – Zelar pela qualidade pedagógica e social da educação no SME; 

III – Zelar pelo cumprimento da legislação vigente no SME; 

IV – Subsidiar a elaboração e acompanhar a execução e avaliação do 

Plano Municipal da Educação; 

V – Assessorar o SME no diagnóstico dos problemas, e de liberar a 

respeito de medidas para aperfeiçoa-lo; 

VI – Emitir parecer e instruções sobre assuntos do SME relativo a 

autorização de funcionamento, reconhecimento e supervisão de 

estabelecimentos de ensinos jurisdicionados ao SME; 

VII – Manter intercâmbio com demais Sistemas de Educação; 

VIII – Analisar as estatísticas da educação, anualmente, oferecendo 

subsídios ao SME; 

IX – Emitir parecer sobre convênios, assistência e subvenção a entidades 

filantrópicas, confessionais e comunitárias, bem como seu cancelamento; 
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X – Mobilizar a sociedade civil e autoridades educacionais para a inclusão 

de pessoas com necessidades educacionais especiais no sistema regular 

de ensino; 

XI – Promover a publicidade dos atos da câmara; 

XII – Promover eventos para discussão de temas relevantes da educação 

regular; 

XIII – Pronunciar sobre projeto de ampliação das redes de ensino público 

e privado no Município: 

XIV – Promover a articulação na área educacional com outros órgãos 

municipais; 

XV – Acompanhar o planejamento e a gestão orçamentária-financeira da 

secretaria Municipal da Educação; 

XVI – Mobilizar a sociedade civil para a garantia da gestão democrática 

no âmbito do SME; 

XVII – Emitir parecer prévio em procedimento e reconhecimento de 

cursos. 

 

Seção II 

Da Assessoria Técnica 

 

Art. 16 - A Assessoria Técnica diretamente subordinada à Presidência, tem a 

finalidade de prover o Conselho de apoio técnico. 

§1º - A Assessoria Técnica é constituída por servidores públicos 

municipais, professores efetivos com formação superior, especializados 

em assuntos pedagógicos, educacionais, jurídicos, econômico-

financeiros, administrativos e outros, com comprovada experiência na 

área educacional e participação efetiva e comprovada em Conselho 

Social; 

§2º O processo de composição de Assessores Técnicos se dará da 

seguinte forma: Surgindo a vaga na assessoria técnica o Presidente do 

CME, enviará ofício a SME, informando da necessidade de enviar o nome 

do 01(um) professor(a) para apreciação da plenária. 
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§3º Os assessores técnicos só poderão ser substituídos mediante decisão 

da plenária. 

§4º A Cessão do Assessor Técnico do CME, é considerada atividades 

correlatadas às do Magistério, relacionadas com a docência em outros 

níveis e modalidades de ensino, as de natureza técnica pertinentes ao 

desenvolvimento de estudos, pesquisas, planejamentos, supervisão, 

inspeção, orientação em currículo, administração escolar, orientação 

educacional e qualificação de recursos humanos, exercida em Unidade 

Técnica da SME. 

§5º - Consideram-se Unidades Técnicas da SME as de atividades 

voltadas para à área educacional. 

§6º - A Assessoria Técnica terá direito à gratificação pelo exercício da 

função. 

 

Art. 17 – Compete a Assessoria Técnica: 

I- Assessorar a Presidência, a Plenária e as Comissões, nos assuntos 

e atividades de natureza técnico-educacional, jurídica, econômico-

financeira, administrativa e de planejamento; 

II- Contribuir na elaboração do Plano Anual de Trabalho e da proposta 

orçamentária do Conselho;  

III- Participar de reuniões e realizar estudos e pesquisas sobre assuntos 

de interesse do Conselho, necessários à tomada de decisões; 

IV- Analisar os processos em tramitação no Conselho, fornecendo, em 

parecer técnico, subsídios necessários à tomada de decisões, sugerir as 

devidas diligências para complementação e instrução dos autos, 

conforme as normas do Conselho, antes de serem apreciados e votados 

pela Plenária; 

V- Promover o devido encaminhamento dos processos em diligência; 

VI- Retornar ao(à) Secretário(a)-Geral os processos que lhe forem 

entregues para análise; 

VII- Redigir as deliberações emanadas das decisões do Conselho Pleno, 

devolvendo-as para aprovação final; 

VIII- Propor medidas com vistas à melhoria das técnicas e dos 

métodos de trabalhos; 

IX- Contribuir com as Comissões na verificação das condições de 

funcionamento de cursos e nos estudos designados pela Presidência; 
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X- Manter intercâmbio com os setores que fornecem dados subsidiários 

à tomada de decisões pelo Conselho; 

XI- Analisar processos referentes a projetos de cursos de atualização e 

aperfeiçoamento profissional, a propostas de experiências pedagógicas 

submetidas à aprovação do Conselho, emitindo parecer técnico, antes 

de serem apreciadas e julgadas pelo Plenário; 

XII- Analisar as estatísticas e demais dados do ensino, nos níveis de 

abrangência do Sistema Municipal de Ensino; 

XIII- Apresentar à Presidência relatório anual de atividades 

desenvolvidas; 

XIV - Zelar pela observância do Regimento Interno do Conselho 

Municipal de Educação, das normas e instruções de serviços; 

XIV- Executar outras atividades que lhe forem atribuídas atinentes às 

competências do Conselho e as que forem solicitadas pela Presidência. 

 

Seção III 

Inspetor Escolar 

 

Art. 18 – O Inspetor Escolar, diretamente subordinado à Presidência, tem a 

finalidade de prover o Conselho de todas as informações relativas à 

regularização das instituições de ensino sob sua jurisdição. 

Art. 19 – Compete a Inspeção Escolar: 

I. Zelar pelo cumprimento das normas que regem o ensino; 

II. Proceder à inspeção escolar, conforme as diretrizes emanadas do 

Conselho Municipal de Educação, nas instituições educacionais do 

Sistema Municipal de Ensino; 

III. Cadastrar as instituições educacionais das Redes Pública e Privada, 

jurisdicionadas ao Sistema Municipal de Ensino; 

IV. Organizar, atualizar e totalizar os dados educacionais do Sistema 

Municipal de Ensino, elaborando planilhas e gráficos demonstrativos; 

V. Orientar, acompanhar e avaliar os procedimentos legais referentes à 

regularização das instituições educacionais jurisdicionadas ao Sistema 

Municipal de Ensino, bem como de seus conselhos escolares, quando for 

o caso; 
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VI. Orientar e acompanhar os procedimentos para montagem de processos 

referentes a credenciamento e autorização de funcionamento, 

reconhecimento e outros das instituições jurisdicionadas ao Sistema 

Municipal de Ensino, bem como analisa-los e emitir pronunciamento sobre 

eles; 

VII. Verificar os procedimentos de matrícula das instituições públicas e 

privadas, atendendo à legislação pertinente, realizando interferências, 

quando necessário; 

VIII. Proceder à Verificação Prévia para fins de credenciamento e autorização 

de funcionamento, reconhecimento e renovação de reconhecimento nas 

instituições sob jurisdição do Sistema Municipal de Ensino, elaborando 

relatórios específicos de acordo com as normas vigentes; 

IX. Orientar e verificar o cumprimento do Regimento Escolar, da 

Programação Curricular, do Calendário Escolar e do Projeto Político-

Pedagógico da instituição; 

X. Acompanhar, juntamente com o (a) Secretário (a) – Geral, Coordenação 

Pedagógica e demais responsáveis, a vida escolar do (a) aluno (a), com 

o objetivo de integrá-lo (a) ao contexto escolar, quando necessário; 

XI. Verificar, “in loco”, a procedência das denúncias referentes às instituições 

jurisdicionadas ao Sistema Municipal de Ensino, buscando a parceria com 

a Secretaria Municipal de Educação, nos casos referentes às instituições 

públicas; 

XII. Acompanhar o funcionamento dos Conselhos Escolares e/ou 

equivalentes, de acordo com as normas vigentes; 

XIII. Zelar pela organização da escrituração escolar, orientando a instituição 

no que se refere à manutenção do (a); 

a) Arquivo ativo e passivo; 

b) Diário de classe e turma; 

c) Dossiê do (a) aluno (a); 

d) Livro de matrícula e demais livros de atas necessários à instituição 

educacional. 

XIV. Analisar o quadro administrativo e docente das Redes Pública e      

Privada, de acordo com a legislação vigente; 

XV. Verificar e acompanhar as denúncias referentes às instituições 

jurisdicionadas ao Sistema Municipal de Ensino; 

XVI. Emitir pareceres a cada processo, quando necessário; 

XVII. Exercer outras atividades inerentes à sua função. 
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Seção IV 

Coordenador(a) de Análise e Orientação 

 

Art. 20 – O Coordenador Pedagógico de Análise e Orientação, diretamente 

subordinado à Presidência tem a finalidade de prover de informações referente 

a parte pedagógica das instituições de ensino sob a jurisdição do Sistema 

Municipal de Ensino. 

 

Art. 21 - Compete ao Coordenador(a) de Análise e Orientação Pedagógica: 

I. Programar e orientar a execução das atividades desenvolvidas pela área 

que coordena, fornecendo indicativos à Presidência quanto às 

necessidades de recursos materiais; 

II. Apresentar à Presidência relatório anual das atividades desenvolvidas; 

III. Prestar informações sobre assuntos pertinentes à sua área de atuação; 

IV. Responsabilizar-se pela guarda e conservação do material sob sua 

responsabilidade; 

V. Zelar pela observância do Regimento Interno do Conselho Municipal de 

Educação, das normas e instruções de serviços; 

VI - Exercer outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções e 

que lhe forem atribuídas pela Presidência. 

 

Seção V 

Da Secretária Administrativa 

 

Art. 22- A Secretária Administrativa é constituída por servidores efetivos da 

educação pública municipal com formação superior, especializado em assuntos 

pedagógicos, educacionais, jurídicos, econômico- financeiros e administrativos. 

§1º - A Secretária Administrativa é vinculada à Presidência e tem por 

finalidade promover as atividades relativas ao Plenário, à Presidência, aos 

Atos Administrativos, ao andamento dos processos que tramitam no 

Conselho, ao expediente e seus registros, padronização, aquisição, 

guarda, distribuição e controle do material utilizado no conselho e ao 



 
LEI DE CRIAÇÃO Nº 1.547 DE 06 DE MARÇO DE 2001 
LEI MUNICIPAL Nº 2.518 DE 18 DE MARÇO DE 2021 

CRISTALINA GOÍAS 
“ATUAR PARA EDUCAR” 

 

17 
 

tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens 

moveis; conservação interna e externa do prédio do Conselho, moveis e 

instalações; controle e escrituração contábil. 

§2º - A Secretária Administrativa terá direito a gratificação pelo exercício da 

função. 

 

Art. 23 - Compete à Secretária Administrativa: 

I – Assessorar o Presidente no planejamento, na organização e na 

coordenação das atividades do Conselho, no que for pertinente a sua 

função; 

II - Promover a execução de todas as atividades referentes aos atos 

administrativos e processos que tramitam no Conselho, sempre que para 

isso for solicitado; 

III -Promover a realização das atividades relativas aos serviços de 

recepção, informação protocolo, arquivo, documentação e biblioteca; 

IV- Promover a execução das atividades referentes aos serviços de 

padronização, aquisição, guarda, distribuição e controle de todo material 

utilizado no Conselho; 

V - Promover apoio ao Secretário Geral para o bom andamento dos 

trabalhos do conselho; 

VI- Manter-se em permanente contato com órgãos semelhantes de outros 

Conselhos, objetivando estabelecer intercâmbio e informações sobre seu 

campo de atuação; 

VII -Formular e manter sistemas de acompanhamento e de avaliação das 

atividades do Plenário em execução, que possibilitem a oportuna correção 

dos desvios verificados; 

VIII - Planejar e executar os trabalhos de acompanhamento e análise das 

atividades do plenário em execução, objetivando o aperfeiçoamento da 

organização e o estabelecimento e racionalização de procedimentos do 

Conselho, sob sua responsabilidade; 

IX - Encaminhar ao plenário a relação dos processos em condições de 

figurarem na decisão final ou de serem aprovados por dispositivos 

regimentais; 
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X- Promover a execução das atividades referentes aos serviços de 

tombamento, registro, inventário, proteção, conservação dos bens móveis 

do Conselho; 

XI - Promover a conservação interna e externa do prédio do Conselho, 

móveis e instalações; 

XII - Promover a execução das atividades referentes aos serviços de 

controle e escrituração contábil; 

XIII - Promover a lavratura dos atos referentes ao Plenário e à Presidência; 

XIV - Exercer outras tarefas correlatas. 

 

a) Na qualidade de responsável pelas atividades de protocolo e 

informações: 

 

1 – Promover o recebimento, numeração, distribuição e controle da 

movimentação de papeis no Conselho; 

2 – Fazer protocolar todos os processos e outros fins; 

3 – Promover a organização das pastas que formam os processos e dos 

documentos recebidos para protocolo; 

4 – Promover o registro de tramitação de processos e demais papéis, o 

despacho final e a data do respectivo arquivamento pelo Conselho; 

5 – Promover o controle dos prazos de permanência dos projetos no 

Conselho e órgãos que os estejam processando; 

6 – Promover os trabalhos de digitação dos serviços de protocolo 

destinados ao Conselho; 

7 – Promover o recebimento da correspondência dirigida ao Conselho; 

8 – Promover o andamento e despacho de processos e outros afins; 

9 – Cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno do Conselho. 

 

b) Na qualidade de responsável pelas atividades de arquivo e biblioteca: 
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1 – Organizar o sistema de referência e de índices necessários à pronta 

consulta de qualquer documento arquivado pertencente ao Conselho; 

2 –Supervisionar as informações aos interessados a respeito de 

processos, papéis e outros documentos arquivados no Conselho, e 

autorizar seu empréstimo, mediante recibo. 

 

c) Na qualidade de responsável pelas atividades de material: 

 

1 – Promover a manutenção atualizada da escrituração referente ao 

movimento de entrada e saída de materiais do estoque existente; 

2 – Promover o fornecimento dos materiais regularmente requisitados 

para os diversos serviços; 

3 - Promover o controle do consumo do material para efeito de previsão e 

controle de gastos; 

4 – Determinar as providências para apuração dos desvios e falta de 

material eventualmente verificados; 

5 – Promover a manutenção do estoque e guarda em perfeita ordem de 

armazenamento, conservação, classificação e registro dos materiais de 

consumo; 

6 –Promover o controle dos prazos de entrega de material, 

providenciando a cobrança quando for o caso. 

CAPÍTULO V 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

 

Art. 24 - Os processos não instruídos devidamente serão baixados em 

diligências pela Assessoria Técnica e encaminhados pelo(a) Secretário(a)-Geral 

do Conselho ao(à) interessado(a) para a sua complementação. 

 

Art.  25 -  Inspeção Escolar, Assessoria Técnica e Secretaria Administrativa são 

cargos efetivos do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação. 
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Art.  26 -  Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Conselho 

Pleno, mediante decisões aprovadas por, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos 

conselheiros, as quais constituirão, a partir daí, deliberações regimentais. 

 

Art. 27 - As emendas previstas neste Regimento podem ser supressivas, 

substitutivas, aditivas ou modificativas. 

 

Art.  28 - A Estrutura Administrativa do Conselho Municipal de Educação passa 

a ser a constante no Anexo Único deste Regimento. 

 

Art.  29 -  Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art.  30 - Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristalina, 26 de maio de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍVIA MARIA RASSI CERCE 
PRESIDÊNCIA DO CME 

DECRETO Nº 20.816 DE 08/04/2021 
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ANEXO I 
 

 

 

 

 

 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CME 
 

 

1. Conselho Pleno  

1.1. Plenária 

2. Diretoria 

2.1.   Presidência 

2.2. . Vice-Presidência 

2.3.   Secretário- Geral 

3. Câmara de Educação Básica 

4. Assessoria Técnica 

4.1. Inspetor(a) Escolar 

4.2. Coordenador(a) de Análise e Orientação Pedagógica 

4.3. Secretária Administrativa 
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DECISÃO DA PLENÁRIA 

 

 

 

 

 

 

            A Plenária aprovou, por unanimidade, este Regimento Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

CRISTALINA-GOIÁS, aos 26 dias do mês de maio de 2021. 
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