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ATOS OFICIAIS DO PODER ExECuTIvO

 LEI Nº 5.664, DE 20 DE JUNHO DE 2.012.
Proj. Lei nº 047/2.012

Autoria Vereador: Alexandre Cobra Vêncio

Dispõe sobre a divulgação da conscientização, combate e 
prevenção da Pedofilia, Violência e Abuso Sexual contra 
Crianças e Adolescentes em nosso Município e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS

Faz saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e ele 
sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica obrigatória no Município de Assis, a 
fixação em local visível em todas as Repartições Públicas 
Municipais de cartazes informativos sobre o combate e a 
prevenção da “Pedofilia, Violência e ao Abuso Sexual contra 
Crianças e Adolescentes”. 
Art. 2º - A informação deverá ser divulgada por meio 
de cartaz tamanho 30cm x 40cm, em qualquer cor, fixado 
em pontos estratégicos de fácil visualização, onde tenha 
grande circulação de pessoas e atendimento ao público, 
devendo conter o “Disque 100” para denúncias.
Parágrafo Único. O cartaz de que trata este artigo 
deverá proporcionar ótima condição de leitura, com letras 
legíveis e conter os seguintes dizeres:
ASSIS CONTRA A PEDOFILIA, VIOLÊNCIA E ABUSO 
SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
DENUNCIE. “DISQUE 100”. A ligação é gratuita e anônima.
www.disque100.org.br
Art. 3º - As repartições acima mencionadas terão o prazo de 
30 (trinta) dias, contados da publicação no Diário Oficial do 
Município, para se adequar a presente Lei e tornar efetivas 
as medidas necessárias ao seu cumprimento e providenciar 
a colocação do cartaz descrito no artigo anterior. 
Art. 4º -  As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão à conta das dotações próprias consignadas no 
orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º -     Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Assis,
em 20 de Junho de 2.012.

 

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicada no Departamento de Administração,
em 20 de Junho de 2.012.

LEI Nº 5.665, DE 20 DE JUNHO DE 2.012.
Proj. Lei nº 058/2.012

 Autoria Vereadora: Ana Santa Ferreira Alves

Dispõe sobre a existência de bebedouro de água e infor-
mações sobre a utilização de aparelhos em academias 
de ginásticas colocadas gratuitamente à disposição da 
população.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

Faz saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e ele 
sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - As academias de ginásticas colocadas gratui-
tamente à disposição da população em locais públicos ou 
particulares, obrigatoriamente deverão conter:
I - bebedouro com água potável;
II - informações sobre a correta utilização de cada apare-
lho, inclusive as idades adequadas para utilização e seus 
benefícios e proibições.
 Art. 2º -  O Executivo Municipal regulamentará esta Lei no 
prazo de até 90 (noventa) dias, contados a partir da data 
de sua publicação.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Assis,
em 20 de Junho de 2.012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicada no Departamento de Administração,
 em 20 de Junho de 2.012.

 
LEI Nº 5.666, DE 27 DE JUNHO DE 2.012.
Proj. Lei nº 031/2.012
Autoria Vereador: José Aparecido Fernandes

Dispõe sobre a dispensa e abono de faltas do serviço público 
quando em competições esportivas ou para-esportivas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

Faz saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e ele 
sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O servidor público municipal efetivo da Adminis-

tração Pública direta, indireta, autárquica ou fundacional 
e da Câmara Municipal de Assis, será dispensado de 
registro de ponto e terá suas faltas abonadas, no período 
em que estiver participando de competições esportivas ou 
para-esportivas oficiais do Ministério do Esporte ou da Se-
cretaria do Estado do Esporte, ou quando convocado para 
integrar representação municipal, estadual ou nacional em 
treinamento ou competição no País ou no exterior.
§ 1º O servidor deverá comprovar sua participação em 
cada competição ou convocação esportiva, bem o período 
de duração.
§ 2º  A documentação exigida no parágrafo anterior deverá 
ser entregue ao chefe imediato do servidor, que, quando 
necessário, providenciará a entrega ao Recurso Humano 
do órgão municipal no qual é lotado.
§ 3º   O disposto neste artigo aplica-se, também, aos profis-
sionais especializados e dirigentes, quando indispensáveis 
à composição da delegação.
§ 4º  A dispensa a que se refere o caput deste Artigo será 
limitada até 8 (oito) dias ao  ano.
Art. 2º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.  3º -     Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Assis,
em 27 de Junho de 2.012.

 
ÉZIO SPERA

Prefeito Municipal

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicada no Departamento de Administração,
em 27 de Junho de 2.012.

LEI Nº 5.667, DE 27 DE JUNHO DE 2.012.
Proj. Lei nº 050/2.012 – 

Autoria Vereador: Alexandre Cobra Vêncio

Acrescenta dispositivo à Lei Municipal nº 5.149, de 30 de 
maio de 2008, que dispõe sobre a destinação de tempo para 
veicular campanha publicitária educativa contra o uso de 
drogas, nos grandes eventos culturais, esportivos, shows 
e outros equivalentes, realizados no Município de Assis.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

Faz saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e ele 
sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Acrescenta  parágrafo ao artigo 1º da Lei Municipal 
nº 5.149, de 30 de maio de 2008, com a seguinte redação:

     Art. 1º. ..............

     § 1°.     ............

     § 2°.     ............

§ 3°.   Na campanha a que se refere o caput deste artigo 
deverá obrigatoriamente constar: “DISQUE DENÚNCIA 
197 – A ligação é Anônima e Gratuita”.

Art. 2º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º -   Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Assis, 
em 27 de Junho de 2.012.

 
ÉZIO SPERA

Prefeito Municipal

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicada no Departamento de Administração,
em 27 de Junho de 2.012.

LEI Nº 5.668, DE 27 DE JUNHO DE 2.012.
Proj. Lei nº 052/2.012

Autoria Vereador: José Aparecido Fernandes

Dispõe sobre a implantação do “Programa de Coleta 
Seletiva Contínua de Resíduos Tecnológicos” no Município 
de Assis.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

Faz saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e ele 
sanciona a seguinte Lei:

 Art. 1º - Fica por essa Lei instituído 
o “Programa de Coleta Seletiva Contínua de Resíduos 
Tecnológicos” no Município de Assis.
Art. 2º - Para os efeitos da presente lei, entende-se 
por resíduos tecnológicos aqueles resíduos gerados pelo 
descarte de equipamentos tecnológicos de uso profissional, 
doméstico ou pessoal, inclusive suas partes e componentes, 
especialmente:
                       I -  computadores e equipamentos periféricos 
tais como monitores de vídeo, telas, displays, impressoras, 
mouses, caixas de som, drivers, modens, câmeras e afins;
 II - laptops, notebooks, netbooks e similares;
 III - elevisores;
 IV - celulares;
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E x P E D I E N T E

 V - eletroeletrônicos que contenham metais 
pesados ou substâncias tóxicas.
Art. 3º - A Prefeitura Municipal deverá realizar a coleta 
dos resíduos tecnológicos providenciando sua reciclagem, 
tratamento e/ou descarte final desses resíduos de forma 
a mitigar os impactos ambientais negativos e garantir um 
meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Parágrafo Único - Visando o cumprimento do 
disposto na presente lei, o Poder Executivo poderá firmar 
convênios e/ou parcerias com cooperativas de reciclagem 
e/ou entidades privadas.
Art. 4º - São objetivos do programa instituído no caput 
do artigo 1º desta lei:
 I - coleta, armazenamento, reciclagem e/ou 
disposição final dos resíduos tecnológicos produzidos no 
Município de Assis;
 II - conscientização da população quanto ao 
correto descarte desses resíduos, inclusive quanto aos 
possíveis danos à saúde e ao meio ambiente decorrente 
do inadequado descarte;
 III - geração de benefícios sociais e econômicos.
Art. 5º - Fica facultado à Prefeitura Municipal elaborar 
campanhas de Educação Ambiental visando implementar 
o programa.
Art. 6º - Fica terminantemente proibido o descarte de 
qualquer produto/resíduo tecnológico no lixo doméstico.
Art. 7º - Fica facultado ao Poder Executivo regulamentar 
a presente lei.
Art. 8º - As despesas decorrentes da implantação desta lei 
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.
Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 10 -    Revogam-se as disposições em contrário.
                        

Prefeitura Municipal de Assis,
em 27 de Junho de 2.012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e Admi-

nistração

Publicada no Departamento de Administração,
em 27 de Junho de 2.012.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI-
DORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS 

CNPJ Nº 05.291.631/0001-20
Rua Smith de Vasconcelos , nº 392– 

(018) 3323-6174 - Assis-SP

Resolução 001/2012
Assis, 02 de  Julho de 2012.
Dispõe sobre a criação do Comitê de Investimentos, no 
âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
do Município de Assis. 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS- AS-
SISPREV, usando das atribuições que lhe foram conferidas 
pela Lei Complementar 014/2006 de 26 de Dezembro de 
2006 que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência 
Municipal do Município de Assis;
CONSIDERANDO a necessidade da manutenção da 
transparência na administração das aplicações financeiras 
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Assis- ASSISPREV;
CONSIDERANDO a necessidade de buscar o cumprimento 
do que determina a avaliação atuarial no que se refere aos 
resultados das aplicações financeiras, como a forma de 
garantir o pagamento dos benefícios de responsabilidade 
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Assis- ASSISPREV;
CONSIDERANDO que o patrimônio do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Públicos do Município de Assis 
- ASSISPREV pertence aos servidores públicos municipais 
e que, por isso, deve ser garantida a participação efetiva 
dos servidores na gestão desse patrimônio;
RESOLVE:
Art. 1º Fica criado o Comitê de Investimentos – Comitê de 
Investimento  no âmbito do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Assis- ASSISPREV, 
conforme disposto na Portaria Ministério da Previdência 
Social  nº 170, de 25 de abril de 2012.
§ 1º A definição da aplicação dos recursos financeiros terá 
como fundamentos:
I – política de investimentos aprovada pelo Conselho de 
Administração do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Assis- ASSISPREV;
II – normas do Conselho Monetário Nacional constantes 
da Resolução n° 3922/10 expedida pelo Banco Central 
do Brasil, ou qualquer que vier a alterá-la ou substituí-la;
III – conjuntura econômica de curto, médio e longo prazo; e
IV – indicadores econômicos.
§ 2º Compete ao Comitê de Investimento:
I – Acompanhar o andamento dos investimentos e desin-
vestimentos financeiros do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Assis–ASSISPREV  
registrando-os em ata;
II – Receber e analisar todas as propostas de investimentos 
encaminhadas ao Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Assis – ASSISPREV por institui-
ções financeiras;
III – Fiscalizar o cumprimento das Resoluções emanadas 
pelo Banco Central do Brasil e MPAS, relativas aos inves-
timentos dos Regimes Próprios de Previdência;
IV – Acompanhar a evolução do cálculo atuarial, definindo 
Política para Investimentos; bem como, para reposição de 
eventuais débitos técnicos ou ajustes no plano de custeio 
dos benefícios;
V – Realizar credenciamento das instituições financeiras 
que participarão da gestão e administração dos recursos 
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Assis, ASSISPREV; mantendo, para tanto, 
processo administrativo próprio, considerando, no mínimo:
a) Atos de registro ou autorização do BACEN, 
CVM ou órgão competente;
b)  Histórico de elevado padrão ético, sem 
restrições do BACEN, CVM ou órgãos competentes que 
desaconselhem relacionamento seguro.
Art. 2º  O Comitê de Investimento será composto por 3 
(Três) membros, a seguir descritos:

I – O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Assis- ASSISPREV que cumulará 
o cargo de presidente do Comitê de Investimentos;
II – E 2 (Dois) membros nomeados diretamente pelo Presi-
dente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
do Município de Assis- ASSISPREV; 
§ 1º. Os membros do Comitê de investimentos, necessa-
riamente deverão ser pessoas físicas vinculada ao ente 
federativo ou à unidade gestora do regime como servidor 
titular de cargo efetivo ou de livre nomeação e exoneração, 
e apresentar-se formalmente designado para a função por 
ato da autoridade competente.
§ 2º. Ao menos 1 (um) dos membros do Comitê de inves-
timentos deverá possuir Certificação vigente do mercado 
financeiro, com os requisitos mínimos exigidos pelo Mi-
nistério da Previdência Social aos gestores de Regimes 
Próprios de Previdência.    
Art. 3º dos prazos de permanência:
I – Os membros do Comitê de investimentos terão mandato 
por prazo de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por 
prazos sucessivos;
II – O Conselho de Administração avaliará os trabalhos dos 
membros e constatada a falta de participação, poderá exigir 
ao Presidente substituição dos mesmos. 
Art. 4º O Comitê de Investimentos se reunirá ordinariamente, 
uma vez por mês, ou extraordinariamente, quando convoca-
do pelo presidente do Comitê de Investimentos, sendo suas 
resoluções tomadas por maioria dos votos.
§ Único. As reuniões serão registradas em atas, que deverão 
ser lavradas e redigidas pelo secretário, livremente escolhi-
do pelo Presidente do Comitê de Investimentos dentre os 
membros, e disponibilizadas para consulta.
Art. 5º O membro do Comitê de Investimentos será exclu-
ído do mesmo, se faltar por duas reuniões seguidas ou 
três reuniões alternadas, considerado um período de 12 
(doze) meses.
Art. 6º O Comitê de Investimentos poderá, através de con-
trato com empresa especializada e credenciada nos termos 
da legislação pertinente, ter uma assessoria ou consultoria 
na gestão financeira para melhor embasar sua gestão de 
análise de investimentos, auxiliando no atendimento do 
Art. 3º da Portaria n. 519/2011, alterado pela Portaria n. 
170/ 2012 do MPAS.
Art. 7º O Comitê de Investimentos encaminhará, até o dia 30 
de novembro de cada exercício, a proposta de Política Anual 
de Investimentos – P.A.I. para o ano civil subseqüente, que 
através de seu Presidente será submetida à aprovação do 
Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Assis – ASSISPREV,  
até o dia 15 de dezembro do respectivo exercício.
§ 1º a documentação que subsidiar a definição da Política 
Anual de Investimentos será encaminhada, juntamente 
com a respectiva proposta, ao Conselho de Adminstração 
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Assis- ASSISPREV;
§ 2º Os documentos para a execução da Política anual de 
Investimentos referidos permanecerão sob a guarda do 
Comitê de investimentos, ficando à disposição dos órgãos 
e entes fiscalizadores.
Art. 8º Justificadamente, o Comitê de investimentos poderá 
propor a revisão da Política Anual de Investimentos no curso 
de sua execução, com vistas à adequação ao mercado, ou 
nova legislação.
Art. 9º Esta resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Assis, 02 de Julho de 2012. 
ONÉSIMO CANOS SILVA JUNIOR

DIRETOR - PRESIDENTE

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Lei Municipal nº 5.611 de 03 de fevereiro de 

2012
REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO
Art. 1º O Conselho Municipal de Educação de Assis – 
CME, instituído pela Lei nº 3.091, de 22 de julho de 1992, 
reorganizado pela Lei nº 5.611, de 03 de fevereiro de 2012, 
reger-se-á pelo presente Regimento Interno, observadas as 
normas e disposições da legislação pertinente. 
Art. 2º O Conselho Municipal de Educação de Assis – CME, 
órgão colegiado e permanente do Sistema Municipal de En-
sino, política e administrativamente autônomo, com funções 
normativa, deliberativa, consultiva, fiscalizadora, propositiva, 
mobilizadora e de controle social, regulamentadas em 
Regimento próprio, de forma a assegurar a participação da 
sociedade na gestão da educação municipal.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 3º O CME tem como objetivo assegurar à sociedade, 
através de seus representantes, o direito de participar da 
definição das diretrizes da educação no âmbito do Muni-
cípio, concorrendo para elevar a qualidade dos serviços 
educacionais.
Art. 4º O CME, no exercício de suas atribuições, defenderá 
o princípio democrático de que a educação seja direito de 
todos, visando garantir o acesso e a permanência à edu-
cação de qualidade, sem qualquer forma de discriminação 
ou exclusão, e a gestão democrática no Sistema Municipal 
de Ensino.
CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO
Art. 5º O Conselho Municipal de Educação será constituído 
por 24 (vinte e quatro) membros titulares e respectivos 
suplentes, representativos dos seguintes segmentos:
I – O (a) Secretário Municipal de Educação;
II – O (a) Dirigente Regional de Ensino;
III – 1 (um) representante do Poder Executivo Municipal;
IV - 1 (um) representante dos supervisores de ensino da 
Rede de Ensino Municipal;
V – 1 (um) representante dos diretores de escola de desen-
volvimento infantil da Rede de Ensino Municipal;
VI – 1 (um) representante dos diretores de escola da Rede 
de Ensino Municipal;
VII - 1 (um) representante dos docentes da Educação 
Infantil – Modalidade Creche da Rede de Ensino Municipal;
VIII - 1 (um) representante dos docentes da Educação Infan-
til – Modalidade Pré-Escola da Rede de Ensino Municipal;
IX - 1 (um) representante dos docentes do Ensino Funda-
mental – PEB I da Rede de Ensino Municipal;
X - 1 (um) representante dos docentes do Ensino Funda-
mental – PEB II (Professores de Educação Especial) da 
Rede de Ensino Municipal;
XI - 1 (um) representante dos docentes do Ensino Funda-
mental – PEB II (Professores de Inglês e Educação Física) 
da Rede de Ensino Municipal;
XII - 1 (um) representante do Ensino Superior Municipal;  
XIII - 1 (um) representante do Ensino Superior Estadual;  
XIV - 1 (um) representante do Ensino Superior Privado;
XV - 1 (um) representante das Instituições Privadas de 
Educação Básica;
XVI - 1 (um) representante dos servidores técnico-adminis-
trativos da Rede de Ensino Municipal;
XVII - 1 (um) representante dos discentes do Ensino 
Superior;
XVIII - 1 (um) representante das Associações de Pais e 
Mestres das Escolas Municipais;
XIX - 1 (um) representante dos Conselhos de Escola da 
Rede de Ensino Municipal;
XX - 1 (um) representante do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente;
XXI - 1 (um) representante do Conselho Tutelar;
XXII - 1 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores 
dos Profissionais Docentes;
XXIII - 1 (um) representante do Conselho Regional de 
Psicologia;
XXIV - 1 (um) representante da Ordem dos Advogados 
do Brasil;
§1º - Cada segmento será representado por 01 membro 
titular e 01 membro suplente.
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§ 2º - O Dirigente Regional de Ensino e o Secretário 
Municipal de Educação são membros natos do Conselho 
Municipal de Educação.
CAPÍTULO IV
DO PROCESSO DE ESCOLHA E SUBSTITUIÇÃO DOS 
MEMBROS
Seção I
Do Processo de Escolha
Art. 6º O Conselho Municipal de Educação será composto 
por membros indicados ou eleitos por seus pares nos 
diversos segmentos de representação, sendo:
I – Membros indicados:
a) Poder Executivo Municipal;
b) Ensino Superior Municipal;
c) Ensino Superior Estadual;
d) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente;
e) Conselho Tutelar;
f) Sindicato dos Trabalhadores dos Profissionais Docentes;
g) Conselho Regional de Psicologia;
h) Ordem dos Advogados do Brasil.
II – Membros eleitos entre os pares:
a) Supervisores de ensino da Rede de Ensino Municipal;
b) Diretores de escola de desenvolvimento infantil da Rede 
de Ensino Municipal;
c) Diretores de escola da Rede de Ensino Municipal;
d) Docentes da Educação Infantil – Modalidade Creche da 
Rede de Ensino Municipal;
e) Docentes da Educação Infantil – Modalidade Pré-Escola 
da Rede de Ensino Municipal;
f) Docentes do Ensino Fundamental – PEB I da Rede de 
Ensino Municipal;
g) Docentes do Ensino Fundamental – PEB II (Professores 
de Educação Especial) da Rede de Ensino Municipal;
h) Docentes do Ensino Fundamental – PEB II (Professores 
de Inglês e Educação Física) da Rede de Ensino Municipal;
i) Ensino Superior Privado;
j) Instituições Privadas de Educação Básica; 
l) Servidores técnico-administrativos da Rede de Ensino 
Municipal;
m) Discentes do Ensino Superior;
n) Associações de Pais e Mestres das Escolas Municipais;
o) Conselhos de Escola da Rede de Ensino Municipal.
Art. 7º O processo de escolha dos representantes será 
regulamentado e coordenado pelo Conselho Municipal de 
Educação através de edital específico com antecedência 
de no mínimo 60 dias do final do mandato.
Art. 8º São requisitos para a ocupação da função de con-
selheiro municipal de educação:
I - Ter 18 (dezoito) anos completos;
II - Ser indicado ou eleito pelos pares;
III - Não estar respondendo a processo administrativo;
IV - Não ter sido condenado em decisão transitada em 
julgado ou por órgão colegiado, desde a condenação até o 
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento 
da pena.
Art. 9º Os membros titulares e suplentes serão nomeados 
pelo Prefeito, após indicações dos segmentos da sociedade 
civil e dos profissionais da educação.
Seção II
Do Processo de Substituição
Art. 10. O suplente substituirá o membro titular do CME em 
seu impedimento, afastamento ou ausência.
§1º - Caracteriza impedimento o não comparecimento do 
Conselheiro titular quando convocado para outra atividade 
por autoridade do Legislativo, Executivo ou Judiciário.
§ 2º - Caracteriza afastamento o não comparecimento do 
Conselheiro titular por motivo de licenças: maternidade, 
paternidade, de saúde ou aquelas motivadas por interesses 
pessoais ou interesses de trabalho.
§ 3º - A solicitação de afastamento deve conter a justificativa 
e indicar o período concernente.
§ 4º - A solicitação de afastamento será apreciada pelo 
Conselho Pleno.
CAPÍTULO V
DO MANDATO DOS CONSELHEIROS
Art. 11.  O mandato dos conselheiros será de 04 (quatro) 

anos, permitida uma recondução.
CAPÍTULO VI
DA PERDA DO MANDATO DOS CONSELHEIROS
Art. 12.  O conselheiro que não comparecer a 03 (três) reu-
niões consecutivas ou 06 (seis) intercaladas, anualmente, 
sem justificativa por escrito, até a data da próxima reunião, 
deverá ser substituído na forma deste Regimento.
§ 1º - A presença do membro suplente não será obrigatória 
desde que não esteja em substituição do membro titular.
§ 2º - O pedido de justificativa de falta deverá ser apresenta-
do por escrito até a data da realização da próxima reunião.
§ 3º - O Conselho Pleno deliberará sobre as justificativas 
de faltas.
Art. 13.  As faltas não justificadas serão comunicadas à 
entidade à qual pertence o representante.
Art. 14.   Os membros do CME perderão seu mandato 
assim que deixarem de pertencer à categoria da qual são 
representantes.
Art. 15. A perda do mandato de Conselheiro será declarada 
por decisão da maioria dos membros do Conselho Pleno.
Parágrafo Único. O Conselho Municipal de Educação 
providenciará a substituição do conselheiro e comunicará 
ao Prefeito para tomada das providências legais.
Art. 16.  Em caso de vacância do conselheiro titular, o res-
pectivo suplente será convocado a assumir, completando o 
período do mandato e o segmento indicará outro suplente.
CAPÍTULO VII
DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
Art. 17.  São competências do Conselho Municipal de 
Educação:
I - Fixar normas complementares e manifestar-se, nos ter-
mos da lei e das diretrizes emanadas pelo Conselho Nacio-
nal de Educação e Conselho Estadual de Educação, sobre:
a) a educação infantil e o ensino fundamental;
b) a autorização de funcionamento e o credenciamento das 
instituições de ensino que integram o Sistema Municipal 
de Ensino;
c) a educação especial na educação infantil e no ensino 
fundamental;
d) o ensino fundamental destinado a jovens e adultos que 
a ele não tiveram acesso na idade própria;
e) as diretrizes curriculares para a educação infantil, 
ensino fundamental, educação especial e educação de 
jovens e adultos;
f) os regimentos e as propostas pedagógicas dos estabe-
lecimentos de ensino;
g) o acompanhamento e a avaliação da execução do Plano 
Municipal de Educação;
h) a organização do Calendário Escolar.
II - Emitir pareceres sobre a autorização e o credencia-
mento das instituições que integram o Sistema Municipal 
de Ensino;
III - Zelar, acompanhar e fiscalizar, nas instituições do 
Sistema Municipal de Ensino, o cumprimento das dispo-
sições constitucionais, legais e normativas em matéria 
de educação;
IV - Participar da elaboração do Plano Municipal de Edu-
cação e acompanhar a sua execução, em conjunto com 
a Sociedade Civil e os Poderes Legislativo e Executivo 
municipais, em consonância com a legislação pertinente no 
plano estadual e federal, nos âmbitos de sua abrangência; 
V - Manifestar-se, mediante a emissão de pareceres, sobre 
questões de natureza pedagógica que lhe forem submeti-
das pela Secretaria Municipal de Educação ou por outras 
entidades de ensino de âmbito municipal;
VI - Conhecer a realidade do Município e propor ações 
estratégicas, a partir da análise de indicadores educacionais 
e dos níveis de desempenho dos alunos da rede municipal 
de ensino;
VII - Propor ações para atuar, capacitar, atualizar e aperfei-
çoar os profissionais da educação; 
VIII - Acompanhar e avaliar a execução de experiências 
inovadoras na área da educação municipal; 
IX - Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos, de 
vinculação constitucional, destinados à educação;
X - Manter intercâmbio com o Conselho Nacional de 

Educação, Conselho Estadual de Educação e Conselhos 
Municipais de Educação; 
XI - Definir procedimentos que assegurem o regime de 
colaboração com o Sistema Estadual de Ensino; 
XII - Elaborar e alterar seu Regimento, a ser aprovado 
em sessão plenária e homologado por ato do Secretário 
Municipal da Educação; 
XIII - Manifestar-se sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
outras legislações e disposições orçamentárias no âmbito 
municipal, naquilo que se refere à Educação;
XIV - Propor e fiscalizar a execução de convênios, doações 
e outros recursos destinados aos setores público e privado 
da educação, bem como suas renovações, incluindo verbas 
de fundos Federais, Estaduais e Municipais;
XV - Estabelecer critérios, e emitir, quando solicitado , 
pareceres de matérias que envolvam:
a) Propostas de convênios educacionais, suas renovações 
entre o Município e entidades públicas ou privadas;
b) Funcionamento dos serviços escolares de apoio ao 
educando, tais como merenda e transporte escolar.
XVI - Manter permanente intercâmbio com órgãos ou ser-
viços governamentais de Educação, nos âmbitos Estadual 
e Federal e com outros órgãos da Administração Pública e 
Privada que atuem no município, de modo a compartilhar 
conhecimentos e experiências que contribuam para o aper-
feiçoamento das políticas públicas de educação;
XVII - Zelar pelo cumprimento do Estatuto e Plano de 
Carreira do Magistério Público Municipal;
XVIII - Exercer outras atribuições previstas em lei ou decor-
rentes de suas funções. 
CAPÍTULO VIII
DAS COMPETÊNCIAS DOS MEMBROS DO CONSELHO 
PLENO
Art. 18.  Compete aos membros do Conselho Pleno:
I - Conhecer a Lei de reorganização do Conselho, a legisla-
ção educacional federal, estadual e municipal;
II - Cumprir as normas do Regimento Interno do Conselho 
Municipal de Educação;
III - Estudar e relatar as matérias que lhe forem atribuídas;
IV - Apresentar propostas para o bom desempenho do 
Conselho;
V - Examinar, avaliar, propor e deliberar soluções às pautas 
e aos problemas submetidos pela Presidência;
VI - Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias 
do CME;
VII - Solicitar diligências em processos que, no seu entendi-
mento, não estejam suficientemente instruídos;
VIII - Votar e ser votado para integrar os órgãos do CME;
IX - Propor alterações no presente Regimento Interno;
X - Analisar pedidos de justificativas de ausências de 
Conselheiros; 
XI - Analisar e decidir sobre a convocação de pessoas para 
integrar ou assessorar os trabalhos da Câmara de Educação 
Básica e das Comissões Especiais;
XII - Exercer outras atribuições e atividades inerentes a sua 
função de conselheiro da educação;
XIII - Deliberar sobre casos omissos.
CAPÍTULO IX
DA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES 
Art. 19. O Conselho realizará, mensalmente, sessões 
ordinárias do Conselho Pleno e sessões extraordinárias, 
quando convocadas pelo Presidente, por iniciativa própria, 
ou por solicitação do Prefeito ou de, pelo menos, 1/4 (um 
quarto) dos Conselheiros.
§ 1º - O calendário das sessões ordinárias será estabele-
cido na última reunião ordinária do ano, tendo em vista o 
planejamento dos trabalhos do ano vindouro.
§ 2º - A convocação para as sessões extraordinárias será 
levada ao conhecimento dos Conselheiros com antece-
dência mínima de 48 (quarenta e oito) horas e nelas só 
serão discutidos e votados os assuntos que determinaram 
sua convocação.
§ 3º - Os membros titulares serão convocados e os suplentes 
convidados por intermédio de edital a ser fixado na sede e no 
site da Secretaria Municipal da Educação com antecedência 
mínima de 7 (sete) dias de sua realização e por via eletrônica 
(e-mail e blog do Conselho).

§ 4º - No edital de convocação constará o local, dia, mês, 
ano, hora, ordem do dia e o nome de quem a convocou.
§ 5º - O Conselheiro titular que não puder comparecer à 
reunião deverá comunicar o Conselho para a convocação 
do membro suplente.
CAPÍTULO X
DOS ORGÃOS INTEGRANTES
Art. 20. São órgãos do Conselho Municipal de Educação:
I - Conselho Pleno;
II – Presidência;
III - Comissões Técnicas;
IV - Secretaria Executiva.
Seção I
Do Conselho Pleno
Art. 21. O Conselho Pleno é o órgão de deliberação máxima 
e conclusiva do Conselho Municipal de Educação.   
Art. 22. As decisões do Conselho Pleno serão tomadas por 
maioria simples dos seus membros.
Art. 23. Cada membro titular terá direito a um voto e, 
ocorrendo o empate, caberá ao Presidente do Conselho 
Pleno o voto de qualidade.
Art. 24. As sessões do Conselho Pleno serão públicas e 
as das Comissões Técnicas privativas a seus membros, 
exceto mediante deliberação dos respectivos plenários.
Parágrafo Único. Todo cidadão poderá ser convidado 
por um dos conselheiros a participar dos debates sem 
direito a voto.
Art. 25. Os presentes assinarão lista de presença, indicando 
sua condição de titular ou suplente.
Art. 26. Os conselheiros suplentes terão direito à voz nas 
reuniões, independente da presença do conselheiro titular.
Art. 27. O quorum exigido para instalação da sessão será 
de metade mais um dos membros do Conselho Pleno, em 
primeira chamada, e com 1/3 dos membros em segunda 
chamada, 30 (trinta) minutos após a primeira chamada.
Art. 28. As sessões ordinárias e as extraordinárias terão 
duração de duas horas.
§ 1º - A sessão poderá ser prorrogada, por decisão do 
Plenário. 
§ 2º - A sessão poderá ser suspensa por prazo certo, ou 
encerrada antes da hora regimental, no caso de se esgo-
tar a pauta dos trabalhos ou ocorrer algo que, a juízo do 
Presidente, assim o exija. 
Art. 29. As sessões serão presididas pelo Presidente do 
Conselho, que dirigirá os trabalhos, concederá a palavra 
aos Conselheiros, intervirá nos debates, sempre que 
conveniente, velará pela ordem no recinto e resolverá as 
questões de ordem, podendo delegar a decisão ao Plenário.
Parágrafo Único.  Para discutir qualquer proposição, o 
Presidente passará a direção dos trabalhos a seu substi-
tuto legal e não reassumirá até a deliberação final sobre a 
matéria que se propôs discutir.
Art. 30. Durante as sessões, só poderão fazer uso da 
palavra os Conselheiros, pessoas convidadas e demais 
interessados.
Parágrafo Único. Os convidados e demais interessados 
poderão fazer o uso da palavra mediante inscrição prévia, 
não podendo ultrapassar duas inscrições por sessão. 
Art. 31. Ao fazer uso da palavra, o Conselheiro não poderá 
desviar-se do assunto em debate, manifestar-se sobre 
matéria vencida ou assunto já discutido, ignorar as adver-
tências do Presidente ou ultrapassar o prazo regimental 
a que tem direito.
Art. 32. É facultado ao Conselheiro com a palavra conceder 
ou não apartes que lhe forem solicitados.
§ 1º - O aparte, quando permitido pelo orador, deverá ser 
breve e conciso.
§ 2º - Não serão permitidos apartes negados pelo orador, 
nem discussões paralelas.
Art. 33. As sessões ordinárias e extraordinárias compre-
enderão duas partes:
I - Expediente;
II - Ordem do Dia.
Subseção I
Do Expediente
Art. 34.  O expediente destina-se à leitura da correspon-
dência recebida e de outros documentos.
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Art. 35.  O expediente constará de:
I - Apresentação e deliberação de justificativa de falta;
II - Leitura, discussão e votação da ata da sessão anterior; 
III - Comunicações do Presidente e dos Conselheiros. 
§ 1º - A cópia da ata da sessão anterior será distribuída aos 
Conselheiros por e-mail com 5 (cinco) dias de antecedência.
§ 2º - Qualquer proposta de alteração ou retificação da ata 
deverá ser encaminhada por escrito ao Presidente, antes de 
sua aprovação, para figurar na Ata subseqüente. 
§ 3º - A leitura da ata poderá ser dispensada pelo plenário, 
quando sua cópia tiver sido distribuída previamente aos 
membros do Conselho.
§ 4º - Após aprovada, a ata será assinada pelo Presidente 
e pelos Conselheiros presentes à sessão. 
Art. 36. O Presidente distribuirá cópia dos documentos do 
expediente considerados relevantes ou deles dará vista, a 
requerimento do Conselheiro.
Art. 37. Durante o Expediente, o Conselheiro poderá falar 
sobre cada assunto pelo prazo de 3 (três) minutos, prorro-
gáveis a juízo do Presidente.
Art. 38. Terminado o prazo destinado ao Expediente ou 
esgotada a sua matéria, o Presidente dará início à discussão 
e votação da Ordem do Dia.
Subseção II
Da Ordem do Dia
Art. 39. A ordem do dia é a fase destinada ao debate, orga-
nizada pelo Presidente, após consulta aos Presidentes da 
Câmara de Educação Básica e Comissões, conterá matéria 
que exija deliberação ou apreciação do Plenário e deverá 
ser distribuída aos Conselheiros com 5 (cinco) dias uteis 
de antecedência.
Parágrafo Único.  Os Presidentes da Câmara de Educação 
Básica e Comissões deverão entregar ao Presidente matéria 
a ser colocada na ordem do dia com antecedência de 7 
(sete) dias uteis da realização da reunião.
Art. 40.  A concessão de urgência dependerá de requeri-
mento subscrito pelo Presidente do Conselho, ou Câmara, 
ou Comissão, ou por 1/3 (um terço) dos Conselheiros em 
exercício, aprovado pelo Plenário.
§ 1º - O requerimento de urgência será submetido à discus-
são e votação, na mesma sessão em que for apresentado.
§ 2º - Aprovado o requerimento de urgência, o Presidente 
providenciará a inclusão da matéria na Ordem do Dia da 
sessão subseqüente. 
§ 3º - No caso de ser a matéria de interesse relevante, sem 
dispensar parecer ou indicação fundamentada e que exija 
solução imediata, poderá o Presidente, com a aprovação 
do Plenário, inclui-la na Ordem do Dia da sessão em curso, 
caso em que suspenderá a sessão pelo tempo necessário 
ao conhecimento do conteúdo da matéria incluída. 
Art. 41.   A Ordem do Dia poderá ser suspensa ou alterada 
nos casos de:
I - Posse de Conselheiro; 
II - Inversão preferencial; 
III - Inclusão de matéria relevante; 
IV - Adiamento; 
V- Retirada. 
Art. 42. O Conselheiro que desejar vista de matéria em 
discussão deverá requerer seu adiamento ou inversão da 
pauta, por escrito ao Presidente que ouvirá o Conselho 
Pleno para decisão.
Art. 43.  Em cada item da pauta, o Presidente anunciará a 
matéria e, em seguida, submetê-la-á a discussão e votação.
Art. 44. Serão concedidos os seguintes prazos, prorrogáveis 
a juízo do Presidente, para debates:
I - 15 (quinze) minutos ao autor e relator;
II - 5 (cinco) minutos a cada um dos demais Conselheiros;
III - 1 (um) minuto para aparte. 
Art. 45. Não havendo mais inscritos, o Presidente encerrará 
a discussão da matéria e anunciará a votação.
Art. 46.  As deliberações serão tomadas por maioria simples 
de votos.
Art. 47. As votações serão nominais ou simbólicas.
Parágrafo único: A votação simbólica será regra geral para 
as votações, somente sendo substituída por solicitação de 
qualquer membro e aprovada pelo Plenário.
Art. 48.  Ao anunciar o resultado das votações, o Presidente 

declarará quantos votaram favoravelmente ou em contrário.
Art. 49.  O Conselheiro poderá optar por justificar seu voto 
por escrito, o qual será publicado juntamente com a decisão 
do Conselho e com a indicação do autor e dos conselheiros 
que o acompanham.
Seção II
Da Presidência
Art. 50.  O Presidente será escolhido por intermédio de voto 
secreto pelos Membros titulares. 
Parágrafo Único. São elegíveis os membros titulares, 
vedada a escolha de membros natos ou aqueles indicados 
pelo Poder Executivo Municipal ou que exerçam cargo 
comissionado na Prefeitura.
Art. 51.  O CME convocará uma reunião extraordinária para 
a escolha do Presidente.   
Art. 52.   O processo de eleição do Presidente compre-
enderá:
I - Inscrição da candidatura na reunião de eleição;
II - Defesa oral da candidatura pelo tempo máximo de 10 
(dez) minutos;
IV - Votação secreta pelos membros titulares e suplentes.
Art. 53.  O presidente eleito escolherá o Vice-Presidente 
entre os membros titulares.
Art. 54.  O mandato do Presidente e do Vice-Presidente 
será de 2 (dois) anos, vedada a reeleição para o período 
subsequente.
Art. 55.  No caso de vacância de qualquer cargo, o CME 
promoverá nova eleição para o preenchimento do cargo até 
o término de seu mandato.
Art. 56. - Compete ao Presidente:
I - Convocar os membros titulares e convidar os suplentes 
para as reuniões ordinárias e extraordinárias;
II - Presidir, supervisionar e coordenar os trabalhos do 
CME, promovendo medidas necessárias à consecução de 
suas finalidades;
III - Cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno;
IV - Resolver questões de ordem;
V - Instituir comissões especiais para a realização de tarefas 
de sua competência;
VI - Encaminhar ao Secretário Municipal de Educação as 
deliberações do Conselho para homologação;
VII - Representar o CME ou designar representantes, “ad 
referendum” do Conselho Pleno;
VIII - Dar posse aos Conselheiros; 
IX - Constituir Câmaras e Comissões Técnicas; 
X - Requerer informações e solicitar a colaboração de 
órgãos da administração estadual ou municipal, inclusive 
universidades e outras instituições educacionais; 
XI - Distribuir os expedientes às Câmaras e Comissões 
Técnicas; 
XII - Fazer publicar na forma adequada as Deliberações 
do Conselho; 
XIII - Solicitar ao Prefeito as providências legais para a subs-
tituição dos conselheiros que perderem os seus mandatos; 
XIV - Publicar anualmente o relatório das atividades do 
Conselho, previamente apreciado pelos Conselheiros.
XV - Representar o Conselho em solenidades e atos oficiais, 
podendo delegar essa atribuição a outro conselheiro.
Art. 57.  O Presidente será substituído, em suas faltas ou 
impedimentos, pelo Vice-Presidente e, nos impedimentos 
deste, pelo Conselheiro mais idoso presente à sessão.
Seção III
Das Comissões Técnicas
Art. 58. O Conselho Municipal de Educação constitui-se das 
seguintes Comissões Técnicas: 
I - Câmara de Educação Básica; 
II - Comissão de Legislação, Normas e Planejamento;
III - Comissões Especiais.
Art. 59.  A Câmara de Educação Básica e a Comissão de 
Legislação, Normas e Planejamento serão constituídas cada 
uma, por 5  (cinco) Conselheiros indicados pelos pares na 
primeira sessão plenária do Conselho Pleno. 
O presidente e o relator serão escolhidos entre os membros 
das comissões.
Art. 60.  O mandato dos membros da Câmara de Educação 
Básica será de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.
Art. 61.  Por deliberação do Conselho, o Presidente do 

CME poderá convidar elementos de reconhecido saber 
e experiência para integrar Comissões Técnica, ou para 
assessorar em seus trabalhos o Conselho, quando o 
assunto assim o exigir. 
Art. 62.  O Presidente do Conselho e a Secretaria Executiva 
distribuirão os processos instruídos de seus respectivos 
históricos e fundamentos para a Câmara ou Comissão.
Art. 63. Cada relator terá o prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias para apresentar à respectiva Comissão Técnica, 
pronunciamento sobre matéria para a qual foi designado.
§ 1º - O pedido de vista ou de diligência interromperá o 
prazo fixado no caput.
§ 2º - O parecer do relator será objeto de discussão e 
votação na Câmara ou Comissão e, uma vez aprovado, 
será encaminhado ao Conselho Pleno para decisão final;
Art. 64.  Quando o processo envolver assunto de interesse 
de duas ou mais Comissões, estas poderão realizar sessão 
conjunta para sua apreciação e votação.
Art. 65. Qualquer conselheiro pode participar de trabalhos 
das Comissões Técnicas sem direito a voto.
Art. 66. Em cada processo na Câmara ou Comissão o seu 
respectivo presidente designará um relator, o qual redigirá 
seu parecer, que conterá: 
I - Relatório ou exposição da matéria, dividido em Histórico 
(descrição do caso ou assunto a ser examinado) e aprecia-
ção (justificativa do encaminhamento da decisão); 
II - Conclusão, que será a opinião pessoal do relator;
III - Conclusão da Câmara ou Comissão, que apreciará o 
voto do relator;
IV - Conclusão do Conselho Pleno, que deliberará sobre a 
conclusão da Câmara ou Comissão. 
Subseção I
Da Câmara de Educação Básica
Art. 67.  São competências da Câmara de Educação Básica: 
I - Examinar problemas da educação infantil, do ensino 
fundamental, da educação especial e da educação de 
jovens e adultos;
II - Apreciar os processos que lhes forem distribuídos e sobre 
eles manifestar-se, emitindo parecer ou indicação, que serão 
objeto de Deliberação do Conselho Pleno; 
III - Responder as consultas encaminhadas pelo Presidente 
do Conselho; 
IV - Tomar iniciativa de medidas e sugestões a serem 
propostas ao Conselho Pleno;
V - Elaborar projetos de normas, a serem aprovadas pelo 
Conselho Pleno, para a boa aplicação das leis do ensino; 
VI - Organizar seus planos de trabalho e projeto relaciona-
dos com os relevantes problemas da educação. 
Subseção II
Da Comissão de Legislação, Normas e Planejamento
Art. 68. A Comissão de Legislação, Normas e Planejamento 
tem como atribuições:
I - Conhecer e manifestar-se sobre matéria que envolva a 
interpretação e aplicação de natureza jurídica; 
II - Elaborar, dentro da competência específica do Conselho, 
estudos necessários à atualização do Plano Municipal de 
Educação e do Plano de Carreira do Magistério Público 
Municipal;
III - Indicar critérios para o emprego de recursos destinados à 
educação, provenientes do Estado, da União, do Município, 
ou de qualquer fonte, de modo a assegurar uma aplicação 
harmônica;
IV - Opinar, quando consultada, em processos que envolvam 
sindicância, inquérito e cessação de atividades de estabe-
lecimentos de ensino;
V - Emitir parecer sobre programas e projetos a serem 
executados em convênios ou acordos com outras esferas 
de governo ou entidades públicas e privadas;
VI - Outros assuntos educacionais.
Subseção III
Comissões Especiais
Art. 69. O Conselho poderá criar Comissões Especiais com 
finalidades específicas, formada por membros conselheiros 
e/ou convidados, devendo ser presidente e relator membros 
titulares do Conselho.
§ 1º - As Comissões Especiais serão automaticamente 
dissolvidas após a conclusão dos trabalhos.

§ 2º - A composição das Comissões Especiais será definida 
pelo Conselho Pleno.
Seção IV
Da Secretaria Executiva
Art. 70. A Secretaria Executiva, como órgão de assessora-
mento, prestará apoio administrativo e operacional a todos 
os órgãos do CME.
Parágrafo Único. A Secretaria Executiva será composta 
por um funcionário designado pela Secretaria Municipal 
de Educação e colocado à disposição do CME.
Art.71.  Compete à Secretaria Executiva:
I - Secretariar as reuniões das Comissões Técnicas e do 
Conselho Pleno, redigindo as atas e submetendo-as à 
respectiva leitura e colhendo as assinaturas; 
II - Submeter para despacho e assinatura do Presidente o 
expediente e documentos que devam ser por ele assinados;
III - Levantar e sistematizar informações, legislação e 
normas, que permitam ao Conselho tomar as decisões 
previstas neste Regimento;
IV - Adotar as medidas necessárias ao funcionamento 
do Conselho e fazer executar, dar encaminhamento às 
deliberações, 
V - Assinar, juntamente com o Presidente, as correspon-
dências do CME;
VI - Zelar e ter sob a sua guarda e responsabilidade todos 
os livros e registros administrativos do CME;
VII - Comunicar às entidades a freqüência de seus repre-
sentantes no CME;
VIII - Efetuar, com o apoio da Secretaria Municipal da 
Educação, a convocação para a Assembléia de eleição 
para composição do CME;
IX - Organizar e manter atualizados os registros dos 
membros;
X - Manter os membros do Conselho informados sobre 
todas as ações da Presidência;
XI - Expedir os editais de convocação para reuniões 
ordinárias, conforme calendário e para as extraordinárias 
conforme for definido pela presidência, organizar a ordem 
do dia, assessorar as reuniões do Conselho; 
XII - Auxiliar as Comissões Especiais em suas atividades;
XIII - Fazer publicar no Diário Oficial do Município as 
decisões do Conselho.
CAPÍTULO XI
DAS DELIBERAÇÕES
Art. 72. As manifestações do Conselho Pleno e da Câmara 
de Educação Básica denominam-se Indicação, Parecer 
ou Deliberação. 
§ 1º - Indicação - ato propositivo subscrito por um ou mais 
Conselheiros, contendo sugestão justificada de estudo 
sobre qualquer matéria de interesse do CME. 
§ 2º - Parecer - ato pelo qual o Conselho Pleno, a Câmara 
ou a Comissão pronuncia-se sobre matéria de sua compe-
tência, contendo relatório, exposição de ideias e conclusão.
§ 3º - Deliberação - ato decorrente de parecer, destinado 
a estabelecer normas a serem observadas pelo Sistema 
Municipal de Ensino sobre matéria de sua competência.
§ 4º - Aprovada uma indicação, independentemente do 
mérito da proposição, será designada uma comissão para 
estudo da matéria e conseqüente parecer.
§ 5º - As indicações, pareceres e deliberações serão, 
respectivamente, numerados, com renovação anual. 
Art. 73. As decisões do Conselho Pleno, da Câmara e 
da Comissão serão tomadas por maioria simples dos 
Conselheiros Titulares. 
Art. 74. As decisões ou deliberações do Conselho Municipal 
de Educação serão homologadas pelo Secretário Municipal 
de Educação no prazo de até 15 dias a contar da data 
de entrada da respectiva documentação no Gabinete do 
Secretário.
§ 1º - O Secretário Municipal da Educação poderá devolver 
a deliberação que deva ser por ele homologada, acompa-
nhada dos motivos para o reexame da matéria;
§ 2º - Decorrido o prazo fixado neste artigo sem qualquer 
comunicação ao Conselho, considera-se homologado o 
Parecer ou Deliberação, e sua formalização se faz através 
de Portaria do Presidente do Conselho, expedida dentro do 
prazo de 10 (dez) dias subsequentes.
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§ 3º - Os pareceres e deliberações deverão ser publicados 
no Diário Oficial do município.
Art. 75. As deliberações do Conselho Municipal de 
Educação, após homologação do Secretário Municipal 
de Educação, deverão ser cumpridas pelas autoridades 
competentes, sob pena de responsabilidade a ser apurada 
de acordo com a legislação pertinente.
CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 76. O gestor público municipal não poderá dificultar a 
liberação do servidor que seja membro titular ou suplente 
em substituição do titular para participar das reuniões ou 
trabalhos do conselho.
 Art. 77. As disposições do presente Regimento poderão 
ser alteradas por deliberação do Conselho Municipal de 
Educação, em reunião extraordinária, especialmente 
convocada para este fim, com voto concorde de 2/3 (dois 
terços) dos membros titulares.
Art. 78. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho 
Pleno do Conselho Municipal de Educação.
Art. 79. Este Regimento entrará vigor após ser homologação 
da Secretaria Municipal de Educação e publicação no Diário 
Oficial do Município.

Assis, 05 de junho de 2012.

Extrato do 2º do Termo
Aditivo ao Convênio nº 09/2006.

CONVENENTE: Município de Assis; CONVENIADA: Santa 
Casa de Misericórdia de Assis: OBJETO: Altera para R$ 
12.000,00 (doze mil) reais o valor mensal do repasse do 
Convênio 09/2006- Farmácia Popular; Valor 12.000,00 
(doze mil reais) mensais.

Assis (SP), em 27 de Junho de 2012.
 ÉZIO SPERA

Prefeito Municipal
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