
 

 

 
 RESOLUÇÃO Nº07/2016-COMEM DE 31 DE 

AGOSTO DE 2016. Apresente Minuta, trata da 

Revisão, alteração e Inclusão, do Regimento Interno do 

Conselho Municipal de Educação- COMEM. A Presidente 

do Conselho Municipal de Educação do Município de 
Marituba, no uso de suas atribuições, de acordo a Lei 

Municipal n° 269, que cria o COMEM, e a Lei Municipal 

n° 270, que cria o Sistema Municipal de Ensino, faz 

saber que, em cessão plenária ocorrida no dia 31 de 

agosto de  2016, Resolve: Art. 1º - Revisão, Alteração 

e Inclusão, do Regimento Interno do Conselho 

Municipal de Educação-COMEM, em seus; Capítulos, 

Artigos e Sessões. Art. 2º - Esta resolução entrará em 

vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. Profª Esp. Gestão Escolar 
Margarete Santos da Silva. Pres. do Cons. Municipal de 

Educação – COMEM. Regimento Interno do 

Conselho Municipal de Educação de Marituba -

COMEM, aprovado em sua revisão, Alteração e 

Inclusão, na sessão Plenária realizada 

em:31/08/2016, através da Resolução: n° 

07/2016. REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. TITULO-I DAS 

DISPOSIÇÕES. FUNDAMENTO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-COMEM. Artigo 1º- O 

Conselho Municipal de Educação, é um órgão colegiado 

da estrutura da Secretaria Municipal de Educação do 

Município de Marituba é representativo da sociedade na 

gestão democrática, criado pela Lei Municipal nº 

269/2012 e reestruturado pela Lei Complementar 

301/2014, de 25 de setembro de 2014, tem por 

finalidade disciplinar as atividades do ensino público e 

privado no âmbito do Sistema Municipal de Ensino. 

Exercendo funções: normativas, deliberativas, 
fiscalizadoras, consultivas, propositivas, mobilizadora e 

de controle social. Tendo sua competência e atribuições 

estabelecidas nestas Leis. CAPITULO I DAS 

COMPETÊNCIAS. SEÇÃO I 

DAS COMPETÊNCIAS GERAIS. Art. 2º. Compete ao 

Conselho Municipal de Educação-COMEM. I - Formular 

políticas educacionais e baixar normas complementares 

para o Sistema Municipal de Ensino; II - Interpretar a 

legislação federal e estadual de ensino, no âmbito de 
sua competência e jurisdição. III - Autorizar, 

reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliaras 

modalidades de ensino e as instituições de educação 

básica, mantidos pelo Município e rede privada; IV - 

Aprovar estatutos e regimentos dos estabelecimentos 

estaduais, privadas e municipais de educação; V - 

Instituir normas sobre autorização e credenciamento 

dos estabelecimentos educacionais de Educação Básica, 

integrantes do Sistema Municipal de Ensino; 

VI - Baixar normas e decidir sobre a cassação de 
autorização de funcionamento ou de  Reconhecimento 

de quaisquer cursos ou estabelecimentos vinculados ao 

Sistema Municipal de Ensino, como também promover 

sindicância, tendo em vista a fiel observância das 

disposições e princípios que regem tais 

estabelecimentos; VII - Fixar normas para aprovação 

de regimentos escolares de Educação Básica e do 

Sistema Municipal de Ensino; VIII - Deliberar e emitir 

parecer sobre assuntos da área educacional, por 
iniciativa de seus membros, ou quando solicitado por 

entidades interessadas ou pela Secretária   de 

Educação; IX - Definir princípios para efetivação de 

apoio técnico-financeiro às escolas comunitárias, além 

de acompanhar e avaliar suas experiências 

pedagógicas; X - Subsidiar a elaboração e acompanhar 

a execução do Plano Municipal e Estadual de Educação; 

XI - Manter intercâmbio com o Conselho Nacional de 

Educação, com os Conselhos Estaduais e Municipais de 

Educação e instituições educacionais do país e do 
exterior; XII - Pronunciar-se sobre a instituição de 

fundações ou associações de fins escolares, cuja 

manutenção seja feita total ou parcialmente pelo Poder 

Público Municipal; XIII - Indicar representantes do 

Conselho em órgão colegiado de que deva participar 

por força de lei ou convênio; XIV - Encaminhar ao 

órgão competente sua proposta orçamentária anual; 

XV - Elaborar ou reformar seu Regimento, que será 



 

 

 
submetido à aprovação pela maioria absoluta dos 

Conselheiros em exercício; XVI - Exercer outras 

competências que lhe forem conferidas pela legislação 

ou que estejam previstas neste Regimento; XVII - 

Delegar competências no âmbito de suas atribuições. 
§1º. Os atos e Resoluções aprovados em Plenário que 

fixem doutrinas, normas de ordem geral e obrigações 

para o Poder Público deverão ser homologados pela 

Secretária de Educação do Município de Marituba. 

SEÇÃO II DA COMPETÊNCIA SOBRE A EDUCAÇÃO 

BÁSICA. Art. 3o. Compete ao Conselho Municipal de 

Educação, no âmbito do Sistema Municipal de Educação 

e relativamente à Educação Básica: I - Autorizar 

cursos, fiscalizar e credenciar os estabelecimentos do 

Sistema Municipal de Ensino, em referência ao Ensino 
Fundamental, à Educação de Jovens e Adultos, a 

Educação Infantil e ainda à Educação Especial; I - 

Autorizar cursos, fiscalizar e credenciar os 

estabelecimentos do Sistema Municipal de Ensino, em 

referência ao Ensino Fundamental, à Educação de 

Jovens e Adultos, a Educação Infantil e Educação 

Especial; (Aprovado em reunião do Conselho Pleno 

em: 29-06-2016). II - Fixar normas para autorização, 

credenciamento, fiscalização e inspeção dos 
estabelecimentos referidos no inciso I, dispondo, 

inclusive, sobre casos de cassação da autorização ou do 

credenciamento; II - Fixar normas para autorização, 

credenciamento, fiscalização e inspeção dos 

estabelecimentos referidos no inciso I, dispondo, 

inclusive, tornar sem efeito o ato de autorização ou do 

credenciamento;(Aprovado em reunião do Conselho 

Pleno em: 29-06-2016). III - Formular critérios de 

matrícula, dependência, adaptação, recuperação e de 

transferência de alunos de um para outro 
estabelecimento de ensino; III - Formular critérios de 

matrícula, dependência, adaptação, recuperação e de 

transferência de alunos de um estabelecimento de 

ensino para outro; (aprovado na reunião do 

Conselho Pleno em 29-06-2016). IV - Propor 

medidas sobre o ingresso de menores de seis anos no 

Ensino Fundamental e a adoção de critérios que 

permitam a classificação inicial de alunos, pela 

conjunção dos elementos de idade e aproveitamento de 
estudos realizados e de conhecimentos constituídos 

tanto na experiência escolar como na extra - escolar; V 

- Indicar requisitos para a reclassificação de alunos, 

inclusive quando se tratar de transferência entre 

estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo 

como base as normas curriculares gerais; VI- 

Estabelecer critérios gerais de aproveitamento de 

estudos, na substituição de disciplina, área de estudo 

ou atividade por outra a que se atribua equivalente 

valor formativo; VII- Estabelecer critérios para 
credenciamento das instituições privadas sem fins 

lucrativos, direcionadas para Educação Especial, com o 

objetivo de apoio técnico e financeiro pelo Poder 

Público; VII- Conhecer e julgar pedidos de 

regularização de vida escolar; IX - Exercer outras 

competências que lhe sejam conferidas pela legislação. 

CAPÍTULO II DAS SESSÕES DO COLEGIADO DO 

COMEM. Artigo 4º- As sessões do Colegiado serão 

ordinárias e extraordinárias. Parágrafo único- As 
sessões ordinárias poderão havendo necessidade e por 

aprovação do Conselho, manter-se em caráter 

permanente até a solução da matéria objeto da 

deliberação. Artigo 5º- As sessões serão presididas 

pelo Presidente do Conselho, que será substituído, na 

sua ausência ou impedimento, pelo Vice-Presidente ou 

por um dos coordenadores de uma das Câmaras. 

Artigo 6º- As sessões ordinárias realizar-se-ão em no 

mínimo 03 (três) seções mensalmente, em dia e hora 

fixados pelo Presidente do Conselho, ouvidos o 
plenário, e terão duração de três horas. (Aprovado na 

reunião do Conselho Pleno em 29-06-2016). 

Artigo 7º- As sessões extraordinárias poderão ser 

marcadas para qualquer dia e hora, sempre por 

convocação do Presidente, por iniciativa deste ou 

requerimento de metade mais um dos integrantes do 

colegiado, sendo vedados debates ou deliberações a 

respeito de qualquer matéria não contemplada 



 

 

 
expressa plenamente na convocação. Artigo 8º- As 

sessões extraordinárias obedecerão ao disposto neste 

regimento para as sessões ordinárias. Artigo 9º- As 

sessões solenes destinar-se-ão a comemorações ou 

homenagens e serão convocadas pela Presidência ou 
deliberação favorável de dois terços do colegiado. 

Artigo 10º- As reuniões deverão ser convocadas com 

antecedência mínima de 03 (três) dias para sessões 

ordinárias e 02 (dois) dias para as 

extraordinárias.Parágrafo único: A ordem do dia, bem 

como os documentos que a subsidiam, serão enviadas 

aos Conselheiros titulares juntamente com a 

convocação, preferencialmente através de correio 

eletrônico ou correspondência protocolada com 

antecedência prevista no caput deste artigo. 
(Aprovado na reunião do Conselho Pleno em 29-

06-2016). Artigo 11º- As sessões serão instaladas 

com maioria simples, ou seja, com a presença de 

metade mais um dos Conselheiros em efetivo exercício, 

e, em segunda convocação (30 minutos após) com no 

mínimo 1/3. Artigo 12º- À hora estipulada, o 

Presidente ou quem substitua declarará aberta a 

sessão, determinando a anotação dos Conselheiros 

presentes. Parágrafo único: Os trabalhos serão 
relatados circunstancialmente em atas das sessões, que 

serão encerradas pelo Presidente. Artigo 13º- A todo o 

cidadão será garantido, com direito à palavra, acesso 

às reuniões plenárias do COMEM. Parágrafo único: O 

tempo de intervenção do visitante será de 3 minutos, 

salvo deliberação distinta do plenário. Artigo 14º- As 

sessões ordinárias serão divididas em duas partes: 

expediente e ordem do dia. SESSÃO II DA 

COMPOSIÇÃO DO COLEGIADO DO COMEM. Artigo 

15°- O COMEM, compõem 16 membros titulares com 
seus respectivos suplentes paritariamente, sendo 50 ℅ 

de sua representação constituída pelo poder público 

municipal, e 50 ℅ constituindo pela sociedade civil 

organizada, direta ou indiretamente, relacionados com 

as incumbências educacionais prioritárias do Município, 

educação Infantil e Ensino Fundamental a, saber. I-01 

Representante docente da Entidade Sindical dos 

Trabalhadores da Educação Pública no Município II-01 

Representante docente da Entidade Sindical dos 
Trabalhadores da Educação Privada no Município. III-

01 Representante de gestores da unidade educacionais 

da rede Pública Municipal e rede privada da Educação 

Infantil. IV-01 Representante de pais e/ou 

responsáveis da RME. V-01 Representante de pais e/ou 

responsáveis da Rede Privada; VI-01 Representante de 

Alunos da RME; maior de 16 anos; VII-01 

Representante de Entidade Social, de Finalidades, 

relacionada as pessoas com deficiência; VIII-01 

Representante do COMDAC;  IX-08 Representantes do 
poder Público Municipal, indicados pela SEMED. Artigo 

– 16 °- Considerada a relevância e a dimensão social 

da responsabilidade atribuída a função de conselheiro 

da educação no Município, os representantes a 

composição do COMEM, serão escolhidos em processos 

democráticos, recomendados os seguintes critérios; I - 

Referendo em assembleia ou fórum equivalente, de 

finalidade especifica como expressão de legitimidade; 

II -Idoneidade Moral; III -Expressivo Compromisso 
com a causa sócio educacional; IV - Residência ou 

reconhecida atuação social ou profissional no município. 

§1 °- Função de conselheiro (a) da educação é 

considerada de relevante interesse. Artigo – 17º - 

Dada a relevância social da função de conselheiro, 

amparada pela Legislação Federal, os representantes 

titulares do Poder Executivo e da Sociedade Civil, 

perceberão jetons equivalentes a 10% sobre o valor do 

Assessor VIII, cujo valor será distribuído, 

equitativamente em no máximo 03(três) reuniões 
mensais. Artigo – 18º- Sobre o valor previsto no 

artigo anterior será concedido aos conselheiros 

suplentes o equivalente a 50%, desde que seja 

comprovada frequência das reuniões de Câmara e 

Plenária. Artigo – 19º- O suplente fará jus ao mesmo 

valor de jeton integral, por reunião quando substituir o 

titular nas eventualidades. Artigo – 20º- Sobre o valor 

previsto no artigo anterior, a presidência do COMEM, 



 

 

 
perceberá o valor correspondente a 50% a mais do 

jeton conferido ao conselheiro titular. Artigo – 21º- A 

presidência do COMEM, deverá prever no Projeto 

Atividade, os valores anuais correspondentes ao 

pagamento de jetons aos conselheiros fazendo constar 
no orçamento do Órgão Executivo do Sistema. 

(Inclusão e Aprovação dos Artigos  15ª ao 21º, na 

Sessão Plenária do Conselho Pleno em 29-06-

2016). CAPÍTULO III DO EXPEDIENTE. Artigo 22º- 

Constarão do expediente os seguintes itens: I - 

execução E aprovação da ata da sessão anterior; II - 

Comunicação e justificativa de ausência de 

Conselheiros; III-comunicações dos Conselheiros; IV-

apresentação dos projetos e programas a serem 

discutidos pelo Conselho; V- votos E moções; VI-
Leitura abreviada e discussão de documentos para 

ciência do Conselho e ulteriores providências. 

CAPÍTULO IV ORDEM DO DIA. Artigo 23º- Findo do 

expediente, o Presidente dará início à discussão e 

votação da ordem do dia organizada pela Presidência e 

enviada aos Conselheiros com a convocação. Artigo 

24º- O deferimento dos pedidos de urgência ou de 

preferência dependerá da aprovação do plenário. 

Artigo 25º- A ordem do dia poderá ser suspensa ou 
alterada mediante aprovação do plenário nos casos de: 

I-nclusão de matéria relevante; II-Ordem de 

precedência; III-adiamento; IV-Retirada da pauta; 

Artigo 26º- O adiamento da discussão ou votação será 

requerido verbalmente e não poderá exceder a duas 

sessões ordinárias. § 1º - O adiantamento da votação 

só poderá ser requerido antes de iniciado o processo de 

votação. § 2º - Caso o plenário considere incompleta a 

análise técnica de determinado projeto, a votação 

poderá ser prorrogada por no máximo mais uma sessão 
ordinária. § 3º - É vedado o segundo adiamento de 

qualquer matéria a requerimento do mesmo 

Conselheiro. CAPÍTULO V DA DISCUSSÃO. Artigo 

27º-Apresentando o assunto em pauta e colocado em 

discussão pelo Presidente, será concedida a palavra 

primeiramente ao relator e posteriormente aos 

Conselheiros que a solicitarem. Artigo 28º-O prazo 

para intervenção dos Conselheiros nos debates será de 

três minutos, salvo deliberação distinta do plenário. 
Artigo 29º- Será facultada a apresentação de 

emendas ou substitutivos durante a discussão. 

Parágrafo único as emendas ou substitutivos deverão 

ser apresentados por escrito, referindo-se 

especificamente ao assunto da discussão, podendo ser 

destacadas emendas para constituição de nova 

proposição, quando a Presidência julgar pertinente ou 

por solicitação de um Conselheiro. Artigo 29º- Não 

havendo mais oradores, o Presidente encerrará a 

discussão da matéria e procederá a votação. 
CAPÍTULO VI DA VOTAÇÃO. Artigo 30º - As 

deliberações do colegiado serão tomadas por maioria 

simples. Artigo 31º- Os processos de votação se darão 

da seguinte forma: o Presidente solicitará que os 

Conselheiros a favor permaneçam como estão e os 

discordantes se manifestem, em seguida, proclamará o 

resultado; Artigo 32º- As declarações de voto não 

poderão ultrapassar o prazo de três minutosArtigo 

33º- Poderá o Conselheiro pedir a palavra para o 
encaminhamento da votação pelo prazo de três 

minutos, inadmitidos apartes. Artigo 34º - Nenhuma 

emenda poderá ser apresentada depois de iniciada a 

votação. Artigo 35º - A votação das emendas seguirá 

a seguinte ordem: I-Emendas supressivas; II -

Emendas substitutivas; III-Emendas aditivas; IV-

Emendas de redação. Artigo 36º - Na votação, terá 

preferência o substitutivo. Artigo 37º- Caso o 

Conselheiro relator seja voto vencido, o Presidente 

designará um Conselheiro com voto vencedor, de 
preferência o autor do substitutivo, ou da emenda, para 

redigir o voto vencedor, cuja redação final será 

submetida ao plenário na sessão seguinte. Artigo 38º- 

As súmulas de todas as decisões do Conselho deverão 

constar não apenas nas atas das sessões, mas também 

dos processos a que se referem, assinadas pelo 

Presidente, pelo Secretário, e pelo relator da redação 

final. CAPÍTULO VII DAS CÂMARAS E COMISSÕES 



 

 

 
PERMANENTES TEMPORÁRIAS. Artigo 39º - O 

Conselho terá 03 Câmaras permanentes, de caráter 

consultivo, compostas por 06 membros titulares e até 

06suplentes, elegendo entre seus membros um 

coordenador. Parágrafo único - As três câmaras 
permanentes serão: I-Educação Infantil; II-Ensino 

Fundamental; III-Legislação Normas e Planejamentos. 

Artigo 40º- Cabem as câmaras, em relação aos 

respectivos níveis de ensino ou à natureza da matéria: 

I-Apreciar os processos que lhes forem distribuídos e 

sobre eles manifestar-se, emitindo parecer ou indicação 

que serão objeto de deliberação do plenário; II-

Responder a consultas encaminhadas pelo Presidente 

do Conselho; III-Tomar a iniciativa de medidas e 

sugestões a serem propostas ao Plenário; IV-Elaborar 
projetos de normas a serem aprovados pelo Plenário, 

para boa aplicação das leis de ensino; V-Organizar seus 

planos de trabalho e projetos relacionados com os 

relevantes problemas da educação. Artigo 41º- O 

Conselho poderá criar comissões temporárias, de 

caráter consultivo, destinadas a finalidades específicas, 

indicadas pelo plenário, bem como alterar o tempo de 

atividade, atribuições ou a composição de comissões 

temporárias existentes. § 1º -Estas comissões deverão 
ser formadas por membros titulares do Conselho. § 2º- 

A composição de cada comissão será decidida pelo 

plenário, tendo em vista as finalidades específicas a 

que elas se destinam. Artigo 42º- As comissões 

temporárias somente poderão funcionar com a 

presença da maioria de seus membros. Parágrafo 

único- As reuniões, presenças e decisões decorrentes 

das comissões deverão ser registradas em ata. Artigo 

43º- Constituirá manifestação das comissões o parecer 

aprovado pela maioria simples de seus componentes. 
Parágrafo único- Os pareceres e votos divergentes 

poderão ser anexados à manifestação da comissão. 

CAPÍTULO VIII DOS IMPEDIMENTOS, 

SUBSTITUIÇÕES DESTITUIÇÕES DOS MEMBROS 

DO CONSELHO. Artigo 44º - Os membros do 

Conselho terão mandato de dois anos e deverão ser 

homologadas pelo Prefeito Municipal, sendo permitida 

somente uma recondução. Artigo 45º - O Conselheiro 

perderá o mandato em caso de renúncia ou pela 
ausência em três reuniões ordinárias consecutivas sem 

justificativa. Artigo 46º - A destituição de membro do 

Conselho se dará mediante a publicação no Diário 

Oficial do Estado/ Município, assumindo em seguida o 

seu suplente. Artigo 47º - Caso o titular e seu 

suplente percam o seu mandato, estes deverão ser 

substituídos: §1º - Nas faltas eventuais dos titulares, o 

seu suplente deverá substituí-lo. §2º-A ordem de 

substituição dos suplentes deverá ser definida pelas 

entidades representativas. Artigo 48º - A secretaria do 
Conselho se responsabiliza por convocar seus membros 

titulares e suplentes. CAPÍTULO IX DA DIRETORIA 

DO CONSELHO. Artigo 49º - A diretoria do Conselho 

será constituída por um Presidente, um Vice-Presidente 

e um Secretário Executivo, através da indicação do 

Presidente do COMEM. Artigo 50º - A eleição será 

realizada em reunião extraordinária convocada para 

esta finalidade, entre trinta (30) dias antes do término 

do mandato da diretoria. Artigo 51º - Os Conselheiros 
que se candidatarem a um cargo da diretoria deverão 

se organizar em chapas completas que deverão se 

inscrever junto à secretaria do Conselho. Artigo 52º - 

O mandato da diretoria será de dois anos, permitida a 

recondução. Artigo 53º - No caso de vacância de 

qualquer cargo da diretoria, o Conselho promoverá 

nova eleição para a substituição desse diretor até o 

término de seu mandato. Artigo 54º - O Presidente do 

Conselho terá as seguintes atribuições, além de outras 

expressas neste regimento ou decorrentes de suas 
funções ou prerrogativas: I -Representar o COMEM; II 

-Dar posse e exercício aos Conselheiros; III -Presidir 

as reuniões do plenário; IV -Votar como Conselheiro e 

exercer o voto de qualidade; V -Resolver questões de 

ordem nas reuniões do plenário; VI-Determinar a 

execução das deliberações do plenário, através do 

Secretário; VII-Convocar pessoas ou entidades para 

participar em reuniões plenárias; VIII-Tomar medidas 



 

 

 
de caráter urgente, submetendo-as, na reunião 

imediatamente seguinte, à homologação do plenário; 

IX- Nomear em caráter emergencial, um dos 

Conselheiros presentes para a substituição do 

Secretário, em caso de eventual ausência; X-Requisitar 
informações e solicitar a colaboração de órgãos de 

administração estadual, municipal, incluídas as 

Universidades e outras instituições educacionais; XI-

Delegar atribuições de sua competência. Artigo 55º - 

São atribuições do Vice-Presidente: I- Auxiliar o 

Presidente na condução dos trabalhos; II- Substituir o 

Presidente em seus impedimentos ou afastamento. 

Artigo 56º - São atribuições do Secretário: I-

Convocar, organizar a ordem do dia e assessorar as 

reuniões do Conselho, cumprindo e fazendo cumprir 
este regimento; II- Adotar as medidas necessárias ao 

funcionamento do Conselho e fazer executar, dar 

encaminhamento às deliberações, sugestões e 

propostas do plenário; III-Praticar, após deliberações 

do plenário, os atos relacionados com a convocação e 

atuação do pessoal técnico e administrativo dos órgãos 

públicos envolvidos com os assuntos em discussão no 

Conselho; IV-Fazer publicar no Diário Oficial do 

Estado/Município as decisões do Conselho. TÍTULO II 
CAPÍTULO X, DISPOSIÇÕES GERAIS E 

TRANSITÓRIAS. Artigo 57º - O regimento interno 

poderá ser modificado pelo Conselho mediante 

apresentação de proposta de resolução que o altere ou 

reforme, assinada por 1/3(um terço) dos Conselheiros 

Titulares. Artigo 58º - Apresentando o processo de 

resolução que altere o regimento, este será distribuído 

aos Conselheiros para exame e proposição de emendas 

com antecedência mínima de 20(vinte) dias da reunião 

em que será submetido ao plenário. Artigo 59º- O 
Conselho poderá instituir comenda, com denominação 

própria, para outorgá-la a pessoas que tenham se 

destacado na área da educação, pelos relevantes 

serviços prestados no Município de Marituba. Artigo 

60º- Anualmente, no mês de julho, as seções 

ordinárias, plenárias e de câmaras setores, gozarão de 

recesso. Artigo 61º- Os titulares de órgão 

administrativo e técnico da SEMED, deste Município 

e/ou de instituições educacionais do Sistema de Ensino, 
deverão: I – Sempre que solicitado por este Colegiado, 

prestar esclarecimento pessoalmente ou por meio de 

representantes, a assistência e/ou assuntos pertinentes 

de esclarecimentos; II – Quando convocado pelo 

Colegiado, participar de reuniões do Plenário ou de 

Câmara sem direito a voto. Parágrafo Único –O 

Plenário ou Câmaras, poderão ser convocadas 

extraordinariamente pelo Presidente do COMEM, ou por 

2/3(dois terços) dos seus membros durante o recesso. 

Artigo 62º- A cada 03 meses, será destinada uma das 
seções plenárias ao estudo e reflexão de assuntos 

educacionais e afins, indispensável ao embasamento da 

atuação do COMEM, mediante temática proposta por 

Conselheiros (as) e inclusive por Assessoria Técnica. 

Artigo 63º- A providência prioritária de qualquer novo 

membro do COMEM, titular ou suplente, consiste no 

conhecimento básico deste Regimento Interno para o 

seu efetivo cumprimento e aplicação. Parágrafo Único 

– Para o atendimento no disposto no caput, serão 
fornecidas aos interessados as cópias e as edições 

necessárias do documento normativo, sob a orientação 

da Assessoria Técnica do órgão, como integrante do 

preparo necessário à atuação de conselheiro (a). 

Artigo 64º- Na composição do Conselho Municipal de 

Educação, será mantido 1/3 da atual composição, cuja 

indicação dos conselheiros, deverá ser feita com base 

no atendimento, cumulativamente, e, pelo menos 03 

critérios, entre aqueles que estão especificados a 

seguir: I – Conselheiros que estejam com mandato 
ainda vigente; II – Conselheiros que comprovem 1% 

mínimo de 85% de frequência as reuniões realizadas 

durante o seu mandato; III – Conselheiros que 

apresentam uma produção legislativa, em forma de 

pareceres e indicações, que tenham importância para 

gestão da política educacional; §1°- Os conselheiros 

(as) aptos as reconduções serão apresentadas, 

previamente, ao plenário, com a comprovação dos 



 

 

 
aspectos que servirão como referência ao processo de 

avaliação, a que foram submetidos. §2°- Os candidatos 

aptos a recomposição do COMEM, poderão ser 

sabatinados pelo plenário, a fim de que demonstre 

condição efetivas de atendimento as demandas deste 
órgão, tendo em vista a necessidade de continuidade 

das ações que estão em andamento. §3°- quando o 

atual presidente do COMEM, estiver em fase de 

conclusão de seu 1° mandato, o mesmo poderá constar 

entre os conselheiros (as) que terão seus mandatos. 

Prorrogados, afim de que sejam asseguradas a 

efetividade das ações deste órgão, no decorrer do 

processo de transição, mencionado no caput deste 

artigo. Artigo 65º- Quando não houver reunião por 

falta de quórum, deverá ser convocada nova reunião 
plenária ou de câmara, com intervalo de, no máximo, 

72 horas. Artigo 66º- Toda matéria sujeita a discussão 

do plenário receberá parecer prévio da câmara 

competente, salvo aquelas cuja dispensa seja decidida 

pelo plenário. Artigo 67º- A primeira diretoria será 

escolhida após a posse do Conselho Municipal de 

Educação – COMEM, e posterior aprovação deste 

Regimento Interno. (Aprovação a Inclusão dos 

Artigos 59º a 68º; em Reunião do Conselho Pleno 
dia 29-06-2016) Artigo 68º- Os casos omissos serão 

resolvidos pela diretoria, nos limites de suas atribuições 

regimentais, e posteriormente homologadas pelo 

plenário. Sala de Reunião do Conselho Pleno.  

Marituba, 31/08/2016. Profª Margarete Santos 

da Silva. Pres. do Cons. Municipal de Educação-

COMEM 

 


