
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-COMEM 

 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 005/2020                                   CP-16/06/2020. 
 

 
 

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
MARITUBA, no uso de suas atribuições, de acordo com a decisão do Plenário, em 
sessão realizada em 16/06/2020 (Processo nº 17/2020- COMEM ). 
 
 
 

RESOLVE PROMULGAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO:  

 

Altera a redação  do Preâmbulo, Cap. I 
Secão I e II e dos artigos: 1º.,10º., 13º.§2º e 
§3º,  14º.§1º. I e II, e §2º, §3º ,15º, . 
22º.,24º., 25º., 27º., 28º. I e II,         
IV,V,VI,VII e VIII, 30º. I e III,  32º. I, II e III,  
37º. V, 39º.§2º do Estatuto Social do 
Conselho Escolar das Escolas da Rede 
Municipal de Ensino do Município de 
Marituba. 

 

 

 
Art. 1º - Fica autorizado por este Conselho Municipal de Educação – COMEM, à 
alteração do Estatuto Social do Conselho  Escolar das Escolas da Rede Municipal de 
Ensino do Município de Marituba, que passa a vigorar com a seguinte redação:

COMEM



ESTATUTO SOCIAL DO CONSELHO ESCOLAR 

 

PREÂMBULO 

 

O presente estatuto é constituído por 09 capítulos, e 47 (quarenta e sete ) artigos. Dispõe sobre o 

Conselho Escolar – CE do Município de Marituba e é constituído segundo as disposições 

contidas na Portaria nº 853, de 08 de agosto de 2017 ( estadual) e no modelo de Regimento  

Escolar disponibilizado pelo o Ministério de Educação e Cultura em seu site oficial. 

O Conselho Escolar ( nome ), com sede na ( endereço do lugar em que se realizou a Assembleia 

– Rua, nº, Bairro, Cidade, Estado, CEP ), registrada no cartório do 2º Ofício de Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas de Marituba / PA ( cartório em que se tem registro), sob o nº _______ do Livro 

A-1, em ( Data do Registro do Cartório ), por decisão da Assembleia Geral Ordinária realizada em 

____/____/____, decidiram alterar o Estatuto Social de ____/___/____, passando a vigorar com a 

seguinte redação. 

 

CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARESDA INSTITUIÇÃO SEDE E FORO 

SEÇÃO I  

 

Art. 1º – O CE da Escola Municipal ______________ com sede no município de Marituba, 

Estado do Pará, na Rua ___________,nº __, bairro ____________, cidade de Marituba – PA e 

CEP __________. Fundada em ___/___/___ 

, é uma unidade civil sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com atuação  junto à 

unidade escolar sede e foro no município de Marituba Estado do Pará 

 

CAPÍTULO I  

DA NATUREZA E DOS FINS  

SEÇÃO II  

Art. 10º - O CE terá como membro nato o diretor e Vice - Diretor, do estabelecimento de ensino, 

em conformidade com a lei pertinente. 

 

 

 



Art. 13º- 

§ 2º - O edital de convocação será estabelecido data, hora e local das reuniões das eleições dos 
segmentos. 
§ 3º - No caso do segmento dos alunos, os mesmos poderão ser orientados e assessorados por 
membros da equipe pedagógica e administrativa da escola e/ou pelos pais e responsáveis.  
 

Art. 14º - 
§1º - 
I - Os membros do Conselho Deliberativo elegerão, entre seus pares, o presidente, o secretário e 
o tesoureiro do CE sendo o Presidente eleito o dirigente máximo do CE que o representará ativa 
e passivamente, judicial e extrajudicialmente;  
II- O Conselho fiscal é um órgão colegiado composto por três membros: 
§2°- Para o exercício do cargo de presidente do Conselho Escolar poderão se candidatar os 
representantes elencados no art. 8º, alínea “a” e “b”, deste estatuto.“ alterado  
§3° - Quando não houver candidatos ao cargo de Presidente e Vice – Presidente, o Diretor e o 
vice – Diretor serão necessariamente Presidente e membro do Conselho Fiscal, respectivamente.  
 
Art. 15º – Havendo segmento(s) composto(s) por um só funcionário, esse será automaticamente 
Conselheiro, devendo tal condição ser observada na ata de eleição e posse.  
 

Art. 22º – A posse dos representantes eleitos dar-se-á automaticamente após a eleição, através 
da assinatura da Ata de eleição e posse.  
 

Art. 24º – No caso de vacância do cargo de qualquer um dos Conselheiros e não havendo mais 
suplentes, serão convocadas novas eleições de representante do respectivo segmento para 
complementação do período em vigor, obedecidas as disposições deste Estatuto, no que trata o 
Art. 16 ao Art. 20, deste Estatuto.  
 
Art. 25º – As assembleias ordinárias e extraordinária funcionará e deliberará somente com o 
quórum mínimo de metade mais um de seus membros.  
Art. 27º – As atribuições da diretoria são definidas em função das condições reais da escola, da 
organicidade do próprio Conselho e das competências dos profissionais em exercício na unidade 
escolar. 
Art. 28º – São atribuições da Diretoria:  
I. aprovar cronograma de reunião ordinária; 
II- Criar e garantir mecanismo de participação efetiva e democrática na elaboração, 
acompanhamento e avaliação do Projeto Político Pedagógica; 
IV . Analisar projetos elaborados e/ou em execução por quaisquer dos segmentos que compõem 
a comunidade escolar, no sentido de avaliar a importância dos mesmos no processo ensino-
aprendizagem;  
V. Arbitrar e propor alternativas de solução dos problemas de natureza administrativa, financeiro 
e pedagógica, tanto daqueles detectados pelo próprio órgão, como dos que forem a ele 
encaminhados por escrito pelos diferentes participantes da comunidade escolar;  
VI . Apreciar e emitir parecer sobre desligamento de um ou mais membros do CE quando não 
cumprimento das normas estabelecidas no Regimento Escolar, neste Estatuto, e/ou 
procedimento incompatível com a dignidade da função, encaminhando-o para a Secretaria da 
Municipal Educação; 
VII. Fazer cumprir as normas disciplinares relativas a direitos e deveres de todos os elementos da 
comunidade escolar, dentro dos parâmetros do Regimento Escolar e da legislação em vigor;  



VIII. Articular ações com segmentos da sociedade que possam contribuir para a melhoria da 
qualidade do processo ensino-aprendizagem;  
Art. 30º- 
I. Convocar, através de edital e envio de comunicado, todos os Conselheiros com 72 (setenta e 
duas) horas de antecedência, para reunião ordinária, em horário compatível com a maioria 
absoluta de seus membros, podendo ser instalada com no mínimo 1/3 (um terço) dos membros 
em segunda convocação com pauta claramente definida na convocatória;  
III. Presidir as reuniões do CE e assembleia Geral Ordinária e extraordinária. 
 

Art. 32º - 
I. Administrar, juntamente com o Presidente do CE e em consonância com a legislação vigente, 
os recursos financeiros alocados a UEx;  
II. Responsabilizar-se, juntamente com o Presidente do CE, pelas prestações de contas dos 
recursos alocados à UEx, conforme a legislação vigente;  
III. Assinar, juntamente com o Presidente do CE, os cheques, recibos e demonstrativos 
financeiros e aprovação de contas; 
 

Art. 37º- 
V – O desligamento do associado ( membro) dar-se à a seu pedido, formalmente dirigido à 
diretoria do CE.  
 
Art. 39°-  
§2°- Dissolvida à entidade por deliberação da Assembleia geral, com quórum mínimo de metade 
mais um de seus membros, o patrimônio será destinado à entidade de fins não econômicos com 
atuação nas mesmas escolas  ou à Secretaria Municipal de Educação de Marituba.   
 
Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
 
 
 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA- COMEM   Marituba, 16 de Junho de 2020. 
 
 

 
 
 

 

 


