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Regimento Interno 

Capítulo I

DA NATUREZA. FINALIDADES E COMPETÊNCIAS.

A rt 1.° O Conselho Municipal de Educação de São José de Piranhas, 
criado nos termos da Lei Municipal N° 543/2015 em 26 de outubro de 2015, é um 
órgão colegiado integrante do Sistema Municipal de Ensino, representativo da 
comunidade, com funções propositiva, consultiva, fiscalizadora, mobilizadora, 
deliberativa e competência normativa, constituindo-se em instrumento 
mediador entre a sociedade civil e o Poder Público Municipal na discussão, 
elaboração e implementação das políticas municipais de educação, da gestão 
democrática do ensino público e da defesa da educação de qualidade para 
todos.

Parágrafo único. Para os efeitos deste regimento, o Sistema Municipal 
de Ensino será designado por SME, a Secretaria Municipal da Educação e 
Cultura por SEDUC, o Conselho Municipal de Educação por CME e o Plano 
Municipal de Educação por PME.

Art. 2.° Ao CME compete:
I. Elaborar normas complementares e diretrizes para o SME, 

especialmente sobre:
a) A autorização, o credenciamento e a supervisão das instituições 

de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, mantidas pelo 
Poder Público Municipal, bem como das instituições de Educação 
Infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada no Município de 
São José Piranhas;

b) A organização da parte diversificada do currículo escolar;
c) O regime organizacional escolar;
d) A verificação da aprendizagem escolar, a classificação, 

reclassificação, aceleração e avanço nos estudos;
e) O aproveitamento de estudos realizados pelo aluno;
f) A elaboração da Proposta Pedagógica e do Regimento das

instituições de ensino;
g) O desenvolvimento da educação no Município, observada a

legislação pertinente.
II. Autorizar o funcionamento e credenciar as instituições de ensino do 

SME;
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