
 
 
 
RESOLUÇÃO Nº 02, de 22 de agosto de 2007 
 

Dispõe sobre novos procedimentos para 
o exame e a aprovação dos Regimentos 
Escolares de estabelecimentos de ensino do 
Sistema Municipal de Ensino. 

 
 
 O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  DE SÃO SEPÉ com 
fundamento no artigo 11, incisos III e IV e artigo 14 da Lei Federal 9.394/96, na Lei 
Municipal nº 2.800/2007, no Decreto nº 30208/2006 e Resolução CME nº 01/2007. 
 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - As propostas de Regimentos escolares de estabelecimentos de 
Educação Infantil e de Ensino Fundamental, encaminhadas junto com pedidos de 
autorização de funcionamento de cursos, serão analisadas e aprovadas pelo 
Conselho Municipal de Educação.  
 

Art. 2º - As alterações de Regimentos Escolares serão analisadas e validadas 
pelo Órgão colegiado do estabelecimento de ensino (Conselho Escolar) com 
composição paritária de todos os segmentos da comunidade escolar. 
 

Parágrafo único – Se as condições previstas no caput deste artigo não forem 
devidamente atendidas, as alterações de regimentos Escolares deverão ser 
analisadas e aprovadas por este Conselho. 
 

Art. 3º - Quando o Conselho Escolar definir alterações que impliquem 
mudanças na organização escolar, a proposta de novo Regimento deverá ser 
analisada e aprovada por este Conselho. 

 
Parágrafo único – As alterações previstas no caput deste artigo serão 

encaminhadas pela entidade mantenedora de estabelecimento de ensino. 
 

Art. 4º - Os Regimentos Escolares bem como suas alterações só poderão 
entrar em vigor no período letivo seguinte ao de sua aprovação. 

 
Parágrafo único – São vedadas, em qualquer circunstância, alterações 

durante o período letivo vigente. 
 

Art. 5º - O Regimento Escolar bem como as alterações que venha a sofrer o 
texto regimental deverão ter ampla divulgação de modo que toda a comunidade 
escolar tome conhecimento. 
 

Art. 6º - A vigência mínima de um Regimento Escolar e de  suas  alterações  
fica estabelecida  em  três  anos,  ressalvados  os  caso  em   que  ocorrer  mudança 
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na legislação,  modificação na tipologia do estabelecimento de ensino, implantação 
de novo curso, ou quando se tratar de novo regimento escolar. 
 

Art. 7º - A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Aprovada por unanimidade, pelo plenário, em sessão de 09 de outubro de 
2007.  
 
 
 
 
 
      Celeni Kurtz Almança 
       Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



JUSTIFICATIVA 
 
 

 O Regimento Escolar é “o documento normativo que define a organização e o 
funcionamento de estabelecimento de ensino com base na legislação e em 
consonância com sua proposta pedagógica”. É, sem dúvida, um dos instrumentos 
norteadores da organização e funcionamento da escola. Por esta razão, é o 
documento que deve expressar as transformações sociais e a evolução histórica que 
delas advém. 
 Se antes a maior parte da organização escolar e das políticas educacionais já 
provinha de órgãos normativos, agora cabe as escolas conceber e elaborar seus 
projetos e regimentos escolares, adequando as diretrizes e as normas nacionais 
comuns e as de seu sistema de ensino à realidade de sua comunidade escolar. Esta 
é a nova concepção que contém a Lei 9.394/96: a autonomia dos estabelecimentos 
escolares. 
 O Conselho Municipal de Educação vem tomando a si a responsabilidade de 
analisar os Regimentos Escolares, os quais têm estado em vigor desde o ano de 
2002. 

O Conselho vem recebendo consultas para alterações dos textos regimentais, 
o que é perfeitamente compreensível, pois a educação é um processo dinâmico que 
exige constante reflexão e adequação às mudanças, para uma melhor adaptação 
das normas às novas contingências. 
 Se o Conselho Municipal de Educação vem tomando a si a responsabilidade 
de analisar os Regimentos Escolares é na intenção de contribuir, refletindo e 
aprofundando as definições tomadas pela comunidade escolar, sem interferir na 
essência das decisões, desde que essas não firam a legislação geral. 
 Aliás, o Conselho Municipal de Educação vem alertando a Secretaria de 
Educação e as escolas sobre a necessidade de criação de um órgão colegiado 
(Conselho Escolar) nas escolas – conforme está na Lei que criou o Sistema 
Municipal de Educação – que no exercício da autonomia e da responsabilidade da 
escola, possa dar validade às alterações nos regimentos escolares, visando ao 
desenvolvimento da sua proposta pedagógica. Esse é um processo que deve 
incentivar a comunidade escolar a discutir amplamente as modificações que julgam 
necessárias, contribuindo assim para o amadurecimento da prática da gestão 
democrática da escola e da evolução do sistema educacional do município. 
 Cabe ainda dizer que ao Conselho Municipal de Educação, aos Órgãos 
Municipais de Educação compete assegurar às escolas as condições e o apoio 
pedagógico necessários ao bom funcionamento do Sistema Municipal de Ensino. 
 
  Em 22 de agosto de 2007.  
 
 
 
 
 

Celeni Kurtz Almança 
Presidente 


