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APROVADO PELO DECRETO Nº 29.543, DE 2013 

ASSINADO EM 17 DE OUTUBRO DE 2013  

REPUBLICADO EM 24 DE OUTUBRO DE 2013 

REGIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE 

 

 

Capítulo I 

DA FINALIDADE E DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 1º   O Conselho Estadual de Educação de Sergipe, órgão normativo, deliberativo 

e consultivo, é constituído de dezesseis membros titulares e cinco suplentes, nomeados por 

Decreto do Governador, observando as exigências contidas na Lei Estadual nº 2.656, de 8 de 

janeiro de 1988. 

 

 

Capítulo II 

DA COMPETÊNCIA 
 

 

Art. 2º   Além das atribuições previstas na Lei nº 2.656/1988, compete ao Conselho 

Estadual de Educação de Sergipe – CEE/SE: 
 

I - estabelecer diretrizes para o Sistema de Ensino do Estado de Sergipe – SEE/SE e 

referendar as suas possíveis alterações; 

II – participar da construção e aprovar o Plano Estadual de Educação de Sergipe, e suas 

alterações;  

III – deliberar sobre normas referentes à funcionalidade organizacional das instituições 

educacionais integrantes do Sistema de Ensino do Estado de Sergipe; 

IV - fixar critérios para o credenciamento das instituições integrantes do Sistema de 

Ensino do Estado de Sergipe; 

V – estabelecer diretrizes para a autorização, reconhecimento e renovação do 

reconhecimento dos estudos escolares oferecidos pelas instituições integrantes do Sistema de 

Ensino do Estado de Sergipe; 

VI – apreciar e aprovar planos, programas e projetos institucionais do Sistema de 

Ensino do Estado de Sergipe; 

VII - emitir pareceres sobre experiências pedagógicas que venham a contribuir para a 

aprendizagem dos estudantes; 

VIII - promover reuniões ampliadas, vivências pedagógicas, seminários, jornadas que 

venham contribuir para o desenvolvimento educacional do Sistema de Ensino do Estado de 

Sergipe, sempre que julgar necessário; 

IX - realizar audiências públicas, por meios legais, acerca de temas de sua competência, 

sempre que julgar necessário, adotando medidas que entender convenientes; 
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X – elaborar anualmente, com assessoramento da Secretaria Estadual de Educação, a 

sua previsão orçamentária, devendo ser encaminhada ao Plenário para deliberação;  

XI - publicar, através dos meios legais, relatórios de suas atividades, após a aprovação 

por maioria dos seus membros em Sessão Plenária; 

XII - colaborar com os Sistemas de Ensino da União, dos demais Estados e dos 

Municípios do Estado de Sergipe;  

XIII – emitir pronunciamento sobre matéria de sua competência, acerca de consultas 

requeridas ao CEE pelo poder público;  

XIV – manter o Sistema de Ensino do Estado de Sergipe atualizado, de acordo com as 

modificações que venham a ser operadas nas legislações federal e estadual; e 

XV - autorizar a instalação e o funcionamento de estabelecimentos isolados de ensino 

superior, mantidas pelo poder público estadual e municipal, aprovar-lhes os regimentos e suas 

alterações. 

 

Capítulo III 

DO FUNCIONAMENTO 
 

 

Art. 3º   O Conselho Estadual de Educação é composto por unidades: 

I – deliberativas; e  

II – administrativas. 

 

Seção I 

Das Unidades Deliberativas 
 

 

Art. 4º São Unidades Deliberativas do Conselho Estadual de Educação: 

I - Plenário; 

II – Câmaras, subdivididas em: 

a) Câmara de Planejamento, Legislação e Normas; 

b) Câmara de Educação Básica; e 

c) Câmara de Educação Profissional, Educação de Jovens e Adultos e Educação 

Especial; e 

III - Comissões Especiais de: 

a) Sindicância; e 

b) Projetos. 

 

Subseção I 
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Do Plenário 
 

 

Art. 5º O Conselho reunir-se-á quinzenalmente em Sessão Plenária Ordinária, às 

quintas-feiras, e extraordinariamente, quando convocado pela Presidência ou por maioria 

absoluta dos Conselheiros. 

§ 1º Cada Sessão terá duração de três horas, podendo ser prorrogada a critério da 

Presidência, ouvidos os Conselheiros presentes em Plenário. 

§ 2º Nas Sessões Extraordinárias, os Conselheiros deverão ser comunicados por escrito, 

com antecedência mínima de 48 horas, da pauta contendo dia e hora de sua realização. 

 

Art. 6º As Sessões Plenárias serão abertas com a presença da maioria absoluta dos 

Conselheiros, exigindo-se maioria simples para deliberação. 

Parágrafo único. O quorum será apurado pela assinatura dos Conselheiros no livro de 

presença. 

 

Art. 7º Havendo número legal e declarada aberta a sessão, os trabalhos obedecerão à 

seguinte sequência: 

I - leitura e aprovação da Ata da sessão anterior; 

II - período para comunicação e registro de fatos de ordem geral, reservando no 

máximo dois minutos para cada exposição; 

III - ordem do dia; e 

IV – apresentação de proposituras, indicações, requerimentos e iniciativas não 

diretamente relacionadas com os assuntos da ordem do dia, reservando dois minutos para a 

manifestação do Conselheiro patrono. 

§ 1º Os pronunciamentos pessoais de Conselheiros poderão ser anexados à ata, quando 

assim requeridos. 

§ 2º Na ausência de emendas ou impugnações, a ata distribuída será considerada 

aprovada. 

§ 3º Na ordem do dia, o Plenário deliberará a respeito de pareceres previamente 

apresentados pelas câmaras competentes, pelas comissões quando for o caso, e projetos de 

resolução.  

§ 4º Durante a ordem do dia, quando houver mérito de processo, proceder-se-á à leitura 

do parecer ou voto, conforme deliberação do Plenário. 

§ 5º Para apresentação do parecer, o relator ausente poderá ser substituído por outro 

Conselheiro. 

§ 6º Relatado o processo, será iniciada a discussão, facultando-se a cada Conselheiro 

dois minutos para inquirir o Conselheiro Relator. 
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§ 7º Esgotadas as averiguações, será dada a palavra ao relator do processo para as 

devidas respostas no prazo de três minutos, prorrogáveis por igual período, a juízo da 

Presidência do CEE. 

§ 8º Poderão ser convidados a comparecer à Sessão do Plenário, das Câmaras e das 

Comissões autoridades, técnicos ou servidores especializados e pessoas da comunidade, a fim 

de prestarem esclarecimentos sobre a matéria em discussão. 

§ 9º Na discussão de qualquer matéria que exija projeto de Resolução Normativa, 

poderão ser apresentadas emendas. 

§ 10. As emendas podem ser supressivas, substitutivas e aditivas. 

§ 11. Na votação, as emendas terão preferência sobre a proposição a que se referem. 

§ 12. A matéria com discussão adiada terá preferência a qualquer outra, salvo decisão 

em contrário da maioria dos conselheiros presentes. 

§ 13. Antes do encerramento da discussão de qualquer processo, será concedida vista 

ao Conselheiro que a solicitar, ficando este obrigado a apresentar por escrito seu voto na sessão 

seguinte. 

§ 14. A qualquer Conselheiro presente à Sessão Plenária será facultado formular 

questões de ordem.  

§ 15. As decisões conclusivas das questões de ordem deverão ser registradas em livro 

específico do Conselho. 

 

Art. 8º As deliberações das Câmaras e Comissões serão efetivadas na forma de Parecer 

e/ou Projetos de Resolução, devendo ser submetidas ao Plenário. 

Parágrafo único. Independem de decisão do Plenário, sendo terminativas nas Câmaras, 

as deliberações relativas a processos de:  

I- mudança de endereço; 

II-  mudança de mantenedora; 

III-  mudança de denominação; 

IV- aprovação de Organização Curricular; 

V-  alteração de Plano de Curso; e  

VI- ampliação de instalações físicas realizadas no mesmo endereço. 

 

Art. 9º O titular da Secretaria Estadual de Educação poderá submeter ao Conselho 

planos, programas ou projetos para deliberação sobre qualquer matéria de competência deste, 

que deverão ser votados no prazo de trinta dias úteis, prorrogáveis, quando necessário, por 

mais trinta dias, mediante solicitação da maioria absoluta dos Conselheiros presentes em 

Sessão, com registro na pauta. 

Parágrafo único.  Não será computado o período de recesso do Conselho, bem como os 

dias em que a solicitação estiver em processo de diligência. 
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Subseção II 

Das Câmaras 
 

Art. 10.  As Câmaras serão constituídas de nove a onze membros, designados por 

Portaria assinada pela Presidência do CEE.  

 

Art. 11. Na primeira Sessão anual, os conselheiros integrantes das Câmaras elegerão os 

seus Presidentes para mandato de um ano, sendo permitida a reeleição por igual período. 

 

Art. 12. As Sessões das Câmaras terão duração de duas horas, sendo realizadas, 

preferencialmente, às quintas-feiras. 

 

Art. 13. Os trabalhos das Câmaras observarão a sistemática dos trabalhos do Plenário, 

no que lhes forem aplicáveis. 

 

Art. 14. Cabe às Câmaras, em relação ao desempenho de sua atuação ou à natureza da 

matéria: 

I - apreciar os processos que lhes forem distribuídos e sobre eles manifestar-se, 

emitindo parecer e, quando for o caso, projeto de Resolução Normativa; 

II - responder a consultas encaminhadas pela Presidência do Conselho; 

III - tomar a iniciativa de medidas e sugestões a serem propostas ao Plenário; 

IV - baixar processos em diligência para complementação de pendências detectadas. 

 

Art. 15.  Para cada processo nas Câmaras, mediante rodízio, será designado um 

conselheiro relator, entre seus componentes, inclusive o Presidente, o qual redigirá parecer, 

contendo: 

I – Histórico; 

II – Mérito;  

III – Voto; e  

IV – Projeto de Resolução Normativa, quando couber. 

Parágrafo único. Será objeto de discussão e votação a conclusão do voto do relator e o 

possível projeto de Resolução. 

 

Art. 16. Quando houver Sessão Conjunta das Câmaras, os trabalhos serão conduzidos 

pela Presidência do CEE e, em sua ausência, pelo Vice – Presidente e, ainda, na ausência 

deste, pelo conselheiro com maior tempo de mandato consecutivo e havendo empate, o 

Conselheiro com maior idade conduzirá os trabalhos. 
 

 

Subseção III 

Das Comissões Especiais 
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Art. 17.  As Comissões Especiais serão referendadas pela Presidência do CEE, por 

meio de Portaria. 

 

Art. 18. As Comissões Especiais serão formadas por, no mínimo, três conselheiros. 

Parágrafo único.  Poderão participar das Comissões Especiais técnicos lotados no CEE, 

da Secretaria Estadual de Educação e demais instituições correlacionadas com o temário 

proposto. 

 

Art. 19. Para coordenar as Comissões Especiais, o Presidente do CEE designará um 

Conselheiro.  

 

Art. 20. As Comissões serão organizadas por deliberação do Plenário para desempenho 

de atribuições específicas. 

 

Art. 21.  As Comissões dissolvem-se automaticamente com a votação do seu Parecer no 

Plenário.  

 

Seção II 

Das Unidades Administrativas 
 

 

Art. 22.  São Unidades Administrativas do Conselho Estadual de Educação: 

I – Presidência do CEE; 

II – Presidência das Câmaras; 

III – Secretaria Geral; 

IV – Secretarias do Pleno e das Câmaras; 

V - Assessoria de Legislação e Normas; e 

VI – Assessoria Técnica. 
 

 

Subseção I 

Da Presidência do CEE 

 

Art. 23.  A Presidência do CEE, órgão diretor do Conselho, será exercida pelo 

Presidente e na sua falta ou impedimentos pelo Vice-Presidente e, ainda, na falta deste, pelo 

Conselheiro com maior tempo consecutivo de mandato. 

 

Art. 24. O Presidente e o Vice-Presidente serão escolhidos entre os seus pares na última 

sessão plenária ordinária do mês de dezembro, por maioria absoluta, em escrutínio secreto, 

com mandato de um ano, sendo  permitida  a reeleição por igual período. 
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§ 1º Não sendo observada maioria absoluta ou ocorrendo empate na votação em 

primeiro escrutínio, proceder-se-á a nova votação entre os dois mais votados para cada cargo. 

§ 2º Persistindo o empate, serão considerados eleitos os que tiverem maior tempo de 

mandato consecutivo de Conselheiro. 

§ 3º Permanecendo o empate, assumirá aquele com maior idade.  

§ 4º O Presidente e Vice-Presidente serão imediatamente empossados após a eleição 

pelo Colegiado. 

 

Art. 25. Compete ao Presidente, além de outras atribuições que lhe são conferidas por 

lei: 

I - representar o Conselho perante quaisquer instâncias administrativas e judiciais; 

II - convocar, presidir, supervisionar e coordenar todas as atividades laborais do 

Conselho, promovendo as medidas necessárias à consecução das suas finalidades; 

III - presidir e dirigir as sessões do Plenário e às sessões conjuntas das Câmaras; 

IV - estabelecer a pauta de cada sessão plenária; 

V - exercer o voto de qualidade, quando ocorrer empate nas votações; 

VI - assistir correspondência oficial, baixar portarias, resoluções e normas decorrentes 

das deliberações; 

VII - homologar e zelar pela execução do plano de trabalho e da proposta orçamentária, 

aprovados pelo Plenário; 

VIII – estabelecer, ad referendum, verificação em instituições educacionais vinculadas 

ao Sistema Estadual de Ensino de Sergipe, para esclarecimentos de dúvidas; 

IX - autorizar despesas e pagamentos; 

X - dar posse aos Conselheiros; 

XI- indicar o Secretário Geral, que será nomeado pelo Governador do Estado; 

XII - convocar os conselheiros suplentes, quando necessário, por impedimento ou 

licença dos titulares; 

XIII - convocar sessões extraordinárias; 

XIV - distribuir os processos às Câmaras e às Comissões Especiais, quando da sua 

existência; e 

XV - solicitar servidores públicos, atendendo aos preceitos legais. 

§ 1º O Presidente do Conselho poderá avocar, em caráter emergencial, processo em 

discussão na Câmara, com a devida justificativa, encaminhando-o ao Plenário para discussão 

da matéria. 

§ 2º Compete ao Vice-Presidente auxiliar o Presidente no desempenho de suas 

atribuições quando solicitado, e substituí-lo nas suas ausências. 
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Subseção II 

Da Presidência das Câmaras 
 

 

Art. 26. A Presidência da Câmara será composta por um Presidente e um Vice-

Presidente, escolhidos entre seus pares, na última sessão plenária ordinária do mês de 

dezembro, por maioria absoluta, em escrutínio secreto, com mandato de um ano, sendo 

permitida a reeleição por igual período. 

 

Art. 27.  Compete à Presidência de cada Câmara: 

I - presidir, supervisionar e coordenar as sessões e trabalhos da Câmara, promovendo as 

medidas necessárias ao cumprimento das suas finalidades; 

II - estabelecer a pauta de cada sessão; 

III - exercer o voto de qualidade, quando houver empate nas votações;  

IV - articular-se com a Presidência do Conselho para a condução geral dos trabalhos do 

Colegiado; e 

V - atribuir a presidência dos trabalhos ao seu substituto legal, quando relatar processo. 

Parágrafo único. Na ausência do Presidente, assumirá as funções o Vice-Presidente da 

Câmara competente. 
 

 

Subseção III 

Da Secretaria Geral 
 

 

Art. 28.  A Secretaria Geral, órgão executivo do Conselho, diretamente subordinado à 

Presidência, tem como atribuição a chefia e a coordenação dos serviços administrativos.  

 

Art. 29. A Secretaria Geral do CEE será exercida por: 

I – secretário geral;  

II – subsecretário; e 

III – secretários do Plenário e das Câmaras. 

 

Art. 30. À Secretaria Geral, órgão executivo do Conselho, diretamente subordinada à 

Presidência, incumbe a coordenação dos serviços administrativos do Colegiado. 

 

Art. 31.  Compete ao secretário geral: 

I - planejar, organizar e fazer executar as atividades administrativas do Conselho;  

II - determinar providências para plena instalação e realização das sessões do Conselho, 

submetida a pauta à aprovação do Presidente;  

III - manter articulação com os demais órgãos da Secretaria de Educação; 
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IV - despachar com o Presidente do Conselho, dando-lhe conhecimento dos trabalhos e 

providências administrativas; 

V - expedir certidões; 

VI - apresentar semestralmente ao Presidente o relatório com os dados referentes ao 

funcionamento dos serviços administrativos; 

VII - fazer a prestação de contas nos prazos fixados e manter em dia o controle das 

despesas; 

VIII - prestar informações dos atos e atividades do Conselho; e 

IX - preparar a correspondência oficial e o expediente. 

 

Art. 32. O subsecretário geral, além de substituir o secretário geral em suas faltas e 

impedimentos, deverá:  

           I – subsidiar os trabalhos da Presidência, em assuntos diversos, sempre que solicitado; 

           II – auxiliar o secretário em suas atribuições, quando requisitado; 

            III – responder, sempre que a Presidência determinar, ofícios de competência 

administrativa.  

 

 Art. 33. Compete aos secretários do Plenário e das Câmaras: 

 I – promover o apoio administrativo, necessário às reuniões do Plenário e das 

Câmaras; 

II – divulgar a pauta das reuniões do Plenário e das Câmaras; 

III – secretariar as reuniões do Plenário e das Câmaras; 

IV – lavrar as atas das sessões do Pleno e das Câmaras; 

V – manter controle dos processos distribuídos aos Conselheiros; 

VI – manter o controle da numeração de atos e pareceres do Conselho Pleno e das 

Câmaras; 

VII – preparar o encaminhamento de pareceres aprovados aos respectivos propositores; 

e 

VIII – preparar processos concluídos, para fins de arquivamento. 
 

 

Subseção IV 

Da Assessoria de Legislação e Normas 
 

 

Art. 34.  A Assessoria de Legislação e Normas é composta por servidores públicos, 

cuja chefia será indicada pela Presidência do Conselho.  

 

Art. 35.  Compete à Assessoria de Legislação e Normas: 
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I - assessorar a Presidência, o Plenário, as Câmaras e as Comissões Especiais em 

assuntos ou questões relativas à legislação educacional; 

II - fazer pesquisas e estudos tendentes ao aprimoramento da legislação educacional; 

III - emitir relatórios sobre questões referentes à legislação educacional;  

IV - manter atualizados os Conselheiros acerca da legislação educacional; 

V – analisar e emitir relatório a processos, antes de serem distribuídos aos 

Conselheiros; 

VI – proceder a visitas técnicas em instituições educacionais com processos em 

tramitação neste CEE; e 

VII – fornecer às unidades do Conselho e aos demais interessados, informações 

referentes à atuação do Colegiado. 
 

 

Subseção V 

Da Assessoria Técnica 

 

 

Art. 36.  A Assessoria Técnica está subdividida em: 

I – Assessoria Técnica de Educação Básica; e 

II – Assessoria Técnica de Educação Profissional, Educação de Jovens e Adultos e 

Educação Especial. 

 

Art. 37. A Assessoria Técnica é composta por servidores públicos, cuja chefia será 

indicada pela Presidência. 

 

Art. 38. Compete à Assessoria Técnica: 

I – assessorar a Presidência, o Plenário, as Câmaras e as Comissões Especiais; 

II – analisar e emitir relatório aos processos, antes de serem distribuídos aos 

Conselheiros; 

III – proceder a visitas técnicas em instituições educacionais com processos em 

tramitação neste CEE; e 

IV – fornecer às unidades do Conselho e aos demais interessados, informações 

referentes à atuação do Colegiado. 
 

 

Capítulo IV 

DOS CONSELHEIROS 

 

Seção I 

Das Disposições Introdutórias 
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Art. 39. As funções de Conselheiros são consideradas de relevante interesse e os 

funcionários públicos estaduais que as exercem terão abonadas as suas faltas ao serviço 

durante o período das reuniões do Conselho. 

 

Art. 40. Publicado o ato para o exercício do mandato de membro do Conselho Estadual 

de Educação, o Conselheiro tomará posse no prazo de trinta dias, em Sessão Plenária ou 

perante o Presidente do Conselho, e passará a exercer imediatamente o respectivo mandato. 

Parágrafo único. A convocação dos suplentes será feita mediante rodízio, a começar 

pelo mais antigo no mandato e, havendo empate, pelo de maior idade. 

 

Art. 41. A substituição dos Conselheiros se dará quando houver extinção dos mandatos 

em exercício e em caso de morte ou renúncia, no prazo máximo de trinta dias após a vacância.  

 

Art. 42.  O Conselho poderá conceder licença até o prazo de cento e vinte dias cívicos 

ao Conselheiro que a requerer, a depender da justificativa. 

Parágrafo único. É permitido ao Conselheiro desistir da licença em qualquer tempo, 

devendo comunicar o fato ao Presidente do Conselho, com antecedência mínima de 15 dias da 

sessão em que for assumir as atividades. 

 

Art. 43. O Presidente do CEE solicitará ao Secretário de Estado da Educação diárias e 

transporte para Conselheiros, quando no exercício da função for representar o Conselho fora 

do município de Aracaju. 

 

Art. 44.  O Conselheiro terá direito a jeton de presença às sessões plenárias e de 

câmaras, equivalente a um (1) Valor de Referência do Cargo em Comissão Especial – CCE-05, 

que estiver em vigor para o Estado de Sergipe, por sessão a que comparecer, fazendo jus, 

também, a diárias e transporte quando residir fora da capital ou quando no exercício de 

representação fora de sua sede. 

§ 1º - O Presidente do Conselho, além do direito a jeton de presença, fará jus, a título de 

representação, à percepção mensal de uma gratificação equivalente a 5 (cinco) vezes o Valor 

de Referência do Cargo em Comissão Especial – CCE-05, fixado para o Estado de Sergipe. 

§ 2º - Quando no exercício da Presidência, o Vice-Presidente receberá, além do jeton de 

presença, a gratificação de que trata o § 1º deste artigo, proporcional ao tempo de substituição. 
 

 

Seção II 

Das Atribuições 
 

 

Art. 45. Fica assegurado ao Conselheiro: 

I - participar com direito a voz e voto das sessões Plenárias do Conselho, das Câmaras e 

Comissões de que sejam integrantes; 
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II - solicitar diligências a processos que lhes foram distribuídos, quando julgar 

necessário; 

III - participar da escolha do Presidente e Vice-Presidente do Conselho bem como do 

Presidente das Câmaras; 

IV - solicitar sessões extraordinárias com adesão da maioria dos Conselheiros, dando-se 

ciência à Presidência com antecedência mínima de 72 horas; 

V - solicitar vistas em processo, respeitando as normas deste Regimento; 

VI - levantar questões de ordem no decorrer das sessões; 

VII - relatar os processos que lhe forem distribuídos; e 

VIII - participar sem direito a voto dos trabalhos das Câmaras e das Comissões das 

quais não é componente. 

Parágrafo único. O Conselheiro terá prazo máximo de 45(quarenta e cinco) dias cívicos 

para relatar processos sob a sua guarda. 
 

 

Capítulo V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 

Art. 46. Será exigida a anuência da maioria simples dos Conselheiros para revisão das 

deliberações tomadas pelo Plenário. 

 

Art. 47. O Conselho entrará em período de recesso nos meses de janeiro e julho, 

devendo funcionar em caráter permanente a Presidência, a Secretaria e as Assessorias Técnica 

e de Legislação e Normas. 

Parágrafo único.  O recesso será de sessenta dias cívicos. 

 

Art. 48. Os casos omissos a este Regimento serão resolvidos à luz da legislação 

vigente, em Sessão Plenária do Colegiado. 

 

Art. 49. Este Regimento entrará em vigor após aprovação dos membros do CEE e 

aprovado por Decreto do Governador do Estado de Sergipe, ficando revogado o deliberado em 

Sessão Plenária do dia 22 de fevereiro de 1979, sancionado por Decreto nº 4.302, de 9 de 

março de 1979, e as disposições em contrário, especialmente as contidas no Decreto nº 15.140, 

de 16 de dezembro de 1994.  

 

 

Sala Prof. Acrísio Cruz, em Aracaju/SE, 01 de agosto de 2013. 

 

 

 

 

ELIANA BORGES DE AZEVEDO 
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Conselheira Presidente 


