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Legislação Educacional do CME de Cachoeira do Sul – Regimento , Resoluções e Pareceres 

NORMA/DOCUMENTO LEGAL EMENTA

➔ Regimento do CME -Natureza,  Organização  e  Funcionamento,   Presidência  e  Vice-
Presidência,  Atos  e  Seu  Processamento,  Renovação,  Disposições
Gerais

➔  Resolução CME N° 01, de 03 de abril de 1990 -Fixa prazos para a entrada de processos no Conselho Municipal de
Educação.

➔ Resolução CME N°02, de 11 de maio de 1993 -Fixa prazos para a entrada de processos no Conselho Municipal de
Educação,  revoga  a  Resolução  CME  N°001/90  e  dá  outras
providências.

➔ Resolução CME N° 03, de 08 de novembro de 1994 -Prorroga, para o ano de 1994, prazo fixado pela Resolução CME N°
02/1993, de 11 de maio de 1993.

➔ Resolução CME N° 04, de 01 de junho de 2000 -Fixa  prazos  para  entrada  de  processos  no Conselho Municipal  de
Educação, renova a Resolução CME n°02/93 e dá providências.

➔  Resolução CME N° 05, de 24 de abril de 2003 -Estabelece  normas  para  a  designação  e  denominação  de
estabelecimentos de ensino no Sistema Municipal de Ensino.

➔ Resolução CME N° 06, de 21 de agosto de 2003 -Fixa  normas  para  o  credenciamento  de  instituições,  a  autorização
para  o  funcionamento  de  cursos,  a  supervisão  e  a  avaliação  da
instituição e do curso e regula procedimentos correlatos no âmbito do
Sistema Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul.

➔ Resolução CME Nº07  de 21 de agosto de 2003 - Fixa normas para oferta da Educação Infantil, no Sistema Municipal
de Ensino Cachoeira do Sul. 

➔ Resolução CME N° 08, de 25 de março de 2004 -Fixa  normas  para  a  oferta  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos  no
Sistema Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul .

➔ Resolução CME N° 09, de 21 de outubro de 2004 -Prorroga  prazo  estabelecido  na  Resolução  CME  N°  06  de  21  de
agosto de 2003.



➔ Resolução CME N° 10, de 18 de novembro de 2004 -Determina procedimento à Secretaria Municipal de Educação quanto
a  titulação  para  o  exercício  do  magistério  em  estabelecimento  do
Sistema Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul.

➔ Resolução CME N°11, de 04 de agosto de 2005 -Prorroga  prazo  estabelecido  na  Resolução  CME  N°09  de  21  de
outubro de 2004.

➔  Resolução CME N° 12, de 21 de setembro de 2006 -Autoriza  a  ampliação  do  Ensino  Fundamental  de  08(oito)  para
09(nove) anos no Sistema Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul e
dá providências.

➔ Resolução CME N° 13, de 14 de dezembro de 2006 -Dá nova redação ao artigo 8° da Resolução CME N° 08, de 25 de
março de 2004, que fixa normas para a oferta de Educação de Jovens
e Adultos no Sistema Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul.

➔ Resolução CME N° 14, de 01 de abril de 2009 - Dá nova redação ao parágrafo único do artigo 1º da Resolução CME
Nº 12 ,de 21  setembro de 2006, que autoriza a ampliação do ensino
Fundamental de 08 para 09 anos no Sistema Municipal de Cachoeira
do Sul.

➔ Resolução CME N° 15, de 29 setembro de 2010 -Define Diretrizes Operacionais para a matrícula na Educação Infantil e
no Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino de Cachoeira
do Sul.

➔ Resolução CME N° 16, de 16 de fevereiro de 2011 -Dá nova redação ao inciso IV do artigo 1° da Resolução CME N° 04,
de 1° de junho de 2000, que fixa prazos para a entrada de processos
no Conselho Municipal de Educação e dá outras providências.

➔ Resolução  CME nº 17 , de 30 de junho de 2011 - Dá nova redação ao inciso II, do artigo 3°, da Resolução CME N° 08,
de 25 de março de 2004. Dispõe sobre a organização dos cursos para
oferta do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos. Revoga
a Resolução CME N° 13, de 14 de dezembro de 2006. 

➔ Resolução CME Nº 18, de 03 de abril de 2014. -Regula  a  elaboração  e  dispõe  sobre   os   procedimentos
para  análise  e  aprovação  dos  Regimentos  Escolares  de
estabelecimentos   de   ensino   que   integram   o   Sistema
Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul.

➔  Resolução CME N°19, de 03 de julho de 2014 -Dá nova redação ao § 5° do Art. 5° da Resolução CME N°18, de 3 de
abril  de  2014,  que  regula  a  elaboração  e  dispõe  sobre  os
procedimentos para análise e aprovação de Regimentos Escolares de
estabelecimentos  de  ensino  que  integram  o  Sistema  Municipal  de
Ensino de Cachoeira do Sul.



➔ Resolução CME nº 20, de 4 de setembro de 2014. -Atualiza  normas  para  o  credenciamento  de  estabelecimento  de
ensino,  renovação  de  credenciamento,  autorização  para
funcionamento de cursos e regula procedimentos correlatos.  Atualiza
normas sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndio, em
atenção à Lei Complementar nº 14.376, de 26 de dezembro de 2013.

➔  Resolução CME N° 21, de 13 de setembro de 2018 -Fixa  Diretrizes  Curriculares  para  a  Educação  Infantil  no  Sistema
Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul – RS. Estabelece condições
para a oferta de Educação Infantil no Sistema Municipal de Ensino.

➔ Resolução CME Nº 22, 11 de julho de 2019 -Regula a elaboração e dispõe sobre os procedimentos para análise e
aprovação  dos  Regimentos  Escolares/Plano  de  Estudos  de
estabelecimentos  de  ensino  que  integram  o  Sistema  Municipal  de
Ensino de Cachoeira do Sul.

➔ Resolução CME nº 23,  01 de outubro de 2019 -Dispõe sobre o processo de critérios de  vaga integral e ou parcial,
inscrições,  matrículas  e  rematrículas  de  crianças  nas  Escolas
Municipais de Educação Infantil e Escolas Conveniadas pertencentes
ao Sistema Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul.

➔ Resolução CME nº 24, 12 de dezembro de 2019 -Orienta a implementação da   Base  Nacional    Comum Curricular –
BNCC,   do    Referencial   Curricular    Gaúcho -  RCG e  institui  o
Referencial  Curricular   Municipal  de  Cachoeira  do  Sul/RS  como
obrigatórios ao  longo  das  etapas  e respectivos e  modalidades da
Educação Básica do território municipal de Cachoeira do Sul.

PARECERES CME

➔ Parecer CME Nº 07/2004 -Aprova,  nos  termos  do  artigo  87,  §  3º,  inciso
I  da   Lei   Federal  9394/96-  LDB- e da   Lei Federal  10172/01 -
Plano  Nacional  de Educação -  Meta 2 do Ensino Fundamental,  o
Plano  de  Implantação  do  Ensino
Fundamental   de  09  anos em  onze escolas municipais de Cachoeira
do Sul a partir de 2004 -  Providências.

➔ Parecer CME Nº 09/2004 -Emite   Parecer   sobre    situações  de freqüência inferior   a  75%
na 1ª   série  Pré- alfabetização e alfabetização,  caso os alunos não
compareçam  as  atividades  complementares  compensatórias  de
infreqüência.

➔ Parecer CME Nº 10/2004 -Aprova o Plano Municipal Decenal de Educação, correspondente aos
anos de 2003 a 2013, do Município de Cachoeira do Sul.



➔ Parecer CME Nº 07/2005 -Aprova  Regimento  Escolar  Padrão  das  Escolas  Unidocentes  de
Ensino Fundamental – Séries iniciais, do Município de Cachoeira do
Sul.

➔  Parecer CME Nº 13/2007 -Estabelece normas para a oferta do Ensino Fundamental no Sistema
Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul.

➔ Parecer CME Nº 08/2010 -  Institui  as  Diretrizes  Municipais  para  a  educ.  especial  no  sistema
Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul.

➔ Parecer CME nº 15/2012 -Manifesta-se sobre a utilização de salas em outros estabelecimentos,
na  condição  de  anexo,  para  atendimento  de  turmas  de  alunos  da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental de escolas municipais.

➔  Parecer CME Nº 02/2015 -Aprova  o  Plano  Municipal  Decenal  de  Educação,  do  Município  de
Cachoeira do Sul, com vigência de 2015 a 2025.

➔ Parecer nº 08/2017 -Manifesta-se sobre questionamento relativo ao inciso VI do art. 24 da
Lei Federal nº 9.394/1996, LDBEN, referente à frequência escolar, no
caso  de  transferência  de  estudantes  de  escolas  estaduais  para  as
escolas municipais, em virtude da greve.

➔Parecer CME N° 01/2019 -Manifesta-se sobre a utilização de salas em outros estabelecimentos ,
na condição de anexo,  ,  para atendimento de turmas de alunos da
Educação Infantil e Ensino Fundamental de escoas municipais. 

➔Parecer CME N° 06/2020 -Orienta  às  instituições  educacionais  pertencentes  ao  Sistema
Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul, na estruturação da escola,
em relação às atividades pedagógicas não presenciais e recomenda
que sejam seguidas as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação
– SMEd quanto a reorganização do calendário escolar para o ano de
2020, devido a Pandemia da COVID- 19.

➔Parecer CME N° 18/2020 -Orienta o Sistema Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul  para o
encerramento do ano letivo de 2020 e responde ofício da Secretaria
Municipal de Educação (SMEd), face à excepcionalidade da pandemia
da COVID – 19 .


