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IMPORTÂNCIA DO CONSELHO ESCOLAR NA ESCOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Favorecer a presença da comunidade na escola e da escola na 
comunidade; 

 Criar espaços para as reivindicações dos alunos, professores, 
pais ou responsáveis e comunidade nas questões educacionais; 

 Possibilitar as famílias e aos educadores trabalharem para a 
melhoria do atendimento escolar; 

 Garantir espaço para que todos os segmentos da comunidade 
escolar possam expressar suas idéias e necessidades, 
contribuindo para as discussões dos problemas e a busca de 
soluções; 

 Permitir maior transparência das decisões tomadas; 

  Fortalecimento da escola e compartilhamento de 
responsabilidade; 

 Todas as decisões do Conselho devem ser divulgadas, para que 
todos tomem conhecimento. 
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REPRESENTATIVIDADE DO CONSELHO ESCOLAR 

 

                A estrutura administrativa do Conselho Escolar é constituída por membro nato 

(Diretor) e por representantes de segmento da Comunidade Escolar e Local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBRETE: Não havendo nas escolas, alunos a partir de 16 (dezesseis) anos, a representação 

de pais estende-se para 4 (quatro) membros, sendo que dois deles representam o segmento 

aluno. 

 

 

 

 

 

 

Na composição dos Conselhos Escolares garantir-se-á a 
representatividade de todos os segmentos da comunidade 
escolar e a paridade entre eles, sendo seus membros eleitos 
em assembleia para um mandato de 02 (dois) anos com direito 
a reeleição por mais um mandato. 

 
O Diretor do estabelecimento de Ensino é membro nato do 
Conselho Escolar. No município de Manaus, o diretor, de acordo 
com o Estatuto, é quem assume a Presidência do CE. Em caso de 
impedimento ou ausência do Diretor assumirá o cargo,  o Vice 
Presidente. 

 

I. 2 (dois) representantes do quadro de pessoal técnico ou docente; 
II. 2 (dois) representantes do quadro de funcionários administrativos; 
III. 2 (dois) representantes do quadro de pessoal discente a partir de 16 

(dezesseis) anos de idade; 
IV. 2 (dois) representantes de pais ou responsáveis de alunos; 
V. 2 (dois) representantes das entidades de classe da comunidade local. 
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PASSO A PASSO DO PROCESSO ELEITORAL DO  CONSELHO ESCOLAR 

  

Diferente dos outros colegiados, que têm seus membros por indicação, o Conselho 

Escolar utiliza a eleição para compor a diretoria Administrativa e a Comissão Fiscal, 

conforme previsto no estatuto. 

As eleições para preenchimento dos cargos de conselheiros que formarão a Diretoria 

Executiva e Comissão Fiscal do Conselho Escolar serão realizadas a cada biênio, na própria 

unidade escolar, por segmento, através do voto direto, secreto e facultativo, ficando vedado 

o voto por procuração. 

O processo de eleição organiza-se em três momentos específicos: o pré-eleição, 

eleição e pós-eleição. 

 

1º PASSO: Pré-eleição 

Para dirigir o Processo Eleitoral deve-se: 

 Constituir uma COMISSÃO ELEITORAL, formada por no mínimo 3 (três) 

pessoas ou 1(um) representante de cada segmento; Divulgar o cronograma 

do período eleitoral e providências quanto à documentação necessária para a 

eleição (Livro Ata, Cédula para votação, listagem de eleitores, mapa de 

apuração dos votos e urnas identificadas por segmento). 

 

 

No cronograma, deve constar as datas referentes a: 
 Baixa do Edital; 
 Inscrição do Candidato; 
 Período de campanha dos candidatos; 
 Eleição; 
 Posse dos Conselheiros. 
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Compete a Comissão Eleitoral 

 LANÇAR O EDITAL – A baixa do Edital deve se dar, no mínimo 30(trinta) dias 
antes do término do mandato  do Conselho, convocando a comunidade 
escolar para a eleição; 

 REALIZAR A INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS – 30 (trinta) dias antes, quantos 
quiserem de cada segmento até 5 (cinco) dias antes da eleição; 

 ORIENTAR A PROPAGANDA – Pode ser feita pelos candidatos, com propostas 
e debates; 

 PRESIDIR A ELEIÇÃO – Cada segmento vota no seu segmento - será eleito os 2 
(dois) mais votados de cada segmento. 
 

                

 

2º PASSO: Eleição 

 

 A eleição do Conselho Escolar será realizada na escola, por votação direta, secreta e 

nominal; 

 O eleitor deverá se apresentar portando documento de identificação com foto: RG 

ou Carteira de Motorista; 

 Não é permitida a campanha eleitoral no dia da eleição; 

 As urnas devem ser identificadas por segmento; 

 A eleição deverá ocorrer em todos os turnos de funcionamento da escola. 

OBS: Não é recomendada a paralisação das aulas no dia da eleição do CE. 
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3º PASSO: Pós eleição  

 Encerramento da eleição pelo presidente da Comissão; 

 Contagem de votos por segmento ao término da eleição, na presença dos 

candidatos; 

 Lavrar Ata no Livro de Atas do Conselho Escolar (modelo anexo), registrando todas as 

ocorrências e o resultado da apuração dos votos; 

 A solenidade de posse dar-se-á em data prevista no Edital e em conformidade com o 

estatuto do CE; 

PROCEDIMENTOS PARA LEGALIZAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR 

       As escolas novas que estão constituindo Conselho pela primeira vez deverão dirigir-se à 

DDZ à qual estão jurisdicionadas e ao cartório respectivamente, levando os seguintes 

documentos: 

 Estatuto do Conselho Escolar; 

 Relação dos Conselheiros titulares e suplentes com endereços, RG, CPF, segmento 

escolar que representa e cargo na diretoria; 

 Ata de eleição e posse. 

 

 

No caso da escola estar realizando sua primeira eleição, cabe ao presidente 

providenciar o seu cadastramento junto a Receita Federal (via internet) e, após o 

agendamento, dirigir-se ao posto da Receita Federal, munido de toda a documentação 

cartorial (que foi levada ao cartório) e cópias dos documentos (RG, CPF e comprovante de 

residência). 

Logo após a eleição o Conselho Escolar eleito deverá encaminhar 
ofício ao Banco do Brasil com os seguintes documentos anexos: 

 Cópia do Estatuto Escolar; 
 Cópia da Ata de Eleição e Posse do CE; 

Não confunda: Para efeitos legais a data de criação do Conselho 
é a data  da eleição e posse  e não a do registro em cartório. 

 



20 
 

CONSELHO ESCOLAR COMO UNIDADE EXECUTORA 

 

 

 

 

 As despesas cartorárias para a regularização do CE poderão 
ser pagas com recursos do PDDE (não se aplica às escolas que 
estão constituindo o Conselho); 

 Escolas que já possuem Conselho Escolar devem dirigir-se ao 
cartório, ao Banco do Brasil e realizar agendamento junto à 
Receita Federal para atualização dos dados cadastrais;   

 É exigido o visto de advogado inscrito na OAB (os advogados 
do setor jurídico da SEMED, assinam sem ônus para o 
Conselho), no Estatuto do Conselho. 

 

 Enquanto Unidade Executora, o Conselho Escolar é dotado de 

personalidade jurídica e se constitui em uma instância 

responsável pela execução financeira dos recursos recebidos 

pela escola, que deverão ser aplicados de acordo com as 

resoluções do FNDE e os Planos de Ações elaborados para cada 

programa;  

 Registro do Conselho Escolar /Unidade Executora: O estatuto do 

Conselho Escolar/Unidade Executora deve ser registrado no 

Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas que responde 

pelo atendimento do município no qual a Unidade Executora 

está sediada. 

 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ): 

Para efetuar a inscrição no CNPJ, o presidente da UEx deverá 

solicitar o cadastramento via internet preenchendo o DBE 

(Documento Básico de Entrada), reconhecer em cartório, fazer o 

agendamento on line  para levar o registro da UEx a Receita 

Federal. 

 Abertura de conta bancária: No caso dos recursos do PDDE e 

suas ações agregadas, o FNDE se encarregará de abrir a conta 

corrente para a UEx, segundo a indicação de uma agência e 

banco dentre os quais o FNDE mantém parceria. O presidente 

da UEx movimenta a  conta bancária em conjunto com o 

tesoureiro. 

 A Agência bancária, será indicada  pela Unidade Executora no 

momento do cadastro no sistema PDDE Web. Também é no 

PDDE Web que a escola informa ao FNDE qual  porcentagem de 

capital e custeio  que gostaria de receber no ano seguinte. 
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IR: Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – DIPJ (anual)  www.receita.fazenda.gov.br 
RAIS: Relação Anual de Informações Sociais – (anual) www.rais.gov.br 
DCTF: Débitos e Créditos Tributários Federais - (mensal)  
www.receita.fazenda.gov.br 
 

COMPETÊNCIAS DOS MEMBROS DA DIRETORIA DO CONSELHO 

CABE AO PRESIDENTE:  

 Convocar e presidir as reuniões Ordinárias, Extraordinárias e Assembleias; 

 Representar oficial, extraoficial e juridicamente o Conselho Escolar; 

 Movimentar fundos sob a responsabilidade do CE, assinando cheques e outros 

documentos juntamente com o Tesoureiro, mediante autorização da Comissão Fiscal; 

 Participar da elaboração do Plano de Ação da Escola e do Projeto Político Pedagógico; 

 Autorizar o pagamento das despesas do CE mediante os respectivos comprovantes; 

 Apresentar obrigatoriamente ao término do mandato os comprovantes anuais de 

movimento financeiro-tributário, tais como as declarações do DIPJ, RAIS e DCTF de 

sua gestão; 

 

 

 

 

 

 

 Assinar e encaminhar ao setor competente os processos de prestação de contas dos 

recursos financeiros públicos; 

 Quando nomeado, proceder ao Documento Básico de Entrada do CNPJ (DBE) na 

Receita Federal, Banco e outros órgãos; 

 Proceder às devidas baixas na Receita Federal, Bancos, CNPJ e outros órgãos, em 

caso de desativação do Conselho Escolar. 

 Entregar cópia da Ata de Eleição e posse a Divisão de Apoio à Gestão Escolar após a 

realização da eleição, substituição de membros e criação de Conselho Escolar. 

 

CABE AO VICE-PRESIDENTE: 

 Auxiliar o Presidente nas funções pertinentes ao cargo; 

 Assumir as funções do Presidente quando este se encontrar impedido de exercê-la, 

ou quando renunciar o cargo; 

 Exercer as funções que lhe forem confiadas. 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.rais.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
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ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO GERAL: 

 Elaborar e divulgar a correspondência e a documentação do Conselho Escolar: atas, 

cartas, ofícios, comunicados, convocações e outros; 

 Ler as atas nas assembleias e reuniões; 

 Assinar juntamente com o Presidente todas as correspondências a serem expedidas 

pela diretoria do Conselho Escolar e ainda todas as atas das  reuniões e assembleias; 

 Manter o arquivo organizado e atualizado; 

 Conservar os livros de atas em dia e sem rasuras; 

 Elaborar os relatórios das ações desenvolvidas  juntamente  com os demais membros 

da Diretoria Executiva. 

 

ATRIBUIÇÕES DO 1º SECRETÁRIO: 

 Auxiliar o Secretário Geral em suas tarefas; 

 Substituir o Secretário Geral em seus impedimentos eventuais e em casos de 

renúncia do cargo. 

 

ATRIBUIÇÕES DO TESOUREIRO: 

 Assumir a responsabilidade da movimentação financeira; 

 Assinar, juntamente com Presidente, os cheques, recibos e relatórios; 

 Prestar contas à Diretoria Executiva e a Comissão Fiscal e aos membros da 

Comunidade Escolar e Local; 

 Manter os livros contábeis em dia e sem rasuras. 

 

ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA COMISSÃO FISCAL: 

 Fiscalizar ações e movimentação financeira, entradas, saídas e aplicação de recursos, 

emitindo pareceres para posterior apreciação dos órgãos competentes; 

 Examinar e aprovar o Plano de Ação Anual - PAA para o respectivo exercício; 

 Analisar e aprovar Relatórios e Prestação de Contas; 

 Solicitar da Diretoria Executiva, sempre que se fizer necessário, esclarecimentos e 

documentos comprobatórios da receita e despesa. 
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QUAL O TEMPO DE MANDATO DO CONSELHO? 

 

Os membros da Diretoria Executiva do Conselho Escolar, exceto o presidente, têm o 

mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido 1 (uma) única vez ao cargo. 

A representação Administrativa e Funcional do Conselho Escolar constituir-se-á pela 

Diretoria Executiva e pela Comissão Fiscal com a seguinte formação: 

 

DIRETORIA EXECUTIVA 

 

COMISSÃO FISCAL  

 

 

 

Atenção! 

 Caso o (a) Diretor (a) da Escola, por qualquer motivo seja afastado da Direção, assumirá 

interinamente o Vice Presidente, até o preenchimento da Vaga do (a) novo (a) Diretor (a). 

Presidente 

Pedagogo ou Professor 

1º Fiscal 

Pai ou Mãe 

2º Fiscal 

Comunitário Local 
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 QUE TIPOS DE ASSEMBLEIAS OS CONSELHOS REALIZAM? 

 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Deve ser convocada pelo presidente, segundo o prazo estabelecido pelo estatuto, e deve 

deliberar sobre eleições, relatórios de atividades e prestação de contas. Nessa Assembleia, 

deverão ser colocados à disposição dos associados a prestação de contas da Diretoria e o 

balanço, com o parecer do Conselho Fiscal. Quando for o caso, a Assembleia elegerá a nova 

Diretoria e o Conselho Fiscal, podendo também preencher cargos vagos ou criar novos, se o 

estatuto assim permitir. 

 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Convocada em casos especiais, devendo estar presente a maioria simples dos sócios para 

deliberar a respeito de situações não previstas no estatuto, como: alteração do nome da 

escola, transformação da escola, alteração do estatuto, e substituição de membros da 

Diretoria e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. 

 

COMO ORGANIZAR A UNIDADE EXECUTORA  

Para que as atividades da Unidade Executora sejam realizadas de forma organizada 

são necessários os livros abaixo indicados: 

 

LIVRO ATA 

 

 

 

 

 

É o livro em que se registram as reuniões 

ordinárias e as Assembleias Gerais da Unidade 

Executora; compete ao Secretário a lavratura das 

atas. Sua redação deve ser clara, sem rasuras, 

sem espaços em branco e os números escritos 

por extenso. Cada ata lavrada deverá ser 

assinada pelos participantes da reunião. 
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LIVRO CAIXA 

É o livro em que se registram todas as entradas (receitas) e saídas (despesas) dos recursos 

financeiros que estão sob a responsabilidade e gestão da Unidade Executora, não devendo 

conter rasuras. 

 

 

 

 

 

 

LIVRO TOMBO 

 

 

É o livro utilizado para registrar o patrimônio 

sob a responsabilidade da Unidade 

Executora (materiais permanentes 

adquiridos ou confeccionados, com recursos 

federais), como: equipamentos tecnológicos 

e móveis.  

 

O preenchimento do livro caixa deve ter um 
procedimento padrão: 
 Deve ter o termo de abertura e fechamento;  
 Não deve ter linhas brancas nem rasuras; 
  As páginas devem estar todas numeradas; 
 Os registros devem ser colocados por ordem 

crescente de data. 
 As páginas do livro caixa possuem cinco colunas:  
 Primeira coluna: Data do lançamento. 
 Segunda coluna: Histórico do lançamento. 
 Terceira ou quarta coluna: Valores dos lançamentos. 

Coloque o valor apenas em uma, nunca nas duas. 
 Quinta coluna (última): Soma total dos lançamentos. 

Somente nessa linha, ou seja, não precisa colocar o 
saldo em cada lançamento. 
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ALÉM  DESSES LIVROS, SÃO INDISPENSÁVEIS AS PASTAS: 
 
de documentos – para  arquivar  todos os originais dos documentos comprobatórios, como 

guias, notas fiscais, recibos etc., devidamente assinados pelas pessoas competentes; e  

de correspondência expedida e recebida – para arquivar as segundas vias de 

correspondências expedidas e recebidas pela Unidade Executora. 

 

 

CONSELHO ESCOLAR –  PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO 
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No quadro a seguir, apresentamos um passo a passo para a constituição do Conselho 

Escolar. 

 CONSTRUINDO A IDENTIDADE DA ESCOLA 

 
PASSOS 

 
LOCAL 

 
PROCEDIMENTOS 

PROVIDÊNCIAS E OU 
DOCUMENTOS 

1º 

COMUNIDADE 
ESCOLAR 

 Reunir com todos os segmentos da  
escola e com a comunidade externa 
para discutir sobre a importância do 
Conselho Escolar; 

 Reuniões, palestras 

2º 

PROCESSO 
ELEITORAL 

 
 

(ESCOLA) 

 Edital de Convocação; 
 Constituição de Comissão Eleitoral; 

 Estudo e/ou alteração do Estatuto   
Social; 
 Eleição (assembleia geral);  
 Recolhimento da cópia do RG e CPF 

dos membros da Diretoria 
Executiva; 
 Recolhimento da cópia do 

comprovante de residência do 
presidente da APMC ou Conselho 
Escolar; 
 Elaboração do Requerimento para 

dar entrada ao cartório. 

 Cédulas 

 Cabine Eleitoral 

 Ficha dos eleitores 

 Ficha de inscrição dos 
Candidatos 

 Livro ata 

 RG 

 CPF 
 

3º 

CARTÓRIO  Consulta e confirmação do CEP no 
site www.correio.com.br antes de 
dar entrada em cartório; 
 Entrada do Requerimento no 

Cartório; 
 Estatuto Social (02 vias impressas 

frente e verso) com assinatura do 
presidente e advogado em todas as 
folhas; 
 Ficha Cadastral preenchida com 

todos os dados dos membros da 
Diretoria e Comissão Fiscal (entregar 
à Divisão) juntamente com cópia da 
última ata e estatuto para manter 
cadastro atualizado; 

 Livro Ata assinado por 
todos os participantes e 
membros; 

 Estatuto Social (em caso de 
implantação); 

 Cópia do RG e CPF dos 
membros da Diretoria 
Executiva; 

 Cópia do comprovante de 
residência do presidente da 
APMC ou Conselho Escolar. 

4º 

SEMED/ DAGE 
ou  DIVISÃO 
DISTRITAL 

 Trazer Livro Ata registrado em 
cartório; 
 Dar entrada com DBE para 

cadastramento do CNPJ ou alteração 
do presidente da APMC ou Conselho 
Escolar no sistema da Receita 
Federal.   

 

 Livro Ata 

http://www.correio.com.br/
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5º 

RECEITA      
FEDERAL 

 Consultar no site da RF (empresa/ 
cadastro-CNPJ/ acompanhamento 
da solicitação – CNPJ situação do 
pedido/ nº do pedido/ nº da 
identificação/ imprimir DBE); 
 Fazer agendamento de atendimento 

no site da Receita Federal 
(www.receita.fazenda.gov.br);  
 Dar entrada na Receita Federal no 

DBE e demais documentações 
(cópias autenticadas); 
 Acompanhar no site da RF 

(empresa/ cadastro-CNPJ/ 
acompanhamento da solicitação – 
CNPJ situação do pedido/ nº do 
pedido/ nº da identificação/ 
imprimir CNPJ) 

  

PARA CONSTITUIÇÃO:  

 DBE (assinado e 
reconhecido) / Estatuto/ 
Certidão/ Ata 

PARA TROCA DE PRESIDENTE 
(QSA):  

 DBE (assinado e 
reconhecido) / Ata/ 
Certidão 

OBS: Todas as cópias 
autenticadas em cartório. 

6º 

DIVISÃO 
DISTRITAL  

(FNDE) 

 Escolas Novas - cadastramento no 
PDDE WEB até 30 de junho 
 Escolas já cadastradas – informar no 

PDDE WEB sempre que houver 
alterações a qualquer tempo. Não 
há mais a obrigatoriedade de 
cadastrar anualmente. 

 Biênio e documentação 
atualizada; 

 Carta do FNDE com a senha 
da escola. 

7º 

BANCO DO 
BRASIL 

 Levar toda a documentação 
atualizada (original) e cópias 
autenticadas; 
 Realizar o cadastramento junto ao 

Banco (agência cadastrada no PDDE 
WEB) a qual o FNDE abrirá a conta 
específica do programa 

ORIGINAL E CÓPIA: 

 RG, CPF e comprovante de 
residência (de até 90 dias) 
do presidente e tesoureiro; 

  Ata (última); 

 Estatuto Social 
reconhecido; 

 CNPJ (retirado da internet); 

 DIPJ(Declaração Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica) ou 
Declaração de Rendimento 
para escolas novas que 
ainda não receberam 
recurso (anexo); 

 Ofício do Banco do Brasil 
(anexo) 
 

 

 

 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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SUGESTÕES PARA A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 

COMO DEFINIR PAUTAS DE REUNIÕES 

 É extremamente importante que o Conselho recém eleito elabore seu Plano de 

Trabalho Anual, definindo o cronograma de reuniões do ano inteiro. Para que a reunião seja 

realizada com sucesso, necessário se faz uma pauta elaborada com a colaboração da 

comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

 COMO A COMUNIDADE PODE PROPOR? 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Todas as pessoas da Instituição de ensino podem dar sugestões de assuntos para a 

pauta; 

 2. Os Conselheiros não devem ir para a reunião do Conselho Escolar sem saber quais 

são os assuntos da pauta; 

A pauta é a relação de assuntos que serão discutidos 
em cada encontro do C E em ordem de importância e 
prioridade. [...] Os membros do Conselho Escolar não 
devem ir para uma reunião sem saber os itens que 
serão abordados, pois correm o risco de tomar 
decisões equivocadas por não ter tido tempo de 
amadurecer suas opiniões. (ANTUNES, 2002, p. 40). 

Uma alternativa é o Conselho Escolar um quadro em branco com espaço para o 

preenchimento da temática proposta, nome e segmento do proponente. Esse 

Quadro deverá ser publicitado no mural da escola com data da reunião e do 

término das proposições. Cabe ao Conselho elencar por ordem de prioridade as 

propostas. 
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3. É importante que os conselheiros discutam a pauta da reunião com seu segmento, 

para saber o que o grupo pensa a respeito de cada assunto; 

4. Para que seja garantida maneira democrática de definição de pauta, sugerimos 

que seja feita uma consulta prévia para que os segmentos deem suas sugestões; 

5. Todas as sugestões devem ser relacionadas e a lista afixada em local visível da 

instituição de ensino para que todos tomem conhecimento dos assuntos que serão 

encaminhados para a reunião do Conselho; 

6. No início da reunião, os Conselheiros deverão avaliar e definir quais os assuntos 

mais importantes e prioritários que serão tratados naquele encontro. Aqueles que não 

forem discutidos poderão ser incluídos na listagem da próxima pauta; 

 

Cada Conselheiro deve: 

 Informar seu segmento de representatividade sobre as decisões tomadas nas 
reuniões do Conselho Escolar; 

 Informar o Presidente do Conselho Escolar sobre o resultado da reunião com seus 
segmentos. 

 

COMO ELABORAR UMA ATA? 

 

  

 

 

“A Ata é um documento no qual se registra, com clareza, de 

maneira objetiva e fiel, tudo o que ocorre nas reuniões. [...] Se 

forem registradas todas as ocorrências, as propostas e as 

decisões em cada reunião, ficará mais fácil controlar o que 

acontece e pressionar a fim de que as decisões sejam 

cumpridas” (ANTUNES, 2002, p.48) 
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 A Ata não é uma transcrição de tudo o que foi falado, mas um documento 

que registra de forma sucinta e clara as deliberações e demais ocorrências de 

uma reunião ou evento. Ao final da lavratura, após assinada e lida em voz 

alta pelo secretário e demais presentes, a Ata constitui prova de que houve a 

reunião, das decisões tomadas e manifestação dos participantes; 

 Para evitar qualquer modificação posterior, a Ata deve ser redigida de forma 

que não permita que isso não seja possível. 

 Características básicas da formatação da Ata: 

 Sem parágrafos ou alíneas, ocupando todo o espaço da página, em 

texto contínuo como se o texto inteiro fosse um único e longo 

parágrafo; 

 Sem abreviaturas: siglas, números, valores, datas e outras expressões 

devem ser grafados por extenso; 

 Sem rasuras ou emendas; 

 Sem uso de corretivo; 

 Verbos descritivos de ações da reunião devem ser usados no 

pretérito perfeito do indicativo ( disse, falou, declarou...); 

 O Livro de Atas deve ter um termo de abertura informando quantas 

páginas tem o livro; 

 Se o relator escrever uma palavra errada deve corrigir usando o 

termo “digo”. 

 A Ata pode ser digitada e colada no Livro de Atas, preservando o número de 

ordem da página, com um único carimbo contemplando parte da folha 

digitada e parte do livro. 


