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REGIMENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE URBANO SANTOS 
 

CAPÍTULO I 
DA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA 

 
Art. 1º. A Prefeitura do Município de Urbano Santos, mediante ampla parceria com a 

Secretaria de Educação, Órgãos Educacionais, Conselho Municipal de Educação e 

Sociedade Civil Organizada, estabelecerá compromissos educacionais por meio de 

um processo de mobilização social que contribuirá para a definição e o 

acompanhamento da política educacional municipal. Nesse contexto, insere-se a 

Comissão Municipal Permanente de Educação, que se constitui como um espaço 

democrático de discussão.  

Parágrafo Único: A Comissão Municipal Permanente de Educação de Urbano Santos 

possui caráter participativo, consultivo e fiscalizador, que discutirá de acordo com o 

estabelecido na Lei Federal nº 13.005, de 25 de Junho de 2014, um conjunto de 

propostas que subsidiará a efetivação da edição do Plano Municipal de Educação, 

suas Diretrizes, Estratégias e Ações, bem como o acompanhamento e avaliação ao 

longo dos dez anos.  

 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 2º. A Comissão Municipal de Educação de Urbano Santos tem por objetivos: 

I - Estudar as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação, para contribuir no 

processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de Urbano Santos (PME 

2015 - 2025);  

II - Definir Câmaras Temáticas representativas dos segmentos educacionais que 

participarão das discussões da Conferência Municipal de Educação de Urbano Santos, 

em diálogo constante com o Conselho Municipal de Educação, como instância 

consultiva de articulação, organização e acompanhamento da política Municipal de 

Educação;  

III - Integrar todos os níveis, etapas e modalidades da educação numa abordagem 

sistêmica, com vistas a edificar o Plano Municipal de Educação de Urbano Santos; 

IV - Planejar ações articuladas com a União, o Estado e o município para a 

implementação do Plano Municipal de Educação;  

V - Realizar Sessões Plenárias para análise e encaminhamentos necessários das 

propostas discutidas nas Câmaras Temáticas;  

VI - Acompanhar e monitorar a execução do Plano Municipal de Educação;  

VII - Indicar as condições para a definição de políticas educacionais que promovam a 

inclusão social e valorizem a diversidade;  

VIII – Orientar a avaliação do processo de ensino e aprendizagem nas redes públicas 

de ensino e nos estabelecimentos privados de educação.  



 
 

 
 

CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 

 
Art. 3º. O chefe do Poder Executivo instituirá, por documento oficial, a Comissão do 

Monitoramento do PME atribuindo-lhe responsabilidade de coordenar as 

Conferências Municipais de Educação de Urbano Santos, do Estado do Maranhão. 

§ 1º As Conferências Municipais ocorrerão a cada dois anos, conforme Lei do PME Nº 

344/2015 e terão como objeto de discussão o Documento- Base do Plano Municipal 

de Educação, considerando todas as todas as etapas e modalidades de ensino.  

§ 2º A Comissão Municipal de Educação de Urbano Santos, terá como base este 

Regimento e levará em consideração os seguintes aspectos:  

a) As informações técnicas e administrativas relativas as ações da área de educação 

desenvolvidas pela administração municipal; 

b) O Plano Nacional de Educação – Lei 13005, de 25/06/2014;  

c) O PEE-MA- Lei 10.099/2014; 

d) A LDBEN Nº 9394/1996; 

e) O Documento-Base sistematizado e finalizado pela Comissão Organizadora 

Municipal de Educação de acordo com as orientações do Conselho Municipal de 

Educação e Secretaria de Educação de Urbano Santos. 

 

Art. 4º. A Comissão Municipal de Educação de Urbano Santos contará com 

participação de representantes do poder público, das entidades profissionais da 

educação, da sociedade civil, além de pais, mães e estudantes. 

Parágrafo Único: A lista de membros para composição da Comissão Municipal de 

Educação de Urbano Santos está presente no Anexo I deste Regimento. 

 

Art. 5º. Competirá a Comissão Municipal Permanente de Educação realizar estudos e 

acompanhamentos sistemáticos do Plano Municipal da Educação no Município de 

Urbano Santos, especialmente:  

a) Estruturar e organizar as Conferências Municipais de Educação, que se constitui 

num espaço para discussão sobre questões relacionadas ao Plano Municipal de 

Educação; 

b) Organizar grupos de estudos em Câmaras Temáticas, contemplando os níveis e 

modalidades de ensino para estudos, avaliação e monitoramento do Plano Municipal 

da Educação de Urbano Santos, e suas áreas de atuação;  

c) Oferecer subsídios e informações a todos os segmentos da comunidade, em seus 

níveis e modalidades de ensino do município;  

d) Seguir as orientações da LDBEN Nº 9394/96 e fazer cumprir o PNE- Lei Federal nº 

13.005/2014 e fazer cumprir suas metas e estratégias;  



 
 

e) Trabalhar de modo articulado com o Conselho Municipal de Educação e demais 

instituições ligadas à educação, no município. 

 
CAPÍTULO IV 

DA COMPOSIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
URBANO SANTOS 

 
Art. 6º. São considerados membros natos da Comissão Municipal de Educação de 

Urbano Santos, em todas as suas etapas, os membros titulares e suplentes da 

Comissão Organizadora Municipal de Educação, os membros titulares e suplentes do 

Conselho Municipal de Educação, os Supervisores de Ensino e os Diretores das 

Unidades Escolares do Município.  

Parágrafo único – Os membros que, eventualmente, não puderem participar das 

reuniões/estudos e discussões, deverão formalizar sua desistência mediante 

documento escrito.  

 

Art. 7º. As Câmaras Temáticas serão formadas por no mínimo 20 e no máximo 33 

delegados, devendo sua eleição ser realizada na primeira reunião da Comissão 

Municipal de Educação. 

§ 1º O corpo dos eleitos para as 5 (cinco) Câmaras Temáticas deverá observar a 

composição de no mínimo 2 (dois) e máximo 4 (quatro) representantes de: 

a) Coordenadores de Ensino;  

b) Gestores escolares 

c) Docente 

d) Pais de alunos das instituições escolares;  

e) Discentes 

f) Sociedade civil organizada (Câmara de Vereadores; Sindicato professores CMDCA) 

g) Representantes de comunidades do campo e rural. 

§ 2º As Câmaras Temáticas que porventura não tiverem quórum para se efetivar logo 

na primeira reunião, terão o prazo de três dias úteis, para a indicação de seus 

representantes junto ao Presidente do Comissão Permanente de Educação; 

§ 3º O membro indicado para a composição da Comissão deverá ser via ofício ao 

Secretário Municipal de Educação, encaminhado pela respectiva instituição, e ainda 

ter até dois suplentes por Câmara Temática.  

§ 4º Em caso de ausência ou impedimento do titular nas sessões ordinárias ou 

extraordinárias, este será substituído pelo 1º suplente e, ainda na sua 

impossibilidade, pelo 2º suplente. 

§ 5º As reuniões ordinárias do Comissão Permanente de Educação acontecerão a 

cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que for necessário. 

 

Art. 8. Após o prazo de indicação pelas instituições de seu representante para 

compor a Comissão Municipal Permanente de Educação de Urbano Santos, enviado 



 
 

ao Secretário Municipal de Educação, este formalizará a lista de todos os membros 

que constituirão a Comissão, que será publicada por meio de Portaria, e convocará 

para reunião de posse dos membros e eleição por meio de voto aberto, que será 

declarado do presidente, por meio do total de votos na proporção de 50% mais 1, 

dos participantes da sessão. 

§ 1º A instituição que vier a faltar a quatro reuniões consecutivas, sem justificativas, 

poderá ser excluída da Comissão, cabendo a decisão final ser votada em reunião de 

plenária e ser acatada por 2/3 dos membros que o compõem. 

Cláusula 1º: A presidência da Comissão, bem como seus componentes, terão a sua 

gestão definida em 4 anos de exercício, devendo ser feitas novas indicações ou ser 

confirmados os representantes de cada instituição e estes procederem com nova 

eleição do presidente. 

Cláusula 2º: Poderá a qualquer momento a instituição pertencente a Comissão, fazer 

a substituição de seu representante, quando assim convier a mesma. 

 

CAPÍTULO V 

DO TEMÁRIO E DA PROGRAMAÇÃO 
 

Art. 9. A Comissão Municipal de Educação de Urbano Santos tem como tema a 

discussão do Plano Municipal de Educação de Urbano Santos, suas diretrizes e 

estratégias de ação, indicação das ações referentes a todos os segmentos, e será 

discutido a partir das seguintes Câmaras Temáticas: 

I - Educação Infantil, 

II - Ensino Fundamental; 

III - Ensino Médio; 

IV - EJA – Educação de Jovens e Adultos; 

V - Ensino Superior;  

VI - Educação do Campo 

VII - Gestão e Financiamento 

VIII - Valorização do Magistério 

Parágrafo único – A educação inclusiva perpassará as discussões de todas as Câmaras 

Temáticas. 

 

Art. 10. Os debates na Comissão Municipal de Educação de Urbano Santos devem 

orientar-se por uma visão ampla, abrangente, inclusiva e sistêmica da educação, 

primando pela garantia do processo democrático, pelo respeito mútuo entre os 

participantes, pela promoção da pluralidade de ideias, identidades e expressões, pela 

consideração à representatividade dos segmentos e setores sociais e pelo 

fortalecimento da articulação entre as esferas municipais.  

 



 
 

Art. 11. Nas Câmaras Temáticas será analisado e discutido o Documento base do 

PME, e após sua avaliação do monitoramento, deverá ser levado até a Assembleia 

para avaliação de sua execução e apreciação das emendas, se estas existirem, para 

serem votadas, aprovadas e incorporadas ao Documento Base, conforme os trâmites 

legais.  

Art. 12. As reuniões das Câmaras Temáticas deverão seguir as seguintes etapas:  

a) Apresentação das Câmaras Temáticas, por uma Secretária Executiva da Comissão, 

que será disponibilizada pela Secretaria Municipal de Educação para realizar toda a 

parte administrativa desta Comissão: 

b) Convocação de no mínimo 48h de antecedência para as reuniões ordinárias, 

previstas em calendário próprio; 

c) Convocação de no mínimo 72h de antecedência para as reuniões extraordinárias, 

previstas em calendário próprio; 

d) A partir da segunda reunião, iniciar a sessão com a leitura de ata da reunião 

anterior; 

e) De coordenação, exercida por membros da Comissão Organizadora Municipal; 

f) Exposição dos estudos e dados levantados por cada Câmara Temática; 

g) Comissão Organizadora Municipal, com caráter fundamentalmente pedagógico, 

para o aprofundamento dos estudos; 

  
Art. 13. As atividades da Comissão Municipal de Urbano Santos terão como 

referência a programação presente no Anexo II deste Regimento.  

 

CAPÍTULO VI 

DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PME  

DE URBANO SANTOS 

 

Art. 14. Para a avaliação do Plano Municipal de Educação de Urbano Santos- 

Documento Base, a Comissão Municipal Permanente de Educação consolidará 

relatórios de monitoramento anual e, de avaliação do monitoramento conforme 

previsto em Lei própria.  

§ 1º Ao Documento-Base, referido no caput deste artigo, poderá ocorrer três tipos de 

emendas:  

a) aditivas;  

b) substitutivas;  

c) supressivas (parciais ou totais).  

§ 2º Apresentação dos resultados dos estudos e propostas nas Conferências 

Municipais pela Comissão do Monitoramento do PME, que depois encaminhará o 

documento para deliberação e apreciação do Conselho Municipal de Educação e 



 
 

encaminhamento ao Poder Executivo, para validação e apresentação do Documento 

Final. 

 
Art. 15. O Documento- Base do Plano Municipal de Educação, discutido e proposto 

pelas Câmaras Temáticas, será apresentado nas Conferências Municipais, que 

deverão ocorrer até a finalização do Plano Municipal de Educação.  

 

Art. 16. Na Conferência final, as propostas serão votadas e aprovadas quando 

obtiverem maioria simples, ou seja, de 50% mais 1 de votos dos presentes.  

 
CAPÍTULO VII 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

Art. 17. As despesas para funcionamento da Comissão Municipal Permanente de 

Educação de Urbano Santos ocorrerão à conta de dotações orçamentárias da 

Prefeitura Municipal de Urbano Santos.  

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 18. A participação na Comissão Municipal de Educação é considerada de 

relevante interesse público, sendo o seu exercício de caráter voluntário.  

 

Art. 19. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos por instância 

competente de Urbano Santos e, em conjunto com o Conselho Municipal de 

Educação.  

 

 

 
Urbano Santos (MA), __ de _______ de 2018. 

 
 
 

______________________________________________ 
Presidente da Comissão 

 
 

______________________________________________ 
Secretária Executiva da Comissão 

 
______________________________________________ 
Representante da Câmara Temática da Educação Infantil 

 
______________________________________________ 



 
 

Representante da Câmara Temática Ensino Fundamental 
 
 

______________________________________________ 
Representante da Câmara Temática Educação de Jovens e Adutos 

 
 

______________________________________________ 
Representante da Câmara Temática Ensino Médio 

Anexo I 
 

Lista dos membros para composição da Comissão Municipal Permanente de 

Educação, por indicação (não natos) de acordo com o artigo 4º REPRESENTANTES: 

 PROFESSORES DE ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS, 

 PAIS DE ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS, 

 ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS, 

 ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, 

 ESCOLAS PARTICULARES E CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 

 ESCOLAS PARTICULARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, 

 ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS, 

 ESCOLAS DE ENSINO SUPERIOR, 

 CONSELHOS MUNICIPAIS, 

 PODER PÚBLICO, 

 SINDICATO DOS PROFESSORES e 

  SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA DO MUNICÍPIO. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Anexo II  

 

PROGRAMAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE URBANO SANTOS 

 

Data EVENTO _08___/_02___/_2018___(5ª feira)  

__08:00___h Credenciamento Apresentação da C.O.M.  

Apresentação inicial de dados municipais e Leitura do Regimento do F. M. E.  

Separação dos participantes por salas para a Formação das Câmaras Temáticas com a 

eleição dos delegados pelos pares. 

Apresentação inicial de dados por segmento nas Câmaras Temáticas. 

Indicação de leituras sobre Plano Municipal de Educação. 

Entrega da data da próxima reunião ____/____/_____ (ª feira)  

________ Discussão das metas municipais e de suas estratégias  

Indicação de ações para atingir as metas ____/______/______ (ª feira)  

 _______ Discussão das metas municipais e de suas estratégias  

Estudo e inclusão das sugestões apresentadas no site e por ofício das escolas 

________/______/____ (ª feira)  

 ___/_____ Reunião do Conselho Municipal de Educação para acompanhamento das 

Câmaras Temáticas por segmento ___/___/______ (ª feira)  

______/______Dia todo 1ª Conferência Municipal de Educação para apresentação 

das metas municipais estudadas, monitoradas e avaliadas nas Câmaras Temáticas 

________/______/____ (ª feira) 

Dia todo 2ª Conferência Municipal de Educação Finalização dos documentos 

estudados nas Câmaras Temáticas para entregar ao Conselho Municipal de Educação 

Até dia ________/______/____ (ª feira) Entrega do documento final para os 

membros do Conselho Municipal de Educação Se necessário, a Câmara Temática 



 
 

poderá marcar novos encontros para concluir suas discussões e fechar o documento 

prévio, não ultrapassando a data limite. 

 

 
 
 


