DECRETO
Nº 7020/2017

Institui e regulamenta a V Conferência
Municipal da Educação de São Sebastião CME.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Sebastião, no exercício das atribuições
que lhe confere o artigo 69, incisos III e VIII da Lei Orgânica do Município de São Sebastião,

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica instituida a V Conferência Municipal da Educação de São
Sebastião - CME, com instalação pública solene às 18 horas do dia 11 de dezembro de
2017.
Art. 2º- O Tema central para a CME é “A importância do Plano Municipal de
Educação: Monitoramento e fortalecimento das metas, como instrumento para a melhoria da
qualidade da Educação Municipal”.
Art. 3º - Fica delegada a Secretária Municipal da Educação, as seguintes
atribuições temporárias:
I – Estabelecer a estrutura organizacional da CME;
II – Indicar pessoal técnico e administrativo para coordenar e executar os
trabalhos, que dizem respeito ao êxito da CME;
III – Firmar instrumentos de parcerias com entidades públicas e privadas no
sentido de apoiar e patrocinar a realização da CME.
.
TÍTULO I – DO REGULAMENTO
CAPÍTULO I
DA PROMOÇÃO, SEDE E DATA

Art. 4º - A V Conferência Municipal de Educação de São Sebastião, promovida
pela Prefeitura Municipal de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação e
Conselho Municipal de Educação, com apoio de instituições públicas e privadas e
participação dos delegados nomeados nas miniconferências e de convidados conforme
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previsto neste regulamento, será realizada no Teatro Municipal de São Sebastião, Rua
Antônio Cândido, 25, Centro, no dia 11 de dezembro de 2017, das 17h30 às 22h00.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS E DO TEMÁRIO
Art. 5º - A V Conferência Municipal de Educação de São Sebastião tem por
objetivos:
I. OBJETIVO GERAL: Acompanhar o processo de avaliação e monitoramento
das metas e estratégias apontadas no Plano Municipal de Educação – PME.
II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) integrar os diversos níveis e modalidades de ensino com vistas à
revisão das estratégias do PME;
b) avaliar as metas alcançadas e pontuar as ações desenvolvidas;
c) propor reformulações necessárias e planejamento de ações para
fortalecer a elaboração de políticas educacionais no município;
d) colaborar para a definição de políticas educacionais que promovam a
garantia das condições de oferta de ensino com qualidade, a valorização da
diversidade e inclusão social.
Art. 6º - O tema central para a V Conferência Municipal de Educação de São
Sebastião será “A importância do Plano Municipal de Educação: Monitoramento e
fortalecimento das metas como instrumento para a melhoria da qualidade da Educação
Municipal.”

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO E PARTICIPAÇÃO
Art. 7º - Serão membros da V Conferência Municipal de Educação de São
Sebastião o público em geral e as pessoas inscritas como delegados.
Art. 8º - A participação na Conferência é facultada a qualquer pessoa
interessada em debater e sugerir metas e ações à política municipal de educação e ao
cotidiano escolar do município, de acordo com a metodologia proposta pela coordenação
geral através deste regulamento.
Art. 6º - Ao público em geral será permitido o acesso à solenidade de abertura,
palestra e atividades culturais.
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Art. 9º - Os grupos de trabalho serão formados nas miniconferências a serem
realizadas nas unidades escolares no período de 13/11/2017 a 24/11/2017, e nos polos
regionais no dia 29/11/2017 para Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal de
Educação.
Parágrafo Único – O acesso aos grupos de trabalho e a plenária geral, para
apreciação coletiva das propostas apresentadas, será exclusivo dos delegados indicados
por suas entidades, com direito a voz e voto.
Art. 10 - Os grupos de trabalho apreciarão as metas e estratégias dispostas no
Plano Municipal de Educação utilizando Fichas de Avaliação e Monitoramento elaboradas
especificamente para esse fim.
§1º - O tempo estipulado para o trabalho em grupo nas miniconferências será de
no máximo 01 (uma) hora.
§2º - Os delegados inscritos se organizarão para as discussões nomeando 01
(um) coordenador e 01 (um) relator para a condução dos trabalhos.
§3º - O tempo será cronometrado pela Comissão Organizadora.
Art. 11 - Nos grupos de trabalho, terão o direito à voz e a voto todos os
delegados inscritos na Conferência.
Art. 12 - A V Conferência Municipal de Educação de São Sebastião contará com
a participação de Representantes das Unidades Educacionais, Representantes das
Entidades Civil Organizada e Governamental, Representantes do Legislativo e
Representantes do Ministério Público.
Art. 13 - Cada entidade terá credenciado 02 (dois) delegados e respectivos
suplentes como representantes, sendo:
I.

Representantes das Unidades Educacionais:
a)
Municipal
b)
Estadual
c)
Privada
d)
Comunitária

II.

Representantes das Entidades Civil Organizada e Governamental:
a)
Organizações não governamentais
b)
Conselhos Municipais
c)
Secretarias Municipais
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Representantes do Legislativo
a)
Representantes da Câmara de Vereadores
Representante do Ministério Público
a)
Representantes das promotorias e procuradores

Art. 14 - O credenciamento dos delegados dar-se-á, impreterivelmente, das
17h30 às 18h00 do dia 11 de dezembro de 2017, junto à estrutura instalada na entrada do
Teatro Municipal, sendo que o atraso ou a ausência do representante inscrito de qualquer
entidade não permitirá substituição e ficará sem a representação.
Art. 15 - Os técnicos da Secretaria Municipal de Educação serão responsáveis
pela condução dos trabalhos e terão direito a voz durante toda a Conferência Municipal.

CAPÍTULO IV
DA PROGRAMAÇÃO
Art.16 - A Conferência Municipal de Educação terá a seguinte programação:
I.
II.
III.
Conferência;
IV.
V.
VI.

Credenciamento;
Sessão solene de abertura;
Pronunciamento de especialista tratando do tema central da
Plenária de aprovação do Regulamento Interno;
Plenária geral para apresentação da Avaliação e Monitoramento do
Plano Municipal de Educação;
Sessão de encerramento.

Art. 17 - Na plenária geral, os delegados inscritos não terão direito a voz,
somente ao voto, por meio dos cartões recebidos no ato do credenciamento.
Art. 18 - Na plenária geral, o coordenador indicado pelo delegado apresentará
as proposições em 10 minutos, por meio das fichas de Avaliação e Monitoramento do Plano
Municipal de Educação, aprovadas durante o trabalho em grupo nas miniconferências, de
acordo com o disposto no art. 21.
Art. 19 – A cada Ficha de Avaliação e Monitoramento apresentada, os
delegados devem manifestar parecer favorável ou não à conclusão/justificativa elaborada
pelos Grupos de Trabalho, onde será aferido o número de votos favoráveis e não favoráveis,
sendo que considerar-se-á aprovada a avaliação que obtiver a maioria simples dos
delegados inscritos presentes na Conferência.
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Art. 20 – Em caso de empate na votação, serão efetivadas inscrições para que
até 2 participantes façam a defesa da conclusão/justificativa elaborada pelo Grupo de
Trabalho, e outros dois participantes, não favoráveis, façam a réplica, sendo disponibilizado
3 minutos para a explanação. Em seguida faz-se nova votação para validar a
conclusão/justificativa para a ficha de Avaliação e Monitoramento do PME apresentada.
Art. 21 - As deliberações da Conferência Municipal têm caráter propositivo e
avaliativo, contribuindo para o aprimoramento das diretrizes da política educacional e do
cotidiano escolar, que serão sistematizados pela equipe da Secretaria de Educação e
incorporados às políticas públicas educacionais e ao Plano Municipal de Educação,
observado o orçamento municipal e a lei de responsabilidade fiscal.
CAPÍTULO V
DA METODOLOGIA DAS PLENÁRIAS
Art. 22 - A V Conferência Municipal de Educação de São Sebastião será
realizada na forma de Plenárias, sendo a primeira plenária para aprovação do Regulamento
Interno, e a segunda plenária para apresentação da Avaliação e Monitoramento das Metas
do Plano Municipal de Educação.
Art. 23 - A Plenária de Avaliação e Monitoramento das Metas do Plano Municipal
de Educação seguirá a ordem dos seguintes eixos temáticos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Eixo Temático nº 01 - Educação Infantil
Eixo Temático nº 02 - Ensino Fundamental I e II
Eixo Temático nº 03 - Ensino Médio
Eixo Temático nº 04 - Educação Superior
Eixo Temático nº 05 - Educação de Jovens e Adultos
Eixo Temático nº 06 - Educação Profissional
Eixo Temático nº 07 - Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
Eixo Temático nº 08 – Formação e Valorização dos Profissionais da Educação
Eixo Temático nº 09 - Gestão da Educação e Rede Municipal de Ensino
Eixo Temático nº 10 - Financiamento da Educação

CAPÍTULO VI
DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Art. 24 - A Conferência Municipal será administrada por uma Comissão
Organizadora indicada pelo Prefeito Municipal, por meio de Portaria.
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CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 25 - Serão validados como delegados os indicados pelas entidades
presentes no ato do credenciamento.
§1º - Cada delegado credenciado terá 01 (um) suplente.
§2º - Será considerado descredenciado o delegado inscrito que passar seu
crachá para terceiros.
Art. 26 - A apresentação de proposições e moções só será aceita por escrito e
submetida à plenária geral, e respeitando o que consta no artigo 16 desse regulamento.
Art. 27 – Os delegados que participarem de todas as etapas da V Conferência
Municipal de Educação estará apta a participarem da etapa da Conferência Estadual de
Educação.
Art. 28 - A Conferência Municipal será avaliada pelos delegados em instrumento
apropriado na ocasião de sua realização.
Art. 29 - Os casos omissos, não previstos neste regulamento, serão resolvidos
pela Comissão Organizadora da V Conferência Municipal de Educação.
Art. 30 - Os recursos necessários para a realização da CME correrão por conta
de dotação da Secretaria da Educação.
Art. 31 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.
São Sebastião, 01 de novembro de 2017.

FELIPE AUGUSTO
Prefeito
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