
	  

REGIMENTO INTERNO 

 

CAPÍTULO I 

Da realização e caráter da Conferência Municipal de Educação do Salvador – Bahia 

 

Art. 1º A Secretaria Municipal de Educação – SMED, acatando deliberação da 
Conferência Nacional de Educação 2010 e da Resolução nº 01 / 2012 do Fórum 
Nacional de Educação -FNE, estabeleceu a realização da II Conferência Municipal de 
Educação do Salvador – II COMED Salvador, nos dias 25 e 26 de Julho de 2013, em 
Salvador – BA. 

§ 1º A II COMED Salvador consiste numa das etapas que precedem a Conferência 
Nacional de Educação – CONAE, cuja realização será de 17 a 21 de fevereiro de 
2014, em Brasília - DF. 

§ 2º A II COMED Salvador possui caráter deliberativo em âmbito municipal e 
apresentará um conjunto de propostas que subsidiará a efetivação e a implementação 
do Plano Nacional de Educação no contexto da construção do Sistema Nacional de 
Educação, abrangendo especialmente a participação popular, a cooperação federativa 
e o regime de colaboração. 

 

CAPÍTULO II 

Dos Objetivos 

Art. 2º A II COMED Salvador tem por: 

I – Objetivo Geral: 

a) oportunizar e valorizar a participação popular, a cooperação federativa e o regime 
de colaboração, envolvendo representação dos diversos segmentos da educação 
no município com vistas ao fortalecimento do debate sobre as necessidades 
educacionais da sociedade brasileira e que serão referência para a definição de 
políticas educacionais do Sistema Nacional de Educação. 

II – Objetivos Específicos: 

a) avaliar conceitos, diretrizes e estratégias nacionais para a efetivação do Sistema 
Nacional de Educação; 



	  

b) integrar todos os níveis, etapas e modalidades da educação numa abordagem 
sistêmica, com vistas a edificar o Sistema Municipal de Educação, especialmente 
no tocante ao planejamento e gestão, avaliação, financiamento, formação inicial e 
continuada dos trabalhadores em educação, além da garantia das condições de 
oferta de ensino com qualidade social; 

c) analisar o Documento Referência da CONAE/2014 propondo emendas aditivas, 
supressivas, substitutivas e/ou novas à política nacional de educação no que se 
refere ao âmbito municipal; 

d) indicar as condições para a definição de políticas educacionais que promovam a 
inclusão social e valorizem a diversidade; 

e) realizar Conferência para 300 (trezentos) delegados oriundos de representação 
dos diversos segmentos da sociedade soteropolitana; 

f) indicar 12 (doze) delegados titulares e 12 (doze) delegados suplentes para 
participação na II Conferência Estadual de Educação do Estado a Bahia – II 
COEED Bahia. 

 

CAPÍTULO III 

Da Estrutura e Organização 

Art. 3º A II COMED Salvador, etapa municipal da II CONAE, será realizada em 
Salvador - BA, no período de 12 e 13 de julho de 2013. 

Parágrafo único. Poderão participar desse processo o Poder Público, segmentos 
educacionais, setores sociais, entidades que atuam na área da educação e todos/as 
os/as profissionais e pessoas dispostas a contribuir para a melhoria da educação 
brasileira conforme critérios estabelecidos neste Regimento. 

Art. 4º A Conferência Municipal de Educação será presidida pelo Secretário Municipal 
de Educação do Salvador ou por outro membro da SMED, por ele designado/a. 

Art. 5º A SMED organizará a II COMED, desenvolvendo suas atividades conforme o 
disposto na Resolução nº 01 / 2012 de Convocação da Conae/2014, aprovada em sua 
reunião realizada no dia 08 de maio de 2012 e neste Regimento Interno, observando-
se o seguinte: 

I. atender aos aspectos políticos, administrativos e financeiros que sejam relevantes 
para a realização da II COMED Salvador; 

II. realizar a etapa municipal da II CONAE. 

Art. 6º A coordenação da II COMED Salvador será destinada à SMED e terá como 
referência básica a composição do Fórum Nacional de Educação, estabelecida pela 
portaria Nº 1407/2010 e reformulada pela portaria Nº 502/2012, tendo como objeto de 
discussão o Documento Referência da II CONAE. 



	  

§ 1º A Comissão Organizadora, responsável pelo planejamento da II COMED 
Salvador, cuja publicação ocorreu no Diário Oficial do Município no dia 29 de maio de 
2013, será composta pela seguinte representação: 

I. 04 (quatro) representantes da SMED; 
II. 01 (um/a) representante do Conselho Municipal de Educação – CME; 
III. 01 (um/a) representante do Conselho Municipal de Alimentação Escolar – 

COMAE; 
IV. 01 (um/a) representante do Conselho Municipal do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB;  
V. 01 (um/a) representante dos trabalhadores da educação através da APLB – 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia; 
VI. 01 (um/a) representante da Associação de Educadores das Escolas 

Comunitárias – AEEC; 
VII. 01 (um/a) representante dos pais; e 
VIII. 01 (um/a) representante dos alunos. 

§ 2º Além da Comissão Organizadora, será constituída uma Comissão Interna, 
composta por servidores da SMED, para apoio à Comissão Organizadora na 
realização da II COMED Salvador.  

Art. 7º A Comissão Organizadora II COMED Salvador é responsável pela/o: 

I. elaboração da proposta metodológica da Conferência, incluindo a sua dinâmica, 
definição do seu tema central, eixos temáticos e colóquios; 

II. elaboração de proposta de Regimento Interno para aprovação em plenária; 
III. acompanhamento da campanha publicitária da Conferência; 
IV. sistematização das propostas aprovadas nas Plenárias de Eixo; 
V. avaliação das moções apresentadas durante a Conferência; 
VI. inclusão das emendas no sistema informatizado de relatoria da II CONAE que 

comporão o Documento-Base para discussão na II COEED Bahia; e 
VII. elaboração do relatório final. 

Art. 8º A Comissão Interna da II COMED Salvador é responsável pela/o ou por: 

I. apoio à Comissão Organizadora nos procedimentos da realização dos trabalhos; e 
II. organização e execução do planejamento da Conferência; 

Art. 9º Este Regimento Interno levará em consideração os seguintes aspectos: 

I. informações técnicas e políticas; 
II. documento-Referência produzido pelo Fórum Nacional Educação; 
III. documentos produzidos pelo Fórum Nacional Educação, entidades e especialistas 

com reconhecidas contribuições para a educação nacional; e 
IV. documento de orientação para organização das Conferências Municipais 

elaborado pelo Fórum Estadual de Educação da Bahia. 

 

CAPÍTULO IV 



	  

Do Temário e da Programação 

Art. 10. A II COMED Salvador tem como tema principal: O PNE na Articulação do 
Sistema Nacional de Educação: Participação Popular; Cooperação Federativa e 
Regime de Colaboração, que deve ser discutido a partir dos seguintes eixos temáticos, 
retirados do documento referência da CONAE 2014: 

I. Eixo II – Educação e diversidade: justiça social, inclusão e direitos humanos. 
II. Eixo III – Educação, trabalho e desenvolvimento sustentável: cultura, ciência, 

tecnologia, saúde, meio ambiente. 
III. Eixo IV – Qualidade da Educação: democratização do acesso, permanência, 

avaliação, condições de participação e aprendizagem. 
IV. Eixo V – Gestão Democrática, Participação Popular e Controle Social. 
V. Eixo VI – Valorização dos Profissionais da Educação: formação, remuneração, 

carreira e condições de trabalho. 
VI. Eixo VII – Financiamento da Educação: gestão, transparência e controle social 

dos recursos. 

Art. 11. A II COMED Salvador será estruturada com a seguinte dinâmica: 

I. credenciamento; 
II. solenidade de abertura; 
III. apresentação cultural; 
IV. palestra magna; 
V. plenária de aprovação do Regimento Interno; 
VI. palestras de Eixo / Colóquios; 
VII. plenárias de Eixo; e 
VIII. plenária final. 

Art. 12. Os debates na II COMED Salvador deverão orientar-se por uma visão ampla, 
abrangente, inclusiva e sistêmica da educação, primando pela garantia do processo 
democrático, pelo respeito mútuo entre os/as 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 os entes federados. 

 

CAPÍTULO V 

Da Metodologia nas Etapas da Conferência 

Art. 13. As contribuições e propostas ao Documento-Referência aprovadas na II 
COMED Salvador serão encaminhadas para análise na II COEED Bahia. 

Art. 14. Para a elaboração do Documento-Base da CONAE, a II COEED Bahia 
consolidará relatórios com as emendas ao Documento Referência, inserindo-as 
devidamente no sistema informatizado de relatoria da II CONAE. 



	  

§ 1º No Documento-Base poderão ocorrer quatro tipos de emendas: 

I. aditivas; 
II. supressivas (parciais ou totais); 
III. substitutivas; e 
IV. novas emendas (novo parágrafo ao Documento). 

§ 2º A emenda, que obtiver aprovação por maioria simples dos/as delegados/as 
participantes da plenária final da II COMED Salvador estará habilitada e deverá ser 
inserida no Sistema de Relatoria da II CONAE para análise na II COEED Bahia. 

§ 3º Para a elaboração do Documento-Base, o Fórum Nacional de Educação 
considerará apenas as emendas ao Documento-Referência votadas e aprovadas nas 
Conferências Estaduais. 

Art. 15. As discussões realizadas nas atividades da II COMED Salvador que se 
referirem a temas locais não devem ser inseridos nas emendas ao documento 
Referência da II CONAE. 

 

SEÇÃO I 

Das Palestras de Eixo / Colóquios 

Art. 16. Cada palestra de Eixo constará de dois colóquios, conforme programação da II 
COMED Salvador. 

Art. 17. Os colóquios deverão observar o tema central da II CONAE, a partir do 
conteúdo disposto no Documento-Referência, além das emendas elaboradas para 
este fim e deverão ter em comum os seguintes aspectos: 

I. as mesas deverão contar com dois expositores/as e um/a coordenador/a; 
II. as exposições deverão ter caráter fundamentalmente pedagógico, objetivando o 

aprofundamento dos debates na II CONAE; 
III. as intervenções dos/as expositores/as deverão ser orientadas pelas emendas 

relativas a cada Eixo; 
IV. cada expositor/a terá, no máximo, cinquenta minutos para sua participação. 

SEÇÃO II 

Das Plenárias de Eixo 

Art. 18. As plenárias de Eixo terão as seguintes etapas: 

I. apresentação do coordenador dos trabalhos; 
II. explicitação da metodologia dos trabalhos; 
III. leitura, análise e proposição das emendas; 



	  

IV. discussão dos destaques; 
V. votação; 
VI. sistematização das emendas propostas; 
VII. encaminhamentos das deliberações para a plenária final. 

Parágrafo único. A coordenação das plenárias de Eixo será exercida por um membro 
da Comissão Organizadora, podendo ser convidadas outras representações para 
auxiliar os trabalhos. 

Art. 19. As discussões e as deliberações das emendas terão os seguintes critérios: 

I. as emendas relativas aos respectivos eixos, constantes do Documento-Referência 
que não forem destacadas oralmente pela plenária serão consideradas 
aprovadas; 

II. as emendas poderão ser destacadas para o debate, nas seguintes condições: 

a) a apresentação, a discussão e a votação do/s destaque/s admitido/s será/ão 
realizada/s durante os trabalhos das plenárias de Eixo; 

b) cada destaque individual deverá respeitar o tempo de até 03 minutos; 
c) o destaque deverá ter sua admissibilidade votada por todos os membros do 

respectivo Eixo Temático; 

III. havendo posicionamento divergente quanto ao mérito de qualquer emenda 
destacada do Documento-Referência, a coordenação dos trabalhos deve garantir 
uma defesa favorável e uma contrária, respeitando o tempo de até 03 (três) 
minutos, antes do processo de votação; 

IV. as emendas encaminhadas à plenária final, com mais de 50% (cinquenta) de 
votos dos/das presentes nas plenárias de eixo, serão incorporadas ao 
Documento-Base; 

V. as emendas que obtiveram mais de 30% (trinta) e menos de 50% (cinquenta) de 
votos dos/das presentes nas plenárias de Eixo serão encaminhadas para 
apreciação na plenária final; 

VI. As emendas destacadas e discutidas nas plenárias de Eixo, que não obtiverem 
30% (trinta) de votos dos/das presentes, serão consideradas rejeitadas; 

Parágrafo único. As emendas poderão sofrer ajustes de redação a partir de acordos 
ou consensos formulados por ocasião do processo de votação, vedada a alteração do 
mérito da proposta. 

 

SEÇÃO III 

Da Plenária Final 

Art. 20. Na plenária final as propostas serão votadas e aprovadas quando obtiverem 
maioria simples, ou seja, mais de 50% (cinquenta) de votos dos/das presentes e 
constarão do Documento Final da II COMED Salvador. 



	  

Art. 21. As intervenções na plenária final da II COMED Salvador deverão acontecer 
num intervalo de tempo de até 03 (três) minutos para cada participante. 

Art. 22. As questões de ordem levantadas deverão versar sobre a pauta em debate e 
serão resolvidas pela coordenação dos trabalhos, podendo ser remetidas para 
apreciação e posicionamento da Comissão Organizadora, sem prejuízo do andamento 
das atividades. 

 

SEÇÃO IV 

Das Moções 

Art. 23. Os membros da II COMED Salvador só poderão apresentar moções que 
tenham como conteúdo o tema central e os eixos temáticos da II CONAE. 

§ 1º Somente serão aceitas moções que forem assinadas por 20% (vinte) ou mais dos 
membros credenciados na II COMED Salvador, ou que forem apresentadas por 5 
(cinco) ou mais entidades de abrangência municipal representadas na conferência. 

§ 3º As moções serão recebidas pela Comissão Organizadora até as 12 (doze) horas 
do dia 13 de julho de 2013, antes, portanto, do encerramento formal da II COMED 
Salvador. 

§ 4º As moções deverão ter, no máximo, uma lauda e não poderão substituir as 
deliberações II COMED Salvador. 

§ 5º As moções terão sua admissibilidade avaliada pela Comissão Organizadora, 
segundo os critérios acima enunciados. 

§ 6º As moções admitidas pela Comissão Organizadora serão encaminhadas para 
deliberação da plenária final. 

 

CAPÍTULO VI 

Da Composição e Participação na Conferência Estadual de Educação do Estado da 
Bahia – COEED - BA 

Art. 24. A II COMED Salvador contará com a participação ampla e representativa das 
várias instituições municipais, organizações, entidades, segmentos sociais e setores; 
de representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; dos sistemas de 
ensino; das entidades de trabalhadores/as da educação; de empresários/as; de órgãos 



	  

públicos; de entidades e organizações de pais/mães e de estudantes; da sociedade 
civil; dos movimentos de afirmação da diversidade e dos conselhos de educação. 

Art. 25. Serão escolhidos ao final da II COMED Salvador 12 (doze) delegados/as 
titulares que participarão da II COEED Bahia. 

Parágrafo único. Serão escolhidos doze delegados/as suplentes para substituição 
dos/as delegados/as titulares00 em eventual impedimento de sua participação. 

Art. 26. O tempo para escolha dos/as delegados/as será de 30 (trinta) minutos 
reservados na programação da manhã do dia 26 de julho. 

Art. 27. A escolha dos delegados será feita de acordo com as seguintes 
representações: 

I. Secretário Municipal de Educação; 
II. representantes da Secretaria Municipal de Educação; 
III. gestores/as das escolas públicas municipais; 
IV. trabalhadores/as da educação pública municipal; 
V. trabalhadores/as da educação privada; 
VI. pais / mães; 
VII. estudantes; 
VIII. conselhos municipais; 
IX. escolas comunitárias; 
X. poder judiciário; 
XI. poder legislativo; 
XII. movimento de afirmação da diversidade. 

Art. 28. A composição dos delegados deverá ser feita por 2/3 (dois terços) dos 
segmentos e 1/3 (um terço) de representantes dos setores.   

I. Entre os 2/3 (dois terços) dos segmentos, o Secretário Municipal de Educação 
será considerado delegado nato na II COEED BA. 

II. Entende-se por segmentos:  
a. gestores/as dos sistemas e das instituições de ensino; 
b. trabalhadores/as em educação do setor público e privado das diferentes 

etapas e modalidade de ensino;  
c. conselheiros/as dos diferentes conselhos de educação e de controle social;  
d. mães/pais ou responsáveis; e 
e. estudantes.  

III. Entende-se por setores:  
a. movimentos de afirmação da diversidade; 
b. movimentos das articulações sociais em defesa da educação, da 

comunidade científica, social do campo e sindical;  
c. instituições religiosas;  
d. empresários e confederações patronais;  
e. entidades municipalistas;  
f. comissões de educação do poder legislativo estadual e municipal; 
g. instituições estaduais e municipais da área de fiscalização e controle de 

recursos públicos. 



	  

Art. 29. Os delegados eleitos serão apresentados na plenária final para homologação 
da assembleia e encaminhamento para representação na II COEED Bahia. 

CAPÍTULO VII 

Dos Recursos Financeiros 

Art. 30. As despesas com a organização e a realização da II COMED Salvador 
ocorrerão à conta de dotações orçamentárias consignadas ao Ministério da Educação 
e à Secretaria Municipal de Educação do Salvador. 

CAPÍTULO VIII 

Das Disposições Gerais 

Art. 31. Todas as situações que dizem respeito à participação, organização e 
deliberações da II Conferência Estadual de Educação – II COEED Bahia – será 
regulamentada por Regimento próprio, aprovado durante realização da referida 
Conferência. 

Art. 32. Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora da II COMED Salvador. 

 

 

ANEXO I 

PROGRAMAÇÃO A SER DIFINIDA	  


