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DECRETO N" 07612016, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016.

INSTITUI O REGIMENTO INTERNO
DO FORUM MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CÂNDIDO GODOI E
uÁ ourna.s PRovIDÊNcLq.s.

GUERINO BACKES, Prefeito do Município de Cândido Godói, Estado do Rio
Grande do Sul, no uso das atribuições, institui o presente Regimento Interno do FORUM
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município de Cândido Godói.

REGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO I

DA NATUREZA E FINALIDADE

ART.I" - O FORUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO MLINICIPAL é uma entidade
suprapartidária, sem personalidade jurídica, formado por profissionais da educação,
organizações governamentais e não govemamentais com atuação na Educação Básica e

Superior, assim como, as instituições que atuam na garantia e defesa dos direitos das
crianças, adolescentes, jovens e adultos, e se caracteriza por ser um espaço permanente de
discussão e atuação nas garantias do referido direito.

ART.2' - O Fórum é instância consultiva, propositiva, indicadora, fomentadora e de
acompanhamento das ações na érea de Educação Básica e Superior.

ART.3' - O Fórum tem por finalidade acompanhar a implantação e implementação da
legislação específica da Educação Básica e Superior, promovendo estudos e debates sobre
esta política do município.

Parágrafo Único - As decisões do Fórum poderão transformar-se em deliberações pelo
Conselho Municipal de Educação.

CAPÍTULO II
DAS NORMATIVAS

ART.4" - O Fórum norteará suas atividades tendo por base as seguintes normativas.
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I - Declaração Universal dos Direitos Humanos, Constituição Federal e Estadual e Lei
Orgânica Municipal;
II - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n" 9394196 - (LDBEN);

III - Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n" 8069/90 (ECA);
IV - Regimentos Escolares;
V - Resoluções que firmam norÍnas para a Educação Básica do Sistema Municipal de
Ensino.
VI - Plano Nacional de Educação (PNE), Lei no 13.00512014.

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

ART.S'- Constituem objetivos fundamentais do Fórum Municipal de Educação.
I - contribuir junto com as organizações governamentais e não governamentais para a

implantação e implementação de políticas para a Educação Básica e Superior em âmbito
Municipal;
II - articular para que os sistemas públicos garantam o acesso das crianças, adolescentes,
jovens e adultos nas instituições de Educação Básica e Superior;
ru - acompanhar o cumprimento da legislação específica, colaborando na sua
implementação.
IV - articular debates para obtenção de indicativos sobre a realidade de atendimento, j

visando à proposição da política de Educação Básica e Superior;
V - incentivar e divulgar estudos e pesquisas relacionados à Educação Básica e Superior;
VI - apoiar a obtenção de fontes de recursos financeiros para a Educação Básica e
Superior;
VII - organizar encontros sistemáticos para a troca de experiências entre setores envolvidos
com a Educação, visando o estabelecimento das ações;
VIII - dir,ulgar informações relativas às políticas, regulamentações e funcionamento das
instituições de Educação Básica e Superior;
IX - articular-se aos demais Fóruns de Educação Básica e Superior;
X - incentivar a implementação de projetos de formação de prohssionais da Educação
Básica e Superior;
XI - estabelecer a implementação de propostas pedagógicas de qualidade nas instituições
públicas e privadas.
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CAPÍTULO Iv
DA COMPOSIÇÃO

ART.6" - O Fórum é composto por profissionais da Rede Pública de Educação, Instituições

e pessoas que atuam na garantia e defesa de uma educação de qualidade.

ART.7" - São considerados como participantes natos: O Gestor Municipal de Educação, a

secretaria Municipal de Educação, conselho Municipal de Educação.

Art. 8o -
I.
II.
ilI.
IV.
V.
VI.
vII.
VIII.
x.
x.
x.
xII.
XIII.
XIV.
xv.

Os membros do FME serão indicados conforrne segue:

Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
Representante do Conselho Municipal de Educação - CME;

Representante do Conselho de Acompaúamento e Controle Social do FUNDEB;

Representante de Pais e/ou responsáveis membros da comunidade escolar;

Representante de Professores Municipais da Educação Básica;

Representante das escolas Estaduais;

Representante dos Diretores municipais;
Representante do corpo discente;

Representante de funcionários das escolas;

Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais;

Representante de Entidades Religiosas;

Representante da Imprensa Local;
Representante da Associação dos universitário s ;

Secretaria Municipal da Fazenda;

Representante do Poder Legislativo.

CAPÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO

ART.9. - O Fórum Municipal de Educação é constituído de três instâncias:

I - Plenária Ampliada;
II - Plenária Permanente;

III - Coordenação;

Da Plenária Ampliada
Art.l0" - Aberta à participação de prof,rssionais da Educação e representantes de

Instituições da sociedadê, reúne-se a cada dois anos ou conforme a necessidade, com o

objetivó de discutir e propor ações paÍa a melhoria da.qualidade da Educação'
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§ 1" As decisões das reuniões institucionais deverão ser aprovadas em primeira
instância e levadas a Coordenação para a sua sistematização, discussão e aprovação nas

reuniões com a Plenária.

§ 2" O Fórum será constituído em comissões e grupos de trabalho com funções

especiais e por prazo determinado.

Da Plenária Permanente
Art.ll - A Plenaria Permanente é órgão máximo de deliberação, nela tendo assento com

direito a voz e voto, os membros titulares conforme o disposto no Art. 7o e, na ausência
justificada destes, os respectivos suplentes das entidades que aderiram ao Fórum.

§ l" - As sessões ordinárias deverão ser realizadas semestralmente e as extraordinárias,

sempre que necessário;

§ 2" - Na sessão extraordinária, o Fórum somente deliberará sobre a matéria para a qual

foi convocado;

Da Coordenação
Art.l2 - A Coordenação é órgão responsável por operacionalizar as sessões e eventos,

bem como encaminhar as deliberações definidas em plenária, composto pelas entidades e

instituições elencadas no Art. 7o deste Regimento.
Parágrafo Unico - A coordenação será nomeada através de voto direto ou indireto,

entre os membros do FME, para um período de 2 anos, podendo haver recondução, e teút a

seguinte composição:
I- Coordenador;
II- Vice coordenador;
III- Secretário;
IV- Vice-secretário.

Art.13 - Atribuições do Coordenador:
I - Convocar e presidir as sessões plenárias do Fórum;

II - Propor a pauta das sessões plenárias;
III - Cumpri e fazer cumprir este Regimento;
[\/ - Observar o cumprimento das norÍnas e determinações registradas pela plenária do

Fórum;
V - Encamiúar para a apreciação da Plenária os processos e as suas notas técnicas;

VI - Encarregar-se da organizaçáo e seleção da legislação e jurisprudência relativas à ação

do Fórum;
VII - Efetuar a revisão técnica dos documentos, publicações e atos;
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VIII - Responsabilizar-se pelo controle e registro dos documentos, bem como a digitação,
reprodução e impressão destes;

IX - Articular e co-executar a obtenção de orçamento anual deste FME, junto aos gestores

educacionais do município;
X - Indicar representantes do Fórum para ações pontuais e específicas;

XI - Convocar e presidir encontros para discussão de assuntos correlatos ao Fórum;

XII - Resolver casos omissos de natureza administrativa;
XIII - Realizar estudos e elaborar propostas para o entendimento de leis e normas

pertinentes ao Fórum;
XIV - Criar formas de homenagear e promover o reconhecimento de representantes da

educação, no sentido de valorizar trabalhos realizados por profissionais de instituições que

contribuem para uma educação de qualidade.

XV - Encamiúar relatório anual das atividades de monitoramento do PME ao Poder

Executivo Municipal;
XVI - Encamiúar relatório bianual da Avaliação do PME, a SMEC, ao CME e ao Poder

Executivo Municipal;

Art.14 - Compete ao Vice Coordenador assessorar e substituir o coordenador em todas as

suas atribuições, nas suas faltas ou em impedimentos eventuais.

§ 1 - Quando ocorrer a vacância da coordenação, a partir dos seis últimos meses do

mandato, o(a) Vice-coordenador assumirá a coordenação em carâter definitivo até

completar este mandato, elegendo-se novo(a) vice-coordenador para igual período.

Art.l5 - Compete ao Secretário(a):
I- Elaborar as atas das reuniões;
II- Leitura das atas e correspondências;
III- Encamiúar relatório anual das atividades de monitoramento do PME ao Poder

Executivo Municipal;
IV- Encaminhar relatório bianual da Avaliação do PME, a SMEC, ao CME e ao Poder

Executivo Municipal;
V- Exercer outras atribuições pertinentes ou que decorram das deliberações da Plenária.

Parágrafo Único - Compete ao Vice-Secretário(a) assessorar e substituir o secretário

em todas as suas atribuições na sua falta ou impedimento eventual.
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CAPÍTULO VI

DO CICIO E

DA PLENÁNM PERMANENTE

ÇÃo Do MANDATO

ART.16 - Os membros efetivos e suplentes do Fórum terão mandato de O2(dois) anos.
Parágrafo único. Em caso de vacância, o membro titular terá substituto designado

pelo Fórum para completar o seu mandato.
ART. 17 - O mandato de membro titular é considerado vago antes do término nos casos
de:

I - renúncia;
II - ausência a O2(duas) reuniões consecutivas ou a 03(três) altemadas, sem

comunicação prévia ou se fazer representar por seu Suplente;

Seção 2
DO FUNCIONAMENTO DA PLENÁRIA PERMANENTE

ART.18 - Para a instalação da Sessão Plenária do Fórum, será considerado o quórum de
maioria absoluta.
Art.19 - As Sessões Plenárias do Fórum e as reuniões da Coordenação obedecerão à
seguinte ordem:
I. leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
II. ordem do dia;

Seção 3
DAS RECEITAS E DESPBSAS PARA A REALIZAÇÃO DO FÓRUM

Art.20 - Na previsão orçamentéria da Secretaria de Educação, feita anualmente
enviada ao Gabinete do Prefeito, deverá constar a dotação orçamentária que viabilize
reahzaçào das Plenárias Ampliada e Permanente.

Parágrafo Único: Caberá ao Coordenação encaminhar à Secretaria de Educação, no
mês de setembro, planilha de recursos humanos e materiais necessários ao
funcionamento do Fórum, com a devida previsão de recursos financeiros.

CAPÍTULO vII
DAS DISPOSIÇOES GERAIS
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Art.22 - Ao Fórum
Municipal de

a) Espaço
b) Local
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Art.2l - Os membros Suplentes poderão das Sessões do Fórum sem direito a

deverá ser pela Secretaria

para as plenárias, com infraestrutura adequada;
os documentos;

AÍt.23 - omissos ou não constantes nesse Regimento serão resolvidos pela

Art.240 entrará em vigor na data de sua publicação

do de Cândido Godoi/RS, em 08 de dezembro 2016.
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