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DECRETO Nº 009 DE 03 DE JANEIRO DE 2022. 

 

Dispõe sobre a Convocação da 4ª 

Conferência Municipal de Educação no 

município de Primavera-PA - COMEP. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA, no uso das suas atribuições 

legais, 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica convocada a da 4ª Conferência Municipal de Educação no 

município de Primavera-PA - COMEP, que terá como tema: Equidade com 

qualidade na Educação. 

§ 1º - O município promoverá a realização da etapa Municipal da CONAE 

2022, articulado e coordenado pela Secretaria Municipal de Educação. 

§ 2º - O evento ocorrerá no dia 25 de janeiro de 2022, a partir das 7 horas, 

na Escola Manoel Antônio Leite. 

Art. 2 º - A COMEP terá como objetivo geral: Debater as Diretrizes, Metas e 

estratégias do Plano Municipal de Educação monitorando e avaliando como forma 

de garantir o direito a educação de qualidade do Plano de Educação, tendo como 

referência o PNE (2014/2024), conforme estabelece a Lei Nacional nº 13.005, de 

25 de junho de 2014. 

Art. 3º - São objetivos específicos da COMEB: 

I. Organizar uma Plenária de discussões e debates acerca do Plano 

Municipal de Educação; 

II. Realizar uma leitura crítica e propositiva do PME; 



 

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PRIMAVERA  

Gab ine te  do  P re fe i to  
 

 
CNPJ 05.149.141/0001-94 

Avenida General de Moura Carvalho, Centro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000 

III. Oportunizar que os representantes do poder público e da sociedade 

civil, discutam sobre a avaliação e monitoramento do Plano Municipal 

de Educação de Primavera; 

IV. Avaliar as diretrizes da Política Municipal de Educação, indicando 

responsabilidades, corresponsabilidades, atribuições concorrentes, 

complementares e colaborativas da educação primaverense até a 

vigência do referido plano; 

V. Deliberar um conjunto de propostas para serem levadas e debatidas 

na Conferência Estadual de Educação/2022. 

 

Art. 4º - O tema central da IV COMEB será dividido em 10 (dez) eixos, 

conforme diretrizes da CONAE 2022.  

 

Art. 5º - As diretrizes gerais e organizativas para a realização da COMEP 

serão elaboradas pela comissão organizadora. 

 

Art. 6º - A comissão organizadora, terá as seguintes atribuições: 

 

I - Coordenar, supervisionar e promover a realização da COMEP, 

observados os aspectos técnicos, políticos e administrativos; 

II - Elaborar o regulamento geral da COMEB, o seu regimento e as 

orientações para conferência municipal; 

III - Elaborar o Documento Referência da COMEB; 

IV - Elaborar a programação e a metodologia para sua 

operacionalização; 

V - Mobilizar e articular a participação dos segmentos da educação e dos 

setores sociais na conferência municipal, regionais e estadual; 

VI - Viabilizar a infraestrutura necessária para a realização da COMEB, 

com o suporte técnico e o apoio financeiro do Município e Estado, em 
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regime de colaboração com os demais entes federativos; 

VII - Elaborar propostas de divulgação e de estratégias de comunicação. 

 

Art. 7º - As despesas com a realização da IV COMEP correrão à conta 

das dotações orçamentárias vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Executivo “Moura Carvalho”, 03 de janeiro de 2022. 

 

 

 

____________________________________ 
ÁUREO BEZERRA GOMES 

Prefeito Municipal  
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