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DE 12 DE MARçO DE2021.

LEt N. 928/2021,
CERflDÃO

CERnFlcO quê o píesente expediente foi
publicado no qúedro oficiâl de avisos desta
Prefeitura Municipal, na forma da Lei.

Enr@,É2021

"Dispõe sobre a organização do Sistema
Municipal de Educação de Mozarlândia e dá
outras providências'.

Bispo
Sêcrctário de Admini§treÉo

O PREFEITO DO MUNIC|PIO DE MOZARúNDIA, ESTADO DE GOÉS,
no uso de suas atribuições legais, faz saber que câmara Municipal de
Mozarlândia-GO aprovou e eu Prefeito Municipal sANcloNo E PROMULGO a

a

seguinte Lei:

CAPíTULO

I

DO SISTEMA MUNTCIPAL DE EDUCAÇÃO

ío.

Esta Lei organiza o Sistema Municipal de Educação de
Mozarlândia, Goiás, com base no disposto no artigÔ 211 da Constituiçáo Federal e
nos artigos 8o, í 1 e 18 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN),
Lei no 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, com a estrita observância das leis e
das normas nacionais de educação, com vistas à garantia do direito à educação e

Art.

ao cumprimento das metas e estratégias do Plano Municipal de Educação'

Art. 20. lntegram o Sistema Municipal de Educação:
l- Secretaria Municipal de EducaÉo;
ll- Conselho Municipal de Educação (Lei. No 303/02);
lll- Fórum Municipal de Educação (sem legislação de criação);

lV-ConselhodeAlimentaçãoEscolardoMunicípiodeMozarlândia(Lei.
".29612001);
e

o

Profissi

V-conselhoMunicipaldeAcompanhamentoeControleSocialdoFundo
utenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
is da Educação (Lei. No 47812007\',

instituições de Educação lnfantil e de Ensino Fundamental criadas ou
tnco rporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público Municipal;

vl-

c
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Vll- instituições de Educação lnfantil criadas e mantidas pela iniciativa
privada;

instituições de Ensino Médio ou modalidades que venham a ser
criadas e mantidas pelo Poder Público Municipal, respeitada a legislação vigente.
AÉ. 30. O Sistema Municipal de Educação, em regime de
cooperação e de eolaboração federativa, será organizado com base nos princípios
estabelecidos no artigo 206 da constituição Federal e atenderá, ainda, às seguintes

Vlll-

diretrizes:

l-

educação como direito social para todos;
ll- justiça e articulação federativa;
lll- gestão democrática da educação pública;
lV - valorizaçâo permanente dos proÍissionais da educação;
V - garantia de concurso pÚblico e política de carreira para os
profissionais da educação pública, conforme a legislação vigente;
Vl garantia de transparência, mecanismos e instrumentos de

-

controle social;

desigualdades educacionais, com ênÍase na
promoção da cidadania e no reconhecimento e na valorização das diversidades;

Vll - superaçâo das

Vlll-promoçâodosdireitoshumanos'dadiversidadesocioculturale
da sustentabilidade socioambiental;
lX - promoçáo da educação das relações étnico-raciais;
X - enfrentamento de todas as formas de preconceito e violência;
garantia de matrícula e 'permanência, em instituições
educacionais, e de condições para a conclusáo de estudos aos educandos oriundos
de grupos sociais que vivem em situaçâo de itinerância, por motivos culturais,
políticos, econômicos, de saúde, tais como ciganos, indígenas, povos nômades'
itinerantes, acampados, circenses, artistas e/ou trabalhadores de

Xl -

trabalhadores

parques de diversão, de teatro mambembe, entre outros;

Xll-garantiadodireitoàeducação,mediantepadrõesnacionaisde
acesso e qualidade social;

Xlll-integraçãoentreeducaçâoescolar,trabalhoepráticassociais;
XIV- articulação do Plano Municipal de Educação com os Planos
Estadual e Nacional de Educaçáo.

CAPíTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Seção

I

GEP 76.700.000
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Das Atribuições do Sistema Munlcipal de Educação

Art. 40. O Município, por meio dos órgãos que o compõe, incumbirse-á de

|-

consolidar o Sistema Municipal de Educação, em regime de
colaboração, visando promover a inclusão e a qualidade social da Educação Básica,
nas etapas e modalidades que lhe competem;
ll - organizar o Sistema, integrando-o às políticas e aos planos
educacionais da União, do Estado e do Município;
lll- baixar normas complementares para a organização do Sistema;
lV- autorizar, orientar, supervisionar, fiscalizar e avaliar os
estabelecimentos que compõem o Sistema;

V- garantir a participação da socjedade civil e da

comunidade
educacional no planejamento, na elaboração, na gestão e na avaliação da política
educacional;
Vl- garantir os princípios da gestão democrática na educação pública
municipal;

Vll- estabelecer mecanismos de articulação entre os órgáos do

sistema para a realiza.flo de ações conjuntas, visando ao cumprimento das metas
do Plano Municipal de EducaÉo;
Vlll- efetivar e consolidar, de forma articulada, os processos de
avaliação institucional;

lX- acompanhar e fiscalizar a adequada aplicação dos recursos

financeiros da educação Pública;

profissionais da educação, conforme políticas
estabelecidas nos Planos Municipal e Nacional de Educação.

X-

valorizar

os

Seção ll
Da Secretaria Municipal de Educação

AÉ.5o. Compete à Secretaria Municipal de Educação exercer as
atribuições do Poder Público Municipal em matéria de educaçáo escolar e,
especialmente:
| - planejar, organizar, dirigir, coordenaÍ, executar, controlar e avaliar
as ações, os projetos e os programas relativos à educação pÚblica municipal;
ll - zelar pela observância das leis federais, estaduais e municipais,
e

atéria de educação escolar;
lll - estabelecer, c,om a Secretaria de Estado da Educação, formas
eco laboraçáo para a oferta do Ensino Fundamental, considerando a distribuiÉo
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proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os
recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público;
lV - cumprir e executar as normas e determinações baixadas pelo
Conselho MuniciPal de Educação;
V- manter programas de intercâmbio com outros órgãos públicos
para a qualificação e a expansão da educaçáo;
Vl- garantir políticas de valorização dos profissionais da educação'
promovendo:

a)articulaçãoentreformaçãoinicial,formaçãocontinuadaeplanos
de carreira e salários, conforme â legislação em vigência, que institui o Piso salarial
Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação
Básica;

b)melhoriadascondiçõesdetrabalho,tendocomoreferênciaas
metaseestrategiasdevalorizaçãodosprofissionaisdaeducação,contidasnos
Planos Nacional e Municipal de EducaÉo;

c) formação para candidatos ao cargo de diretores e

formação
específica.
continuada para os diretores indicados ou eleitos, de acordo com lei

Vll-desenvolvereampliarprograhapermanentedeconstrução,

e de aquisição
ampliação e reestruturaÉo das instituições educacionais municipais
da rede pública
de equipamentos, visando à melhoria das instituições educacionais
municipal,

Vlll-assumirotransporteescolardoseducandosdaRedeMunicipal
de Educação, conforme a legislação do Município;
lX- participar da elaboração, da implementaçáo

e da avaliação do

PlanoMunicipaldeEducação,emarticulaçãocomosórgãosintegrantesdoSistema
Municipal de Educação;

X-criaremanterbancodedadosatualizadoaserdisponibilizado
no âmbito do Sistema Municipal de Educação;
Xl- encaminhar ao Conselho Municipal de Educação' anualmente'

dadosestatísticosreferentesaoatenÇimentoemtodasaSetapasemodalidades
físicos'
oferecidas pela Rede Municipal de Educação, . quanto aos aspectos

perfil dos profissionais e ao corpo
administrativos e pedagógicos das instituições, ao
discente;

Xll-encaminharaoConselhoMunicipaldeEducação'anualmente'
dadosestatísticosreferentesàdemandamanifestaerealporvagasnaEducaÉo
lnfantil;

Xlll- elaborar as Direkizes Organizacionais do Ano Letivo da Rede
unicipaldeEducação'emconsonânciacomasnormativasdoConselhoMunicipal
ucaÉo;
de
XIV- administrar os recursos destinados à educação pública
de educaçáo' o Plano
m unicipal, tendo como referências a política municipal
Plano Nacional de Educação;
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Seção lll
Do Conselho MuniciPal de Educação
AÉ.6o. O Conselho Municipal de Educação, criado por meio da Lei
Municipal no 303 de 24 de abril de 2002, é órgão colegiado, de caráter político, de
controle social das políticas públicas vinculadas à e{ucação, com funções normativa'
deliberativa, fiscalizadora, consultiva, propositiva e mobilizadora, financeira e
administrativamente autônomo.
Art.7o. A função de conselheiro é de relevante interesse pÚblico e
social e o seu exercício tem prioridade sobre o de outra função pública ou vinculação
ao ensino, se entidade Privada.

AÉ. 80. O Conselho Municipal de Educação será composto por doze
membros titulares e igual número de suplentes, indicados pelos diversos segmentos
da sociedade e empossados pela Presidência do conselho, em sessão plenária
convocada para esse fim.
pela
§'lo. As indicaçóes de que lrata o caput serão encaminhadas
presidência do conselho ao chefe do Poder Executivo, para efeito de nomeação.

§?. A nomeaçáo será feita por decreto, que deverá constar a data

de início e fim do mandato, com início em janeiro e término no mês de dezembro,
independentementê da data de publicação deste, respeitado o tempo de mandato.
quatro anos'
§3o. Os conselheiros terão mandato de

seu
§4o. Ocorrendo vacância do conselheiro titular assumirá
por mais um
suplente, que completará o mandato e poderá ser reconduzido
mandato.

nomeado novo membro'
§5o. Ocorrendo vacância do suplente' será
respeitados os critérios de indicação do segmento' .

AÉ.9o.

A

indicação,

a

nomeação

ea

posse dos membros do

ConselhoPlenodoConselhoMunicipaldeEducaçãorespeitarãoaseguinte
roporção
@

l- três membros titulares e

suplentes, que sejam professores

os pelo Poder Executivo;
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ll- dois membros titulares e dois suplentes, que sejam professores
efetivos da Rede Pública Municipal, sendo um titular e um suplente de instituição de
educação infantil e um titular e um suplente de instituição de ensino fundamental,
escolhidos entre seus pares, em reunião organizada pelo Conselho Municipal de
Educação.
lll- dois membros titulares e dois suplentes, que sejam diretores das
instituições educacionais públicas municipais, sendo um titular e um suplente de
instituição de educação infantil e um titular e um suplente de instituição de ensino
fundamental, escolhidos entre seus pares, em reunião organizada pelo Conselho
Municipal de Educação.
lV- um membro titular e um suplente, que seja pai ou mãe de
educandos de instituições que compõem o SisteÍha Municipal de Educação, ou
responsáveis legais por esses educandos, escolhidos por entidade que os
representem ou, na ausência dessa, em assembléia organizada pelo Conselho
Municipal de Educação;
V- um membro titular e um suplente do Poder Legislativo, indicado
pela Mesa-Diretora;
Vl- um membro titular e um suplente, escolhido pelos proprietários
das escolas privadas de educação infantil, em reunião organizada pelo conselho
Municipal de Educaçâo para esse fim;
Vll- um membro titular um suplente, que sejam servidores
administrativos lotados nas instituições educacionais, escolhido entre seus pares,
em reunião organizada pelo Conselho Municipal de Educação.
Vlll- um membro titular e um suplente, que sejam professores, com
especialização em educaçâo especial, escolhido -entre seus pares, em reunião
organizada pelo Conselho Municipal de Educação.
lX- um membro titular e um suplente que sejam professores de
instituição de ensino médio, escolhidos entre seus pares, em reunião organizada

e

pelo Conselho Municipal de Educação.

X- um membro titular e um suplente, que sejam professores

de
instituição de ensino superior, escolhidos entre seus pares, em reunião organizada
pelo Conselho Municipal de Educação.
Xl- um membro titular e um suplente, da Sociedade Civil Organizada
escolhidos entre seus pares, em reunião organizada pelo conselho Municipal de
Educaçâo.
§ío. E vedado o exercÍcio simultâneo do mandato de conselheiro
com o da função de secretário do município ou diretor de autarquia, de fundação
pública, com cargo de provimento em comissão, ou função gratificada não eletiva, de
icação do poder executivo, ou ainda com mahdato nos poderes legislativos
,

.t

estadual ou municipal.
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será'considerado extlnto' em caso t:s
§2o' O mandato do conselheiro
no exercício das funções ou em casos de

morte, de renúncia, por falta de decoro
do conselho Municipal de Educação'
ausências estabelecidos no Regimento lnterno

mês em sessões
AÉ.í0. O Conselho Pleno reunir-se-á uma vez ao

presidência' em sessões extraordinárias'
ordinárias ou, por convocação de sua

duração de duas horas' não poderá
§ío. Cada sessão plenária terá
por mês' com quórum mínimo
ser excedido o quantitativo de quatro sessões
estabelecido no Regimento lnterno'

§?.

jeton por sessão a que
Os membros do conselho têm direito a

comparecerem.

prefeito

já empossado deverá definir' com a participação do
§3o.O Conselho
o valor do ieton de que trata o

e do sãcretário Municipal de Educação,

por mês'
p"iagi"fo anterior, não ultrapassando 20(vinte) sessões

o Conselho
Art' 1í. A Secretaria Municipal de Educação dotará
MunicipaldeEducaçãoderecursoshumanos'materiaisefinanceirosnecessários
previsão orçamentária anual'
para o efetivo desempenho das atividades' mediante
orçamentárias (LDO) e
no plano pturiãnuar (ppA), na Lei de Diretrizes
assegurada
(LOA)'
na Lã do Orçamento Anual do Município

o Conselho Municipal
Att,12. Para a execução de suas atividades'
estrutura:
de Educação funcionará com a seguinte
a) Conselho Pleno
b)Presidência, Vice-Presidência e Sãcretaria
c)Assessoria Técnica

de
instância máxima de deliberação dentro
§ío.O Conselho Pleno,
ou. desdobramento das unidades
suas competências, pooe pr.opo' "it"'"go
técnico
Educação' visando ao aprimoramento
estruturais do conselho r,r'"[ipãia"
e administrativo do Órgão'

do Conselho Municipal de Educação será
§?. A Assessoria Técnica
e o secretário Municipal
presidência

hida em comum acoroo entre'ã
ucaçâo.

do Órgão
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Art.13. O Conselho Municipal de Educaçáo , em sessao plenana,
viceelegerá entre seus membros, para mandato de dois anos, o seu Presidente,
Presidente e Secretário, que poderão se reeleger uma única vez'

Ocorrendo vacáncia da Plesidência, assumirá o Viceserá realizada nova
Presidente, e na impossibilidade de o Vice-Presidente assumir,

§ío.

eleiçâo para comPletar o mandato.
será
Ocorrendo vacância da Vice-Presidência e/ou Secretário
realizada nova eleição para completar o mandato'

§?.

Art.14. Compete ao Conselho Municipal de Educação:
l- elaborar, aprovar e modiflcar o seu Regimento lnterno;

ll-zelarpelaqualidadepedagógicaesocialdaeducaçãonoSistema
Municipal de Educação;
lll- promover, em regime de colaboração' o acompanhamento.e a

avaliaçãodaqualidadedaeducaçãoedapolíticad.einclusão,noâmbitomunicipal,
necessárias;
sugerindo, aos órgãos e instituiçÔes competentes, medidas

lV- aprovar as Diretrizes Curriculares

e as Propostas

Político-

Pedagógicas da Rede Municipal de Educação;

V- maniÍestar-se, nos termos da legislaçáo vigente' acerca dos

RegimentosedosProjetosPolítico-Pedagógicosdasinstituiçõeseducacionais
quando
ao sistema Municipal de Educação e solicitar adequações,

luriãdicionadas
nec,essário;

implementação das propostas e diretrizes
Municipal de Educação para
curriculares elaboradas e desenvolvidas pela secretaria

Vl-

acompanhar

a

a efetivação das políticas educacionais;

Vll-baixarnormascomplementaresparaofuncionamentodo
Sistema MuniciPal de Educação;

autorizar a emissão de
EducaÉo;
certificados ou diplomas no âmbito do Sistema Munitipal de
lX- subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Educação e

Vlll-

autorizar projetos

de cursos e

acompanhar e fiscalizar a sua execução;

X-emitirpareceres,baixarresoluçõeseinstruçõesnormativassobre
assuntos relativos ao Sistema Municipal de Educação;
Xl- supervisionar a organizaçâo da s instituições educacionais
das leis,
úblicas e privadas do Sistema Municipal de Educação e o cumprimento
Básica;
normativas municipais e direkizes nacionals para a Educação
Xll- estabelecer normas para autorização de funcionamento'
do Sistema
nciamento e supervisão das instituições educacionais integrantes
Munici al de Edu
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dos
de Educação' em matérias
órgãos e instituições que compõem o Sistema Municipal
instâncias;
dJsua competência, esgotados os recursos nas respectivas
subsídios aos
XIV- analisar as estatísticas da educação' oferecendo
quando solicitado;
demais órgáos do Sistema Municipal de Educação'
idade escolar e
XV- acompanhar o recênseamento da população em
Fundamental' em todas as
das matrículas na Educação lnfantil e no Ensino
à educação' os índices de
modalidades, avaliando a chamada escolar, o aceaso
entre a idade e série' ano ou ciclo' no
aprovação, reprovação e evasáo e a distorção
Sistema MuniciPal de EducaÉo;
deÍiciência'
XVI- baixar no,'"t para o atendimento a pessoas com
habilidades ou Super dotaÉo, em
transtornos globais do desenvolvimento e altas

Xlll- êxercer competência recursal em relação às decisões

instituiçõesdeensinoregularedeatendimentoeducacionalespecializado,
Municipal de
ó"àntinOo

a

inclusão deJsas pessoas, no âmbito do Sistema

EducaÉo;

a respeito
XVll- dar publicidade às suas ações e prestar informações
do Sistema MuniciPal de EducaÉo;
do
XVlll- analisar ótj"tot ou planos que envolvam a contrapartida
com a União' o Estado e outros'
Município, em convênios de interesse da educação
e manifestar-se a resPeito;
da Secretaria
XIX- emitir parecer sobre as políticas de convênio
MuniciPal de Educação;
natureza educativa
XX- manifestar-se sobre assuntos e questões de
e pedagógica ou a elas relacionadas;
e a avaliação da política
XXI- acompanhar a elaboração' a execução
de Educação' e manifestar-se sobre
de organização e amptiaçáo da Rede Municipal

eh, pàr meio de parecer, quando necessário;
r^ .,^r^;,
valorização
políticas de
Xxtt- contiiouir com a implementaçáo das
dos proÍissionais da

educação;

.
)fillt-oaixarnormaspa|aaelaboraÉoeocumprimentodo
.

que compôem o Sistema Municipal de Educação;
calendário anual das instituições
para sistema Municipal de

o
baixàr noÍmas especiais
EducaçãoaÍimdequeseatendamàscaracterísticasregionaisesociaislocais'
)filV-

para a Educação Básica;
ãspeitanOo-se as Diretrizes Nacionais

denúncias relativas às irregularidades
" "p'i"' em órgãos do Sistema Municipal de
ocorridas em instituições educacionais ou

XXv- acoúer

Educação e deliberar a resPeito;
gestão democrática no
XXVI- baixar normas que regulamentem a
aMu nicipal de EducaÉo;
a indicação de outros
)(XVll- emitir parecer, quando solicitado' sobre
para a composição do Conselho Pleno;
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compõem os Sistemas de Educação Nacional, Estadual e Municipal;
XXIX- acatar as atribui@es que lhe forem pertinentes no regime de
outros órgãos
Educação
conselho Estadual
colaboração com

de

o

e

governamentais;

Seção lV
Do Conselho de Alimentação Escolar

Art. í5. O Conselho de Alimentação Escolar do Município de
Mozarlândia (cAE) é órgão colegiado, de caráter fiscalizador, permanente,
deliberativo e de assessoramento nas questões referentes ao cumprimento dos
objetivos e à aplicação das normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), nostermos da Lei Federal no 11.947, de 16 dejunho de 2009'

Parágrafo único. Para efeito desta Lei, observar-se-á o disposto na
Lei Municipal que institui e regulamenta o conselho de Alimentação Escolar do
Município de Mozarlândia.

Seção V
Do Conselho Municipal de Acompanhamento e controle social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básiea e de valorização dos
Profissionais da Educãção

Art. 16. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da EducaÉo Básica e de

Valorizaçáo dos Profissionais da Educação é órgáo colegiado e tem por finalidade o
acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a
aplicação dos recursos financeiros do FUNDEB, no Município de Mozarlândia.

Parágrafo único' Para efeito desta Lei, observar-se-á o disposto na
Lei Federal no 11.494, arligo 24, inciso lv, §'lo, de junho de 2007, e o disposto na Lei
Municipal que institui e regulamenta este conselho e o Decreto que nomeia seus

o
@
o

Seção Vl
Do Fórum MuniciPal de Educação
Subseção I
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ESÍÂDO DE GOIÁS

Da Organização e da ComPosiçáo
permanente. e de
AÉ.í7. O Fórum Municipal de Educação é órgão
finalidade promover estudos e
articulação com a sociedade, que tem como
da cultura' da

da educação'
discussões e propor açÕes visando ao desenvolvimento
administrativa
ciência e da tecnologia no Município, com autonomia

e de

gestão

financeira.

contará com o
Parágrafo único' O Fórum Municipal de Educação
suportetécnico,financeiroeadministrativodaSecretariaMunicipaldeEducação'
para a garantia de seu funcionamento'

AÉ.í8. Compete ao Fórum Municipal de Educaçáo:
l- elaborar e aprovar seu Regimento lnterno;
política
ll- planejar organizar ""p'ço" de clebates sobre
municipal, estadual e nacional de
-^,^Âi^áâÀ^

a

ã

educaÉo;

lll-acompanharatramiiaçãodeprojetoslegislativosrelacionadosà

política municipal de educação, na Câmara Municipal;

Plano Municipal de
tv_ cooroenãi'o processo de elaboração do

Educação

e

de sua execuçáo;
ÍealizaÍ o aeompanhamento e a avaliação

a
demandas da sociedade' a fim de subsidiar
no Municipio' em todos os seus
definição de politicas públicas para a educação
articulada com os órgáos e instituições dos
níveis, etapas e modalidades, de forma
de EducaÉo;
Sistemas Municipal, Estadual e Federal
r- Secretaria
.r^^-^{ .
da
Gestão
de
Plano
do
execução
Vl- acompanhar a

V- analisar as

programas e estratégias;
Municipal de Educação, suas políticas,

convocar a
Vll- planejar conferências municipais de educação'
em pauta' coordenar as
sociedade para a participação nas discussões .postas
delas resultantes'
conferências e divulgar as deliberações

Uff- etauorai

MuniciPais de

proposta

de Regimento lntemo das

Conferências

Educação;

^^-íatÂr
realizadas nas conferências
lX- garantir a articulação das discussões

deeducaçâodoMunicípiocomasrealizadasnasconferênciasestaduaisenacionais
de educaçáo;

X- acompanhar e avaliar o cumprimento das deliberações

cias municipais de educaÉo;

Xl- emitir Termo de Posse dos membros indicados'

das

conforme

ecido no artigo 19, para a composição do Fórum'
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AÉ.í9. O Fórum MuniciPal de

Ed ucaçao

sera lnregraoo PUI

urrr

membrotitulareumsuplente,representantesdosseguintesórgãos,instituições'
entidades e segmentos:

l- Poder Executivo
ll- Secretaria Municipal de EducaÉo;
lll-

Conselho Tutelar
lV- Diretores de lnstitui@s de Ensino Fundamental da Rede Pública
Municipal

V-

Municipal

Pública
Diretores de lnstitui@s de Educa@o lnfantil da Rede

Vl- Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Medio
Vll- Câmara Municipal de Mozarlândia;
Vlll- Conselho Municipal de EducaÉo;
lX- Pais de Alunos, escolhidos entre seus pares
X- Auxiliares de Administração Escolar de Goiás' escolhido entre

seus pares;

seus
Xl- Proprietário das escolas particulares, escolhido entre

pares;

Xll-ProfessorEfetivodaRedePúblicaMunicipaldeMozarlândia,
escolhido entrê seus Pares;
para compor o Fórum Municipal de
§ío. Os representantes indicados
portarias de posse emitidas pelo
Educação, membros titulares e suplentes, terão
OÍicial do Município ou Placar da
Coordenador do Fórum e publicadas no Diário
Prefeitura e Secretaria Municipal de Educação'

inclusão

de

§?.oFórumMunicipaldeEducaçãopoderádeÍinircritériosparaa
de outros órgãos' instituiçÕes e entidade em sua

representantes

composição.
Fórum
estrutura e os procedirtentos operacionais do
Regimento lnterno' aProvados em
Municipal de Educação serão deÍinidos em seu
as disposiçÕes da presente Lei'
reunião convocada para essefim, observadas

AÉ.20.

A

será
AÉ.2í. A Coordenação do Fórum Municipal de Educação
seus Pares
um coordenador e um secretário executivo' eleitos Por

com posta por
de reeleição para mais dois anos
ra mandato de dois anos, com a possibilidade

ma

ordinariamente'
AÍ1.22. O Fórum Muniôrpal de Educação reunir-se-á'
por convocação de seu coordenador' ou

por mês, ou, extraordinariamente,
da maioria de seus membros.
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Subseção !l
Das Conferências Municipais de Educação

Art.23. As conferências municipais de educaçáo, espaço
democrático de participação da sociedade no desenvolvimento da educação
municipal, serão convocadas pelo Fórum Municipal de Educação e instaladas,
ordinariamente, a cada quatro anos, e, extraordinariamente, quando necessário,
tendo como principais finalidades:

l-

avaliar a política pública da educação municipal;

indicar as prioridades para a atuaÉo do Poder Público e da
sociedade civil, na área da educaçâo, tendo como referência o Plano Municipal de

ll-

Educação;

lll- propor canais de participação democrática no processo de gestão
da educação na cidade;
lV- avaliar a participaçáo da sociedade civil e como ocorre o controle
social das políticas públicas de educação;
V- propor metas e estratégias para a elaboração do Plano Municipal
de Educação e prazos para a execução delas;
Vl- definir os instrumentos para o aoompanhamento e a avaliaçáo da
efetivaçáo do Plano Municipal de Educação.

Aft,24.

A realiza$o das conferências

municipais

de

educação

de

Educaçáo

contará com recursos do Município destinados à assistência técnica.

Seção Vll
Das lnstituições de Educação

AÉ.25.

As

instituições

do

Sistema Municipal

classificam-se nas seguintes categorias administrativas:

l- públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e
administradas pelo poder público;
ll- privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por
s físicas ou jurídicas de direito privado, enquadradas nas categorias de
p
lares, comunitárias, confessionais e Íilantrópicas, nos termos do artigo 20 da
Lei

.394/96.
Ç

@
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que trata o caPur otr aluge
AÉ.26. As instituições educacionais de
de
25, respeitadas as normas, incumbir-se-ão

Projeto Politicoelaborar, aprovar, executar e avaliar seu
participação efêtiva de todos os segmentos
Pedagógico e seu Regimento, c'om a

l-

que compõem a comunidade educacional;
estabelecidos
ll- assegurar o cumPrimento das ho ras e dias letivos
pelas normas naclonals;
e humanos;
lll- administrar seus recursos materiais' Íinanceiros
dos professores;
lV- zelar pelo cumprimento do plano de trabalho
aprendizagem a todos
V- prover meios e alternativas para garantir a
os educandos;

visando a
articular-se com as famílias dos educandos'
entre sociedade e instituição
desenvolver processos efetivos de integração

Vl-

educacional;

êxito' no processo
em todas as etapas e modalidades da
formativo, dos educandos--com deficiência'
provimento de mobiliário

Vll- garantir o acesso e a

Perman(incia' com

,tioã

arquitetônica' do
Educação Básica, por
"àtquaçâo
didático específico
apropriado, da disponibililaçao A"''ãt"ti"f

e de recursos de

tecnologiaassistiva'","._*tratandodamantênedoradasinstituiçõespúblicas,por
acessível;
meio tairUem da oferta de transporte

Vlll-realizaravaliaçãoinstitucional,propondointervençõesparaa
melhoria dos processos educacionais'
p-úblicas e
Art.27. As mantenedoras de institüições educacionais'
profissionais da educação e sua
privadas, devem promover a valorização dos
norteadas
determinam as políticas de valorização
formação continuada,
"onioÀ" pt"no" Nacional' Estadual e Municipal de Educaçáo
pela Constituiçao feAeraL pão"
e pelos acordos coletivos de trabalho'

CAPiTULO IIl
DE EDUCAR
DO DlRElro À eoucÁÇÃo E DO DEVER

a Educação
Art.28. ComPete ao Poder Público Municipal oferecer
atuação em outros níveis de ensino
lnfantil e o Ensino Fundamental, Pe rmitida a
necessidades de sua área de
somente quando Plenamente atend idas as
percentuais mínimos vinculados pela
competência e com recursos aclma dos
desenvolvirtento do enslno.
onstituição Federal à manutenção e ac

AÉ.29.odêverdoPoderPÚblicoMunicipalcomaeducação
-se-á mediante a garantia de:
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ESTADO DE GOúS

sua
l-Educação Básica obrigatória e graiuita' assegurada' inclusive'

ofertaparatodososqueaelanãotiveramacessonaidadeprópria'organizadada
seguinte forma:

a) Pré-Escola;
b) Ensino Fundamental'
ll- Educação lnfantil gratuita às crianças' do nascimento até cinco
anos de idade;

lll- atendimento educacional especializado gratuito aos

educandos

comdeficiência,transtornosglobaisdodesenvolvimentoealtashabilidadesou
e modalidades'
superdotação, transversal á todot os níveis' etapas
preferencialmente na rede regular de

ensino;

\ ^a,,^. lV- oferta dá educaçao escolar regular integrada à educação

com características e
proÍissional técnica inicial para iovens, adultos e idosas'
dos educandos
modalidades adequadas ás necessidades e disponibilidades
à escola e de conclusão dos
trabalhadores, garantindo-se as condições de acrsso
estudos;

etapas da

atendimento ao educando' com prioridade nas
Médio' quando estiverem
Educaçâo lnfantil e Ensino Fundamental e'Ensino
atendidasplenamenteasnecessidadesdaáreadecompetênciadomunicípio.ecom
pela constituição Federal à
recursos acima dos percentuais mínimos vinculados
por meio de programas suplementares
manutenção e desenvolvimento do ensino,
e assistência à saúde;
de materLl didático-escolar, transporte, alimentação
como a
Vl- padrÕes mínimos de qualidade de educação' definidos
de insumos indispensáveis ao
variedade e a quantidade mínimas, por educando'

V-

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem;

idade' em
Vll- vaga a toda criança' a partir dos quatro anos de

próxima de sua residência'
instituição educâcional pública mais

AÉ.3o.oacessoàEducaçãoBásicaobrigatóriaedireitopúblico

cidadãos' associação comunitária'
subjetivo, podendo quatquer cidadão, g*pô O"
constituída e' ainda' o
ãrgá"ir"çj" sindical, entidade de classe ou outra legalmente
para exigi-lo'
Ministerio Público, acionar o Poder Público'
§{o. Cabe ao Poder Público Municipal:

|.realizarrecenseamentoanualdascriançaseadolescentesem

que não concluíram a Educação Básica;
idade escolar e dos iovens e adultos

ll-Íazerchamadapública,nosdiversosmeiosdecomunicação,para
municipais;
a matrícula dos educandos nas instituiçôes

lll -

cna

o

das
zelar, lunto aos pais ou responsáveis' pela frequência

e dos adolescentes na instituição educacional'
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§?. O Poder

ESÍADO DE GOIÁS

o
Público Municipal assegurará' em primelro lugar;

acessoaoensinoobrigatÓrio,nostêrmosdesteartigo,contemplando,emseguida,
osdemaisnÍveisemodalidadesdeensino,conformeasprioridadesconstitucionaise
legais.

§3o. Para garantir

o cumprimento da obrigatoriedade de ensino' o

PoderPúblicocriaráforma-saltemativasdeacessoàsdiferentesetapasdeensino,
independentemente da escolarização anterior'

Art.3í. E dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula

das

quatro anos de idade'
crianças na Educação Básica a partir dos

as seguintes
Art.32. O ensino é livre à iniciativa privada' atendidas
condições:

e
l- cumprimento das normas gerais da educaçáo nacional
Sistema de Educação;

ll-

autorização de funcionamento

e

deste

avaliação de qualidade pelo

Conselho MuniciPal de Educação;
o previsto noartigo
lll- capacidadá de autofinanciamento' ressalvado
213 da Constituição Federal'

CAP|TULO IV
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃo
DA EDUCAçÃo BÁslcA NO SlSTEillA
Seção I
Das DisPosições Gerais

pelo Sistema Municipal. de
Art.33. A educação escolar oferecida
e
ptàmover o desenvofuimento integral do educando
Educação tem por tinafiO"J"s
pleno da cidadania'
ao exercício
assegurarJhe a formação básica, indispensável

que compÕem o
Educação Básica, nas instituições
orga nizar em agrupamentos' turmas,
Sistema Municipal de Educação, pode se
ância regular de Períodos de
séries anuais, ciclos, períodos semestrais, altern
critérios' ou por forma diversa de
estudos, com base na idade e em outros
que efetive o acesso ao conhecimento,
organização, ProP iciando ação pedagógica
Educação Nacional, a Base Nacional
nforme a Lei de Di retrizes e Basês da
Nacionais para a Educaçáo Básica'
um Curricular e as Diretrizes Curriculares
AÉ.34.

A
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DE

Got^s

Art.35. As relações espaço/educando e professor/educando, nas
instituiçôes que compõem o sistema'Municipal de Educação, seráo regulamentadas
pelo Conselho Municipal de Educação.

AÉ.36. O calendário anual deve considerar as peculiaridades locais,
inclusive as condições climáticas, econômicas e culturais'

Art,37.

A

Educação lnfantil

eã

Ensino Fundamental serão

ministrados em Língua Portuguesa, assegurada a utilização da Língua Brasileira de
Sinais (Libras) como primeira língua e a Língua Portuguesa, na modalidade escrita'
como segunda língua aos educandos surdos e com deficiência auditiva'

Parágrafo único. Aos educandos cegos e surdos cegos deverá ser
assegurada a utilização do Sistema Braille.

Art. 38. O financiamento da Educação Básica será orientado pelos
Planos Nacional e Municipal de Educação e por parâmetros nacionais de qualidade
de oferta, em regime de colaboração, com o objetivo de consagrar o direito à
educação pública de qualidade social.
Seção ll
Da Composição da Educação Básica

Art.39. A Educação Básica, no Sistema Municipal de Educação,
compreende:

l- as etapas Educação lnfantil e Ensino Fundamental;
ll- as modalidades Educação de Jovens e Adultos e Educação
Especial;

Ensino Médio, quando estiverem atendidas plenamente as
necessidades da ârea de competência do município e com recursos acima dos
percentuais mínimos vinculados pela constituição Federal à manutenção e

lll-

desenvolvimento do ensino.

Seção lll
Da Educação lnfantil

o

AÉ./í0. A Educação lnfantil, primeira etapa da Educação Básica, e
emc reches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços náo
ofe
domésticos, estabelecidos como instituiçÕes educacionais públicas ou privadas
destinadas a educar e a cuidar de crianças do nascimento aos 5 anos de idade, no
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parcial' reguladas e supervlslonauas Pvr
período diurno ou em jornada integral ou
de Educação e submetidas a controle
órgáo competente do Sistema MJnicipal
social.
garantir à criança:
Art. 4í' A Educação lnfantil tem como obietivo

l-oacessoaprocessosdeconstruçãoedeampliação.de
éticos'

conhecimentos, abarcando

os

aspectos afetivos' motorês' cognitivos'

estéticos e sociais.

confiança' ao
ll- o direito à proteção' à saúde' à liberdade' àe à convivência

interaçáo com outras crianças
respeito, à dignidade, à brincadeira, à
social.

de que tratam os
Parágrafo único' Na efetivação dos objetivos
das instituições que ofere-ce-m:-:j::"*"
incisos I e ll, as proposta" ptO"gOgi""
o trabalho coletivo e para a organização de
lnfantil devem pr"r",

"oúiç*."pãr"
materiais, espaços e têmpos'

globais do
crianças com deÍiciência' transtornos
ou superdotação devêm ser atendidas nas
desenvolvimento e altas habilidaáes

AÉ.42.

As

instituiçõesregularesdeEducaçãolnfantil,respeitando-seoseudireitoao
atendimento esPecífico'

Educaçáo lnfantil' nas
Art.43' O Proleto Político-Pedagógico da
lazer
ser articulado às açóes de saúde' cultura'
instituições públicas pn'"a"", deve
parcerias'
"
projetos' programas ou
e assistência social, por meio de

lnfantil elaborar'
Art.44' Compete às instituições de Educaçáo
executar e avaliar seu Projeto Político-Pedagógico'
de

das instituições
AÉ.45. Os Projetos Político-Pedagógicos
o que determinam a Base Nacional Comum
Educação lnfantil devem
lnfantil e
ôurriculares Nacionais para a Educação
Diretrizes"ont"'pf"t
Curricular,

as

fundamentar-se nos seguintes princípios:

l-éticos:daautonomia,daresponsabilidadeedorespeitoaobem
UM;

cidadania' do exercício da
ll- polÍticos: dos direitos e dos deveiés de

ao Estado democrático de direito;
ade e do respeito
'ftt-'""ieti"o"'
da sensibilidade, da criatividade'
artísticas e culturais'
lidade e da diversidade de manifestações

da ludicidade'

Rua São Paulo, S/No, Centro Mozarlândia-GO CEP 76.700-000
E-mail : administracao@mozarlandia.go.gov.br

Telefone: (62) 3348-6333 / 3348-6046

da

PREFEITURA DE

^

ÍúOZARLANDIA
Nasce uma nova maneira de governar

^Dtt.2021.2021

§1o

O

Projeto Político-Pedagógico

da

Educação lnranrrr oeve

articular-se com o do Ensino Fundamental'

§29

O

Projeto Político-Pedagógico

eo

Regimento devem ser

construídoscoletivamêntecomacomunidadeeducacional,respeitadosos
9'394/96'
parâmetros mínimos, contidos no artigo 24 da Lei no

da

proposta curricular
Art.46. As práticas pedagógicas que compõem a
as interações e a
Educação lnfantil devem ter como eixos norteadores

brincadeira.

Art.47. Na Educação lnfantil' a avaliaçáo far-se-á mediante
e desenvolvimento da
acompanhamento e o registro descritivo da apreqdizagem
o

criança, sem o objetivo de retenção e promoção'

Parágrafoúnico.Évedadaaatribuiçãodenotas,emqualquer
agrupamento ou turma.

Seção lV
Do Ensino Fundamental
Básica'

Art'48. O Ensino Fundamental' segunda etapa da Educaçáo
e gratuito nas instituições
com duração mÍnima de 9 (nove) anos' obrigatório
por objetivo a formação
p,iúfi""" municipais, a partir dos 6 (seis) anos de idade' tem
básicadocidadão,medianteprocessoseducacionaisquefavoreçam:
tendo como meios
l- a construçao e a ampliação de cqrhecimentos'
do cálculo;
básicos o domínio da leitura' da escrita e
natural e
ll- a compreensão de aspectos relacionados ao ambiente
artes e aos valores que fundamentam a
social, ao sistema político, à tecnologia, às
sociedade democrática;

lll-oconhecimentodediferenteslinguagenseaformaçãode
atitudes e valores éticos, políticos e estéticos'
l'- ll e lll
Parágrafo único' Os objetivos de que tratam os incisos

da instituição educacional'
devem ser previstos no Projeto Político-Pedagógico

anual de
Art.49. O Ensino Fundamental terá carga horária mínima
(duzentos) dias de efetivo
(oitocentas) horas, distribuídas em' no mínimo, 200
exames finais, caso haja'
escolar, excluindo-se o temPo reservado aos
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Parágrafo único. Compreende-se como efetivo trabalho escolar as
atividades pedagógicas realizadas dentro ou fora da instituição educacional, com a
presença dos professores e suas respectivas turmaq e com o controle de frequência.

Art.s0. A jornada escolar no Ensino Fundamental incluirá, pelo
menos, quatro horas diárias de trabalho efetivo em sala de aula, sendo
progressivamente ampliado o período de permanência na escola, objetivando o
atendimento escolar em período integral.

A

do

Ensino Fundamental deve
contemplar o que determinam a Base Nacional Comum Curricular, as Diretrizes

AÉ.5í.

proposta curricular

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos e fundamentarse nos seguintes princiPios:

Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de
respeito à dignidade humana e de compromisso com a promoÉo do bem de todos;
ll- Políticos: de reconhecimento dos direitos e dos deveres de

l-

cidadania, de respeito ao bem comum e à preservação do regime democrático e dos
recursos ambientais; de busca da equidade no a@sso à educação, à saúde, ao
trabalho, aos bens culturais e a outros benefícios;
lll- Estéticos: de cultivo da sensibilidade, juntamente com o da
racionalidade, a partir de experiências com diferentes linguagens artísticas; de
enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade; de
valorização das diferentes manifestaçôes culturais, especialmente as da cultura
brasileira, de construção de identidades plurais e solidárias.

Art.52. O currículo terá como referência a Base Nacional Comum
curricular, a ser complementada por uma parte diversificada, observadas as
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da
população.

AÉ.53. Os conteúdos da Base Nacional Comum Curricular e da
parte diversificada têm origem nas disciplinas científicas, no desenvolvimento das
linguagens, no mundo do trabalho, na cultura e na tecnologia, na produção artística,
nas atividades desportivas e corporais, na área da saúde e, ainda, incorporam
saberes como os que advêm das formas diversas de exercício da cidadania, dos
mentos sociais, da cultura escolar, da experiência, do cotidiano e dos
ucandos

AÉ,54. A classificação e a reclassificação destinadas à promoçâo do
o,p revistas na LDBEN/96, em qualquer ano ou etapa, exceto na primeira do
edu
no Fundamental deve efetivar-se:
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l- por

promoção,

ESTADO DE GOIAS

para educandos que cursaram'

própria instituição;
aproveitamento, o ano ou a etapa anterior, na
por transferência, para educandos procedentes

ll-

de

com

outras

instituições educacionais;

independentemente de escolarizaçâo anterior' mediante
que defrra o grau de desenvolvimerto e
avaliação feita pela instituiçáo educacional,
ou etapa adequada' conforme
experiãncia do educando para a sua matrícula no ano
as normas baixadas pelo Conselho Municipal de Educação'

lll-

Art.55. O controle da frequência dos educandos ficará sob

a

responsabilidade da instituição educacional'
do

Art.56. A avaliação da aprendizagem e do desenvolvimento
educando,comopartedoprocessoensino-aprendizagem'deverásercontínua'de
e possibilitar as
caráter formativo e cumuiativo, com a função de diagnosticar
intervenções pedagógicas necessárias'

Art'5T.Cabeacadainstituiçãoeducacionalexpedirhistóricos
escolares,declaraçõesdeconclusãodesériesouanos'etapaseciclos'ediplomas
pertinentes'
ou certiÍicados de conclusão de estudos, com as esfecificações
AÍt.ss.oEnsinoFundamentalserápresencial,podendoaEducação

aDistânciaserutilizadacomocomplementodaaprendizagem,observadasas
de Educação'
normas nacionais e as baixadas pelo conselho Municipal

campo
Art'59. A oferta da educação escolar para a população do

comunidades atendidas'
deve atender às necessidades e peculiaridades das

Seção V
de Jovens e Adultos
Educação
Da
todos os que
AÉ.60. A Educação de Jovens e Adultos destina-se a

nãotiveramacessoaoEnsinoFundamentalnai(adeprôpria'devendooPoder
PÚblicoMunicipalviabilizaroacêssodotrabalhadoràescolaeaconclusãodos
estudos, com êxito.
centrar-se:
Art.6'1. A educação escolar para jovens e adultos deverá
período noturno e
l- no cump rimento da obrigatoriedade de oferta no
pelo Conselho Municipal de Educação,
em outros turnos, em instituiçÕe s autorizadas
pelo gestor público;
conforme a demanda e o reense amento realizado
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Est oo oE Goúg

ll- em conteúdos curriculares coerentes com as caracteristlcas oos
sujeitosatendidoseossaberesculturalmenteacumuladosporeles'nosdiversos
espaços sociais;

lll- na organização escolar flexível' mediante adoÉo de série anual'

período semestral e outras formas de organização;
lV- na garantia de formação continuada de professores;

V- em ações integradas e

complementares entre

si'

de

participação da iniciativa privada;
responsabilidade primordial do Poder Público e

atendimento educacional especializado aos
e altas
educandos com deficiência, transtornos globais. do desenvolvimento

Vl- na oferta de

habilidades ou suPerdotaçâo.

Art.62.OPoderPúblicoMunicipalassegurará'gratuitamente'
jovens e adultos' que não puderam
oportunidades educacionais apropriadas aos
efetuarseusestudosnaidadeprópria,mediantecursospresenciaiseexames,em
de Educaçáo'
instituições devidamente autorizadas pelo Conselho Municipal

e

adultos poderá integrar-se à
dimensões do trabalho' da
Educação Profissional e Tecnolóiica, considerando as

AÉ.63.

A educação {e

jovens

ciência e da tecnologia e a formação integral dos educandos'

Parágrafo único: a integração de que trata o caput deste artigo

de qualificação proÍissional'
refere-se a cursos de formação inicial e continuada ou

componentes curriculares relativos à educação
profissionalintegradaàeducaçãodejovenseadultospoderãoserdesenvolvidosno
ambientedetrabalho,conÍormeparceriasÍirmadascomaSecretariaMunicipalde

Art. 64. Os

Educação.
de
AÉ.65. O conhecimento adquirido pelos educandos da educação

jovenseadultosnaEducaçãoProfissionaleTecnológica,inclusivenotrabalho'

para prosseguimento
poderá ser objeto de avaliação, reeonhecimento e certiÍicação
ou conclusão de estudos.

Parágrafoúnico:CabeaoConselhoMunicipaldeEducaçãobaixar
normas de regulamentação para o disposto no capuÍ deste aÍtigo'

a

Seção Vl
Da Educação EsPecial
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preferenclalmenre na
Art.66. A Educação Especial será oferecida'

deficiência' transtornos globais do
rede regular de ensino, para os Lducandos com
desenvãMimento e altas habilidades ou superdotação'

que trala o caput lerão acesso ao Atendimento
§1o Os educandos de
classes'

multifuncionais'
Educacional Especializado em salas de recursos
públicos ou
especializados'
instituições educacionais ou serviços educacionais
de ensino'
aonr"ni"do", em todas as etapas, niveis e modalidades
peculiaridades dos educandos da Educação
§29 Para atender às
haverá' quando necessário'
Especial, nas instituições educacionais regulares'
profissionais de apoio'
professores do Atendimento Educacional Especializado'

cuidadores,tradutoreseintéçretesdeLibras,.Professoresbilíngues(Língua
cegos' conforme o disposto na
áãrtugr"." e Libras) e guias intérpretes para surdoê
Lei 13j462015.
do Estado'
A oferta de Educação Especial' dever constitucional
aos 5 (cinco) anos de idade, e se
tem início na Educação lnfantil, do náscimento
§3o

Básica'
estende a todas as etapas da Educação

da

instituição deve
.
como os demais
assim
especializaoo'
educacional
institucionalizar o atendimenú
da Lei 13'146115' para atender às
termos
nos
,"'àá'"i',
adaptações
e
serviços
com deficiência e garantir o seu
características e às necessidades dos educandos
promovendo a conquista e o
acesso ao currículo em condiçÕes de igualdade'

§4o O Projeto

Político-Pedagógico

exercício de sua autonomia;

Art.67. O Sistema MuniciPal de Educação assegurará
globais do desenvolvimento e
educandos com deficiência, transtornos

aos
altas

habilidades ou suPerdotação:

l-

educativos
currículos, métodos' técnicas' recursos

ll-

medidas individualizadas

suas necessidades:
organizaçáo específicos para atender às

o

e

coletivas

em

e

ambientes que

e social dos educandos com deficiência'
maximizem o desenvolvimeito acadêmico
participação e a aprendizagem em
favorecendo o acesso, a permanência, a
ições educaci onats;
puderem atingir o nivel
lll- te rminalidade específica àq ueles que não
virtude de suas deficiê nctas, e
para a conclusáo do Ensino Fundamen tal, em
aos suPerdotados;
para concluir em menor tempo o Prog rama escolar
ce le
o
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lV- professores com especialização adequada em nível mêdlo ou
superior,paraatendimentoespecializado,bemcomoprofessoresdoensinoregular
classes comuns;
capacitados para a integraÉo desses educandos nas
V- educação especial para o trabalho' visando à efetiva integração
na vida em sociedade, propiciando, inclusive, condições

desses educandos
adequadasaosquenãorevelaremcapacidadedeinserçãonotrabalhocompetitivoe
àquelesqueapresentaremhabilidadesuperiornasáreasartística,intelectualou
psicomotora, mediante articulação com os órgãos oficiais afins;

Vl-

acesso i!ualitário aos benefícios dos programas sociais

regular'
suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino

AÍt.6s.oConselhoMunicipaldeEducaçãoestabelecerácritériosde
caracterizaçãodasinstituiçõesprivadassemfinslucrativos,especializadasecompor
apoio técnico e financeiro
atuação exólusiva em Educação Especial, para fins de
parte do Poder Público.

Parágrafo único. A ampliaçáo do átendimento' pelo Poder Público'

aoseducandoscomdeficiência,transtornosglobaisdodesenvolvimentoealtas
habilidadesousuperdotação,dar-se-á,preferencialmente,naprópriaredepública
regular de ensino.

CAP|TULO V
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAçÃO

Art.69. Compreende-se por profissionais da Educação Básica:

l-

a)

Profissionais do Magistério:
as de
aqueles que desempenham as atividades de docência ou
docência, isto é, direção e coordenação das unidades

suporte pedagógico à
educacionaisdeEducaçãoBásica,emsuasdiversasetapasemodalidades'coma

formaçâo mínima determinada pela legislação vigente;
téc nlcofunção
b) aqueles que desemPenham
provimento efetivo, lotado
professo r:servidor público, detentor de cargo público de
nicipal de Educação e demais
na Secretari a Municipal de Educaçáo, no Conselho Mu
que exe rce atividades de natureza
Conselhos deste Sistema que o demandem'
formaçáo, inspeção'
técnico-educacional relacionadas com suporte especializado'
inerentes à gestáo
rvisão, orientação, coordenação e execução das a ções
S
a lém de outras atividades
ica dos órgãos do Sistema Municipal de Educaçáo'
tas na I egislação vigente.
funçôes diversas'
1- Érofissionais administrativos que desempenham
e nos órgãos que compôem o Sistema Municipal de EducaÇão'
nas institu

a

@

?

de
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Art.7O. A formação de professores para atuar na Educaçáo Básica
far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima
para exercício do magistério na Educação lnfantil e nos cinco primeiros anos do
Ensino Fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal'

AÉ.71.A formação de profissionais da educação para administração'
planejamento, inspeção, supervisão e orientaçâo educacional, na Educação Básica,
será feita em cursos de graduação em Pedagogia ou em nível de pós-graduação,
garantida, nesta formação, a Base Nacional Comum Curricular'
CAPíTULO VI
DA GESTÃO DEMOCRÁNCA

Aft.72. A gestão democrática, no Sistema Municipal de Educação'
tem como princípios:

l- a

participação

da comunidade educacional na elaboraçáo

do

Regimento e do Projeto PolÍtico-Pedagógico;

ll-aparticipaçãodacpmunidadeeducacionalelocal,emconselhos
escolares e conselhos gestores, nas instituiçÕes educacionais públicas;

lll-aliberdadeparaaorganizaçãoentreprofissionaisdaeducação,
entre pais e mães de educandos e entre a classe estudantil, em associações,
grêmios, entre outros, de acordo com a legislação vigente;
lV- a escolha dos diretores das instituições educacionais da Rede
pela
Municipal de Educação, por meio de eleições diretas e voto secreto, realizadas
regulamentação própria
educacional, conforme Lei especifica

comunidade
elaborada pela secretaria Municipal

e

de

Educação, aprovada pelo conselho

Municipal de Educação;
V- a gestão colegiada e participativa, nas instituições públicas;

Vl-atransparênciaeocontrolesocialnautilizaçãodosrecursos
públicos aplicados em educação, especialmente, por meio da realizaÉo de
audiências públicas, da criação de portais eletónicos de transparência e da
do
capacitação dos membros do conselho de Acompanhamênto e controle social
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica;
Vll- a consolidação da§ conferências municipais de educaçáo como
de discussão dos princípios que regem a educação municipal e de

espaço
pro

ição de políticas educacionais no âmbito do Sistema.

CAPITULOVII
Do REGIME DE COI-ABORAçÃO
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AÉ. 73. Para fins desta Lei, considera-se cooperação e regime de
colaboração a ação intencional, planejada, articulada e transparente estabelecida
entre os entes da federação e dos sistemas Municipal, Estadual e Federal de
Educação'emsentidorestrito,paraasseguraraconsecuçãodosprincípios'das
diretrizes e das metas concernentes à garantia do direito à educação e ao
de
cumprimento das metas e estratégias dos Planos Municipal, Estadual e Nacional
Educação.

AÍ1. 74. A cooperação e o regime de colaboração' em matéria
eà
educacional, destinam-se, essencialmente, ao planejamento, à execução
para a
avaliaçáo do esforço sistêmico para a garantia do direito à educação e
viabiliiação de políticas educacionais concebidas e implementadas, de forma
articulada, pelos entes federados.

Art. 75. Para implementar, acompanhar e avaliar as

atividades
pertinentes ao Regime de colaboração, deverão ser constituídas comissões, com
forma
iepresentantes dos Sistemas de Educação, organizadas e coordenadas, de
colegiada, pelo Fórum Municipal de Educação e conselho Municipal de Educação.

Parágrafo único.

A

constituição das comissões deverá ser

oficializada por meio de portarias da Secretaria Municipal da Educação'

CAP|TULO VIII
DOS RECURSOS FINANCEIROS
AÍ1.76. O Município aplicará, anualmente, no mínimo, 25% (vinte e
cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências
no desenvolvimento da educaçáo pública
constitucionais, na manutenção
municipal, conforme prescreve a Constituição Federal'

e

Secretaria Municipal de Educação participará da
leis
elaboração do Plano Plurianual, das leis de diretrizes orçamentárias e das
orç"r"ntári"" anuais, cabendo-lhe definir a destinação dos recursos vinculados e
oriro. qr" forem reservados para a manutenção e o desenvolvimento da educaçáo

Art.77.

A

pública municiPal.

iscu
cum

Parág rafo único, O Conselho Municipal de Educação e o Conselho
I de Acompa nhamento e Controle Social do FUNDEB, participarão das
da proposta orçamentária e acompanhará a sua execuçáo, zelando pelo
nto dos dispositivos legais
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previstas e as
Art.78' As diferenças entre a receita e a despesa

dos percentuais mínimos
efetivamente realizadas, que resuliem no náo atendimento
do exercício Íinanceiro'
obrigatórios, serão apuradas e corrigidas a cada bimestre

Poder Público Municipal deverá garantir

fontes
e as modalidades da
permanentes e sustentáveis de financiamento para as etapas
de Educação,
LJr"rç.o Básica oferecida pela rede pública do sistema Municipal

AÉ.79.

O

observando-seaspolíticasdecolaboração,emespecialasdecorrentesdoartigo60'
doAtodasDisposiçõesConstitucionaisTransitóriasedo§lodoartigoT5,daLeino
de atendimento e do
9.394, de 20 dê dezembro de 1996, que tratam da capacidade
demandas educacionais à luz
esforço fiscal do município, visando atender as suas
do padráo de qualidade nacional'

GAP|TULO IX
E TRANSITóRnS
DAS DISPOSIçÔÉS

rlus

de cinquenta
Art.80.Após a publicaçáo dessa lei' o primeiro mandato
cessará no dia 3í de
por cento dos membros do Conselho Municipal de Educaçâo
dia 31 de dezembro de 2024'
dezembro de 2O22e, dos demais membros, em
segmentos e
Parágrafo único' Caberá ao poder executivo definir os
membros aos quais se refere o caput deste artigo'

ao caput dos artigo 8o' §2o' e artigo
conselheiros'
80, será publicado novo decreto de nomeação dos âtuais

AÉ.81. Para fins de adequa

So

Parágrafo único' Os atuais conselheiros poderão continuar
mencionados nessa lei'
membros do Gonselho caso seus segmentos estejam
Regimento lntemo'
manifestem essa intenção e estejam aptos conforme

esta
AÉ.82. No que se refere à Secretaria Municipal de Educação'
Lei se restringe às incumbências do âmbito educacional'

existência

e

â
Art.83. O Sistema MuniciP al de Educação deverá assegurar
o cumprimento dos planos de carreira para os profissionais da

como referência o piso salarial nacional,
Educação Básica da rede pública, tomando
Vlll, da Constituição Federal'
nido em lei federal, nos termos do artigo 206, inciso

o

Art.S4.oPlanoPlurianual,aLeideDiretrizesOrçamentáriaseaLei
maneira a assegurar a
mentária Anual do município serão formulados de
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com as metas e as estraleglas
consignaçáo de dotações orçamentárias compatíveis
sua plena execução'
do Plãno Municipal de Educação, a fim de viabilizar à

AÉ.85. As instituiçóes educacionais mantidas pelo Poder
assegurada a
Municipal obedecerão aos prinãípios da gestão democrática'
existênciadeConselhoEscolaredeConselhoGestor,cpnformelegislaçáovigente.
Público

PolíticoAÉ.86. As instituições educacionais adaptarão seu Projeto
Lei'
Pedagógico e seu Regimento às disposições desta

Art. 87. Os órgãos públicos do Sistema Municipal de

Educação

Lei'
adaptarão seus Regimentos às disposiçÕês desta

abrir os

AÉ.Ss.FicaoChefedoPoderExecutivoMunicipalautorizadoa
necessários ao
créditos de natureza especial ou suplementares

cumprimento desta Lei.

Art. 89. Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação'
Lei Municipal no 303 de 24 de
revogadas as disposições em contrário, em especial'
abril de 2002.

Mozarlândia, Estado de Goiás,

Gabinete do Prefeito Muni
12 de março de2021

c
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