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Mural do Predio da Prefeitura, no local de
costume na data de.J!2J O~1/& ate a
data de Jg 103 l,jo ,

"ORGANIZA 0 SISTEMA MUNICIPAL
DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO
JOSE DAS MISSOES E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS".

EDISON LUIS BUENO DE QUADROS, Prefeito Municipal de
Sao Jose das Missoes, no uso das atribuiyoes legais, e' em cumprimento a
Lei Organica Municipal, FA<;O SABER, que a Camara Municipal de
Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

DA EDUCA<;AO MUNICIPAL

Art. 10
- Esta Lei organiza 0 Sistema Municipal de Ensino do

Municipio de Sao Jose das Missoes, em conformidade com a Constituiyao·
Federal artigo n° 211, a Lei Federal nO9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases
da Educayao Nacional, artigos 11 e 18 e com 0 artigo 144 da Lei Organica
Municipal.

Art. 20
- A organizayao do Sistema Municipal de Ensino tem em

vista a educayao escolar que se desenvolve, predominantemente, por meio
do ensino em instituiyoes pr6prias do Municipio.

DOS PRINCIPIOS E FINS DA EDUCA<;AO

Art. 3° - A educayao, dever da familia e do Estado, inspirada nos
principios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por
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I aae 0 pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para 0

exercicio da cidadania e sua qualificayao para 0 trabalho.

I - igualdade de condiyoes para 0 aces so e permanencia na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura 0

pensamento, a arte e 0 saber;
III - pluralismo de ideias e de concepyoes pedag6gicas;
IV - respeito a liberdade e apreyo a tolerfmcia;
V - coexistencia de instituiyoes publicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino publico em estabelecimentos oficiais;
VII - valorizayao do pro fissional da educayao escolar;
VIII - gestao democnhica de Ensino Publico, na forma desta Lei e

da legislayao dos sistemas de ensino;
IX - garantia de padrao de qualidade;
X - valorizayao da experiencia extra-escolar;
XI - vinculayao entre educayao escolar, 0 trabalho e as praticas

socials;

Art. 5° - 0 Sistema Municipal de Ensino de Sao Jose das Miss6es
compreende:

I - as instituiyoes do ensino fundamental e de educayao infantil
mantidas pelo Poder Publico Municipal;

II - as instituiyoes de educayao infantil criadas e mantidas pel a
iniciativa privada;

III - a Secretaria Municipal de Educayao;
IV - 0 Conselho Municipal de Educayao;
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- 0 Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB;

VI - 0 Conselho Municipal de Alimenta9ao Escolar.

Art. 6° - A Secretaria Municipal de Educa9ao e 0 orgao da
Administra9ao municipal que, alem das atribui90es conferidas em
legisla9ao propria, possui as seguintes atribui90es:

I- organizar, manter e desenvolver os orgaos e institui90es oficiais
do Sistema Municipal de Ensino;

II - exercer a a9ao redistributiva em rela9ao a suas escolas,
considerando a Proposta Pedagogica, pIanos e regimento escolar;

III - supervisionar os estabelecimentos do seu Sistema de Ensino;
IV - oferecer a educa9ao infantil e, com prioridade 0 ensino

fundamental, permitida a atua9ao em outros niveis de ensino somente
quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua area de
competencia e com recurs os acima dos percentuais vinculados pel a
Constitui9ao Federal a manuten9ao e desenvolvimento do Ensino;

V - zelar pela observancia da legisla9ao vigente e pelo cumprimento
das normas expedidas pelo Conselho Nacional de Educa9ao e pelo
Conselho Municipal de Educa9ao nas institui90es que integram 0 Sistema
Municipal de Ensino;

VI - orientar e supervisionar as institui90es privadas integrantes do
Sistema Municipal de Ensino;

VII - elaborar, executar e avaliar 0 Plano Municipal de Educa9ao, a
Lei de Diretrizes Or9amentarias e 0 Or9amento Municipal da Educa9ao;

VIII - exercer outras atribui90es que the forem conferidas .
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rt. 7° - 0 Conselho Municipal de Educac;ao e um orgao normativo,
consultivo, propositivo, deliberativo e fiscalizador na area da educac;ao do
Sistema Municipal de Ensino.

Art. 8° - Sao competencias do Conselho Municipal de Educac;ao:
I - baixar normas complementares para 0 Sistema Municipal de

Ensino;
II - autorizar series, cielos, cursos, exames supletivos e outros;
III - credenciar os estabelecimentos de ensino integrantes do

Sistema Municipal de ensino;
IV - aprovar 0 regimento escolar das escolas municipais de ensino

fundamental;
V - analisar, cadastrar e arquivar os regimentos escolares das

instituic;5es de Educac;ao Infantil pertencentes ao sistema de ensino;
VI autorizar a desativac;ao, ativac;ao ou extinc;ao de

estabelecimentos de ensino;
VII - fiscalizar 0 funcionamento dos estabelecimentos de ensino;
VIII - manifestar-se sobre assuntos de natureza educacional que lhe

forem submetidas pelo Prefeito Municipal, Secretaria de Educac;ao e
Cultura e pelos organismos e/ou entidades que integram 0 Sistema
Municipal de Ensino;

IX - prop or medidas que visem a expansao, consolidac;ao e
aperfeic;oamento do Sistema Municipal de Ensino;

X - manter intercambio com outros Conselhos de Educac;ao;
XI - participar da elaborac;ao e acompanhar a execuc;ao do Plano

Municipal de Educac;ao;
XII - elaborar e reformular seu Regimento Interno que sera

homologado pelo Poder Executivo Municipal;
XIII - participar do Conselho do FUNDEB;
XIV - exercer outras atribuic;5es previstas em lei ou que the forem

conferidas.

Art. 9° - 0 Sistema Municipal de Ensino assegurara as unidades
escolares publicas de educac;ao basica que 0 integram progressivos graus de
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~ D.IS~ia pedag6gica e administrativa e de gestao finance ira, observadas
as normas gerais de direito financeiro publico.

Art. 10° - Cabe a cada instituiyao de ensino atraves da Secretaria
Municipal de Educayao expedir hist6ricos escolares, declarayoes de
conclusao de serie e diploma ou certificado de conclusao de cursos, com as
especificayoes cabiveis.

Art. 11° - 0 Conselho Municipal de Alimentayao Escolar e 0

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB
tern 0 seu funcionamento regulamentado em legislayao especifica.

DA GESTAO DEMOcRATICA DO ENSINO PUBLICO
MUNICIPAL

Art. lr -A Gestao Democnitica do Ensino Publico Municipal dar-
se -a conforme os seguintes principios:

I - participayao dos profissionais da educayao na elaboniyao do
projeto pedag6gico da escola;

II- participayao da comunidade escolar e local Associayoes de Pais
e Mestres, em conselhos escolares ou equivalentes.

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA REDE PUBLICA
MUNICIPAL

Art. 13° - Integram 0 quadro de profissionais da educayao do
Sistema Municipal de Ensino os membros do magisterio que exercem
atividades docentes nas escolas municipais ou dao suporte pedag6gico ao
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Art. 14° - A formac;ao exigida para os profissionais da educac;ao sera
de acordo com a legislac;ao vigente.

Art. 15° - 0 Municipio promoveni a valorizac;ao dos profissionais da
educac;ao, assegurando-Ihes, inclusive nos termos dos estatutos e do plano
de carreira do magisterio publico:

I- ingresso por concurso publico de provas e titulos, ou em carater
emergencial com Lei especifica;

II- atualizac;ao e aperfeic;oamento profissional.
III- piso salarial profissional;
IV - progressao funcional baseada ha titulac;ao ou habilitac;ao e na

avaliac;ao de desempenho;
V - periodo reservado para estudos, planejamento e avaliac;ao,

incluido na carga horaria de trabalho;
VI - condic;5es adequadas de trabalho.

DAS DISPOSIC;OES GERAIS

Art. 16° - 0 Sistema Municipal de Ensino do municipio de Sao Jose
das Miss5es obedecera as Diretrizes e Bases da Educac;ao Nacional,
expressas na Lei Federal nO9394/96, e as Diretrizes Curriculares Nacionais
emanadas do Conselho Nacional de Educac;ao.

Art. 17° - A administrac;ao municipal devera prover a infra-estrutura
necessaria para 0 atendimento de seus servic;os tecnicos e administrativos e
de suas atribuic;5es.

Art. 18° - 0 Conselho Municipal de Educac;ao podera contar com
uma assessoria tecnica e urn secretario executivo, caso for necessario.

Paragrafo Unico - 0 Conselho Municipal de Educac;ao podera
contar com uma assessoria contratada especializada, devendo par tanto
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i r ao Secretario Municipal de Educayao a disponibilizayao de
dotayao oryamentaria para cumprir a legislayao vigente .

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS
MISSOES, AOS 10 DE MARCO DE 2010.
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~l"SO . ~ B~ENO DE QUADROS

Prefeito Municipal

G. DO NASCIMENTO RIBEIRO
Sec. Mun. de Administrayao

Administrar;80 para Todos - 2009/2012
Av. 20 de Maryo, 1385 - Fone/Fax: (Oxx55) 3753-1040/3753-1106 - CEP 98325 - 000


