
 

 

LEI Nº 042 DE 29 DE JUNHO DE 2022 

 
Cria e organiza o Sistema Municipal de Ensino de Lago 

Verde - MA, e dá outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Lago Verde – MA, faz saber a todos os seus habitantes que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Ensino do 

Município de Lago Verde e estabelece as normas gerais para sua adequada 

implantação e organização, em regime de colaboração com a União e o Estado do 

Maranhão. 

 

Art. 2º. O Sistema Municipal de Ensino compreende um conjunto de instituições 

de educação escolar e de órgãos educacionais, administrativos e normativos, 

elementos distintos, mas interdependentes, que interagem entre si com cooperação, 

alicerçados em fins e valores comuns, e garantido por normas elaboradas pelo órgão 

competente, visando ao desenvolvimento do processo educativo e em constante 

interação com o meio em que se inserem. 

 

Art. 3°. A organização do Sistema Municipal de Ensino de Lago Verde tem por 

base a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Constituição do 

Estado do Maranhão, a Lei Federal n° 9.394/96, de 20.12.1996 - Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, a Lei n° 9.424, de 24.12.1996, que dispõe sobre o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério, a Lei Orgânica do Município e demais disposições legais relativas à 

educação. 



 

 

  Parágrafo único. O Poder Executivo praticará todos os atos destinados ao 

efetivo regime de colaboração entre os demais sistemas de ensino, bem como os 

necessários ao cumprimento desta Lei. 

 

SEÇÃO I 

DOS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

 

Art. 4º. São objetivos da educação municipal, inspirados nos princípios e fins 

da educação nacional: 

 

I – formar cidadãos participativos capazes de compreender criticamente a realidade 

social, conscientes de seus direitos e responsabilidades, por meio de práticas 

educativas que privilegiem o diálogo; 

II – garantir aos educandos igualdade de condições de acesso, reingresso, 

permanência e pleno desenvolvimento nas instituições escolares; 

III – promover apropriação do conhecimento comprometido com a promoção social; 

IV – assegurar padrão de qualidade na oferta de educação escolar; 

V – promover a autonomia da escola e a participação comunitária na gestão do 

sistema municipal de ensino; 

VI – oportunizar a inovação do processo educativo valorizando novas ideias e 

concepções pedagógicas; 

VII – valorizar os profissionais da educação pública municipal; 

VIII – garantir uma prática pedagógica interdisciplinar alicerçada no cultivo da ética e 

no respeito à diversidade; 

IX – contribuir para a construção de um mundo socialmente justo, ecologicamente 

sustentável e culturalmente equitativo. 

 

SEÇÃO II 

DAS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL 

 



 

 

Art. 5°. As responsabilidades do Município com a educação escolar pública são 

efetivadas mediante garantia de: 

 

I – educação infantil e, prioritariamente, o ensino fundamental de 1º ao 9º ano, 

assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso 

na idade própria; 

II – atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades 

especiais, preferencialmente na rede regular de ensino, em unidades de ensino 

municipais e nos centros municipais especializados; 

III – edição de normas complementares para o Sistema Municipal de Ensino; 

IV – atendimento ao educando no ensino público infantil, fundamental e EJA, por meio 

de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e 

outros que se fizerem necessários, sempre em regime de cooperação com o governo 

federal e com o governo do estado. 

V – padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos com variedade e quantidade 

mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem; 

VI – oferta de ensino regular aos alunos de zona rural, com características e 

modalidades adequadas às condições e necessidades da clientela, com padrões de 

qualidade que possibilitem ao aluno o acesso e a permanência na escola; 

VII – capacitação continuada aos profissionais do magistério da rede pública 

municipal; 

VIII – sistema atualizado de informações educacionais de forma a subsidiar o 

processo decisório e o acompanhamento e avaliação do desempenho do Sistema 

Municipal de Ensino, bem como disponibilizar as informações educacionais aos 

órgãos da Administração Pública e a todos os usuários do sistema de informática; 

IX – elaboração do Plano Municipal de Educação, de duração plurianual, visando à 

articulação e ao desenvolvimento de ensino em seus diversos níveis e à integração 

das ações do Poder Público Municipal; e, 

 



 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 

 

Art. 6º. Integram o Sistema Municipal de Ensino: 

 

I – Secretaria Municipal de Educação; 

II – Conselho Municipal de Educação - CME; 

III – Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB – CACS; 

IV – Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE; 

V – as instituições de educação infantil e ensino fundamental, mantidas pelo Poder 

Público Municipal e/ou iniciativa privada. 

 

SEÇÃO I 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Art. 7º. A Secretaria Municipal de Educação será administrada e representada, 

ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, pelo Secretário Municipal de Educação, 

de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, subordinado 

diretamente ao Chefe do Executivo Municipal e em articulação com os Conselhos 

organizados por esta Lei. 

 

Art. 8º. O Regimento Interno da Secretaria Municipal de Educação, aprovado 

pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, conterá as atribuições e níveis de 

responsabilidades do Secretário Municipal de Educação, no exercício de seu cargo. 

 

Art. 9º. A Secretaria Municipal de Educação, órgão de gestão do Sistema 

Municipal de Educação, tem por finalidade precípua, elaborar as políticas 

educacionais do Município, com a participação do Conselho Municipal de Educação, 

quais sejam: 

 



 

 

I – o planejamento, a execução, a supervisão e o controle da ação educacional e do 

ensino; 

II – organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema 

de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União, e do Estado; 

III – a orientação, supervisão e inspeção dos estabelecimentos de educação e ensino, 

nos vários níveis e modalidades, públicos e particulares; 

IV – o apoio técnico e didático-pedagógico para as iniciativas educacionais e de ensino 

e o relacionamento com os demais sistemas de ensino federal e estadual, em matéria 

de políticas e de legislação educacionais, incluindo os aspectos financeiro e técnico; 

V – os estudos e pesquisas permanentes para a avaliação dos recursos financeiros 

de custeio e investimento do Sistema Municipal de Ensino; 

VI – a assistência e amparo ao estudante, garantindo-lhe o acesso e a permanência 

em estabelecimentos de educação ou ensino, em atenção ao nível de sua formação, 

bem como, de sua idade e desenvolvimento; 

VII – a constante busca pela melhoria e qualidade da educação e do ensino, nos 

diferentes níveis e/ou modalidades ofertados à comunidade pela sua rede de ensino; 

VIII – as formas de colaboração com a União e os Estados na oferta do ensino 

obrigatório, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das 

responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos 

financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público; 

IX – as políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos 

nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações; 

X – a elaboração e o acompanhamento do cumprimento do Plano de Carreira dos 

Profissionais do Magistério e da Educação atuantes na Rede Municipal de Educação 

e Ensino, ouvindo o Conselho Municipal de Educação; 

XI – oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 

fundamental, permitida à atuação em outros níveis de ensino somente quando 

estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com 

recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 

manutenção e desenvolvimento do ensino; 



 

 

XII – a garantia do ensino fundamental obrigatório preferencialmente à população em 

idade escolar correspondente; 

XIII – o atendimento à população, especialmente, àquela em idade escolar, garantindo 

a gratuidade do ensino nos estabelecimentos de educação básica do Município; 

XIV – assegurar a integração das iniciativas de caráter organizacional e administrativa 

da educação e do ensino com os programas de financiamento e de planejamento com 

os órgãos públicos federais; 

XV – desenvolver a pesquisa e/ou o planejamento para a formação dos professores e 

especialistas em educação e ensino; 

XVI – zelar pela observância da legislação vigente e pelo cumprimento das normas 

expedidas pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Conselho Municipal de 

Educação nas instituições que integram o Sistema Municipal de Ensino; 

XVII – realizar anualmente, o levantamento da população em idade escolar, 

procedendo a sua chamada para a matrícula; 

XVIII – manter atualizado os dados necessários ao gerenciamento da Rede Municipal 

de Ensino, no que se refere ao corpo discente, ao corpo docente, aos prédios e seus 

equipamentos, aos níveis e modalidades oferecidos; 

XIX – elaborar e executar planos, programas e projetos educacionais no âmbito 

municipal, obedecendo às diretrizes e prioridades estabelecidas pelo governo local, 

em consonância com as diretrizes de políticas educacionais definidas nos níveis 

federal e estadual; e 

XX – participar na elaboração, execução e avaliação do Plano Municipal de Educação, 

Plano Plurianual/PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentária/LDO e do Orçamento 

Municipal da Educação. 

 

Art. 10º. A Secretaria Municipal de Educação zelará pela observância das leis 

federais, estaduais e municipais relativas à educação e ao ensino, bem como pelo 

cumprimento das decisões do Conselho Municipal de Educação. 

 



 

 

Art. 11º. A estrutura organizacional e administrativa interna da Secretaria 

Municipal da Educação, a especificação do seu quadro de pessoal e suas respectivas 

competências, serão definida em lei própria, regulamentada no Regimento Interno 

aprovada pelo Executivo. 

 

Art. 12º. A estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação 

deverá possibilitar sua presença administrativa e pedagógica nos estabelecimentos 

de educação e ensino que abrangem a Rede Municipal de Ensino e as instituições de 

Educação Infantil do setor Particular, em assuntos relacionados à educação e ao 

ensino.  

 

SEÇÃO II 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CME 

 

Art. 13º. O Conselho Municipal de Educação é órgão colegiado da estrutura da 

Secretaria Municipal de Educação, com funções e competências consultiva, 

deliberativa, normativa propositiva, fiscalizadora e mobilizadora, exercidas no âmbito 

do Sistema Municipal de Ensino, na forma do Regimento próprio. 

 

§ 1º. A função precípua do Conselho Municipal de Educação é de ser 

interlocutor e representante dos interesses da sociedade, atuando na defesa dos 

direitos sociais à educação assegurada na Constituição Federal, artigos 205, 206 e 

208, como direito de toda à garantia de um ensino de qualidade. 

 

§ 2º. A finalidade do Conselho Municipal de Educação é fortalecer e 

institucionalizar a participação dos setores organizados da sociedade civil, na 

elaboração de diretrizes e normas para definição de políticas públicas educacionais, 

no âmbito do Município. 

 

Art. 14º. Compete ao Conselho Municipal de Educação: 



 

 

 

I – baixar normas relacionadas sobre a educação e o ensino na forma da legislação 

vigente, aplicáveis no âmbito do sistema; 

II – baixar normas complementares para regular o funcionamento do Sistema 

Municipal de Ensino; 

III – proceder à avaliação do funcionamento do Sistema Municipal de Ensino, 

assegurando o fiel cumprimento dos princípios, leis e normas pertinentes, inclusive 

estabelecendo mecanismos de integração, no processo avaliativo, dos Sistemas 

Federal e Estadual de Ensino, nos termos da Lei; 

IV – credenciar e supervisionar o funcionamento das unidades escolares integrantes 

do Sistema Municipal de Ensino, adotando ou determinando as medidas de controle 

pertinentes, para a garantia do padrão de qualidade e para o saneamento das 

deficiências identificadas; 

V – aprovar a indicação para a oferta de outras modalidades de ensino que não se 

incluam nas prioridades constitucionalmente estabelecidas, observados os recursos 

orçamentários próprios alocados previamente de acordo com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias; 

VI – elaborar ou reformular o seu Regimento Interno submetendo-o à aprovação do 

Chefe do Poder Executivo, através do Secretário Municipal de Educação; 

VII – determinar estudos para a reformulação de currículos e programas educacionais 

para adequá-los às peculiaridades locais e regionais e às expectativas da 

comunidade; 

VIII – deliberar sobre propostas pedagógicas ou curriculares que lhe sejam 

submetidas através da Secretaria Municipal de Educação; 

IX – deliberar sobre a proposta de tipologia escolar e a de suas reformulações; 

X – estabelecer critérios para a expansão da rede municipal de ensino, de 

conformidade com a tipologia escolar adotada; 

XI – medidas que visem ao aperfeiçoamento do ensino no município; 



 

 

XII – aprovar calendários escolares por ano letivo, adequando-os às peculiaridades 

regionais, especialmente para as atividades de educação do campo, através dos 

planos de matrícula; 

XIII – manter intercâmbio com o Conselho Estadual de Educação e com os demais os 

Conselhos Municipais de Educação; 

XIV – articular-se com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e demais 

Conselhos Municipais que abranjam crianças, adolescentes e jovens para adoção 

coletiva de medidas que lhes assegurem o acesso ao processo educativo e a 

permanência na escola; 

XV – aprovar o Regimento Escolar Comum para a Rede Municipal de Ensino, de 

abrangência geral ou parcial, das unidades integrantes do Sistema Municipal de 

Ensino e suas alterações; 

XVI – aprovar os currículos, matrizes curriculares e suas reformulações do ensino 

fundamental das unidades do Sistema Municipal de Ensino; 

XVII – estabelecer normas sobre validação, convalidação, aproveitamento de estudos, 

classificação e reclassificação, recuperação, adaptação e avaliação dos 

conhecimentos e das aprendizagens; 

XVIII – Deliberar sobre experiências pedagógicas inovadoras, avaliando seus 

resultados; 

XIX – avaliar e aprovar critérios e procedimentos para matrícula, transferência e 

movimentação do aluno no âmbito do Sistema Municipal de Ensino, inclusive para 

ações conjuntas com o Sistema Estadual de Ensino relacionadas com a chamada 

escolar indispensável ao atendimento da demanda; 

XX – emitir pareceres sobre: 

 

a) assuntos e questões de natureza educacional que lhe forem submetidos pela 

Secretaria Municipal de Educação, inclusive quanto à observância da legislação 

específica; 

b) regularização de vida escolar e de equivalência de estudos; 

c) acordos, contratos e convênios relativos a assuntos educacionais; 



 

 

d) outras matérias de interesse local e regional, relacionadas com o Sistema Municipal 

de Ensino que lhe sejam submetidas. 

 

XXI – deliberar, como instância final administrativa, sobre recursos interpostos contra 

decisões de natureza pedagógica e didática, adotadas pelos titulares de órgãos 

executivos e administrativos da Secretaria Municipal de Educação, bem como, nas 

unidades integrantes da estrutura do Sistema Municipal de Ensino, observados os 

níveis de competências e prazos constantes do Regimento Escolar e do Regimento 

da Secretaria Municipal de Educação e do Regimento do Conselho; e 

XXII – exercer outras competências inerentes à natureza do órgão. 

 

§ 1º. Demais atribuições inerentes ao Conselho Municipal de Educação, estão 

descritos em regimento interno próprio. 

 

§ 2º. As Resoluções, os Pareceres e Indicações do Conselho Municipal de 

Educação terão eficácia a partir da homologação por ato do Poder Executivo, que 

poderá determinar de forma motivada e fundamentada o reexame sobre qualquer 

matéria se for justificado pelas peculiaridades do processo educativo, no âmbito do 

Sistema Municipal de Ensino. 

 

Art. 15º. A organização interna do Conselho Municipal de Educação, a 

especificação de sua competência e dos seus serviços, o seu funcionamento, as 

formas sob as quais são baixados os seus atos, as relações com os demais órgãos 

da administração pública e privada; o recebimento, o encaminhamento de consultas, 

processos e proposições, as formas de votação e demais atividades inerentes às suas 

finalidades, serão fixadas em regimento próprio, elaborado pelo Conselho, 

homologado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 

Parágrafo único. O Conselho Municipal de Educação constituir-se-á de 

membros, na forma do seu Regimento Interno, escolhidos dentre educadores de 



 

 

diferentes graus de ensino, representatividade da diversidade social de reputação 

ilibada e de notável saber, e experiência em matéria de educação e ensino, e 

percepção da realidade social, consideradas as suas funções como de relevante 

interesse público, com prioridade sobre qualquer outra. 

 

SEÇÃO III 

DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB – 

CACS 

 

Art. 16º. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB é um 

colegiado, cuja função principal é proceder ao acompanhamento e controle social 

sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo, no âmbito 

de cada esfera Municipal, Estadual ou Federal. O Conselho não é uma unidade 

administrativa do Governo, assim, sua ação deve ser independente e, ao mesmo 

tempo, harmônica com os órgãos da Administração Pública local. 

 

Art. 17º. São atribuições do Conselho de Acompanhamento e Controle Social 

do FUNDEB: 

 

I – reunir-se periodicamente para analisar os demonstrativos e relatórios que são 

colocados pelo Poder Executivo à disposição do colegiado para acompanhamento 

permanente das ações realizadas com os recursos financeiros recebidos do Fundo; 

II – acompanhar e controlar a distribuição, transferência e aplicação dos recursos do 

FUNDEB; 

III – requisitar do Poder Executivo, quando necessário, cópias dos documentos para 

esclarecimento de quaisquer fatos relacionados à aplicação dos recursos do 

FUNDEB; 

IV – supervisionar a realização do censo escolar; 

V – acompanhar a elaboração da proposta orçamentária anual, no âmbito de suas 

respectivas esferas governamentais de atuação; 



 

 

VI – instruir, com parecer, as prestações de contas a serem apresentadas ao 

respectivo Tribunal de Contas. 

VII – apresentar o parecer ao Poder Executivo em até 30 dias antes do vencimento 

do prazo para apresentação da prestação de Contas ao Tribunal; 

VIII – realizar visitas a obras, escolas e outras localidades onde estejam sendo 

realizados ou oferecidos serviços com a utilização de recursos do Fundo, com o 

objetivo de verificar a efetiva e regular aplicação dos recursos e a adequabilidade, 

finalidade e utilidade do bem ou serviço resultante dessa aplicação; e 

IX – acompanhar e controlar a execução dos recursos federais transferidos à conta 

do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, verificando os 

registros contábeis e os demonstrativos gerenciais relativos aos recursos repassados, 

responsabilizando-se: 

 

a) pelo recebimento e análise da prestação de contas, encaminhando ao FNDE o 

demonstrativo sintético anual da execução físico-financeira, acompanhado de parecer 

conclusivo; e 

b) notificar o órgão Executor dos Programas e o FNDE quando houver ocorrência de 

eventuais irregularidades na utilização dos recursos. 

 

Art. 18º. O Conselho não é o gestor ou administrador dos recursos do 

FUNDEB. Seu papel é acompanhar toda a gestão dos recursos do Fundo, seja com 

relação à receita, seja com relação à despesa ou uso desses recursos. A 

administração dos recursos do Fundo é de responsabilidade do Chefe do Poder 

Executivo e do Secretário de Educação, que têm a responsabilidade de aplicá-los em 

favor da educação básica pública, na forma estabelecida nos §§ 2º e 3º do art. 211 da 

Constituição Federal. 

 

SEÇÃO IV 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE 

 



 

 

Art. 19°. O Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE, é órgão 

colegiado responsável pela operacionalização da política governamental destinada a 

programas suplementares de alimentação escolar nas unidades de ensino integrantes 

do Sistema Municipal de Ensino, inclusive adotando procedimentos de controle social 

e de fiscalização, em conjunto com o Secretário Municipal de Educação, para a 

observância da legislação especial aplicável, dentre as quais: 

 

I – acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação 

escolar; 

II – participar de todas as fases do processo de compra dos alimentos escolares, 

desde a elaboração até o acompanhamento dos processos licitatórios das aquisições 

realizadas para a alimentação escolar; 

III – aprovar e participar da elaboração dos cardápios pelo nutricionista responsável, 

com utilização de gêneros alimentícios básicos, respeitando-se as referências 

nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura alimentar da localidade, pautando-se na 

sustentabilidade e diversificação agrícola da região e na alimentação saudável e 

adequada. 

IV – realizar visitas periódicas, observando sempre: 

 

a) o estoque de alimentos. 

b) as condições de armazenagem. 

c) as condições de transporte dos alimentos. 

d) a oferta das refeições aos alunos, que deverá condizer com o cardápio planejado. 

e) a satisfação e a aceitação dos alunos em relação ao que está sendo servido, e se 

a quantidade oferecida está sendo suficiente. 

f) solicitar esclarecimentos ao nutricionista, quanto aos cardápios utilizados, quando 

necessário. 

g) solicitar à vigilância sanitária local que realize o controle de qualidade dos 

alimentos, conforme termo de compromisso firmado entre a Escola e o FNDE. 

h) o preparo/manuseio das refeições. 



 

 

 

V – receber e analisar a prestação de contas do PNAE, enviada pela entidade 

executora e remeter ao FNDE o Demonstrativo Sintético Anual da execução Física-

Financeira, com parecer conclusivo sobre a regularidade da prestação de contas. 

VI – zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas, 

bem como à acessibilidade dos cardápios oferecidos. 

VII – comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à Controladoria-Geral da União, 

ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle qualquer irregularidade 

identificada na execução do PNAE, inclusive em relação ao apoio para funcionamento 

do CAE, sob pena de responsabilidade solidária de seus membros. 

VIII – fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento da 

execução do PNAE, sempre que solicitado. 

 

Art. 20º. O Regimento Interno a ser aprovado pelo Chefe do Poder Executivo 

Municipal conterá as normas de funcionamento do Colegiado. 

 

SEÇÃO V 

DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, 

MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL E/OU INICIATIVA PRIVADA 

 

Art. 21º. A educação escolar será oferecida, predominantemente, por meio do 

ensino, em Instituições de Educação Infantil e Ensino Fundamental, criadas e 

mantidas pelo Poder Público Municipal e Instituições Privadas. 

 

Art. 22º. As instituições de ensino, respeitadas as normas comuns nacionais e 

as do Sistema Municipal de Ensino, e de acordo com a etapa da educação básica em 

que atuam, terão as seguintes incumbências: 

 

I – elaborar e executar sua Proposta Pedagógica e Plano de Desenvolvimento da 

escola, em consonância com as diretrizes nacionais da política educacional e 



 

 

respectivos planos plurianuais, e articulada com a política e planos educacionais 

estabelecidos pela Secretaria Municipal da Educação; 

II – administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e da carga horária estabelecidos em 

lei; 

IV – velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V – prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade com a escola; 

VII – informar os pais e/ou responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, 

bem como sobre a execução de sua Proposta Pedagógica e Plano de 

Desenvolvimento da escola; 

VIII – garantir a adequação de currículos e programas às diversas clientelas 

atendidas, procurando manter e melhorar o padrão de qualidade no atendimento 

educacional; 

IX – organizar, em parceria com o Conselho Municipal de Educação, os Conselhos 

Escolares, com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar, nas 

unidades de ensino público; e, 

 

Art. 23º. A organização administrativo-pedagógica das unidades de ensino será 

regulamentada em Regimento Escolar Comum, segundo normas e diretrizes fixadas 

pela Secretaria Municipal da Educação. 

 

Art. 24º. As instituições municipais de educação infantil e de ensino 

fundamental e de Educação Especial serão criadas pelo Poder Público Municipal, de 

acordo com as necessidades de atendimento à população escolar, respeitadas as 

normas do Sistema Municipal de Ensino. 

 



 

 

Art. 25º. As instituições de educação infantil, mantidas e administradas por 

pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, integrantes do Sistema Municipal de 

Ensino, atenderão às seguintes condições: 

 

I – cumprimento das normas gerais da educação nacional e do Sistema Municipal de 

Ensino; 

II – autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público 

Municipal; e, 

III – capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no Art. 213 da 

Constituição Federal. 

 

SEÇÃO VI 

DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Art. 26º. O Plano Municipal de Educação é um documento norteador da política 

educacional municipal, criado em conformidade com os Planos Nacional e Estadual 

de Educação, que estabelece metas e estratégias para que sejam alcançadas no 

prazo de 10 (dez) anos a contar de sua transformação em Lei Municipal. 

 

CAPÍTULO III 

DAS FORMAS DE GESTÃO DEMOCRÁTICA NO SISTEMA MUNICIPAL DE 

ENSINO 

 

Art. 27º. A gestão democrática do ensino público municipal será definida em 

legislação própria, com observância dos seguintes princípios: 

 

I – participação dos profissionais da educação e dos pais ou responsáveis pelos 

educandos na elaboração da Proposta Pedagógica e Plano de Desenvolvimento da 

escola; 



 

 

II – participação da comunidade escolar, integrada por alunos, seus pais ou 

responsáveis, profissionais da educação e demais servidores públicos em exercício 

na unidade de ensino e comunidade local, em órgão colegiado; 

III – graus progressivos de autonomia das unidades de ensino na gestão 

administrativa e financeira; 

IV – liberdade de organização dos segmentos da comunidade escolar, em colegiado, 

associações ou outras formas; 

V – transparência dos procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiros; 

VI – divulgação à comunidade das Diretrizes Curriculares Municipais;  

VII – descentralização das decisões sobre o processo educacional;  

VIII – garantia do padrão de qualidade; e, 

IX – compromisso com a proficiência de todos os alunos das unidades de ensino. 

 

CAPITULO IV 

DO REGIME DE COLABORAÇÃO 

 

Art. 28º. O Município poderá atuar em colaboração com o Estado por meio de 

planejamento, execução e avaliação integrados das seguintes ações: 

 

I – formulação de políticas e planos educacionais; 

II – recenseamento e chamada pública da população para o Ensino Fundamental e 

controle da frequência dos alunos; 

III – definição de padrões mínimos de qualidade de ensino, avaliação institucional, 

organização da educação básica, proposta de padrão referencial de currículo e 

elaboração do calendário escolar; 

IV – valorização dos recursos humanos da educação; e,  

V – expansão e utilização da rede escolar. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 



 

 

 

Art. 29º. O Sistema Municipal de Ensino poderá atuar em articulação com o 

Sistema Estadual de Ensino na elaboração de suas normas complementares, com 

vistas à unidade normativa, respeitadas as peculiaridades da rede municipal de 

ensino. 

 

Art. 30º. O Município atuará em regime de colaboração com o Sistema Estadual 

e Nacional de Ensino e em cooperação com os demais Municípios da região. 

 

Art. 31º. O Sistema Municipal de Ensino adotará as normas complementares 

do Conselho Municipal de Educação. 

 

Art. 32º. A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada 

todas as disposições em contrário. 

 

Palácio Prefeito Joaquim Pinto de Oliveira 

Gabinete do Prefeito Municipal de Lago Verde – MA, em 29 de junho de 2022. 

 

 

 

ALEX CRUZ ALMEIDA 
Prefeito Municipal 

 


